
گام  یاديارٌ ضُدای دفاع مقدس ي ضُدای پیص

مدافغ حرم  در  ارديی جُادی داوطگاٌ تفرش 

پیام تبریک رئیس  داوطگاٌ تفرش  بٍ مىاسبت  

 ريزخبروگار

  3صفحٍ  

 3صفحٍ  

  4صفحٍ  

 01صفحٍ 

 4صفحٍ  

مسئًل بسیج داوطجًیی داوطگابٌ  

تفزش اس پبیبن کبر ارديَبی جُابدی  

تحت عىًان امت ياحذٌ داوطجًیبن 

ایه داوطگبٌ در مىبعا  ماحازي       

ريستبَبی بخص مزکشی ضُزستابن  

 تفزش در تببستبن امسبل خبز داد.

محسه جُبن بخص در گفتگاً باب     

ياحذ خبز بب بیبن ایاىا اٍ اعاشا        

داوطجًیبن بسیجی بٍ وقبط محازي   

ضُزستبن تفزش امسبل ویش َمبوىاذ  

سبل َبی گذضتٍ بٍ صًرت پزضاًر  

پساز   35صًرت گزفت، گفت: تعذاد  

تیزمبٌ لغبیت  ۴4دختز اس تبریخ  05ي 

مزدادمبٌ در پىج ريستبی  يسم ،  3

قًضٍ خبوٍ، قزٌ جبقیاٍ، کاًرٌ ي       

َفتیبن  اس تًابع باخاص مازکاشی       

ضُزستبن تفزش ارائاٍ خاذمات        

 ومًدوذ.

کىىذگبن در  يی بببیبن ایى ٍ ضزکت

ريسٌ بب حضًر در ایاه   01ایه ارديی 

َبی فزَىاگای،    پىج ريستب بٍ بزوبمٍ

بُذاضتی ي عمزاوی پزداختىذ، اضبفٍ 

َبی عمزاوی وظیز  کزد: اوجب  فعبلیت 

ت میل مسجذ در ريستبی يساما ،   

تعمیز دي ببة مس ه محزيمیاه در    

ريستبَبی قًضٍ خبوٍ ي قزٌ جبقیاٍ،  

سبخت سزيیس باُاذاضاتای ي         

َابی     تزیه بزوبمٍ دیًارکطی اس مُم

عمزاوی ارديی جُبدی داوطجاًیابن   

 داوطگبٌ تفزش بًدٌ است .

مسئًل بسیج داوطجًیی داوطگابٌ  

َبی آمًسضای   تفزش بزگشاری کالس

اح ب ، قزآن، ومبس، سببن اوگلیسی ي   

َبیی تقًیتی بازای     بزگشاری کالس

داوص آمًسان در مقبعع مخاتالا     

َبی فزَىگی اجزاضذٌ  اسجملٍ بزوبمٍ

کىىذٌ در    تًسظ داوطجًیبن ضزکت

ایه اردي بزای اَبلی ایه ريساتابَاب    

 عىًان ومًد.

جُبوبخص افشيد: جُبد علامای ي      

آمًسضی، جاُابد اقاتا ابدی ي          

کبرآفزیىی،  جُابد عامازاوای ي         

سبسوذگی ي جُبد فازَاىاگای اس         

محًرَبی بازگاشاری ایاه ارديی        

 جُبدی  بًدٌ است. 

 مؼاين آمًزضی ي تحصیالت تکمیلی: 

 رضتٍ جدید 4داوطگاٌ تفرش در پی ایجاد  

 ارديی جُادی داوطجًیان داوطگاٌ تفرش برگسار  ضد

صؼًد کًَىًردان ي اػضاءبسیج پایگاٌ ضهُهیهد      

مهتهری      0022چمران داوطگاٌ تفرش بٍ ارتفاع 

 ضُرستان کلیبر 

تًلید جديل بتىی در داوطگاٌ تفرش ، گامی در 

 5931جُت تحقق ضؼار سال 

 رئیس ادارٌ امًر فىی ي وظارت بر طرح َای ػمراوی داوطگاٌ تفرش خبر داد: 

تکمیل پريشٌ َای ػمراوی داوطگاٌ  تفهرش بها     

 مطارکت خیریه 

 6صفحٍ 



ٚشیس عّْٛ، تحمیمات ٚ فٙااٚز  رز ٘سا و ٚیا ٜ       

     ٜ ٞااا وااٝ تااا        ٔعاٚ٘اااٖ فسٍٞٙاان را٘ااسٍا

زاٞىازٞا  تحمك زٕٞٙٛرٞا  زٞثس ٔعظٓ  ٔحٛزیو 

ٔاٜ ٔثاازن   ا٘مالب اسالٔن تٝ را٘سجٛیاٖ رز ریداز 

ٔسرار ٔاٜ  تسٌصاز شد، تاویاد واسر         61زٔضاٖ، رز 

سس ِٛحٝ  ٞا  زٞثس ا٘مالب تاید تثییٗ شدٜ ٚ  تٛصیٝ

 ٞا لساز ٌیسر. ٞا  فسٍٞٙن را٘سٍاٜ فعاِیو

تٝ ٌصازش زٚاتظ عٕٛٔن ٚشازت عّْٛ، روتس ٔحٕاد     

ٞاا تدٚیاٗ     فسٞار  ٌفو  زاٞثسر فسٍٞٙن را٘سٍاٜ

        ٜ ٞاا    شدٜ اسو ٚ ٔ یس حسوو فسٍٞٙان را٘اسٍا

زٚشٗ اسو ٚ ٔعاٚ٘اٖ فسٍٞٙن عالٜٚ تس ایٙىٝ ٘مش   

ٞا تس عٟدٜ راز٘د تایاد    اصّن زا رز اجسا  ایٗ تس٘أٝ

         ٝ ٞاا تاسا  عٕاْٛ        ٘ ثو تاٝ تثییاٗ ایاٗ تس٘أا

 را٘سٍاٞیاٖ الداْ وٙٙد.

ٞا  وسٛز تٝ سإو    تٝ ایٙىٝ را٘سٍاٜ اشازٜ  ٚ  تا 

ٞا  واز آفسیٗ ٚ ٘ ُ سْٛ رز حاَ تحاَٛ    را٘سٍاٜ

ٞا  ٘ ُ سْٛ پیٛ٘اد   ٞ تٙد ٌفو  ٚی ٌن را٘سٍاٜ

ٚ  عٕیك تا ٘یاشٞا ٚ شسایظ جأعٝ پایسأٖٛ اساو         

فسًٞٙ ٚ ٔثاحث فسٍٞٙن ٘مش ٟٕٔن رز ایٗ پیٛ٘د 

 راز٘د.

عضٛ واتیٙٝ رِٚو تدتیس ٚ أید ٌفو  رز ساَ جاز   

ٞا تا لّٛت تیستس  ارأاٝ        ٚ ساَ آیٙدٜ تاید فعاِیو

ٞا  ٌرشاتٝ     ٞا  ساَ ٞا ٚ فعاِیو پیدا وٙد ٚ تالش

تٝ ٘تیجٝ تسسد ٚ فضا  تا ٘ساط ٚ پٛیاین ٘یص تاسا      

تسٌصاز  تاشاىٜٛ ا٘تااتاات زیاساو جٕٟاٛز  ٚ           

 ٞا فساٞٓ شٛر. شٛزاٞا  اسالٔن رز را٘سٍاٜ

ٚ  تا اشازٜ تٝ ٘أٍراز  أا اَ تاا ٘ااْ التا ار            

ٔماٚٔتن ٚ الداْ عُٕ اش سٛ  زٞثس ٔعظآ ا٘ماالب    

اسالٔن ٌفو  رز پیاْ ایاساٖ، اتىااب تاٝ تاٛاٖ ٚ            

ٞا  راخّن تٝ صٛزت ٚاضح ٔٛزر تاوید لساز  ظسفیو

تاا   ٌسفتٝ اسو ٚ ٘ظاْ آٔٛشش عاِن ٚظیفاٝ رازر         

رزٚ٘ن وسٛز تٝ  ٞا  ٔار  ٚ ا٘ ا٘ن  تىیٝ تس سسٔایٝ

تٛسعٝ عّٕن ٚ تمٛیو الت ار ّٔان وٕاه وٙاد ٚ       

 زضایو ٚ زفاٜ تیستس  تسا  جأعٝ زلٓ تص٘د.

 ٖ ٌٛ٘ٝ   عضٛ شٛزا  عاِن ا٘مالب فسٍٞٙن افصٚر  ٕٞا

ا٘اد فسٞٙاً ٔا٘ٙاد        وٝ ٔماْ ٔعظٓ زٞثس  فسٔٛرٜ

شٛر ٚ أىااٖ     او ی ٘ن اسو وٝ رز فضا ٔٙتسس ٔن

تا تٛجٝ تٝ فسٔٛرٜ     وٙد ،  شی و جٕعن زا فساٞٓ ٔن

یاتیٓ وٝ تحمیك، پا ٚٞش ٚ آٔاٛشش          ایساٖ رزٔن

ٚ زشد ٚ تٛسعٝ عّٕن زا  تدٖٚ فسًٞٙ أىاٖ ٘دازر 

 تٝ ٕٞساٜ ٘اٛاٞد راشو. 

ٞا  فسٍٞٙن   ٚ  تأوید وسر  تسسیٓ ٔسش تیٗ فعاِیو

ٜ  ٚ سایس فعاِیو ٞا   ٞا  آٔٛششن ٚ پ ٚٞن رز را٘سٍا

ٞاا  را٘اسٍاٞن رز       ٕٔىٗ ٘ی و ٚ ٕٞٝ فعاِیاو    

شاٛر تٙااتسایٗ تمّیاُ        ٌفتٕاٖ فسًٞٙ ا٘جاْ ٔان  

تٝ آٔٛشش ٚ پ ٚٞش   ٞا  ٚ زساِو را٘سٍاٜ ٔأٔٛزیو 

خٛا٘اد     تٟٙا تاٚجٛر فسٍٞٙن ا٘مالب اسالٔن ٕ٘ن    ٘ٝ

رز حاد یاه      تٝ ٔعٙن فسٚ واستٗ را٘اسٍاٜ    تّىٝ 

آٔٛششٍاٜ اسو. ٚشیس عّْٛ تأوید واسر  وازآٔاد       

را٘سٍاٜ ٔٙٛط تٝ ایجار فضا  ٌفتٍٛ ٚ تاضازب آزا     

تسیٗ ٟ٘ار تِٛید عّٓ  شیس آ را٘سٍاٜ ٟٔٓ رز آٖ اسو 

اسو ٚ را٘اش ٔاٞیتان      ٚ ٔعسفو رز جٛأع وٙٛ٘ن 

ٞا، عّْٛ  ٌفتٍٛین رازر ٚ رز تعأُ ٚ تضازب ا٘دیسٝ

وٙٙد. ٚ  افاصٚر    شٛ٘د ٚ ٌ تسش پیدا ٔن تِٛید ٔن

رز زاستا  تضازب آزا، تٛسعٝ عّٕن ٚ تحمك جٙثش 

ٞاا  آشار ا٘دیاسن ٚ        ٘سْ افصاز ، تسٌصاز  وسسن   

صٛزت ٞٛشٕٙدا٘ٝ ٚ ٔدتسا٘ٝ اش       وٝ تٝ پسراش   ٘ظسیٝ

سٛ  زٞثس ٔعظٓ ا٘مالب ٔٛزر تأویاد لسازٌسفتاٝ،         

زاٞثسر والٖ ٚشازت عّْٛ اسو ٚ آٖ زا یه فسصاو  

تاتیااٖ   را٘د.روتس فسٞار      تسا  ٌفتٍٛ  عّٕن ٔن 

ذات عّٓ ٚ را٘سٍاٜ چایص  جاص پسساش ٚ         ایٙىٝ 

٘مّار  ٚ ٌفتٍٛ ٘ی و ٚ را٘سٍاٜ تاید ٕ٘ار عمال٘یو    

استدالَ تاشد ٌفو  ت ظ فضا    ٔثتٙن تس ٌفتٍٛ ٚ 

شاسط    ٌفتٍٛ، خٛر یه فعاِیو فسٍٞٙان ٚ پیاش       

تٛسعٝ عّٕن اسو.ٚشیس عّْٛ رز ارأٝ ساٙاٖ خٛر   

 ٜ ٞاا پسراخاو ٚ       تٝ إٞیو أید ٚ ٘ساط رز را٘سٍا

تٟٙا تاید خٛر سسشااز اش أیاد ٚ          ٌفو  را٘سٍاٜ ٘ٝ

٘ساط تاشد تّىٝ تاید ایٗ ٘اساط ٚ پٛیااین زا تاٝ            

 جأعٝ تصزیك وٙد. 

ٚ  تأوید وسر  را٘سٍاٜ ٚظیفاٝ رازر را٘اش زا تاا         

ٚ تا تسزسن عّٕن ٔ ائُ جأعاٝ،   جأعٝ پیٛ٘د تص٘د 

ٞا ازائٝ وٙد وٝ     زاٞىازٞا  عّٕن ٚ اجساین تسا  آٖ

ٞا  فىس استا٘ن تاا ٔحٛزیاو         رز ٕٞیٗ زاستا اتاق

ٞا  تصزي شىُ ٌسفاو ٚ ضاسٚزت رازر            را٘سٍاٜ

ٞا رزٌیس ٔ ائُ والٖ ٚ    عالٜٚ تس ایٗ الداْ، را٘سٍاٜ

خسر وسٛز تسٛ٘د ٚ رز ٔٙاعك ٔحّن تاٝ ٔا ائُ ٚ     

ٞا  فسٍٞٙن ٚزٚر پیدا وٙٙد. روتس فسٞاار    آسیة

رز پایاٖ ساٙاٖ خٛر رز جٕع ٔعاٚ٘ااٖ فسٍٞٙان          

ساش  تسا  ایجار فضا   ٞا تأوید وسر  شٔیٙٝ را٘سٍاٜ

تعأُ، ٌفتٍٛ، ٘مد ٚ ٔٙاظسٜ ٔأٔٛزیو اصّن ٔعاٚ٘اٖ  

ٞاا     ٞا رز زاستا  عُٕ تٝ تٛصیٝ فسٍٞٙن را٘سٍاٜ

ٚ  زٞثس ٔعظٓ ا٘مالب اسالٔن ٚ زسااِو فسٍٞٙان         

ٞا اسو وٝ أیدٚازْ تا تسٌاصاز        اجتٕاعن را٘سٍاٜ

ایٗ ٘س و رز ایٗ خا ٛ  زاٞىازٞاا  ٔٙاساة       

 تدٚیٗ شٛر.

ٔعاٖٚ را٘سجٛین ٚ فسٍٞٙن را٘سٍاٜ تفسش ٘یص  رز  

 ایٗ ٘س و حضٛز راشو.

ى ایٗ ٘ظاْ، تٝ آٟ٘ا تاشد. یعٙى ایٗ ٘ظاْ، اش  را٘سٍاٜ ٘ظاْ جٕٟٛزى اسالٔى، تاید و ا٘ى زا تستیو تىٙد وٝ تىیٝأاْ خأٙٝ ا    

 ِحاظ عّٕى ٚ عّٕى ٚ ٔدیسیو ٚ ٌسٛرٖ ٌسٜ ٞاى زیص ٚ رزشو تس سس زاٜ ش٘دٌى ایٗ ّٔو، تٝ آٟ٘ا تىیٝ وٙد. 
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 وزير علوم در جمع معاونان فرهنگي دانشگاه ها اعالم كرد:

 توصيه هاي رهبر انقالب سر لوحه فعاليت هاي فرهنگي 

 دانشگاه ها قرار گيرد 



ثِ گضاسش خجشًبهِ ، پیبم سئیس داًطگبُ تفشش، ثهِ  

 هٌبسجت سٍص خجشًگبس ثِ قشاس صیش است: 

 اهلل الشحوي الشحین ثسن

 ى ٍ القلن ٍ هبیسطشٍى

 ًَیسٌذ ًَى سَگٌذ ثِ قلن ٍ آًچِ هی

سبلشٍص ضْبدت هحوذ صبسهی خجشًگبس هتؼهْهذ ٍ     

دلسَص خجشگضاسی جوَْسی اسالهی ایشاى سا گشاههی  

داسین ٍ ثِ اسٍاح طیجِ توبم ضْهذای اًهقهالة       هی

اسالهی خصَصبً ضْذای ػشصِ فشٌّه،، ادة ٍ      

 فشستین.  سسبًِ دسٍد هی

سٍص خجشًگبس، سٍصی است کِ گَیی قهلهن، ایهي         

تشیي ػبهل سَگٌذ آسوبًی ثبس دیگش ثِ هظْش  هقذس

گش صًذگی تبثٌبک  ضذُ کِ حکبیت دسخططی تجذیل

ضَد کِ ّوَاسُ ثب قلن پیًَذی جبٍداًِ  سُ پَیبًی هی

اًذ. دس ػشصِ ػلوی، دس سٍصگبسی کِ ثِ ػصهش    ثستِ

آٍسی هؼشٍف اسهت، ثهی ضه            استجبطبت ٍ في

خجشًگبساى ًقص هْوی دس اطالع سسبًهی ٍ آگهبُ       

سبصی جبهؼِ اص جشیبى اهَس ثش ػْذُ داسًذ. اههیهذ      

است دس سبلی کِ ثِ ًبم سبل  اقتصبد هقهبٍههتهی،    

دٍلت، اقذام ٍ ػول هضیي گطتِ ثب یبسی ٍ ّوکهبسی  

ایي ثضسگَاساى ثتَاًین ثِ استقبی سطح ػلوی هیْهي  

اسالهی ػضیضهبى ثیطتش خذهت کٌین ٍ گبهی ثضسگ 

 دس تحقق سضذ ٍ ثبلٌذگی کطَس ثشداسین.                   

ػٌَاى یکی اص خبدهیي ػشصِ ػلوی  داًن ثِ الصم هی  

کطَس ضوي گشاهیذاضت یبد ٍ خبطشُ ضهْهیهذاى      

خجشًگبس هشاتت تقذیش ٍ تطکش خَد سا اص تهالش        

ًبپزیش خجشًگبساى، خجشًگبساًهی کهِ دس        خستگی

اًؼکبس اخجبس ٍ دست آٍسدّبی ػلوی ٍ فشٌّگی ٍ   

ٍیهژُ ّهوهکهبساى        ّبی کطَس ثِ پژٍّطی داًطگبُ

ای خَد دس داًطگهبُ   هتصذی اهَس فشٌّگی ٍ سسبًِ

تفشش سؼی فشاٍاى داضتٌذ، اثشاص ًوبین. اهیذ است ثب 

استؼبًت ٍ تَکل ثِ خذاًٍذ هتؼبل دس اًجبم سسبلهت  

جهبًهجهِ     ٍ استقبء ّوِ  سبصی آگبّی ثخطی ٍ ضفبف

 سطح ػلوی ٍ فشٌّگی جبهؼِ هَفق ٍ هؤیذ ثبضیذ.

 

 هحوذقبسن سحبة

 سئیس داًطگبُ تفشش

 

 3 :         گضاسضگشی ٍ خجشسسبًی، ی  حشفِ ی ثباسصش است.  اهبم خبهٌِ ای 

 دانشگاه تفرش  به مناسبت روزخبرنگار رئیس پیام تبریک 

ٍگهَ ثهب      هسئَل گشٍُ جْبدی اهت ٍاحذُ دس گفت

خجشًگبس خجشًبهِ اظْبس داضت: یبدٍاسُ ضْذای دفبع 

هقذس ٍ هذافغ حشم ّوضهبى ثب  اسدٍی جْبدی ثهِ    

جهوهؼهِ،     ثب حضَس اهبم  ،ّوت داًطجَیبى جْبدگش

هسئَلیي سپبُ پبسذاساى ٍ ههؼهبٍى فهشههبًهذاس          

ضْشستبى تفشش ٍ خبًَادُ هؼضص ضْیذ هذافغ حشم 

 ضْیذ ثبثبیی اص ضْشستبى اساک ثشگضاس ضذ.

حبهذ صذاقت  ثبثیبى ایٌکِ ایي هشاسن ثبّذف اداهِ 

ّب ٍ هؼهشفهی    ساُ ضْذا ٍ پبسذاضت سیشُ ػولی آى

ایي هذافؼبى کطَس ٍ ادای دیي ثِ ًسهل ههْهبسم      

کٌین کِ  اًقالة اسالهی ثشگضاس ضذ، گفت: افتخبس هی 

دس خذهت ضْذا ّستین هشاکِ ضشکت دس یهبدٍاسُ  

ایشاى اسالههی   افضٍد: ضْذا افتخبس ثضسگی است. ٍی  

دس دفبع هقذس ضکل گشفت ٍ دس دفهبع ههقهذس      

سصهٌذگبى اسالم ثِ هؼشاج سفتٌذ ٍ ّشهِ داسین اص   

دفبع هقذس ٍ ضْذاست ٍ اهٌیت اهشٍص جبهؼهِ سا    

هشَّى ّویي ضْذا ّستین.  هسئَل گشٍُ جْهبدی   

اهت ٍاحذُ  گفت: اهشٍص سفتي جَاًبى ثِ جهجهْهِ       

هقبٍهت اسالهی داسای اجش ثیطتشی اص سصهٌهذگهبى   

دٍساى دفبع هقذس است ٍ تأکیذ کشد: ثهبیهذ سهش       

تؼظین دس هقبثل ضْذای هذافغ حشم فشٍد آٍسین ٍ   

قذسداى خبًَادُ هؼظن ضْذا ثبضین هشا کِ یکی اص    

هسبئل ثبسص تشٍیج سج  صًذگی اسالهی تأسهی اص    

سیشُ ضْذا ٍ تجؼیت اص الگَ  ٍ سٍش صًهذگهبًهی        

ّبی ضْذاست. ضبیبى رکش است سخهٌهشاى     خبًَادُ

ایي یبدٍاسُ اهبم جوؼِ هحتشم ضْشستبى تفشش ثَد. 

گفتٌی است دس اسدٍی جْبدی داًطگهبُ تهفهشش      

هؼبًٍت داًطجَیی ٍ فشٌّگی ، هذیش ثسیج اسبتیهذ   

ٍ هٌْذس صبثشی ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ تفشش 

 دس کٌبس داًطجَیبى حضَس یبفتٌذ.

در   گام مدافع حرم  یادواره شهدای دفاع مقدس و شهدای پیش

 اردوی جهادی دانشگاه تفرش برگسار شد



 4 )ظ( :     ًضدیه تشیي هشدم بِ همام ًبَّت، اّل جْاد ٍ داًص اًذ.  حضشت هحوذ

بِ گضاسش خبشًاهِ، بِ ّوت ٍ تالش اداسُ اهَس فٌی ٍ ًظاست بش طشح ّای عمومشاًمی      

 5931ٍتحمك عولی ضعاس سال ّای جاسی  جَیی دس ّضیٌِ داًطگاُ تفشش جْت صشفِ

تَلیذ جذٍل بتٌی بشای استفادُ دس هحَطِ داًطگماُ ،    التصاد هماٍهتی،الذام ٍ عول، 

پس اص تَلیذ آصهایطی ٍ تأییذ ًْایی دس ایمي      

 داًطگاُ آغاص گشدیذ.

پَش بتٌی ًیمض   گفتٌی است تَلیذ آصهایطی وف

 گشدد. صٍدی  دس ایي داًطگاُ آغاص هی بِ

تًلید جديل بتىی در داوشگاٌ تفرش، گامی در 

 5931جُت تحقق شعار سال 

اٍلیي ّوایص هلی  ًاًَ فٌاٍسی ٍ واسبشدّای آى دس علن ٍ صٌعت ، با تَجِ 

بِ گستشش وابشد ّای ًاًَ تىٌَلَطی دس علَم هختلف ٍ صٌایع ٍ سمْمن   

آرس هماُ      4   ،ی وطَس دس سال ّای اخیش بسضای آى دس پیطشفت ٍ تَسعِ

دس داًطگاُ صٌعتی اسان بشگضاس  هی گشدد. پظٍّطگشاى هی تَاًٌذ   5931

//:httpهْش هماُ اص طمشیمك تماسگماُ                 1آثاس پظٍّطی خَد سا تا 

nf.arakut.ac.ir   .بِ  ایي ّوایص اسسال وٌٌذ 

 صم بِ روش است داًطگاُ تفشش حاهی علوی ٍ هعٌَی ایي ّوایص است.ال 

واوً فىايری ي ملی  ايلیه َمایش 

 کاربردَای آن در علم ي صىعت 

هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ تفشش 

خبش داد: سضتِ الىتشًٍیمه دیییتمال دس هم مع           

     ِ ای جذیممذ اسمت وممِ       واسضٌاسمی اسضمذ، سضمت

دسخَاست اییاد آى دس ایي داًطگاُ دس حال بشسسی 

پٌماُ دس     ٍ پیگیشی اسمت. دومتش هْمذی جعفمشی       

ٍگَ با خبشًگاس ایسٌا، هٌ مِ هشومضی، گفمت:         گفت

ّای دیگش وِ دس افك پٌج سالِ داًطگاُ دیمذُ   سضتِ

ای ٍ دس ساسمتای سیاسمت         سضتِ  ضذُ ٍ اغلب بیي 

ّای فتًَیه،   ٍصاست علَم ّستٌذ، عباستٌذ اص سضتِ

صیست ٍ سضتِ هعواسی ٍ عوشاى ابٌیِ تاسیخی   هحیط

   ِ ای جذیمذ دس سم ک ومطَس          وِ هَسد آخش سضمت

 404است.ٍی افضٍد: دس حمال حارمش دٍ ّمضاس ٍ              

داًطیَ دس ولیِ هماطع تا دوتشی دس ایي داًمطگاُ     

هطغَل بِ تحصیل ّستٌذ.ٍی تعمذاد داًمطیَیاى     

ضاغل بِ تحصیل دس ایي داًطگاُ سا دس هم ع دوتشا   

ًفش ٍ دس واسضٌاسی  900ًفش، دس واسضٌاسی اسضذ 40

پٌماُ ّونٌیمي      ًفش عٌَاى وشد.جعفشی 884ّضاس ٍ 

تعذاد اعضای ّیات علوی وِ دس داًمطگاُ دٍلتمی       

ًفمش ٍ تعمذاد       39تفشش هطغَل بِ واس ّستٌذ سا    

ًفمش رومش وشد.هعماٍى        30هذسسیي هذعَ سا حذٍد 

آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ تفشش افضٍد:  

ّای هم ع دوتشا ضاهل دٍ سضتِ سیارمی بما          سضتِ

ّای جبشی ٍ سضتِ دوتشای هٌْذسمی    گشایص گشاف

بشق با گشایص وٌمتشل ابمضاس دلیمك اسمت.هعاٍى            

آهَصضی داًطگاُ تفشش تصشیک وشد: دس حال حارش  

هذاسن جْت اییاد سضتِ الىتشًٍیه دیییتال بمِ       

ٍصاست علَم اسائِ ضذُ ٍ دس ضمَسای گمستشش دس         

پٌاُ گفت: با تَجمِ بمِ         دست بشسسی است.جعفشی

التحصیالى بیىاس ٍ تعمذاد بمسیاس          تعذاد صیاد فاسغ 

هَسسات آهَصش عالی، اخز هیمَص جْمت اییماد       

ّای جذیذ ووی با سختگیشی هَاجمِ اسمت.       سضتِ

طی ّفت الی ّطت سال اخیش دس بسیاسی اص هشاوض     

آهَصش عالی تعذاد بسیاسی هیمَص صمادس ضمذُ ٍ       

سٍیِ گستشش پیذا وشدُ بمَد.     ّا بِ صَست بی سضتِ

ٍی دس خصَظ ایٌىِ هْیا بَدى ضشایط ٍ اهىاًمات     

جْت اییاد ایي سضتِ جذیذ دس داًمطگاُ تفمشش،       

   ِ ّما ّونمَى سمِ        گفت: ضشایط اییاد ایمي سضمت

استادیاس، یه داًمطیاس، تفاّوٌاهمِ بما داًمطگاُ           

اًذ ٍ هشاحل بعذی ٌَّص دس    اهیشوبیش ٍ... فشاّن ضذُ

حال پیگیشی است. هعاٍى آهَصش داًطگاُ تفشش با  

ّا دس داًمطگاُ      بیاى ایٌىِ اهىاًات اییاد ایي سضتِ

ّای بسیاسی دس   فشاّن است، افضٍد: ّشچٌذ داًطگاُ

پزیشًذ، اهما     سضتِ الىتشًٍیه دیییتال داًطیَ هی 

دس ایي سضتِ هطىل اضتغال ٍجَد ًذاسد. ٍی اداهمِ  

داد: با تَجِ بمِ همسهلِ آلَدگمی ّمَا ٍ همسائل             

هحی ی وِ بحشاًی ضذُ است، سضتِ عوشاى ٍ  صیست

هحیط صیست ًیاص وطَس ٍ هخصَصا استاى هشومضی   

است ٍ ضَسای گستشش ٍصاست علَم ًمیض بما ایمي         

 سٍیىشد ایي اهش هْن سا دس ًظش داسد.

 معاين آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی :

داوشگاٌ تفرش در پی ایجاد 
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 5 ى علن ٍ تَليذ علن ٍ ضكَفب كشدى استعذادّب دس داخل، يك اهش جذى ٍ حيبتى است.  :       هسئلِ خبهٌِ ایاهبم 

ای ٍ هشاكض  بِ گضاسش خبشًبهِ، دٍهيي ًطست هٌطقِ

آهَصش عبلی ٍ هؤسسبت آهَصضی  بب حضَس هعبًٍبى 

،تحقیيیقیبت ٍ      ٍصاست علَم 4اداسی ٍ هبلی هٌطقِ 

تيشهبُ  دس هحل داًطگبُ بيي الوللی اهبم  32 فٌبٍسی

 خويٌی )سُ( بشگضاس ضذ.

كطَس  4ّبی هٌطقِ  دس ايي ًطست هعبًٍبى داًطگبُ

بٌذی ٍ ًحَُ تذٍيي آى، پيگيشی  دس خػَظ بَدجِ

ّبی هشتبط ، حضیَس     ّبی هَجَد اص سبصهبى كسشی

ّبی هشدهیی دس تیَسیعیِ          خيشيي ٍ جزة كوك

ّبی عوشاًی، آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگیبُ،   فعبليت

اجشای طشح سبهبًذّی ًيشٍّبی اًسیبًیی، ضیشح      

ٍظبيف، كبسسٌجی ٍ استبًذاسسبصی ًيشٍی اًسبًی بش 

ّب، تأكيذ  ضذُ دس داًطگبُ سيضی تذٍيي اسبس بشًبهِ

بش هذيشيت سبض ٍ بْيٌِ هٌیببیو ٍ هػیبسر دس          

ُ   داًطگبُ ّیب دس       ّب، تأكيذ بش ًقص هؤثش داًطیگیب

ّبی استبًی جْت تذٍيي بشًبهیِ ضیطین       كبسگشٍُ

تَسعِ ٍ دس ساستبی طشح آهبيص آهیَصش عیبلیی      

 كطَس هَسدبحث ٍ بشسسی قشاس گشفت. 

گبًِ ٍ    4ّبی  بٌذی داًطگبُ دس دستِ ّوچٌيي ستبِ

ّبی ضبخع هشبیَ  بیِ استیقیب آى دس              ًسبت

ًظش ضذ ٍ قشاس ضذ  ّبی هٌطقِ بحث ٍ تببدل داًطگبُ

ّبی هَفق ًسبیت بیِ      ّبی داًطگبُ بب تببدل تجشبِ

ّبی هختلف آهَصضی ٍ پژٍّطی اقذام  استقب ضبخع

 الصم بِ عول آيذ. 

ضبيبى ركش است هعبٍى اداسی هبلی ٍ هذيشيت هٌببو 

 دس ايي ًطست حضَس داضت.ًيض داًطگبُ تفشش 

ای و مراکس آموزش عالی   با حضور  دومین نشست منطقه

 وزارت علوم برگسار شد 4معاونان اداری و مالی منطقه 

بِ گضاسش خبشًبهِ، چْیبسهيي  ًطیست ضیَسای           

كیطَس بیب      4هذيشاى فشٌّگی داًطگبُ ّبی هٌطقِ   

تيشهبُ دس هحل      5هذيش فشٌّگی دس تبسيخ  11حضَس 

 داًطگبُ بَعلی سيٌب ّوذاى بشگضاس ضذ.

ابتذا دكتش عشٍتی هَفیق هعبًٍیت        ايي ًطست  دس 

فشٌّگی اجتوبعی داًطگبُ بَعلی سيٌب ضوي عشؼ  

سبلشٍص عوليیبت هشغیبد سا         خيشهقذم بِ هْوبًبى، 

گشاهی داضت ٍ سپس بِ هسبيل هْن فشٌّگیی دس        

اضبسُ كشد. دكیتش عشٍتیی      داًطگبُ ّب ٍ اّويت آى

هَفق  ضیوي دسیتِ بٌیذی هیطك ت ٍ هیسبيل            

فشٌّگی بِ جبيگبُ هذيشاى فشٌّگی تبكيذ ًوَد. دس    

اداهِ كبسگبُ آهَصضی بب عٌیَاى اقتیػبد هقبٍهتیی       

كبسكشدّبی فشٌّگی ٍ آهَصضی تَسط دكیتش سضیب      

 كيْبًی حكوت بشگضاس ضذ. 

دس بعذ اص ظْش ّوبى سٍص هسبيل هشبَ  بِ جطٌَاسُ    

حشكت بب حضَس آقبی داًطی ًوبيٌذُ ٍصاست علیَم     

تَسط دكتش سیشاجی هطیشح ٍ       تحقيقبت ٍ فٌبٍسی

پس اص طشح سَاالت ٍ ًكبت هبْین تَسیط دكتیش          

فذايی دبيش هٌطقِ چْبس ٍ اقبی داًطی جوو بٌیذی    

 ضذ .

ضبيبى ركش است هذيش فشٌّگی اجتوبعی داًیطگبُ     

 تفشش ًيض دس ايي ًطست حضَس داضت.

چهارمین نشست مدیران فرهنگی دانشگاه های               

  منطقه چهار کشور برگسار شد



بٍ گشارػ خبزوامٍ، رئیظ ادارٌ امًر فىی ي وظارت بز 

طزح َای ػمزاوی  داوؾگاٌ تفرزػ اػر ک درزد:        

عراسی   َا ي محًطٍ ري ع مت، عاختمان د ط پیادٌ

آن، عاختمان اداری ي عاختمان تحصی ت تکمیلی 

َای در دعت اجزا در ایره دفرترز         اسجملٍ پزيصٌ

 باؽذ.  می

مصلرحری تربرار افرشيد: پرزيصٌ              افؾیه ددتز 

 1850ريعاسی ي ایجاد جادٌ ع مت بٍ متزاص    پیادٌ

فزػ در  متز سیزعاسی ي عىگ 750متزمزبغ مؼادل 

ؽًد در عرال   بیىی می باؽذ ي پیؼ حال عاخت می

پایان یابذ. يی افشيد ایه پزيصٌ در حذفاصر     1395

َا ایجادؽذٌ اعرت.   مُماوغزای اعاتیذ تا داوؾکذٌ

َای  يی ادامٍ داد: عاخت ي تکمی  عاختمان د ط 

متزمزبرغ، پرظ اس        4000داوؾگاٌ تفزػ بٍ متزاص 

صًرت رعمی  بٍ 95/01/14بزگشاری مىاقصٍ اس تاریخ 

ػملیات اجزایی آن آغاسؽذٌ اعت. رئیظ ادارٌ امًر  

فىی ي وظارت بز طزح َای ػمزاوی  بابیان ایىکٍ برٍ  

لطف ي یاری خذايوذ متؼال جُت رؽذ ي ؽکًفایری  

َزچٍ بیؾتز داوؾگاٌ ایه امز محقق گزدد، تصزیر   

ؽذٌ ؽرزدرت    بىذی ارائٍ دزد: مطابق با بزوامٍ سمان 

 1396مذدًر متؼُذ بٍ تحًی  پزيصٌ تا پایان مزداد 

ٍ  يیگزدیذٌ اعت.   عاسی عاخرترمران     گفت: محًط

متزمزبغ در حال اوجراک   3000َا ویش بٍ يعؼت  د ط

 اعت.

 -ددتز مصلحی تبار اظُار دزد: عاختمران اداری     

متزمزبغ برا دراربرزی         1200آمًسؽی بٍ مغاحت 

آمًسؽی دٍ دلىگ احذاث آن در چُارک  -پضيَؾی

ؽذٌ برًد ي درصرذ           بٍ سمیه سدٌ 1392مُزماٌ 

 35پیؾزفت فیشیکی ایه عاختمان تا تاریخ دىًوی 

باؽذ، با رفغ مؾک ت ريوذ تکمیر  آن     درصذ می

عزػت گزفتٍ اعت. يی افشيد: ایه پزيصٌ در قالر     

باؽذ ي َشیىٍ احذاث ایره   % خیزیه می 50َای  طزح

اوذیؼ داوؾگاٌ عاس جرىرا     عاختمان را خیّز ویک

 اوذ.  آقای ػبذالحغیه یؼقًبی وغ  تقب  ومًدٌ

يی گفت: عاختمان تحصی ت تکمیلی داوؾرگراٌ      

متزمزبغ در ديطبقٍ برا     340تفزػ ویش بٍ مغاحت 

آمًسؽی دٍ دلىگ احذاث آن در      -داربزی اداری

ؽذٌ بًد، ري بٍ اتماک اعرت.   بٍ سمیه سدٌ 1392عال 

باؽذ ي  % خیزیه می 50َای  ایه پزيصٌ در قال  طزح

َای احذاث ایه عاختمران را     قغمت ػمذٌ َشیىٍ

خیّزیه داوؾگاٌ عاس آقایان َاؽم علیمی آؽتیاوی 

 اوذ.  ي حاج محمذرضا دارگزی تقب  ومًدٌ

يی ادامٍ داد: با مؾاردت خیّزیه حامی داوؾرگراٌ      

داری داخلی گىبذ مغجرذ حررزت      تفزػ، داؽی

ابًالفر  )ع( داوؾگاٌ بٍ عبک خًرؽیذی طربرق     

ومًوٍ مًردتًافق ي جذاری بیزيوی گىبرذ برا ير        

 باؽذ.  اعتی  بزا  در حال عاخت می

ددتز مصلحی تبار افشيد: احذاث دیرًار یرادمران       

اورذیرؼ      پاط قذرداوی اس خیزیه ویرک  خیزیه بٍ

داوؾگاٌ عاس حامی داوؾگاٌ ترفرزػ اس دیرگرز         

َای اعت دٍ در حال اوجاک تًعط ایه دفرترز    پزيصٌ

باؽذ. رئیظ ادارٌ امًر فىی ي وظارت بز طزح َای  می

ػمزاوی  داوؾگاٌ تفزػ در خاتمٍ گفت: داوؾرگراٌ    

تفزػ با حمایت خیزیه داوؾگراٌ عراس درصرذد        

َای ػمزاوی اعت ي جا دارد در ایىجا اس  تکمی  طزح

 اوذیؼ تقذیز ي تؾکز دىم. حمایت ایه ػشیشان ویک

 6 :      ػلم ي پضيَؼ، بزاى دؾايرسى ي صىؼت ي مؼذن ي بغیارى اس بخؾُاى دیگز دؾًر مقذمٍ اعت.  اماک خامىٍ ای 

 رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه تفرش خبر داد: 

 مشارکت خیرین تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه  تفرش با 



 5931گزارش تصویری  اردو جهادی  دانشگاه تفرش در سال  

 7 امام خامنه ای :       نعمت خدمتگزارى را و توان خدمتگزارى را كه خداى متعال به شما هديه كرده است، قدر بدانيد؛         

 



هذیز فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ تفزش گففف :     

ِ  ّبی هْبرت دٍرُ عفٌفَاى      ّبی سًذگی کِ اخیزاً ثف

ّب اس سَی ٍسارت علَم ثفِ   سزفصل درٍس داًطگبُ

تَاًذ اقذاهی هفثرفز در        تصَیت رسیذُ اس ، هی

ثخطی داًطجَیبى ًسج  ثِ اعتیفبد   افشایص آگبّی

 ثبضذ. 

ٍگَ ثب خجزًگبر ایسٌب، هٌطقِ  اعظن عسگزی در گف 

هزکشی، در راثطِ ثب عولکزد داًطگبُ تفففزش در       

ثخطی ٍ پیطگیزی اس اعتیفبد ثفیفي       حَسُ آگبّی

 ُ ّبی آهفَسضفی    داًطجَیبى، ثیبى کزد: ّوَارُ دٍر

ّفبی   ّبی هْبرت پیطگیزی اس اعتیبد در قبلت کالس

صفَرت ٍیف ُ ثفزای         سًذگی اس آغبس تزم جذیذ ثِ

گیزی اس اسفبتفیفذ     داًطجَیبى جذیذالَرٍد ثب ثْزُ

ّبی دختزاى ٍ پسزاى ثفزگفشار      هجزة در خَاثگبُ

 ضَد.  هی

ّفب ٍ       ٍی افشٍد: عالٍُ ثز ایي، ثزگشاری ّوفبیفص   

ّبی هْبرت ًفِ     ای ّوچَى کبرگبُ ّبی دٍرُ کبرگبُ

ّبی سًذگی ٍ رفتبرّبی ثیي فزدی ًیش  گفتي، هْبرت

در دستَر کبر داًطگبُ اس  کِ تفبکفٌفَى ثفزای       

داًطجَیبى ثزگشارضذُ اس . عسگزی ثبثیبى ایٌکِ  

ّوبیص داًطگبُ پبک در سبل جذیذ تحصیلی ًفیفش   

ثزگشار خَاّذ ضذ، اداهِ داد: ّوبیص داًطگبُ پفبک   

صَرت سبلیبًِ ثب هحَری  پیطگیزی اس اعتیبد در  ثِ

ضَد کِ اسفٌذهبُ سفبل     داًطگبُ تفزش ثزگشار هی

 تحصیلی گذضتِ ثزای سَهیي ثبر ثزگشار ضذ. 

هذیز فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ تفزش تصفزیف    

ِ   کزد: سعی ثز ایي اس  در ایي  ّفب ٍ       گًَِ ثزًفبهف

ّبی ٌّزی ّوچَى ضعز، تئبتز ٍ  ّب اس ظزفی  ّوبیص

ًوبیطٌبهِ ٍ دیگز آربر ٌّزی ادثی داًطفجفَیفبى      

ثخطی ّزچِ ثیطتز ًسج  ثِ  استفبدُ ضَد تب آگبّی

 اعتیبد ثیي داًطجَیبى حبصل ضَد.

  ُ ّبی سًذگی کِ اخیزاً  ّبی هْبرت ٍی اداهِ داد: دٍر

ّب اس سَی ٍسارت    عٌَاى سزفصل درٍس داًطگبُ ثِ

عٌَاى یک ٍاحفذ   علَم ثِ تصَیت رسیذُ اس  ٍ ثِ

ضفَد،     ّب تذریس هفی    درس اختیبری در داًطگبُ

ثفخفطفی       تَاًذ اقذاهی هثرز در افشایص آگبّی هی

 داًطجَیبى ًسج  ثِ اعتیبد ثبضذ.

ّبی سًفذگفی      عسگزی تصزی  کزد: درس هْبرت  

جْ  افشایص سط  داًص تخصصی داًطفجفَیفبى    

ًسج  ثِ هَضَع اعتیبد راّکبر هطلَثی اس  چزاکِ 

داًطجَیبى حذاقل ثزای کست ًوزُ ثفِ اففشایفص      

 ضًَذ.  داًص در ایي سهیٌِ تزغیت ٍ تطَیق هی

ٍی افشٍد: ثزای تطَیق ثیطتز داًطفجفَیفبى ثفِ        

گذراًذى ایي ٍاحذ درسی کِ در خصفَظ آى اس      

تفَاى     ضذُ اسف ، هفی       اسبتیذ ثزجستِ استفبدُ

تسْیالتی را ّوچَى اعطبی گَاّیٌبهِ هعتجز پبیبى 

 دٍرُ ثِ داًطجَیبى در ًظز گزف . 

عسگزی اداهِ داد: عالٍُ ثز اعطبی گَاّیفٌفبهفِ،       

تسْیالت دیگزی ّوچَى در اٍلَی  قزار گزففتفي   

جْ  اعطبی ٍام، تسْیالت ٍی ُ خَاثگفبّفی یفب      

تَاًذ در ایجبد  ای ٍ سبیز اقذاهبت اثتکبری هی تغذیِ

هٌذی جْ  گذراًذى ایي ٍاحذ درسی هثوفز   عالقِ

 روز ثبضذ. 

ّب ثِ هتَلفیفبى اهفز       ٍی ثبثیبى ایٌکِ ایي پیطٌْبد

اًذ، افشٍد: در حبل حبضز تٌْب هَفقی  در     ضذُ ارائِ

عٌَاى  ّبی سًذگی ثِ ایي حَسُ هصَة ضذى هْبرت

           ُ ّففبسفف .                                  یففک درس در داًطففگففب

هذیز فزٌّگی اجتوبعی داًطگبُ تفزش ثیبى کفزد:  

در ثخص فزٌّگی اجتوبعی، داًطجَیبى کفبًفًَفی    

اًذ کِ در آى  تح  عٌَاى کبًَى سًذگی تطکیل دادُ

ّبی اجتوبعی اسجولِ اعتیبد در قبلت  هجبحث آسیت

عٌَاى ّویبراى سالهف    کبرگبُ ٍ جلسبت ّفتگی ثِ

 ضَد. ثزگشار هی

ٍی در خصَظ ًحَُ ّوکبری ثیطتز ثیي داًطگبُ ٍ  

ستبد هجبرسُ ثب هَاد هخذر استبى هزکفشی گففف :      

ّب در ایي حَسُ ثسیبر هثج  اس  خصَصفبً   ّوکبری

در حَسُ هقبثلِ ثبعزضِ هَاد هخذر ٍ پیطفگفیفزی    

ّب ثسیبر هطلَة ثَدُ ٍ حتی در خصفَظ     ّوکبری

 رسبى اس .  اعتجبرات ًیش ایي ستبد کوک

عسگزی گف : تبکٌَى اس سَی ایي ستبد ثزای ّفز     

هیلیَى تب چْبر هیلیفَى   ّب ثیي یک هزحلِ اس ثزًبهِ

ّب ثفبیفذ اس        ضذُ اس  ٍ سبیز ّشیٌِ اعتجبر فزاّن

 اعتجبرات داًطگبُ تأهیي ضَد. 

 ِ ِ  ٍی اضبفِ کزد: ثَدج صفَرت هصفَة ٍ          ای ثف

اختصبصی در داًطگبُ در حَسُ اعتیبد اختفصفبظ   

ًیبفتِ اس ، اهب ّویطِ جْ  فعبلی  در ایي سهیٌِ 

ّبی السم اس هحل سبیز اعتجبرات ّوفچفَى    ّوکبری

آیذ. عسفگفزی در         ای ثِ عول هی ثَدجِ هطبٍرُ

خصَظ عولکزد در حَسُ کوک ثِ تزک اعفتفیفبد    

داًطجَیبى گف : تبکٌَى در ایي داًطگفبُ هفَرد      

اعتیبد ٍجَد ًذاضتِ تب درصذد اقذاهبت السم ثفزای  

 تزک اعتیبد ثزآیین.

بخص داوطجًیان در  َای زوذگی آگاَی درس جذیذ مُارت

 حًزٌ اعتیاد 

 8 اهبم علی )ع( :     ّز کس در حبل طلت داًص هزگص فزا رسذ ، هیبى اٍ ٍ پیبهجزاى تٌْب یک درجِ تفبٍت ثبضذ.

 اطالعیٍ
(  با تًجٍ بٍ تقًیم آمًزضی داوطگاٌ تفرش طبق بروامٍ زماوبىذی ریل از طریق پًرتال آمًزضیی اویجیا        69-69اوتخاب ياحذ ویمسال ايل)

َمان ريز اوتخاب ياحذ برای َمٍ داوطجًیاوی کٍ بٍ َر دلیییل در      42تا ساعت   69/9/71ضىبٍ ريز چُار 71َمچىیه از ساعت  .خًاَذ ضذ

طبق اطالعیٍ پیص اوتخاب ياحذ، داوطجًیاوی کیٍ پیییص        َا( باز خًاَذ بًد.   اوذ )َمٍ يريدیفرصت تعییه ضذٌ مًفق بٍ اوتخاب ياحذ وطذٌ

 69/9/41َا: ضىبٍ  اوتخاب ياحذ خًد را اوجا  وذادٌ اوذ ، ومی تًاوىذ در مًعذ تعییه ضذٌ اوتخاب ياحذ ومایىذ.    ضريع کالس

 سبع  تبریخ سبل ٍرٍد

  12  الی 8:30 95/6/16سِ ضٌجِ  ٍ هب قجل91ٍرٍدی 

 17  الی  13:30 95/6/16سِ ضٌجِ  92ٍرٍدی 

95/6/17ضٌجِ  چْبر 93ٍرٍدی    12  الی 8:30 

95/6/17ضٌجِ  چْبر                     94ٍرٍدی                      17  الی  13:30 



 -ثِ گشارش خجزًبهِ سیشدّویي الوپیابد ٍرسیا         

ّبی کشَر ثِ عٌاَاى ثشرگرزناي         فزٌّگ  داًشگبُ

رٍنذاد ٍرسی  داًاشوَن  کاشَر  در داًاشگبُ           

تیز  تب  83فزدٍس  هشْذ ثزگشار یذ. اني رٍنذاد اس 

هزدادهبُ در دٍ قبلت دخرزاى ٍ پارزاى ثزگاشار      ۹4

 یذ.

داًشوَ ٍ در ثخش پرزاى     8۰۲۲در ثخش دخرزاى  

داًشوَ در اني دٍرُ اس هربثقبت ثاِ رقبثا        ۰۰۲۲

پزداخرٌذ ٍ داًشوَنبً  کِ در اني هربثقبت یزک   

اساني در هاربثقبت درٍى داًاشگبّ           کزدًذ پیش

ای ٍ کشَری یزک  کزدُ ٍ  ثزٍى داًشگبّ   هٌطقِ

 هقبم آٍردُ ثَدًذ. 

داًشگبُ فزدٍس  هشْذ در اني دٍرُ اس هاربثقبت       

 داًشگبُ اس سزاسز کشَر ثَد. ۹۰۲هیشثبى 

دخرزاى در ّش  ریرِ ٍرسی  ٍالیجبل  فَتاربل     

ثرکرجبل  تکَاًذٍ  تٌیس رٍی هایش  دٍٍهیاذاً           

ثذهیٌرَى ٍ یٌب ٍ پرزاى عالٍُ ثز اني ّش  ریرِ    

در دٍ ریرِ کشر  فزًگ  ٍ آساد ًایش ثاِ رقبثا            

 پزداخرٌذ. 

هااش ا الوپیاابد در  ااَار ااازم اهاابم ر ااب              

 ب ثِ هحا ثزگشاری هاربثقبت    یذُ ٍ اس ّوبى رٍیي

 آٍردُ یذ.

در اثرذای هزاسن هحوذ کابف   رییاس داًاشگبُ           

فزدٍس  هشْذ گفا 5 ٍرسش داًاشگبّ  ٍرسش         

فزّیخرگبى اس . قْزهبى یذى هْن اس ؛ اهاب اس        

تز رعبن  اصَل اخالق  ٍ اًربً  اس .  قْزهبً  هْن

ٍی اداهِ داد5 آًچِ الوپیبد سیشدّن را اس الوپیبدّبی 

کٌاذ ه ٌَنا   ثزگاشاری توابم         پیشیي هروبنش ه 

گیزی   هربثقبت در دّکذُ الوپیبد ٍ ّوگزان  ٍ ثْزُ

اس توزثِ ٍ اًزصی داًشوَنبى ٍ کبرکٌبى داًشگبُ در   

کٌبر سبنز هرئَالى ٍرسیا  ٍ داًاشگبّ  اسا .       

دکرز کبف  رییس داًشگبُ فزدٍس  هشْذ در هَرد   

ًوبد الوپیبد اظْبر دای  5 ًوبد الوپیبد آّاَ اسا       

چَى آَّ در فزٌّگ هب ٍ در فزٌّاگ خزاسابى ٍ         

یی یبى ًوبد رأف  ٍ هْزثبً  اس . سزپزس  عبل     

الوپیبد اظْبر دای 5 ّذف هب اس ثزگشاری اني الوپیبد 

ظزفی  سبسی ٍ کرت یْزت ثیي الولل  اسا  ٍ         

هذت  اس  کِ داًشگبُ فزدٍس  هاشْذ خاَد را          

کِ نا  رٍناذاد     8۲۹2ثزای ثزگشاری رٍنذاد هشْذ 

کٌذ تب هیشثبى خَثا        ْبً  اس  خَد را آهبدُ ه 

ثزای ثزگشاری آى ثبیذ. دثیزکاا ا زانا  الوپیابد       

سیشدّن فزٌّگ  ٍرسی  داًشوَنبى کشَر گفا 5   

ُ   ۹1ّب  در اني رقبث  ّبی پٌا      تین عالٍُ ثز داًشگب

هٌطقِ آهَسش عبل  هبًٌاذ داًاشگبُ پیابم ًاَر             

 غیزاًرفبع  ٍ... اضَر دایرٌذ. 

در اني دٍرُ اس هربثقبت داًشگبُ تفازش در یاٌب          

دخرزاى ٍ تکَاًذٍ پرزاى یزک  دای .  در یاٌب        

هرز قَرثبغِ سّزا رهاضبً  اس داًاشگبُ           8۲۲ریرِ 

تفزش هقبم سیشدّن الوپیبد را ثِ دس  آٍرد. اناي     

در ابل  ثَد کِ داًشگبُ تْزاى هقبم اٍل ٍ داًشگبُ    

فزدٍس  هقبم دٍم ٍ داًشگبُ ییزاس هقبم سَم اناي  

ریرِ را کرت ًوَدًذ. هْرب کزنوا  سزپزسا  ٍ      

 ویلِ سیبا  هزث  اني داًاشوَ ثَدًاذ کاِ ثاِ         

هربثقبت اعشام یذًذ.در ثخش تکَاًذٍ داًشوَنبى    

هْذی اسذی ٍ هحري اهیز اب یلَ ثِ سزپزسار       

هحري قٌجزی ٍ هزث  گزی هورج  تزخَراً  ثِ اني 

دٍرُ اس هربثقبت اعشام یذًذ. اهیز اب یلَ رٍس اٍل   

ٍ دٍم هربثقبت را ثب پیزٍسی پش  سز گذای  ٍ در  

رٍس سااَم هااربثقبت انااي داًااشوَ ثااِ دلیااا          

 سزهبخَردگ  یذنذ اس اداهِ هربثقبت ثبس هبًذ. 

ثٌذی ًْبن  هربثقبت در     ثز اسبس  ذٍل ًْبن  ردُ

اهریبس   ۹44ثخش دخرزاى داًشگبُ تْزاى درهووَ   

اهریابس    ۹14هقبم اٍل  داًشگبُ فزدٍس  هشْذ ثاب     

اهریبس سَم یاذًذ. در      3۰دٍم ٍ داًشگبُ ییزاس ثب 

اهریبس   8۲1ثخش پرزاى داًشگبُ فزدٍس  هشْذ ثب  

اهریابس دٍم ٍ      ۹42هقبم اٍل  داًشگبُ تْازاى ثاب         

اهریبس ساَم     ۹۰1داًشگبُ فٌ  ٍ ازفِ ای هبسًذراى

 یذًذ. 

گفرٌ  اس  الوپیبد فزٌّگ  ٍرسیا  داًاشوَنبى    

کشَر ّز دٍ سبل ن  هزتجِ ثِ هٌظَر انوبد پَنبن   

ّبی ٍرسیا      در فضبی داًشگبُ ٍ ًوبنش تَاًوٌذی 

یَد. فلارفِ اناي الوپیابد         داًشوَنبى ثزگشار ه  

تَساا ِ ٍرسش ّوگاابً  ٍ ًااشبم ٍ سااالهر  در          

ّبی کشَر اسا .  اناي هاربثقبت تحا           داًشگبُ

ّبی ٍرسی  ادارُ کا تزثیا  ثذًا          ًظبرت اًووي

ّاب ثبالتزناي      ٍسارت علَم  ثزگشار یذ. اني رقبثا     

رًٍذ کِ در آى    رٍنذاد ٍرسی  در کشَر ثِ یوبر ه 

ًخجگبى ٍرسی  داًشگبّ  یزک  کزدًذ.ثب تَ ِ ثِ 

ای  ّب در هٌبطق خَد ثِ صَرت هٌطقِ انٌکِ داًشگبُ

ثب نکذنگز رقبث  کزدُ ٍ سْویِ ٍرٍد ثاِ الوپیابد         

تَاى گفا  ساط        اًذ  ه   کشَری را درنبف  کزدُ

هربثقبت ثبالثَد.رییس سبسهبى اهاَر داًاشوَنبى        

ٍسارت علَم   تحقیقبت ٍ فٌبٍری عٌَاى کزد5 ثازای   

هیشثبً  دٍرُ ث ذی الوپیبد داٍطلت سنبد ثَد ٍل  ثز   

اسبس ثزرس  ّبی صَرت گزفرِ داًشگبُ اصافْبى    

ثِ عٌَاى هیشثبى الوپیبد دخرزاى ٍ داًشگبُ یایزاس    

 هیشثبى الوپیبد پرزاى اًرخبة یذًذ.

 9 اضزت هحوذ  ص  5  ثْرزني سزگزه  هَهي یٌب کزدى اس . 

 کسب مقام سیسدهم شنا از بین نخبگان ورزشی در

 بسرگترین رویذاد ورزشی دانشجویی کشور

 توسط شناگر دانشگاه تفرش 



کٌََّسداى داًشگاُ تفشش بِ قلؼِ بابک ٍاقعغ دس    

 هتشی شْشستاى کلیبش صؼَد کشدًذ. 0600استفاع 

سشپشست کٌََّسداى داًشگاُ تفشش دس گفتگَ بعا  

خبشًاهِ، گضاسشی اص ًحَُ صؼَد ایي گشٍُ بیاى کشد 

 کِ اص ًظش هی گزساًیذ.

هحوذ سضا باباػباسی گفت: گشٍُ کعَّعٌعَسدی ٍ       

 اصاػضاء بسیج پایگاُ شْیذ چوشاى داًشگاُ تفشش 

بِ هذت چْاس سٍص بِ ایي بعشًعاهعِ     75/4/07تاسیخ 

پشداختٌذ. ٍی اظْاس کشد: بؼذ اص سسیذى بِ شعْعش     

کلیبش دس استاى آرسبایجاى ششقی با پشعت سعش       

 7ٍخن اص هیعاى دعذٍد        ای پشپیچ گزاشتي گشدًِ

کیلَهتش جٌگل بِ داهٌِ کَُ سسیذین ٍ صعؼعَد       

 طشف قلؼِ سا آغاص کشدین.  بِ

باباػباسی افضٍد: دس ابتذای هسیش تؼذاد صیادی پلعِ   

شذُ بَد تا کٌََّسداى بتَاًٌذ شیع    سٌگی ساختِ

تش پشت سش بگزاسًذ.   اٍلیِ دس هیاى جٌگل سا سادت

 ای کِ شی  هالین داشت شذین دس ایٌجا ٍاسد هٌطقِ

ِ    کِ ای    دیگش اص جٌگل ٍ پلِ خبشی ًبَد، هٌعطعقع

ّای ػشایش دس دال چشا بَدًعذ.    صاس بَد کِ دام ػلف

ٍی اداهِ داد: با خاسج شذى اص جٌعگعل آفعتعا         

سَصاًذ. با پشعت سعش       بؼذاصظْش سشٍصَست سا هی

گزاشتي ایي هٌطقِ ٍ کوی استشادت ٍاسد هکعاًعی   

ای  صخشُ  شذین کِ شی  ًسبتاً تٌذ داشت ٍ هٌطقِ

 ُ ای ٍجَد داشت کعِ   ّا تٌگِ بَد. دس باالی ایي صخش

تَاًست اص آى ػبَس کٌذ ٍ قلؼِ اص    تٌْا یک ًفش هی

شعذ. سعشپعشسعت           ایي ًقطِ کاهالً هشاّذُ هعی 

کٌََّسداى داًشگاُ تفشش اداهِ داد: دس اداهِ هسیش 

هتشی گزشتین کِ پشتگعاّعی    000اص گزسگاُ دذٍداً 

ًفش دس کٌاس ّعن سا       0تٌگ بَد ٍ تٌْا اهکاى سفتي 

ساخت. بؼذ اص گزشتي اص چٌذیي پیچ بعش    هیسش هی

ّا ٍاسد ابتذای هحَطِ قلؼِ شذین کِ اص  سٍی صخشُ

گعزشعت. دس         هیاى دیَاسی سٌگی هستحکن هعی 

قسوت جٌَبی قلؼِ تٌْا ساُ باسیک ٍ پشتگاُ با تؼذاد 

صیادی پلِ سٌگی ٍ چٌذیي پیچ کِ بعِ ابعتعذای        

شذ، ٍجَد داشت، سپس  قسوت دس  قلؼِ ٍصل هی

 ٍاسد قسوت اصلی قلؼِ شذین.

گفتٌی است قلؼِ بابک یا دط بابک یا دط جوَْس بعش  

هتشی با سٌگ  0600ای ػظین دس استفاع  سٍی صخشُ

ٍ ساسٍج دس ابتذای جٌگل اسسباساى تَسط بعابعک   

دیي دس سال سَم ّجشی دس صهاى قیام ػلعیعِ    خشم

  ِ ای اسعتعشاتعظیعک          دکَهت ػباسی دس هٌطعقع

هتش  600الی  400ّایی با ػوق  شذُ ٍ جَد دسُ ساختِ

باًی  ّای دیذُ اطشاف ٍ ٍجَد دیَاسّای هحکن ٍ بشج

دس اطشاف قلؼِ ّشگًَِ دستشسی ٍ فتح قلؼِ تَسط 

طبقعِ   3ٍ  0ساختِ، قلؼِ  هْاجواى سا غیشهوکي هی

شذُ کِ دس    اًباسّایی تؼبیِ شذُ ٍ دس آى آ  ساختِ

آٍسی آ  باساى ٍ بشف آ  هَسدًیعاص   صهستاى با جوغ

ًوَدُ دس دال داضش تعَسعط      ساکٌاى سا تأهیي هی

ساصهاى هیشاث فشٌّگی هشهت ٍ باصساصی ٍ ثعبعت   

 جْاًی شذُ است. 
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