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اهلل دِّ  ّوشهبى ثب ّفتویي رٍس اس ایبم

فجز اًمالة اسالهی، ّوبیص عطقك،    

اًتخقبة، اسدٍا  ٍ شطقي اسدٍا            

سٍ  داًطقجقَ         ۳۲داًطجقَیقی     

داًطگبُ تفزش عصز رٍس دٍضقٌقجقِ        

هقبُ ثقب ورقَر           ّجذّقن ثقْقوقي      

االسالم دّقٌقَ  در سقب قي          وجت

اشتوبعبت وب  اثزاّین ًصقیقز ایقي      

 داًطگبُ ثزگشار ضذ. 

االسقالم     وجقت  خجزًبهِ؛ثِ گشارش 

وسیي دٌَّ  در ایي ّوبیص گفت: 

هسئلِ اسدٍا  هَضَع ثسیبر هْوی در 

ّب ًجبیقذ   سًذگی ّز فزد است ٍ شَاى

ثِ ایي هسئلِ هْن ًقگقبُ سق ق قی        

داضتِ ٍ ًیبس است وقِ ثقز اسقب           

ضٌبخت هتمبثق  القذام ثقِ اسدٍا           

ًوبیٌذ.  ٍ  ثب اضبرُ ثِ رعبیت اصق      

ّوتبیی اس سَ  شَاًبى در اهز اسدٍا  

وقفقَ      افشٍد: ّوتبیی در اسدٍا  ٍ ّن 

ثَدى یىی اس اصَل هْقن در اسدٍا       

است وِ ثبیذ ایي اهز اس سَ  شَاًبى 

در تطىی  ثٌیبى خبًَادُ هَردتقَشقِ   

لزار گیزد. ایي وبرضقٌقب  هسقب ق         

خبًَادُ ٍ استبد داًطگبُ اس اعقتقمقبد،    

عقٌقَاى      هذّت، خبًَادُ ٍ فزٌّگ ثِ

چْبراص  هْن ّوتقبیقی در اسدٍا        

یبدوزد ٍ گفت: تجقزثقِ ًطقبى دادُ        

است وِ فبصلِ اعتمبد  ٍ هقذّقجقی    

ضَد تقب اخقتقالفقبت        سٍ  هَشت هی

سیبد  در سًذگی هطتزن ًقوقبیقبى      

ضَد وِ گبّی ثب ًفزت ٍ طالق پبیقبى  

یبثذ. دٌَّ  تصزیح وزد: هتأسفبًِ  هی

ّقب      اص  ّقوقتقبیقی در اسدٍا           

گزدد ٍ شَاًبى  داًطجَیی رعبیت ًوی

در اثز درگیز ضذى در رٍاثط عبطفقی  

ثب غیز ّوتب  خَد ثز اسب  عطك ٍ   

ضیذایی ٍ ثذٍى ضٌبخت ٍ اطالعبت ٍ 

ًوبیٌذ، وقِ   ثز اسب  عاللِ اسدٍا  هی

شش طالق ٍ شقذایقی ًقذارد.       ا  ثوزُ

ر یس داًطگبُ تفزش ًقیقش در ایقي        

هزاسن گفت: یقىقی اس ثسقتقزّقب            

رسیذى ثِ آراهص ٍ تأهیقي رٍوقیقِ      

ثزا  ثْتز در  خَاًذى داًطجَیقبى  

فزاّن ًوَدى ضزایط اسدٍا  اسقت.      

وِ  دوتز ه وذلبسن س بة ثبثیبى ایي

در دیي هجیي اسالم ٍ آیبت ٍ رٍایقبت  

عٌَاى هَضَع هْن ٍ    ثز اهز اسدٍا  ثِ

همذ  تأویذ فقزاٍاى ضقذُ اسقت          

تصزیح وزد: ًگبُ داًطگبُ تفزش ثقِ     

اسدٍا  داًطجَیی ًگبّی هقبقجقت ٍ      

تطَیمی است تب ثستزّب ٍ ضقزایقط       

اسدٍا  را ثزا  داًطجقَیقبى فقزاّقن       

ًوَدُ تب در وٌبر یىذیگز ثِ آراهقص    

 5ًشدیه ضًَذ.      اداهِ در صف ِ 

حضًر داوطگاٌ تفرش در ايلیه ومایطگاٌ   

 دستايردَای مذیریت سبس
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 2 أبْ خٕیٙی )رٜ( :   پیزٚسي ا٘مالة رٞیٗ ٕٞٝ ّٔت است.

 ثسٕٝ تؼبِی

دٞٝ فجز یبدآٚر ضىٜٛ ٚ ػظمٕمت    

دٚرا٘ی است وٝ در آٖ یمىمی اس         

ٞبي د٘یب در لمزٖ     تزیٗ ا٘مالة ٟٔٓ

 ثیستٓ ثٝ ثٕز ٘طست.

 ٚاِفجز ٚ ِیبَ ػطز

دٞٝ ٔجبرن فجز ا٘مالة اسمالٔمی    

ٔطّغ فجز اسالْ حمیمی ٚ ٘ممطمٝ   

ػطمفمی ثمبضمىمٜٛ  در تمبریم               

ٞبي دِیزا٘ٝ ّٔت ثمشري     ٔجبٞذت

ػمذاِمتمی       ایزاٖ ػّیٝ ظّٓ ٚ ثمی     

طبغٛت ٚ طبغٛتیبٖ است؛ سزآغمبس  

استمزار ا٘مالثی اِٟی وٝ ثب تأسی اس 

حٕبسٝ ػظیٓ حسیٙمی  رٞمجمزي      

أبْ خٕیٙی )رٜ( ٚ پطتٛا٘ٝ خمٖٛ      

پبن ضٟذا  سؼبدت ٚ تىبُٔ فزدي 

ٚ اجتٕبػی را ٞذف ٟ٘بیی خٛد لزار 

  ٝ ٞمبي     دادٜ است ٚ ػّیزغٓ ٞجمٕم

سٍٙیٗ ٚ ٔذاْٚ  ٕٞچٙبٖ ػبِٕب٘مٝ  

لذر خٛد پمبسمذاري    اس ٔیزاث ٌزاٖ

وٙذ ٚ أزٚس ثیمذاري اسمالٔمی       ٔی

ٕٞبٖ ٚػذٜ ٘ٛیذثخص ٔؼٕبر وجیمز  

ا٘مالة ٚ اٞتشاس پزچٓ اسالْ ٘مبة    

ٔحٕذي در سزاسز ٌیتی اسمت ٚ    

طّیؼٝ پیزٚسي ٟ٘بیی پبثزٍٞٙبٖ در 

ٔمبثُ ٔستىجزاٖ ٘مٕمبیمبٖ ضمذٜ       

سبَ  ۷۳است.ایٙه پس اس ٌذضت  

اس ػٕز ا٘مالة اسالٔی ثبیذ ثجیٙیمٓ  

ٚظیفٝ فزد فزد ٔب در لمجمبَ ایمٗ      

ٔٛٞجت اِٟی چیست. ٔب چٝ ثمبیمذ    

تٟٙب ثٝ تىمّمیمو خمٛد        ثىٙیٓ تب ٘ٝ

ػُٕ وزدٜ ثبضیٓ  ثّىٝ ثیطتمزیمٗ   

تالش را در حمٕمبیمت اس دسمت         

آٚردٞبي ا٘مالة ٚ تحممك اٞمذاف     

ٔتؼبِی آٖ ا٘جبْ دادٜ ثبضیٓ  آ٘چمٝ  

      ٝ ٚیمهٜ     تٕبٔی افزاد جبٔؼٝ ٔمب ثم

جٛا٘بٖ خذاجٛ ٚ ثب٘طبط ثبیذ ثذا٘ٙذ 

اومٙمٖٛ پمزچمٓ          ایٗ است وٝ ٞٓ

ا٘مالة اسالٔی ثز دٚش آ٘بٖ لمزار    

لزاٚالٖ ا٘مممالة      دارد ٚ آ٘بٖ پیص

ٓ  اسالٔی اي ومٝ   تزیٗ ٚظیفٝ ا٘ذ. ٟٔ

ثز دٚش ٘سُ حبضز ایزا٘می اسمت     

ایٗ است وٝ ایٗ أب٘ت ٚ ٔمیمزاث     

ٌزا٘جٟب را ثٝ ثٟتزیٗ ضىُ حفظ ٚ   

در ثبرٚري آٖ تالش وزدٜ  آٖ را ثٝ 

تزدیذ جمبٔمؼمٝ     آیٙذٌبٖ ثسپبرد.ثی 

دا٘طٍبٞی دا٘طٍبٜ تفزش دست در 

دست ٔزدْ ٔؤٔمٗ  ا٘مممالثمی ٚ         

ٔب٘ٙذ  ٚالیتٕذار تفزش أسبَ ٘یش ثٝ

ٞبي ٌذضتٝ  حضٛري پزضٛر ٚ  سبَ

ٞبي دٞٝ ٔجمبرن   آٌبٞب٘ٝ در ثز٘بٔٝ

 ۲۲اهلل      ٚیهٜ راٞپیٕبیی یْٛ فجز ثٝ

ثٟٕٗ  داضتٝ ٚ ضمٕمٗ تمجمذیمذ        

ٞمبي أمبْ        ٔیثبق دٚثبرٜ ثب آرٔبٖ

راحُ  ثیؼتی ٔجذد ثب رٞجز فزسا٘مٝ  

  ا٘مالة اسالٔی خٛاٞٙذ داضت.

اٖ تٙصزٚا اهلل یٙصزوٓ ٚ یثجت 

 الذأىٓ

 دا٘طٍبٜ تفزش

 ۵۹ثٟٕٗ 

بیاویٍ داوشگاٌ تفرش بٍ مىاسبت گرامیداشت سی ي َشتمیه 

 سالگرد پیريزی اوقالب اسالمی ایران

 

ٕٞشٔبٖ ثب ٚرٚد تبریخی أبْ خٕمیمٙمی ثمٝ       

ٚ آغبس دٞٝ ٔجبرن فجز  سً٘ ا٘مالة   وطٛر

ثب حضٛر ٔسئِٛیٗ ٚ وبروٙبٖ دا٘طٍبٜ تفزش 

ثٟٕٗ در ٔشار ضٟمذاي ٌمٕمٙمبْ ایمٗ           ۲۲

 دا٘طٍبٜ ٘ٛاختٝ ضذ. 

فزٔب٘ذٜ پبیٍبٜ ثسیج اداري ضٟیذ چمٕمزاٖ    

دا٘طٍبٜ تفزش در ایٗ آییٗ ضٕٗ تمجمزیمه    

سی ٚ ٞطتٕیٗ سبٍِزد پمیمزٚسي ا٘مممالة       

ٌفت: ٘ٛاختٝ ضذٖ سً٘ ا٘مالة  فمزتمتمی       

ٔٙبست ثزاي تجذیذ ٔیثبق ثب دستبٚردٞمبي  

ٞبي أبْ خٕیٙی )رٜ(   ا٘مالة اسالٔی  آرٔبٖ

 ٚ ضٟذا است. 

 ُ ٌیزي تبری   اسٕبػیُ یؼمٛثی فز افشٚد: ضى

ٌمب٘مٝ      ا٘مالة اسالٔی ٔستّشْ ٔزاحُ پمٙمج  

اسجّٕٝ ا٘مالة اسالٔی  ٘ظبْ اسالٔی  تحمك 

دِٚت اسالٔی  تحمك جبٔؼٝ اسالٔی ٚ ایجبد 

ٚي تصزیح وزد: در   ثبضذ.   تٕذٖ اسالٔی ٔی

ػصز وٙٛ٘ی حفظ ا٘مالة ٚ دستبٚردٞبي آٖ 

السٔٝ ثصیزت آحبد ٔزدْ ٔجتٙی ثز ٔٙٛیبت ٚ 

 ٌفتٕبٖ ٚالیت است.   

فزٔب٘ذٜ پبیٍبٜ ثسیج اداري ضٟیذ چمٕمزاٖ     

دا٘طٍبٜ تفزش ادأٝ داد: ایجبد ثصیزت ٘یمش   

ٔستّشْ ضص ٘ىتٝ ٟٔٓ اسجمّٕمٝ ایمجمبد         

ٔٙظٛٔٝ فىزي ثزاي ٘یمزٚٞمبي ا٘مممالثمی         

ضٙبخت ا٘مالة اسالٔی ٚ اثؼبد آٖ  تجیمیمٗ   

ٔٙٛیبت ٚالیت ثیٗ آحبد ٔزدْ  ضمٙمبخمت      

دفبع ٔمذس ٚ اثؼبد آٖ  ضمٙمبخمت ٘مظمبْ        

إُِّ ٚ حفبظت ٚ پبسذاري اس ا٘مممالة      ثیٗ

اسالٔی است. در پبیبٖ ایٗ ٔزاسٓ ثب لزائمت   

فبتحٝ ثٝ ٔمبْ ضبٔ  ضٟذاي ٌٕمٙمبْ اداي     

 احتزاْ ضذ.

زوگ وًاختٍ شدن  

اوقالب در مسار شُدای 

گمىام داوشگاٌ تفرش 



 3 حضزت هحوذ )ؿ( :   طلب داًؼ بز ّز هغلواًى ٍاجب اعت، خذاًٍذ جَيٌذگاى داًؼ را دٍعت دارد. 

ًاهِ ّوکاری علوی، پضٍّؾیی،   تفاّن

آهَسؽی ٍ فزٌّگی بینیي داًؾیگیاُ       

تفزػ ٍ جْاد داًؾگیاّیی اعی یاى       

هزکشی در دِّ هبارک فجز هٌعیدیذ   

 ؽذ. 

ای کیِ   بِ گشارػ خبزًاهِ؛ در جلغِ

با حضَر دک ز هحوذقاعن عیحیا      

رينظ داًؾگیاُ تیفیزػ ٍ دکی یز            

دٍعت رينظ جیْیاد    عنذجعفز ًظام

داًؾگاّی اع اى هزکشی در عیانیي     

جلغات ايي ًْاد بزگشار ؽیذ، ايیي       

ّیای     ًاهِ با ّذف ّیویکیاری     تفاّن

علوی، پضٍّؾی، آهَسؽی ٍ فزٌّگیی  

بني ايي دٍ هزکش بِ اهضای طزفینیي   

 رعنذ. 

ًاهِ طزفینیي در      بزاعاط ايي تفاّن

ّای پضٍّؾی ٍ ارتیبیاب بیا            حَسُ

صٌعت، آهَسؽی، تَنینیذ ؽیوی  ٍ         

ّیای     اؽ وانشايی ٍ اًیجیام طیز          

پضٍّؾی ٍ هطانعاتی در حَسُ اؽ وال 

 ٍ کارآفزيٌی ّوکاری خَاٌّذ کزد.

بیْیویي        3پنؼ اس ايي در تیاريی      

ًؾغ ی در داًؾگاُ تفیزػ صیَرت     

 گزفت.

در ايي ًؾیغیت عیحیا  گیفیت:           

ًاهِ با عٌايت بِ   ًَيظ ايي تفاّن پنؼ

هذاکزات گذؽ ِ ٍ ارسيابی اس ؽزايی   

ّای طزفني تٌظنن ٍ پظ اس  ٍ تَاًايی

اعوال ًظزات اصیححیی در دّیِ          

هبارک فجز بِ اهضاء طزفني خَاّیذ  

 ِ عیٌیَاى      رعنذ.   ٍی احذاث دف ز ب

ؽعبِ جْاد داًؾگاّی اع اى هزکشی 

عٌَاى پیايیگیاُ       در داًؾگاُ تفزػ بِ

ّای جْاد داًؾگیاّیی    جْت فعاننت

در هٌطدِ، ّوکیاری در بیزگیشاری        

ّای آهَسؽی با اع فادُ اس تیَاى   دٍرُ

علوی اعضاء ّنات علویی داًؾیگیاُ      

ّای  تفزػ، ّوکاری در اجزای پزٍصُ

ّای هخ یلیب بیا       پضٍّؾی در حَسُ

تَجِ بِ اع عذاد داًؾیگیاُ تیفیزػ       

اًذاسی گناّاى دارٍيیی ٍ     اسجولِ راُ

ّای ًَ ٍ اع فیادُ   پشؽکی، اًزصی گناُ

اس اًزصی خَرؽنذ ٍ باد ٍ هعزفی تَاى 

بزداری اس ابزراياًِ داًؾگاُ تفزػ  بْزُ

بِ صٌايع اع اى اس عیَی جیْیاد          

داًؾگاّی ٍ اع فادُ ايي ًْاد جْیت  

ّای پیضٍّؾیی اس ايیي         اًجام پزٍصُ

ابزراياًِ را اسجولیِ هیَعیَعیات ٍ         

ّای ّوکاری بني طزفنیي در     سهنٌِ

 ًاهِ بزؽوزد.  ايي تفاّن

 ِ هٌظَر  رئنظ داًؾگاُ تفزػ افشٍد: ب

ّن عیَ ًیویَدى تیَاى اجیزايیی             

گینیزی اس      ّای اع اى ٍ بْزُ داًؾگاُ

عٌَاى حلدیِ   تَاى جْاد داًؾگاّی بِ

ارتباطی بني جاهعِ صٌعت ٍ داًؾگاُ 

هدزر ؽذ طزفني جْت تؾکن  يی   

ّیای     کٌغزعنَم ه ؾک  اس داًؾگاُ

اع اى ٍ جْاد داًؾیگیاّیی تیحػ         

 ًوايٌذ. 

ّای ّویکیاری    عحا   بزرعی سهنٌِ

فزٌّگی، چاپ ک ا ، اً ؾیارات  ٍ      

هَارد هؾابِ در ايي حَسُ  را اس ديگز 

ؽیذُ در ايیي          هَعَعات هیطیز     

 ًاهِ  ّوکاری عٌَاى ًوَد. تفاّن

داوشگاه بیه وامه همکاری  تفاهم اوعقاد

 تفرش و جهاد داوشگاهی استان مرکزی

در ديذار ًوايٌذُ داًؾگاُ تفیزػ در    

آهزيکای ؽوانی با رئنظ داًؾگیاُ ٍ    

انول  ايیي داًؾیگیاُ         هذيز اهَر بني

ّای هَجَد بیزای   ّا ٍ ظزفنت فزصت

انیویلیلیی        ّای بنیي  تَععِ ّوکاری

 هَردبحث ٍ بزرعی قزار گزفت.

بیِ گیشارػ خیبییزًیاهییِ؛ دکیی ییز            

هحوذقاعن عیحیا  عیویي ابیزاس          

خزعٌذی اس اعحم آهادگی پیزٍفغیَر   

       ُ  حغٌی يکی اس اعیاتینیذ داًؾیگیا

McGill      ِهٌظَر تیَعیعیِ     کاًادا ب

ّای هحن  سيغ ی  ّوکاری در پزٍصُ

ّای تجذيذ پذيز، عشم جیذی   ٍ اًزصی

داًؾگاُ تیفیزػ را بیزای اًیجیام            

ّای تحدنداتی در چیٌینیي         فعاننت

ای هَرد تیککینیذ     رؽ ِ ّای بني حَسُ

 قزارداد.                              

در اداهِ، هٌْذط جَاد جحنی عضیَ  

تفزػ  ٍ   عابق ّنات علوی داًؾگاُ 

ًوايٌذُ داًؾگاُ تفزػ در آهزيیکیای   

تیبیار      بِ عحقِ اعاتنذ ايزاًیی ؽوانی 

ّای کاًادايی  بزای ّوکیاری   داًؾگاُ

ّا  ٍ هزاکش آهَسؽی  ايزاى  با داًؾگاُ

اؽارُ کزد ٍ خَاع ار هو ٌن ؽویزدى  

ّای بِ ٍجَد آهذُ  اخنیز در     فزصت

 انوللی ؽذ.  عزصِ بني

 کاوادا McGillهای علمی و پژوهشی داوشگاه تفرش با استاد داوشگاه  توسعه همکاری
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داًؾگبُ تفزػ ثب ایجبد غزفِ در اٍلیي ًوابیؾاگابُ    

ّب، هؤعغبت آهاَسػ   دعتبٍردّبی اجزایی داًؾگبُ

ّبی علن ٍ فٌبٍری در حَسُ هدیزیات   عبلی ٍ پبرک

 عجش ؽزکت ًوَد. 

ثِ گشارػ خجزًبهِ؛ اٍلیي ًوبیؾگبُ دعتابٍردّابی   

ّب، هؤعغابت آهاَسػ عابلای ٍ            اجزایی داًؾگبُ

ّبی علن ٍ فٌبٍری در حَسُ هدیزیت عجش در    پبرک

ایبم هجابرک دّاِ فاجاز در هازاا عابسهابى                   

ٍثَدجِ کؾَر ثِ ّوت ٍسارت علَم ،تزقیقبت  ثزًبهِ

ٍ فٌبٍری ٍ عبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ ثابّادا ارا اِ      

ِ       ّبی داًؾگبُ دعتبٍردّب ٍ ثزًبهِ هاٌاراَر       ّاب ثا

افشایی ٍ اجزای ثْتز هادیازیات عاجاش در             داًؼ

 ّبی کؾَر ثزگشار ؽد.  داًؾگبُ

ّاب،     در ایي ًوبیؾگبُ دعتبٍردّبی اجزایی داًؾگبُ

ّبی علن ٍ فاٌابٍری در      هؤعغبت آهَسؽی ٍ پبرک

داًؾگبُ هاٌاتا ات      03حَسُ هدیزیت عجش حدٍد 

دعتبٍردّبی اجزایی خَد را در حَسُ هدیزیت عجش 

 عزضِ کزدًد. 

هابُ ثاب حراَر         ثْوي ۶۱ایي ًوبیؾگبُ رٍس ؽٌجِ، 

دکتز هزودحغیي اهید هعابٍى اداری، هابلای ٍ          

هدیزیت هٌبثع ٍسارت علَم، تزقیقبت ٍ فٌابٍری ٍ    

ٍثَدجِ کؾَر در    جوعی اس هغئَالى عبسهبى ثزًبهِ

ِ   هزا اهَر ًوبیؾگبُ ٍثاَدجاِ      ّبی عبسهبى ثزًابها

ثاْاواي اداهاِ        ۶۱ؽٌجِ  کؾَر افتتبح ٍ تب رٍس عِ

داؽت.  در اٍلیي رٍس گؾبیؼ ایي ًوبیؾگبُ دکاتاز    

جاواْاَر ٍ ر ایاظ           هعصَهِ اثتکبر هعبٍى ر یظ

سیغت، دکتز هزودحغیاي   عبسهبى حفبظت هزیط

اهید هعبٍى اداری ٍ هبلی ٍسارت علَم، هعبٍى اهاَر  

ٍثَدجِ ٍ هدیازکاا    فزٌّگی ٍ علوی عبسهبى ثزًبهِ

ّبی عوزاًی ٍسارت علَم اس غازفاِ داًؾاگابُ        طزح

تفزػ ثبسدید کزدًد. ر یظ عابسهابى حافابظات           

سیغت ایزاى در ًا اغاتایاي ًاوابیؾاگابُ             هزیط

ّب، هؤعغبت پضٍّؾی  دعتبٍردّبی اجزایی داًؾگبُ

ُ  ٍ پضٍّؾگبُ ّبی کؾَر درسهایاٌاِ     ّب گفت: داًؾگب

ّبی خیلی خَثی داؽتاٌاد ٍ      هدیزیت عجش فعبلیت

     ِ ٍثاَدجاِ      ایي فعبلیت ثب حوبیت عبسهبى ثازًابها

هعصَهِ اثتکبر گفت: ثز اعبط    ؽَد.  ارسؽوٌدتز هی

تَاًٌد اس اعتجبر خَدؽبى  ّب هی هصَثِ دٍلت داًؾگبُ

ای را ثزای فعبلیت درسهیٌِ هدیزیت عجش در    ّشیٌِ

ّب در ایي عازهاِ    ًرز ثگیزًد تب رقبثت ثیي داًؾگبُ

ٍی افشٍد: ثغیبر هْن اعت   تز ٍ ثیؾتز ؽَد.   هزکن

ّب درسهیٌِ هدیزیت عجش فعبل ثبؽٌد ٍ    کِ داًؾگبُ

ُ        اعتفبدُ اس عبیز اًزصی ّاب کان        ّاب در داًؾاگاب

سیغت گافات:    ر یظ عبسهبى  حفبظت هزیط ؽَد. 

تَاًٌد ثب ًگبُ علوی در ایي سهایاٌاِ       ّب هی داًؾگبُ

کٌین. ٍی   ّب حوبیت هی فعبلیت کٌٌد ٍ هب ّن اس آى

ّبی  اداهِ داد: هغئلِ هدیزیت عجش یکی اس ؽبخص 

ِ     هْن در عولکزد دعتگبُ ای    ّب ٍ اهتیبسات ثاَدجا

ًبهِ اجزایی هدیزیت عجش ثازای     ّب اعت ٍ آییي آى

ّبی اجزایی هبدرؽدُ ٍ ثبعا  ؽادُ      توبم دعتگبُ

یک تززک خَثی ایجبد ؽَد. در آییي افتتبح ایاي     

هاْادٍی هاعابٍى        ًوبیؾگبُ دکتز هزودرضب ٍاعظ

آٍری عبسهبى ثزًبهِ ٍ ثاَدجاِ      تَععِ علوی ٍ في

ّبیی کاِ     کؾَر ضوي قدرداًی اس هجوَعِ دعتگبُ

اًد، گافات:    در ثزپبیی ایي ًوبیؾگبُ هؾبرکت کزدُ

ؽَد کِ  تغییز الگَی هصزا اًزصی سهبًی هزقق هی

ًْبدّبی السم ٍ سیزثٌبّبی جدید ثزای هدیزیت عجش 

ایجبد ؽدُ ثبؽد ٍ هدیزیت عجش ثِ هَرت ًْبدهٌاد  

عوا کٌد ٍ اگز ایي هْن حبها ًؾاَد، تاغایایاز        

ّب ّزگش هٌجز ثِ تغییز الگَی هصزا اًازصی   قیوت

خَاّد ؽد. ٍی افشٍد:  ٍاحد ّبی داًؾگابّای در       

ّبی ه تلف اس قجیا اعتفبدُ اس آة ثابراى،       سهیٌِ

ثزداری اس اًزصی خَرؽیدی، اعتفبدُ اس تصفیاِ   ثْزُ

ّب ، سهیي گازهابیای ٍ         فبضالة، اهالح هَتَرخبًِ

آٍردّابی     ّب ٍ دعات      هزَطِ عجش، آخزیي یبفتِ

ؽَد.  گافاتاٌای اعات            علوی ٍ تجزثی عزضِ هی

ًوبیؾگبُ حبضز در آیٌدُ در هزا هجلظ ؽاَرای    

اعالهی ثزای آگبّی ًاوابیاٌادگابى هازاتازم اس             

ّب، تؾکیا  آٍردّبی هدیزیت عجش در داًؾگبُ دعت

          ُ ّاب آخازیاي         خَاّد ؽد. در ایاي  ًاوابیؾاگاب

دعتبٍردّبی پضٍّؾی ٍ علوی در حَسُ هدیازیات   

جَیی درسهیاٌاِ اًازصی، آة،         هٌرَر هزفِ عجش ثِ

ؽدُ اعت ٍ داًؾگبُ  خبک ٍ ًَر ٍ حتی خبک عزضِ

ّاب ٍ       ّاب، تاَاًاواٌادی        ّب، ثزًبهِ تفزػ ًیش طزح

دعتبٍردّبی خَد را در ایي حاَسُ ثاِ ًاوابیاؼ          

 گذاؽت. 

حضور دانشگاه تفرش در  

اولین نمایشگاه دستاوردهای 

 مدیریت سبز
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اٍلیي وبرگبُ آهَزضی آضٌبیی بب هفبّین بْذاضـت،  

بب ضـعـبر اٍ         (HSE-MS)زیست  ایوٌی ٍ هحیط

ایوٌی دٍم وبر  بِ ّوت رئیس آزهبیطگبُ هروـس   

  ُ ّـب      ٍ بب ضروت وبرضٌبسبى آزهبیطگبُ ٍ وـبرگـب

ّب  هختلف آهـَزضـی داًطـگـبُ        داًطىذُ ٍ گرٍُ

بْوي سب  جبر  در سـبلـي        9تفرش رٍز ضٌبِ 

 گردّوبیی وبریببی ایي داًطگبُ برگسار ضذ. 

رئیس آزهبیطگبُ هروس  داًطگبُ تفرش در گفتگـَ  

 ِ ضـرٍر  آهـَزش        بب خبرًگبر خبرًبهِ بب اضبرُ بـ

اغَ  ایوٌی ٍ ًىب  هربَط بِ بْذاضت ٍ سالهـت  

ّب گفت: در ایـي      هحیط وبر در آزهبیطگبُ ٍ وبرگبُ

رٍزُ، هـبـبحـج ایـوـٌـی ٍ                دٍرُ آهَزضی یـه 

استبًذارّب  الزم در خػَظ بْذاضت، ایوـٌـی ٍ     

زیست ببّذف آضٌبیی ٍ ارتـمـب  سـ ـ             هحیط

ّـب جـْـت         اطالعب  وبروٌبى آزهبیطگبُ ٍ وبرگبُ

ّـب  داًطـگـبُ         در آزهبیطگبُ  HSEاستمرار ًظبم 

ریس از ضروت  تفرش تَسط اهٌْذس هػ فی اضه

  هٌْذسیي هطبٍر هًٌَىَ ایراى ارائِ ضذ.

سـِ    HSEهٌْذس ًفیسِ آلبببببئی افسٍد: در بحج  

ٍ     (safety)، ایوـٌـی  (health)همَلِ بْذاضت 

بـبضـذ    ه رح هی  (environment)زیست  هحیط

وِ بِ دلیل پیَستگی ٍ در ّن تـٌـیـذگـی ایـي          

هٌظَر یىپبرچِ وردى ٍ رسیـذى بـِ      ّب ٍ بِ همَلِ

دیذ هٌ می ٍ فراگیر در ایي زهیٌِ، ًظبم ٍاحـذ     

ٍ  بب تـکوـیـذ بـر        ضذُ است.  تطىیل  HSEبِ ًبم 

بب ایجبد بستـر     HSEایٌىِ ًظبم هذیریت یىپبرچِ 

فرٌّگی خالق ٍ پَیب، بِ بیبى تکحیر هتمببل عَاهـل  

زیست پرداخـتـِ اسـت،       بْذاضت، ایوٌی ٍ هحیط

تـَاى ًـَالـع،         تطری  ورد: از ایي طـریـك هـی      

     ِ طـَر     هخبطرا  ببلمَُ، حَادث ٍ هطىال  را بـ

ّب  هبتٌی  هٌذ هَرد ارزیببی لرار دادُ ٍ رٍش ًظبم

بر پیطگیر  را ارائِ داد. رئیس آزهبیطگبُ  هروس   

داًطگبُ تفرش بببیبى ایٌىِ ّر فرد در هحیط وـبر    

ٍظیفِ رعبیت ًىب  ایوٌی را بر عْذُ دارد، یـبدآٍر  

ضذ: حفظ ایوٌی در هحیط وبر، عالٍُ بـر حـفـظ       

سالهت فرد  ٍ گرٍّی، از برٍز ل وب  هبلی ًـیـس   

وٌذ. آلبببببئی تػری  وـرد: در ایـي          جلَگیر  هی

سبعتِ، بِ هببحخی چَى آضٌبیی  ۸وبرگبُ آهَزضی 

در ایراى، بررسـی     HSE، تبریخچِ HSEبب هفبّین 

ّب  وٌتر  ریسـه در       ّب  حَادث، رٍش ّسیٌِ

ّب، هعرفی همـذهـبتـی هـذ  حـَادث،           آزهبیطگبُ

هجوَعِ لَاًیي ٍ همررا  ایوٌی در غـٌـبیـ  ٍ          

ّب، دستَرالعول اجـرایـی اسـتـبًـذارد،         آزهبیطگبُ

ّب  حفبظتی هَاد خ رًبن، لببل اضتعب   ًبهِ آییي

ٍ اًفجبر، آضٌبیی بب هَارد ایوٌی ٍ برق، حـریـك ٍ     

ایوٌی حریك، ضرایط اض رار  پسضىی، ایوٌی وبر 

بب هَاد ضیویبیی ٍ هذیریت پسوبًذ پرداختِ ضـذ.    

وٌٌذگبى در ایـي     گفتٌی است، در پبیبى بِ ضروت

 وبرگبُ گَاّیٌبهِ هعتبر اع ب ضذ.

در    HSEبرگزاری وخستیه کارگاٌ  آضىایی با مفاَیم 

 داوطگاٌ تفرش

 

در راستب  ّوىبر  داًطگبُ تفـرش بـب آهـَزش ٍ          

ًـجـَم ٍ     «پرٍرش ضْرستـبى تـفـرش ّـوـبیـص          

آهَز  اسـتـبد      در پژٍّص سرا  داًص »اخترفیسیه

 بْوي برگسار ضذ. 71سحبة ضْرستبى تفرش  در 

بِ گسارش خبرًبهِ؛ ایي  ّوبیص تـَسـط دٍ ع ـَ        

ّیب  علوی داًطگبُ تفرش ٍ بب ح ـَر هـذیـریـت         

ٍپرٍرش ضْرستبى تفرش، هعلوبى ٍ جوعی از  آهَزش

 داًص آهَزاى برگسار ضذ. 

دوتر  سْیل ٍاضمبًی فراّبًی ٍ دوتر اهیر للـعـِ در     

ایي وبرگبُ  جذیذتریي هببحج علوی ٍ تـخـػـػـی       

ارائِ ًوَدًذ وِ بب استمبب   درزهیٌِ فیسیه ٍ ًجَم را 

 داًص آهَزاى رٍبرٍ ضذ. 

 َمایص وجًم در 

 پژيَص سرای  استاد سحاب 

در اٍلیي رٍز از دِّ هببرن فجر هسئَلیي ضْرستبى  

 جوعِ ضْرستبى دیذار وردًذ. تفرش بب اهبم

بِ گسارش خبرًبهِ؛ بِ هٌبسبت فـرارسـیـذى سـی          

ّطتویي سبلگرد پیرٍز  اًمالة اسالهی هسئـَلـیـي    

ّـب      ادارا  ضْرستبى تفرش ٍ داًطگبّیبى داًطگـبُ 

بْوـي   7۱ضٌبِ  دٍلتی، پیبم ًَر ٍ آزاد تفرش رٍز سِ

جوعِ ایي ضْرستبى دیذار ًوَدًذ.در پبیبى ایي   بب اهبم

ضىراًِ پیرٍز  اًمالة اسالهی   هراسن ًوبز ٍحذ  بِ

ٍالوسلویي هؤهٌی در   االسالم بِ اهبهت ح ر  حجت

 هػلی ٍالیت ضْرستبى تفرش البهِ ضذ.

 

 

   دیذار داوطگاَیان بادیذار داوطگاَیان بادیذار داوطگاَیان با

   امام جمعٍ تفرشامام جمعٍ تفرشامام جمعٍ تفرش   

 7اداهِ از غفحِ 

گفتٌی است، ایي هراسن در دٍ بخص جطي ازدٍاد 

داًطجَیی ٍ بخص گفتوبى داًطگبّی در خػـَظ  

ازدٍاد داًطجَیی ٍ اغل ّوتبیی در ازدٍاد ّوـراُ  

بب پرسص ٍ پبسخ برگسار ضذ. اّذا ّذیِ از سـَ        

ًْبد ًوبیٌذگی همبم هعظن رّبر ، گرفتي عـىـس   

یبدگبر  بب سفرُ عمذ، اّذا  بستِ فـرّـٌـگـی ٍ       

ّب  ضـبد ٍ هـتـٌـَ  از دیـگـر                 برگسار  برًبهِ

ّب   ایي جطي بَد وِ بِ ّوت ستبد ازدٍاد  برًبهِ

 داًطجَیی داًطگبُ تفرش برگسار ضذ.



تاخیز ًیٌذاختى، تا  بِ قزآى کزین :   اس آًچِ بِ ضوا رٍسى دادُ این اًفاق کٌیذ، پیص اس آًكِ هزگ یكى اس ضوا فزا رسذ، ٍ بگَیذ پزٍردگارا! چزا هزا هذت کوى

 6 صذقِ دّن ٍ اس صالحاى باضن.

ًطست خیّزیي ًیک اًذیص حااها      

داًطگاُ تفزش رٍس جواهاِ ّطاتان       

هاُ سال جاری با حضَر ًوایٌذُ  بْوي

ّای تفزش، آضتیااى   هزدم ضْزستاى

ٍ فزاّاى در هجلس ضَرای اسالها ،  

تهذادی اس خیّزیي ًیک اًذیص حاه  

داًطگاُ، رئیس ٍ ههاًٍیي داًطاگااُ     

 تفزش در تْزاى بزگشار ضذ.                                    

رئیس داًطگاُ تفزش در ایي ًطست  

ضوي خیزهقذم بِ خیّازیاي ًایاک       

اًذیص حاها  داًطاگااُ ّاذ  اس           

بزگشاری ایي ًطست را فزاّن ًواَدى  

ًظز ٍ ارائاِ گاشارش اس        اهكاى تبادل

اهَری کِ بِ ّاوات خاّیازیاي باا           

ضاذُ     هحَریت داًطگاُ تفزش اًجاام 

 است عٌَاى ًوَد.

ًوایٌذُ هزدم تفزش، آضاتایااى ٍ        

فزاّاى در هجلس ضَرای اساله  ًیش 

در ایي ًطست گفت: داضتاي ًاگااُ       

ای بِ ضْز تفزش ٍ حزکت در  تَسهِ

راستای ایجاد جایگاُ علو  در ایاي    

  ُ ّاای     ضْز هستلشم تَسهِ داًطاگاا

هَجَد در ایي ضْزستاى است سیازا    

تَسهِ داًطگااُ، تاَساهاِ دیاگاز           

  ّای ضْز را بِ ّوزاُ دارد. بخص

هحوذ حسیٌ  افشٍد:  ًگااُ هاا باِ         

عاٌاَاى داًطاگااُ        داًطگاُ تفزش بِ

دٍلت  ضْازساتااى تافازش باایاذ            

ای باضذ کِ ضزایط ٍ بستزّای  گًَِ بِ

السم را با تالش در ٍسارت عالاَم در     

ایي داًطاگااُ در       راستای قزار دادى

جایگاّ  کِ بتَاًذ پذیزش داًطاجاَ   

ّای هختلف داضتاِ بااضاذ       در رضتِ

 فزاّن ًوایین. 

رٍ ها بایاذ باِ      ٍی تصزیح کزد: اسایي 

عٌَاى هزکش تَسهاِ   داًطگاُ تفزش بِ

 بٌگزین. 

کٌٌذگاى  در پایاى ایي ًطست ضزکت

ًاظاز در خصاَظ         بِ بحث ٍ تبادل

 هسائل داًطگاُ تفزش پزداختٌذ. 

 وطست خیّریه ویک اودیص حامی داوطگاه تفرش برگسار ضد

 

 گسارش تصویری :

 آموزضی با حمایت خیّرویک اودیص -پیطرفت  پروشه ساختمان اداری  



ٍ  لی هقام هقؾن رّثزی :   اهزٍس چؾن دؽوي تِ ًقغِ حغاط اقتصادی اعت تا کؾَر را اسایي لحاػ دچار اختالل کٌذ،راُ هقاتلِ تا آى  اًضثاط ها
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ّاای     هذیز دفتز ًؾاار  تاز عاز        

فوزاًی داًؾگاُ اس تؾکیا  ؽاَرای     

راّثزدی هذیزیت عثش در داًؾاگااُ     

 تفزػ خثز داد.

تِ گشارػ خثزًاهِ؛ رئیظ داًؾاگااُ   

فضَ  7ای، تفزػ عی احکام جذاگاًِ

ایي ؽَرا را هؾخص ٍ عی اتاالیای      

فٌَاى  دکتز افؾیي هصلحی تثار را تِ

دتیز ؽَرای راّثزدی هذیزیت عاثاش    

فٌاَاى   ٍ دکتز ًاصز راعخی ًضاد را تِ

رئیظ ؽَرای راّثزی هذیازیات    ًایة

عثش داًؾگاُ تافازػ در ؽاَرای          

راّثزی هذیزیت عثش داًؾگاُ تفزػ 

 تِ هذ  دٍ عال هٌصَب ًوَد.

 تاا هصلحی تثار در گفتگَ تا خثزًاهِ 

تیاى ایٌکِ هذیزیت عاثاش ارسیااتای       

ّاای     فولکزد هؤعغاا  در حاَسُ      

سیغاات  آب، اًاازصی            هااحاایااظ 

اس    8تاؽذ،گفت: تِ  اعتٌاد تٌاذ      هی

ب دعتَرالقو  هذیزیت عثش  3هادُ 

ّا، هزاکش پضٍّؾای ٍ ...         در داًؾگاُ

هاَر      6/   98497اتالییِ ؽاواارُ     

هقاًٍت تاَعاقاِ اهاَر          95/05/12

آهَسؽی ٍ فزٌّگی عاسهاى هذیزیات  

ٍ تزًاهِ ریشی کؾَر ٍ هقاٍى اداری،   

هالی ٍ هذیزیت هٌاتـ ٍسار  فالاَم،   

تحقیقا  ٍ فٌاٍری، ؽَرای راّثزدی 

هذیزیت عثش در داًؾاگااُ تافازػ       

ؽزٍؿ تِ کار کازد. دتایاز ؽاَرای          

راّثزدی هذیزیت عثش داًؾاگااُ تاا      

افالم ایي خثز افاشٍد: جاای تغای         

اهیذٍاری اعت کِ  داًؾگاُ تافازػ   

کِ اس گذؽتِ تا تِ اهزٍس در هثااحا    

تزٍیجی ًقؼ فقالی در هٌغقِ داؽتِ 

فٌَاى یک عااسهااى      اعت، اکٌَى تِ

الگَعاس درسهایاٌاِ حافااؽات اس             

ٍَّا ٍ  سیغت، اس تقذ خاک، آب هحیظ

  ِ جاَیای ٍ        در تح  اًزصی ٍ صازفا

هصزف تْیٌِ آى، کاّؼ اتالف هٌاتـ 

  ِ ای    اًزصی ٍ کاّؼ گاسّای گلخااًا

 اثزگذار تاؽذ. 

ٍی تصزیح کزد: هاذیازیات عاثاش          

فٌَاى هذیزیت هصزف اًزصی، هَاد  تِ

سیغت در هؤعغا  تاا   ٍ حفؼ هحیظ

کارگیزی هؤثز ٍ کارآهذ تاوااهای       تِ

دّی ٍ  هٌاتـ هادی ٍ اًغاًی، عاسهاى

ّاا     هٌؾَر ّذایت آى   ریشی تِ تزًاهِ

هحیاغای    جْت ًی  تِ اّذاف سیغت

 ؽَد. ؽٌاختِ هی

دتیز ؽَرای راّثزدی هذیزیت عاثاش   

داًؾگاُ تصزیح کزد: ؽَرای راّثازی   

هذیزیت عثش در دٍ عغح عاتااد ٍ       

گزدد. ؽَرای عتااد    صف تؾکی  هی

در حَسُ هاقااًٍات اداری، هاالای            

هذیزیت هٌاتـ ٍسار  فلَم، تحقیقا  

ٍ فٌاٍری تا حکن ٍسیز ٍ ؽَرای صف 

در حَسُ هقاًٍت هالی، اداری ٍ یاا      

پؾتیثاًی هؤعغا  تا حکن رئایاظ     

گیازد.ٍی گافات:        داًؾگاُ ؽک  هی

ؽَرای راّثزی هذیزیت عثش در صف 

ؽاه   رئیظ داًؾگااُ تاِ فاٌاَاى         

رئیظ ؽَرا؛ هقاٍى اداری، هالای یاا     

پؾتیثاًی هؤعغِ تِ فٌاَاى ًاایاة      

رئیظ؛ رئیظ دفتز فٌی یاا هاذیاز        

ّای فوزاًی یا فٌاٍیي هؾاتِ تِ  عز 

فٌَاى دتیز؛ هذیاز اهاَر اداری یاا          

فٌاٍیي هؾاتِ؛ هذیز عز  ٍ تزًاهِ یاا  

فٌاٍیي هؾاتِ؛ ًوایاٌاذُ هاقااًٍات        

فزٌّگی؛ دٍ ًفز اس افضاای ّایاا         

فلوی هزتثظ تا هَضاَفاا  سیغات      

 هی تاؽذ.هحیغی ٍ اًزصی 

ّاای     هذیز دفتز ًؾاار  تاز عاز        

فوزاًی داًؾگاُ گفت: در راعاتاای      

تْیِ ٍ تذٍیي تزًاهِ اجزایی هذیزیت 

ّاای     ّا، ؽااخاص     عثش در داًؾگاُ

هَردًیاس ؽاه  کٌتازل عایاغاتان        

ّاای   رٍؽٌایی فضاّا، کٌتزل عیغتن

حزارتی، تزٍدتی ٍ تَْیِ هاغاثاَؿ،      

کٌتزل تجْیشا  اداری، هاذیازیات      

هصزف آب، هاذیازیات پغاوااًاذ،           

هذیزیت هیشاى هصزف کایذ ٍ اقاالم  

ّای تجذیذ  هصزفی، اعتفادُ اس اًزصی

ًٍاقا       عاسی ٍ حاوا    پذیز، فزٌّگ

تاؽذ. هصلحی تثار در خااتاواِ          هی

گفت: اّذاف ایي هذیازیات ؽااها         

قااًاَى اعااعای          11تحقق اصا     

جوَْری اعالهی ایازاى، تاحاقاق         

ّای اتالیی هقاام هاقاؾان        عیاعت

سیغت، اجزای  رّثزی در حَسُ هحیظ

قاًَى تزًاهِ پٌجن تَعقِ،  190هادُ 

ّاای     ّا ٍ دعاتاَرالاقاوا       ًاهِ آییي

  ِ جاَیای در        اجزایی هزتَعِ، صازفا

ای دٍلت،  ای ٍ عزهایِ افتثارا  ّشیٌِ

ٍری    اعتقزار ًؾام هذیزیت ٍ تاْازُ    

عثش در هؤعغا  ٍ اهکاى ًؾار  تاز  

ّا اس عزیق ٍسار  فلَم، تحقیقا   آى

ٍ فٌاٍری؛ حفاؽت اس هٌااتاـ پاایاِ،       

اصال  ٍ تْثَد فزایٌذّا ٍ عاختارّاا  

سیغت، ارتاقاا     هٌؾَر حفؼ هحیظ تِ

ٍری هاؤعاغاا  ٍ اعاتافاادُ            تْزُ

تز اس اهکاًا  هَجَد، اصاال      هٌاعة

الااگااَی فاازّااٌااگ هصاازف تااا         

ِ   فزٌّگ عااسی     عاسی پایذار، تْیاٌا

هصزف اًزصی، آب، کایذ، هَاد اٍلیِ ٍ 

تجْیشا  در هؤعغا ؛ تؾکی  تاًک 

 هحیغی اعت.  اعالفا  سیغت

   تشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز درتشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز درتشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز در

   دانشگاه تفرش دانشگاه تفرش دانشگاه تفرش    
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 8 اهبم ػلی )ع( :   پبيجٌذى ثِ قٌبػت، اص ٍااليى ّوّت است. 

ثِ گضاسش خجشًبهِ؛  اص جولِ اقذاهبت سجض داًشگبُ 

حَصُ هشثَط ثِ کٌتشل سیسیمیتین      8تفشش شبهل 

سٍشٌبيی فضبّبی داخلی ٍ خیبسجیی ک کیٌیتیشل           

سسمتن ّبی حشاستی ، هذيیشيیت هفیشب وة ٍ          

پموبًذ فبضالة، استفبدُ اص سسمتین ّیَشیویٌیذ        

کٌتشل سسمتن حشاستی دس هَتَسخبًِ ّب،  کیبّی    

هفشب کبغز ًبشی اص ثِ کیبسگیسیشی سیسیمیتین            

اتَهبسسَى اداسی ٍ استفبدُ اص اًشطی ّبی ًَيیي اص    

قجسل پٌل ّبی خَسشسذی هی ثبشیذ، شیشا ايیي        

 اقذاهبت ثِ صَست ريل هی ثبشذ:

داسای شیسیشیِ       upvcثکبس گسشی پٌجشُ ّبی   -1

 دٍجذاسُ

استفبدُ اص ايي پٌجشُ ّب ػالٍُ ثش کیبّی  ًیفیَر        

اصَات هضاحن خبسجی ثِ داخیل سیبخیتیویبى ،            

جلَگسشی اص اتالب اًشطی سا دس پی داسد. اص سیبل         

کلسِ سبختوبًْبی احذاثی جذيذ دس داًشگبُ  1333

تفشش اص جولِ سبختوبى کالع ّب ، سیبخیتیویبى     

هشکض سشذ ٍ تحفسالت تکوسلی ٍ سبختوبى اداسی   

ثیب شیسیشیِ دٍجیذاسُ           upvcپظٍّشی اص پٌجشُ 

 استفبدُ شذُ است.

 ًفت حمگشّبی کٌتشل سٍشٌبيی  -2

دس داًشگبُ تفشش جْت صشفِ جَيی دس هفیشب      

اًشطی الکتشيکی هشثَط ثِ سٍشٌبيی اص حمگیشّیبی   

حمبع ثِ ًَس ثشای سٍشي ٍ خبهَش ًوَدى چیشاؽ  

ّبی سٍشٌبيی هحَعِ داًشگبُ استفبدُ گشديیذُ ٍ    

ّوچٌسي اص حمگشّبی حمبع ثِ ًَس ٍ حیشکیت       

جْت سٍشي ٍ خبهَش ًوَدى چشاؽ ّبی ساّشٍّب ٍ 

فضبّبی ػوَهی دس سبختوبى ّبی جذيذ االحیذا   

ٍ ثشخی اص سبختوبى ّبی هَجَد اص جولِ هْوبًمشا 

، خَاثگبُ ّبی داًشجَيی ٍ ثخشی اص سیبخیتیویبى     

 ّبی وهَصشی استفبدُ شذُ است. 

 استفبدُ اص وثسبسی قغشُ ای  -3

ّبی هحَعِ داًشگبُ تیفیشش ٍ        ٍسؼت صيبد صهسي

کبسگسشی سسمتوْبی ًَيي  هحذٍديت هٌبثغ وثی، ثِ

ای سا دس ايي داًشگیبُ اهیشی الصم ٍ          وثسبسی قغشُ

سٍ دس تَسؼِ فضبّبی سیجیض    سبصد. اصايي  ضشٍسی هی

کیبسگیسیشی ٍ         ای ثِ داًشگبُ سسمتن وثسبسی قغشُ

 هَسداستفبدُ قشاسگشفتِ است.

 ّبی هَلذ ثشق خَسشسذی  ايجبد ًسشٍگبُ -4 

اص جولِ هضايبی عجسیؼیی شیْیشسیتیبى تیفیشش             

ثشخَسداسی اص وفیتیبة تیبثیبى ٍ ّیَای صیبب                 

ثبشذ.ايي ششايظ قبثلست اسیتیفیبدُ اص اًیشطی             هی

 خَسشسذی سا هْسب ًوَدُ است.

ثب تَجِ ثِ ايي هضيت داًشگبُ تفشش ثب ّیویکیبسی    

ٍصاست ًسشٍ اقذام ثِ ًفت پبًل ّبی خَسشسذی ثیِ  

کسلٍَات ثشق ٍ قشاس دادى وى دس        5ظشفست تَلسذ 

 شجکِ ثشق اصلی داًشگبُ ًوَدُ است. 

 سبخت دسيبچِ هفٌَػی -5

عسف ٍسسؼی اص هحَعِ داًشگبُ تفشش سا ػَاسض   

دّذ. ايي ٍيظگی اهکبى احیذا       عجسؼی تشکسل هی

يک دسيبچِ هفٌَػی ثِ همبحیت يیک ّیکیتیبس          

هٌظَس رخسشُ وة صساػی ٍ استفبدُ تفشيحی سا دس  ثِ

ايي داًشگبُ هسمش ًوَدُ است.ايي دسيبچِ قبثلیسیت    

ّضاس ٍ سسفذ هتشهکؼیت وة سا داسا          21رخسشُ 

ثبشذ.ػالٍُ ثش هٌظشُ صيجبيی کِ ايیي دسيیبچیِ         هی

فشاّن ًوَدُ دس حبل حبضش اص وى ثیشای پیشٍسش       

 گشدد.   ثشداسی هی هبّی، هبّسگسشی ٍ قبيقشاًی ثْشُ

اًذاصی پکسج تففیسیِ فیبضیالة خیَاثیگیبُ              ساُ-6

 داًشجَيی دختشاى 

سَ ٍ ثمتیش سیٌیگیی        هحذٍديت هٌبثغ وثی اص يک 

ّبی داًشیگیبُ تیفیشش        هَجَد دس ثخشی اص صهسي

استفبدُ اص چبُ جزثی ثشای دفغ فبضالة سا هشکیل  

سبصد. ايي همبلِ همئَلسي ايي داًشگبُ سا ثیشای    هی

هحسغی تشغست ثِ استفبدُ اص  حل ايي هؼضل صيمت

ّبی تففسِ فبضالة ًوَد . ايي پکسج اهیکیبى     پکسج

استفبدُ اص پمبة حبصل ثشای هفبسب فضبی سیجیض   

 35هْسب ًوَدُ است. ثش ايیي اسیبع دس سیبل               

سٌجی ٍ وصهَدى هَقؼست ايي سٍش  هٌظَس اهکبى ثِ

 25، يک دستگبُ پکسج فبضیالة ثیِ ظیشفیسیت            

هتشهکؼت ثشای دفغ فبضالة خَاثگیبُ کیَثیش ثیِ         

هسلسیَى   511شذُ  ًفش ٍ ثب ّضيٌِ توبم 181ظشفست 

 سيبل  دس هحَعِ  داًشگبُ ًفت گشديذ.

 اداهِ دس صفحِ ثؼذ                                              

  گسارش: اقدامات انجام شده  حوزه مدیریت سبس دانشگاه تفرش



 9 اهام ػلی )ع( :   اًساى تلٌذ هزتثِ چَى تِ فْن ٍ داًايى رسذ، هتَاضغ هى ضَد. 

 اداهِ اس صفحِ قثل

 ًصة ساهاًِ کٌتزل َّضوٌذ هَتَرخاًِ  -7

ّا تزای کاّص هصرز  سرَخرا  راس          ايي ساهاًِ

تَسط  ضزکا هذيزيا ساختواى الثزس در تزخی اس 

 ضذُ اسا.  ّای داًطگاُ تفزش ًصة هَتَرخاًِ

 تفکیک ستالِ ّای تاسيافتی-8

تا ًصة ظزٍ  هخصرَظ ترفرکریرک سترالرِ در              

ّا اس يرکرذيرگرز      ّای داًطگاُ تفزش ستالِ ساختواى

ضذُ ٍ سپس تحَيل هرزاکرش هرزترَ  ترِ           تفکیک

  زدًذ. تاسيافا ستالِ هی

 ايجاد پَضص  یاّی تا هصز  کن آب -9

ايجاد پَضص سثش  یاّی در هحَطِ داًطگاُ ترزای  

هطثَع ساختي هرحریرط آى اهرزی ضرزٍری ٍ              

جای استفادُ  تاضذ.تِ ايي هٌظَر تِ ًاپذيز هی اجتٌاب

اس چوي کِ صزفاً جٌثِ سيثايی داضتِ ٍ هصز  آب   

ّايی اس هرحرَطرِ       آى ًیش تسیار سياد اسا  قسوا

داًطگاُ تفزش سيز کطا يًَجِ آتی ٍ ديوی ترزدُ    

ضذُ اسا.يًَجِ  یاّری اسرا کرِ در صرَر              

سال ػوز کٌذ ٍ    7تَاًذ تا  ًگْذاری هطلَب آى هی

ّرا   تزداضا تاضذ ػالٍُ تز ايي در طی ايي هذ  قاتل

خصیصِ هطلَب آى هصز  کوتز آب ترِ ًسرثرا      

چوي اسا.ايي اقذام ػالٍُ تز ايجاد فضای سثش ترا     

هصز  تسیار کن آب، درآهذ جشئری را هرترَجرِ         

 ساسد.  داًطگاُ هی

 تجویغ حوام ّا در خَاتگاُ ّای داًطجَيی -01

ّای داًطرجرَيری داًطرگراُ ترفرزش             در خَاتگاُ 

ّرای ترْرذاضرتری در           ٍ سزٍيس  پزاکٌذ ی حوام

ّا، جْا  طثقا  هختلف ٍ فاصلِ سياد اس هَتَرخاًِ

تأهیي آب  زم  اتال  اًزصی  زهايی ٍ ّوچرٌریري    

هصز  سياد آب را در پی داضتِ اسا.لرذا جرْرا       

جَيی در هصز  آب ٍ اًزصی هَردًیاس جْرا   صزفِ

 زهايص آب ٍ ّوچٌیي کاّص ّشيٌِ ًرگرْرذاری    

ّا در طثقِ ّوکرف ٍ در       ّا کلیِ حوام هَتَرخاًِ

 تزيي هحل تِ هَتَرخاًِ احذاث  زديذ. ًشديک

ّای فلرَرسرٌرا در       خاسى  ذاری داخل الهپ-00

ّای قذيوی   ٍ اسرترفرادُ اس تراالسرا           ساختواى

ّای  ّای فلَرسٌا در ساختواى الکتزيکی در الهپ

 جذيذ 

استفادُ اس تاالسا الکتزًٍیکی در فرزکراًرس تراال       

جَيی هصز  اًزصی  تَاًذ کوک ضاياًی در صزفِ هی

% 01داضتِ تاضذ.ايي تاالسا ّا هصز  تزق را ترا     

دّذ ٍ اس حذاکثز راًذهاى ًرَری الهرپ      کاّص هی

ّرا ًرَر الهرپ را             کٌذ.ػالٍُ تز ايري   استفادُ هی

يکٌَاخا کزدُ ٍ اس سَسَسدى ًرَر جرلرَ ریرزی        

کررٌررذ.ًصررة ايرري ترراالسررا ّررای                  هرری

الکتزيکی,صذا ,لزسش ٍ حزار  سيراد را ًریرش در            

 کٌذ. ّای فلَرسٌا  خٌثی هی الهپ

 اقدامات انجام شده  حوزه مدیریت سبس دانشگاه تفرش 



 10 امبم خمیىی )رٌ( :   ايه پیريزي اومالة مب پیريزي ثًد وٍ ثٍ ثروت اسالم ي گرايش ثٍ اسالم ي ثب فريبد اهلل اوجر ثٍ دست آمذ.

اهلل    َمسمبن ثب َفتمیه ريز  از ايابم   

دٍَ فجر اواماالة اساالمایا ماسار          

شُذاي گمىبم داوشگبٌ تافارب ثاب        

    ٌ َابي     حضًر داوشگبَیبن داوشاگاب

ديلتیا  آزاد اسالمی ي پیابم واًر ي       

مسئًلیه شُرستبن تفرب غجبرريثای  

ي عغرافشابوای شاذ. ثاٍ گاسارب             

خجروبمٍ؛ معبين داوشجًيی ي فرَىگی 

َذف از اجراي اياه      داوشگبٌ تفرب

ثروبمٍ را ارج وُبدن ثٍ خاًن پابن       

شُذا ي تجذيذ میثبق ي پیمبن ديثبرٌ 

ثب شُذا عىًان ورد. دوتار ماداماذ        

حجیجی افسيد: اتفبلی وٍ امبم خمیىی  

در    ۲۴-75َابي       )رٌ( در عی سبل  

َابي     ايران رلم زد گفتمبوی ثب مؤلفٍ

خبص ثًد وٍ تًاوست لابات ماردم      

ايران را تسخیر ومبيذ. يي ثابثایابن         

وٍ ماردم اياران ثاذين َایا              ايه

چشمذاشت ي سُم خًاَی ممذماب   

تغییر حىًمت شبَىشبَی را در پرتً 

عمل ثٍ گفتمبن امبم فراَم وماًدواذ   

ادامٍ داد: امريز ویس مردم ايران ضمه  

حروت ومًدن درراٌ امبم ي ياليت ثاٍ  

َبي گفاتامابن امابم        مجبوی ي تئًري

پبيجىذ ثًدٌ ي ثراي تدمك تأویذ رَجر 

معظم اومالة مجىی ثر تدمك التصابد  

ومبيىاذ   ممبيمتی در جبمعٍ تالب می

فرمبوذٌ پبيگبٌ اداري شُیذ چاماران   

داوشگبٌ تفرب ویس در ايه مراسم ویس 

گفت: شعبر اومالة اساالمای اياران       

يحذ  وبمٍ ي پیبدٌ شذن اسالم وبة 

مدمذي در جبمعٍ ثًد ي امبم خمیىی 

)رٌ( ثٍ دوجبل استمارار اساالم وابة          

مدمذي وٍ اسالم لیجرال در جبمعٍ ي 

 جمًُري اسالمی ايران ثًد.

واٍ     اسمبعیل يعمًثی فر ثبثیبن اياه   

پراوىای ثاٍ دواجابل          دشمه ثب دريغ

جذايی ديه از حىًمت ي رياج اسالم 

لیجرالی در جبمعٍ است افسيد: مابات    

ايران ویس ثبيذ ثاب ثصایار  دياىایا          

اومالثی گري تًعئٍ دشمىبن وظبم را   

 خىثی ومبيىذ.

گبجبران لجًر مغُر  شُذاي ي مىبم  

مابٌ     ي گرامیذاشت  ثیستم ثاُاماه     

از دياگار        ۸سبلريز عمبیب  يالفجر 

َبي  جبوجی ايه مراسم   ثاًد     ثروبمٍ

وٍ ثٍ َمت ومیتٍ داوشجًيی ستابد  

دٍَ فجر شُرستبن تفارب ثارگاسار      

 گرديذ.

 داوشگاه تفرش مزار شهدای گمىام

 غبارريبی ي عطر افشاوی شد 

ديمیه وشست وبروىبن حاراسات ي     

داوشگبٌ تفرب ريز   پرسىل اوتظبمب 

سٍ شىجٍ پىجم ثُمه مبٌ ثب حضاًر    

داوشگبٌ ي وبروىبن اوتظبمب  ي  رئیس

سبله اجتمبعب  وبريبثی   حراست در

ثرگسار شذ. مذير حراست داوشگبٌ در  

ثاٍ      ايه وشست ضاماه تسابایات       

مىبسجت شُبد  تعاذادي از آتاش       

وشبوبن حبدثٍ پالسىً گفت: عاىاًان    

َابي اياه        پست شغبی واگاُاجابن    

وگُجبن ي آتش وشبن  اسات    داوشگبٌ

عاليٌ ثر حافابظات        وٍ يظیفٍ آوبن

فیسيىیا اعفبء حريك ي امذاد ي وجب  

ثبشذ.  جعفر حبجاباًيای افاسيد:         می

مًضًع امذاد ي وجب  ثابياذ ثاٍ دي        

اي ي مستمار تاًساظ       صًر  لدظٍ

وبروىبن وگُجبوی مذوظر لرار گیرد ي   

اي ثب اتفبلب  وابگاُابوای      وجب  لدظٍ

تار از آن         شًد لیىه مُم اوجبم می

وجب  مستمر است وٍ يه فارآياىاذ    

ثبشذ ي وگُجبن ثبيذ از حًاس خًد  می

ثُتر از ديگران ي ثب دلت ثایاشاتاري     

از اتفبلب  استفابدٌ   پیشگیري ثبَذف

داوشگبٌ تفرب ویاس در     رئیسومبيذ.  

زحاماب      ايه وشست ضمه تشىر از

وگُجبوبن گفت: شمب عسيسان اوتظبمب   

عىًان ايلیه افرادي َستیذ وٍ ثاب     ثٍ

وىیذ واٍ     مراجعیه ارتجبط ثرلرار می

ثبيذ در عیه لبععایات در اعامابل         

آمیس ثاب آوابن        يظیفٍ ثرخًرد احترام

رجاًع ي       داشتٍ ثبشیذ. تىريم ارثبة 

آمیس از يظابيام ماُام        رفتبر احترام

َبست وٍ از داوشگبٌ وٍ مدل  دستگبٌ

عبم ي مىغك است رعبيت آن ثیشتار  

ريد. دوتر راساخای وا اد          اوتظبر می

معبين اداري يمبلی داوشگبٌ ویاس در    

ادامٍ ايه وشست ضماه تشاىار از        

زحمب  َمىبران زحمتىاش حاًزٌ     

حراست ي اواتاظابماب  افاسيد: ماب            

امیذياريم ثتًاوایام جاباسابتای را           

اي ثراي شىیذن وظرا   صًر  ديرٌ ثٍ

ي َمفىري جُت ثُجًد وبرَب داشتٍ 

ثبشیم. در ادامٍ َاماىابران حاًزٌ          

حراست ي اوتظبمب  حبضر در جبساٍ  

ثٍ ثیبن مسبئل ي مشىال  صاىافای      

 خًد پرداختىذ.

ديمیه وشست کارکىان حراست ي پرسىل اوتظامات داوشگاه تفرش با رئیس داوشگاه  
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 12 .  اٍست  جْل  اٍ ٍ دضوٌص  عقل  ّركس  اهام رضا )ع( :   دٍست

اعسام كارٍاى زیارتی داًطجَیاى داًطگاُ تفرش در   

 قالب اردٍ فرٌّگی بِ هطْذ هقذس برگسار ضذ.

بِ گسارش خبرًاهِ؛ در حَزُ هعاًٍت داًطجَیی ٍ   

فرٌّگی داًطگاُ تفرش اعزسام كزارٍاى زیزارتزی           

   ِ هزٌزرزَر ارتزقزا            داًطجَیاى داًطگاُ تفرش بز

ّای ًطاط ٍ ضادابی فرٌّگزی ٍ هزبّزبزی          زهیٌِ

هاُ سزا  جزاری بزِ         بْوي 7لغایت  2داًطجَیاى 

ًفر  63هطْذ هقذس اًجام ضذ. در ایي سفر زیارتی 

از داًطجَیاى پسر در قالب یک كارٍاى داًطجَیزی   

ّای  با قطار بِ هطْذ هقذس اعسام ضذًذ. اّن برًاهِ

جوعی، بازدیذ  ایي اردٍی زیارتی ضاهل زیارت دستِ

هَزُ ًادری ٍ هسجذ تاریخی كراهت، تَر حرم  از باغ

ّزای زًزذگزی ٍ           ضٌاسی، برگساری كارگاُ هْارت

كارگاُ هْذٍیت، برگساری هسابقِ  فرٌّزگزی  در       

 السالم بَد. خصَظ  زًذگی اهام رضا علیِ

 اعسام کاروان زیارتی دانشجویان دانشگاه تفرش  به مشهد مقدس



 حضشت محمّذ  )ظ( :   آوکس کٍ ثمیشد ي دفبتش ي دياتُب اص خًد ثٍ خبی گزاسد ثٍ ثُطت دسآیذ. 
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سيستبی ياضقبن اص تًاثع استبن مشکضی ثهٍ مهُهذ      

خًضىًیسبن ضُشٌ است ي اَبلی آن وقص ثٍ سضایی 

 دس گستشش ي اعتالی َىش خًضىًیسی کطًس داسوذ. 

ثسیبسی اص خًضىًیسبن تبثیش گزاس کطهًس اص ایهه       

دسغهذ اص       52سيستب ثشخبستٍ اوذ ي اکىًن وهیهض     

وفشی آن دس ضمبس خًضىًیسبن ثىهب    522خمعیت 

ایشان قشاس داسوذ ي َىشمىذان ایه سيستب اکىهًن دس    

خبی خبی ایشان صمیه ثٍ آمًصش ي گستشش َهىهش   

مطغًلىذ.استبد  فتحعلی ياضقبوی فشاَبوی یکهی اص     

استبدان خًضىًیسی معبغش کطًس اص اَهبلهی ایهه      

سيستب است کٍ اص مکتت استبداوی چًن سیذ حسه 

ي حسیه میشخبوی ثُش ثشدٌ ي خًد مشثی ي مهعهله     

وستعلیق دس کالس َبی اودمه خًضىًیسبن ایشان 

ثٍ ثعذ ثًدٌ است. استبد فتهحهعهلهی       6431اص سبل 

خًسضیذی متًلذ ضهذ.   642۱ثُمه  3ياضقبوی دس 

دسايان کًدکی وخست ثهٍ فهشاگهیهشی قهشآن ي              

تحػیالت مکتجهی ي تهمهشیهه خهًضهىهًیسهی               

اهلل    پشداخت.ايلیه استبدش دس خط، میشصا رثهیه      

ياضقبوی ثًد کٍ ايلیه سشمطق سا ثش لًح چًثی ثهب    

دسايان تعلی  کشد.     » ايل کبسَب ثٍ وب  خذا«عجبست 

کًدکی وخست ثٍ فشاگیشی قشآن ي تهحهػهیهالت       

مکتجی ي تمشیه خًضىًیسی پشداخت. خًضىًیهس   

وب  معبغش دس خط وستعلیق ي ايلیه مهذسس   غبحت

 6442اودمه خًضىًیسبن ایشان است. يی دس سبل 

ثٍ تُشان مُبخشت کشد ي دس کالس اسبتیذ ثهضسگهی   

َمچًن سیذحسیه ي سیذحسه میشخبوی ضشکهت  

ومًد ي مشاحل سضذ دس خًضىًیسی سا طهی کهشد.     

اي سا ثهٍ     6434اودمه خًضىًیسبن ایشان دس سبل 

عىًان ايلیه مذسس خًد اوتخبة ومًد ي ثسیبسی اص 

اکىًن دس اودمه خًضىهًیسهبن    ضبگشدان ایطبن َ 

کىهىهذ. يی دس         ایشان ثٍ عىًان مذسس فعبلیت می

ثٍ تطخیع اسبتیهذ سهیهذحسهه ي          642۱سبل 

سیذحسیه میشخبوی، علی اکجش کبيٌ ي اثهشاَهیه         

ثًرسی ثٍ دسخٍ استبدی سسیذ.  ایه استبد وستعلیق 

اودمه خًضىًیسی استبن مشکهضی   6421دس سبل 

َهبی     سا ثىیبد وُبد. استبد ضمه ثشگهضاسی کهالس     

آمًصضی ثٍ تبسیس اودهمهه خهًضهىهًیسهبن دس           

ضُشَبی تفشش، فشاَبن اساک، آضهتهیهبن، سهبيٌ،       

مبمًویٍ، دلیدبن، محالت، خمیه، ضبصوذ، کمیدبن، 

 خىح، ايص، گشاش، الس، المش ي ثستک اَتمب  يسصیذ. 

عضًیت دس َیئت دايسان اودمه خًضىًیسهبن دس    

صمیىٍ خط وستعلیق ي دسیبفت وطبن دسخهٍ یهک       

 6411َىشی اص يصیش فشَىگ ي اسضبد يقت دس سبل 

 اص افتخبسات استبد ياضقبوی ثٍ ضهمهبس مهی آیهذ.          

يی دس صمبن حیبت خًد وسجت ثٍ ثشپبیی ومبیطگبٌ 

متعذد دس داخل ي خبسج کطًس اقذا  کشد ي کهلهک   

مطکیه، چطمٍ خًسضیذ، آیت مُش، تشخمٍ کبمهل  

 قشآن کشی  ي دیًان حبفظ ثشخی اص آثبسايست. 

ثٍ استىبد آثبس قلمی ي ومبیطگبٌ  6411يی دس سبل 

ي فعبلیت فشَىگی َىشی کٍ اص يی ثٍ خهب مهبوهذٌ      

ثًدگًاَیىبمٍ دسخٍ یک َىشی کٍ معهبدل مهذسک     

دکتشی است سا اص يصاست فشَىگ ي اسضبد اسهالمهی   

عىًان ومبیهىهذٌ    ثٍ 6416دسیبفت کشد. يی دس سبل  

ایشان ثشای اضبعٍ َىش خًضىًیسی ثٍ کطًس یهمهه   

ویض ثٍ َمشاٌ سبیش اسهتهبدان    6412سفت ي دس سبل 

ثٍ کطًس خمًُسی آرسثبیدبن سهفهش کهشد.اسهتهبد         

فتحعلی ياضقبوی فشاَبوی مذتُب اص ثیمبسی سشطهبن  

سیٍ ي سشطبن مثبوٍ سوح می ثشد ي سشاودب  دس سيص   

ثش اثش پهیهطهشفهت        61:42سبعت  64۱6آثبن  64

سبلگی دسگزضت. پیکش   15ثیمبسی سشطبن دس سه 

آثبن دس سيستبی ياضقبن ثهٍ خهبک      61يی دس سيص 

 سپشدٌ ضذ.              سيحص ضبد ي یبدش گشامی  

 نام معاصر استاد فتحعلی واشقانی به بهانه زادروز خوشنویس صاحب
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ثّ گسارش  ذجرٌبوّ ؛ ْىسوبي ثب ایبن فبطىیّ، وراسه سُگُاری َ ػسازاری 

ثبٌُی زَػبله حضرت فبطىّ ورضیّ )س(  ثب حضُر پرضُر وسئُلینً َ      

ثٓىً زر وسجس حضرت اثُالفضل )ع(   32زاٌطجُیبي زاٌطگبِ تفرش  از 

زاٌطگبِ تفرش ثرگسار ضس. زر ایً وراسه حجت االسالن َ الىسنمنىنینً      

ٌبئت زازِ ثّ سرٍراٌی  َ وساحبي اْل ثیت  )ع( ثنّ ٌنُحنّ سنراینی                

 پرزاذتٍس.

 

مراسم بسرگداشت شهادت حضرت  

فاطمه زهرا)س(در دانشگاه تفرش 

   وسیر وسئُل : ٌفیسّ آقبثبثبئی  وسیر رَاثط ػىُوی : وحىس رضب پرٌیبي پُر  سرزثیر : سىیّ ْسایتی وسیر وسئُل : ٌفیسّ آقبثبثبئی  وسیر رَاثط ػىُوی : وحىس رضب پرٌیبي پُر  سرزثیر : سىیّ ْسایتی وسیر وسئُل : ٌفیسّ آقبثبثبئی  وسیر رَاثط ػىُوی : وحىس رضب پرٌیبي پُر  سرزثیر : سىیّ ْسایتی 

   گبِ فرٍْگی ضٓسای تفرشگبِ فرٍْگی ضٓسای تفرشگبِ فرٍْگی ضٓسای تفرشرررتٓیّ ػکس: رَح ا... زَاتگری، اثُالفضل ضبِ حسیٍی     گرافیک َ صفحّ آرایی: قراتٓیّ ػکس: رَح ا... زَاتگری، اثُالفضل ضبِ حسیٍی     گرافیک َ صفحّ آرایی: قراتٓیّ ػکس: رَح ا... زَاتگری، اثُالفضل ضبِ حسیٍی     گرافیک َ صفحّ آرایی: قرا

اهلل زْنّ       ْىسوبي ثب فرارسینسي اینبن      

اٌسیطی وطتنرک   وجبرک فجر ٌطست ْه

ْبی ترثیت ونسرس َ       استبزاي زاٌطگبِ

زر  21/55/53ضٍجّ وُرخ  تفرش رَز سّ

سبلً کٍفراٌس پژَْطنکنسِ اقنتن نبز        

زاٌطگبِ ترثیت وسرس ثب حضُر اسنتنبز     

پُر ازغسی ثرگسار گنرزینس.اسنتنبز       رحیه

پُر زر ایً ٌطست گفت: زر اینً        رحیه

ػ ر ْیچ ٌسجت وؼٍبزاری ثنینً ینک        

اٌقالة سیبسی اجتىبػی از ٌُع ورزوی َ 

ای ثب زیً ٌیست.َی گفت: زیً ثنب       تُزِ

ْنبی     اصطنالح تنؼنرین        تؼریفی کّ ثّ

آکبزویک َ رَضٍفکری از طرف چن  َ    

 ّ زاری َ جنٓنبي          راست جٓبي سروبین

ضس، ْر زَ اجىبع زاضتٍس  سُسیبلیسن وی

ثر ایً قضیّ کّ ینک اٌنقنالة زینٍنی          

وؼٍی تریً وفُٓن است. ٍُْز ْه ایً   ثی

تجغ آي    ْبی زٌیب َ ثّ تؼبری  زر زاٌطگبِ

ْبی زاذل کطُر ٌیس ثّ زلیل  زر زاٌطگبِ

وترجىی ثُزي َ ونُلنس ٌنجنُزي ارائنّ          

پُر ازغسی ثب ثنینبي      ضُز.استبز رحیه  وی

ْبی ورتمفی ثنرای ابنجنبت       کّ رَش ایً

تُاٌس زیٍی ثبضس َ  کّ یک اٌقالة ٌىی ایً

تُاٌس اٌقالثی ثبضنس، ارائنّ      یک زیً ٌىی

ْنب     ضُز ازاوّ زاز: یکی از ایً رَش    وی

فرَ کبْی َ فرَ کبْص است ثّ ایً وؼٍب 

کّ زیً یک ایىبي ضرن نی َ زرٌَنی        

تجسیل ضُز َ ثّ ثیرَي َ اجتىبع کنبری    

َ ٌظریّ زیگر اینً     ٌساضتّ ثبضس َ رَش

گُیٍس کّ زیً ٌجبیس حنفف   کّ، وی است

ضُز َ اتفبقًب وٍفؼالٌّ، ٌنّ فنبػنالٌنّ َ         

فؼبالٌّ ثبیس کبوالً زرصحٍّ حضُرزاضتنّ  

ثبضس. َی ت ریح کرز: طجق ثینبي اینً       

زیسگبِ زرَاقغ زیً ثبیس ثّ رٌگ زونبٌنّ     

زرثیبیس َ ذُز را ثب صبحجنبي قنسرت َ       

برَت وٍطجق ثکٍس زرَاقغ ْیچ صحجتی 

زیً ٌیست ثمکّ اٌفؼبل زیً  از اجتٓبز زر

است. َ ایً ثّ وؼٍبی ػ ری کرزي زیً  

پُر  ٌّ زیٍی کرزي ػ راست. استبز رحیه 

ْب زیً  ازغسی زر ازاوّ گفت: ثّ گفتّ آي 

را ثبیس پُیب ٌگّ زاضت َلی ثّ چّ ضکل؟ 

ثّ ضکمی کّ قنبثنمنینت اٌنطنجنب  ثنب               

ْبی وُجُز را زاضتّ ثبضس. زینً    َاقؼیت

تُاٌس َجُز زاضتّ ثنبضنس،      ثّ ضرطی وی

تنُاٌنینس       حضُرزاضتّ ثبضس َ زوبٌی وی

ثگُییس اٌقالة زیٍی کّ کناًل ثنّ رٌنگ        

وحیط زرثیبیس.َی گفت: طجق پسٍس رَز   

ْب ذیبٌت ثّ اٌسبي اسنت   زرآَرزي ارزش

اوب طجق ظرفیت اٌسنبي ٌسنرنّ زازي        

زرست است َ ایً ْىبي وؼٍبی اجتٓنبز  

است. زیً اٌسبي را حنینُاي ونحن             

زاٌس ثمکّ حیُاٌی زارای ظنرفنینت       ٌىی

اٌسبي ضنسي َ فنرا فنرضنتنّ ضنسي               

پُر ثیبي کرز: زر ٌگبِ   زاٌس.استبز رحیه  وی

ْب زیً حساکثر یک قرظ وسکنً َ     آي

ورسر است َ ٌٓبزی است زر ػرض سبیر 

ٌٓبزْب. ثب ایً ٌگبِ زیً زر وُاجنٓنّ ثنب       

ضنُز، زر       ْبی وؼرفتی وٍفؼل ونی  ٌگبِ

وُاجّٓ ثب اَضبع تحىیمی وحیط ثّ رٌگ 

آیس.َی گفت: اسالن َ    ْىبي وحیط زروی

ثنینت ثنب تنىنبن             ثر ُظ وکتت اْل

اٌس از پبیّ  ْب وطرح کرزِ ْبیی کّ آي زیً

َ اسبس وتفبَت است؛ اضتراکبتی زارٌنس  

َلی اسبسًب وبْیت زینگنری زارز. َی           

ْب زیً را زر ْىّ  ْىچٍیً ثیبي کرز: آي 

اٌس َلنی اسنالن َ        جبی ػبله ٌسد کرزِ

قرآي ٌبسد ْىّ ازیبي َ کتت ْستٍس َ   

ْبیی کّ زر ْىّ ازیبي َجنُز   تىبن ارزش

 زارز زر زیً اسالن َجُز زارز. ضس.

اندیشی مشترک استادان دانشگاه تفرش  نشست هم

 و دانشگاه تربیت مدرس  برگسار شد

 اطالعیه
ثّ اطالع زاٌطجُیبي گراوی وی رسبٌس ذجرٌبوّ زر ضىبرِ ْبی آتی ذنُز  

 صفحّ ای ثّ ٌبن ػکس زاٌطجُیی  ثب زرج ٌبن ػکبس زر ٌظر زارز.

ػالقّ وٍساي وی تُاٌٍس ػکس ْبی ذُز را ثرای وب ارسبل کٍٍس. وٍتنظنر    

 آببر ضىب ْستیه.

khabarnameh@tafreshu.ac.ir  

 برف و دانشجویان دانشگاه تفرش


