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وخستیه داوشجًی دکتری ریبضی داوشگبٌ تفرر   

 فبرغ التحصیل شذ.

  

کست مقبم سًم در سی ي یکمیه جشىًارٌ ملی 

قرآن کشًر ي سی ي وُمیه مسبثقبت ايقبف استبوی 

 تًسط داوشجًیبن  افتخبر آفریه داوشگبٌ  تفر 

ثبزدیذ اصحبة رسبوٍ استبن مرکسی از داوشگبٌ 

 تفر 

ثبزدیذ رئیس َیئت قبیقراوی استبن مررکرسی از     

 دریبچٍ مصىًعی داوشگبٌ تفر  

  2صفحه 

  3صفحه 

  3صفحه 

 6صفحه 

 4صفحه 

 تسمه تعالی

غاز سال تحصیلی یی    آ

جدید که امسال مقیان   

تا علد والیت و امامیت   

علد سعلد غدیر خی     

تاضد  نا ته عیمی        می

دانطیییییییا یییلیییا   

پژو ا    مکانا   دانص

و دانطج یا  عسیس دن   

وییژه   دانطیاه تفرش  ته

دانطج یا  جدیدال نود 

تثریک عرض نم ده  از   

دنگاه پروندگان متعیال  

ترای ایطا  م فقلت و   

 ضادکامی خ ا ان . 

مرونی تر تح الت سال 

د ید     گذضته نطا  می

که ضما دانطییا یلیا     

دانطیاه تفرش سیالیی   

تسلان پرکان و ت أ  تیا    

ایید و     م فقلت نا پطت سر گذاضته

اید ته تسلانی از ا یدا        ت انسته

 ای تی سیعیه     ضده دن ترنامه تعللن

 ای میتیتی ی         دانطیاه دن ح زه

آم زضی  پژو طی  دانطیجی ییی     

 یای   فر نیی  عمرانی و سایر ح زه

 یاتلد. فعاللت دانطیاه دست

دن آغاز سال تحصل ی جدید ضمین  

سپاسیسانی و قدندانی از زحیمیات   

ضما عسیسا  از دنگاه خداوند متعیال  

ازپیلیص ضیمیانا          ت فلقات تلیص 

تیر     خ استان  و املدوان  تا تکیلیه  

 ای گذضته واملد دوچندا   م فقلت

ته آینده و تا اطملنیا  تیه ییانی        

خداوند متعال  دن سال تحصیلی یی    

جدید تا مت واالی خ د  میوی     

گذضته دن مسلر آتادانی و پلطرفت 

 کط ن و دانطیاه گا  تردانید.

 

  و وفقنا لما تحة و ترضی      

 محمدقاس  سحاب

 نئلس دانطیاه تفرش

   

ثب حضًر خیّریه ویک اوذیش دي پريشٌ عمراوی در 

 داوشگبٌ تفر  کلىگ زوی ي افتتبح شذ.

 5صفحه 

 69-69ثٍ مىبسجت آغبز سبل تحصیلی  تفر پیبم رئیس داوشگبٌ 
 مذیر پصيَش ي فىبيری :

 داوشگبٌ تفر  از لحبظ درصذ چبح مقبالت در چبرک ايل، از            

 ثرخی داوشگبٌ َبی مطرح کشًر  جلًتر  است.  



هذیر پصٍّؽی داًؽگاُ تفرغ از قرار گرفتي ایني    

ّای هطرح کؽَر از لحاظ  داًؽگاُ در ردیف داًؽگاُ

کیفیت هقاالت بِ چاپ رظیذُ بر اظاض دظتِ بٌذی 

  خبر داد. (ISC) پایگاُ اظتٌادی علَم جْاى اظالم 

دکتر ظْیل ٍاؼقاًی فراّاًی در گفتگَ با خبرًاهنِ  

داًؽگاُ گفت: ایي آهار از ظَی دکتر هحونذجنَاد    

دّقاًی رئیط پایگاُ اظتٌادی علَم جْاى اظالم در 

ًؽعت هعاًٍیي پصٍّؽی هٌطقِ چْار کؽنَر در    

  داًؽگاُ بَعلی ظیٌا ّوذاى ارائِ ؼذ.

  ِ بٌذی بر اظاض هطالعِ آهناری   ٍی افسٍد: ایي دظت

ؼنذُ اظناتنینذ          صَرت گرفتِ از هقاالت چناپ   

النونلنلنی        ّای بیي ّای کؽَر در شٍرًال داًؽگاُ

 ؼذُ اظت.  اًجام

هذیر پنصٍّؽنی داًؽنگناُ تنفنرغ اداهنِ                

ّا بر اظاض دظتنِ بنرتنر       بٌذی شٍرًال دظتِ داد:  

ّا ازًنرنر    درصذ باالی لیعت شٍرًال 2۲ؼاهل  کِ 

، (Q2)درصذ دٍم ازًرر کیفیت    2۲، (Q1)کیفیت 

درصنذ     2۲ٍ    (Q3)درصذ ظَم ازًرر کیفیت  2۲

 باؼذ. هی (Q4)چْارم ازًرر کیفیت 

دکترٍاؼقاًی فراّاًی تصریح کنرد: بنر اظناض           

 ISIدرصذ از هقناالت     2۱/1۲ؼذُ،  هطالعات اًجام

 2۲تَلیذؼذُ از ظَی اظاتیذ داًؽگاُ تفرغ در     

ؼذُ اظت کِ ایي، بیؽتر از    چاپ (Q1)درصذ برتر 

 ّای هطرح کؽَر اظت.  برخی داًؽگاُ

ٍی اظْار داؼت: الزم بِ رکر اظت در ایي هطالنعنِ    

ؼذُ از طرف اظاتیذ داًؽنگناُ    درصذ هقاالت چاپ

درصذ اظنت کنِ ایني           2۱تْراى در چارک اٍل 

دٌّذُ ٍضعیت هعاعذ داًؽگاُ تفرغ ازلحاظ  ًؽاى

ّای هنطنرح کؽنَر       هقاالت کیفی هعادل داًؽگاُ

 اظت.

 ۳/۳  هذیر پصٍّؽی داًؽگاُ تفرغ افسٍد: ّوچٌیي 

 10درصذ از هقاالت اظاتیذ داًؽگاُ تفرغ در دٍ تا 

اًذ، کِ ایني   ؼذُ الوللی چاپ درصذ برتر هجالت بیي

ّای هطرح کؽَر باالتنر   آهار از بعیاری از داًؽگاُ

اظت. دکتر ٍاؼقاًی فراّاًی تصریح کرد: ّنونت       

ّای کیفی، ّنونرناری       اظاتیذ برای اًجام فعالیت

ّای  ّای هختلف باّن، اجرای ظیاظت اظاتیذ رؼتِ

ٍزارت علَم در حَزُ پصٍّػ ٍ طبینعنت آرام ٍ       

زیبای ؼْر تفرغ از عَاهل باال رفتني جناینگناُ       

 داًؽگاُ تفرغ در ایي هطالعات بَدُ اظت.

 دانشگاه تفرش ازلحاظ درصد چاپ مقاالت  در چارک اول، 

 های مطرح کشور جلوتر است  از برخی دانشگاه

 2 پیؽرفت کؽَر ًیازهٌذ حرکت علوی بعیار قَی اظت. اهام خاهٌِ ای :                



وخستیه داوطجًی دکتشی سیبضی  ریشایص رجیش       

 8صمیىییٍ رییشان داوییطربٌ وزییشش سيص ی ییطىجٍ        

ضُشیًسمبٌ ثب دفبع اص سسبلٍ خًد اص داوط ذٌ سیبض  

 التحصیل ضذ. ایه داوطربٌ فبسغ

ثٍ رضاسش خجشوبمٍ داوطربٌ وزیشش  بجذالیٍ ب ی       

ثشسسی   «مذدی ثب دفبع اص سسبلٍ خًد وحت بىًان    

مجمًبٍ احبطٍ رش کبرة ي فشایىذ حزف  مًاصی دس     

ساَىمبی  پشيفسًس ديست ب   مژدٌ ي  ثب    »َب رشان

مطبيسٌ دکتش محمذ حجیج  ثب کست دسریٍ ببلی         

مًفق ثٍ پبیبن وحصیالت خیًد دس اییه سضیتٍ دس          

 مقطع دکتشی ضذ.                                               

دس ایه ر سٍ پشيفسًس مُذی بالئیبن اص داویطربٌ     

ب م ي صىعت  پشيفیسًس ب یشضیب مقیذم  فیش اص           

         ٍ بىیًان    داوطربٌ خًاریٍ ویصشالذیه طًسی  ثی

ي  دايسان خبسر  ر سٍ دفبع اص سسبلٍ دکتشی  َیئت

دکتش ب   پبسسیبن ي دکیتش اسیمببیل وییشی اص             

دايسان  بىًان دايسان داخ   َیئت داوطربٌ وزشش ثٍ

       ٍ بىیًان ومبیىیذٌ      ي دکتش محمیذ افیی   ویژاد ثی

   وحصیالت و می   داوطربٌ وزشش حیًس داضتىذ.

رزتى  است بجذالٍ ب   مذدی  داویطجًی يسيدی   

داوطربٌ وزشش مذسک کبسضىبس  خًد سا  ۱۹دکتشی 

دس سضتٍ سیبض  کبسثشدی اص داوطربٌ وزشش ي مذسک 

 -کبسضىبس  اسضذ خًد سا دس سضتٍ سیبض  محی       

رجش اص داوطربٌ ضُیذ ثُطت  اخیز کیشدٌ اسیت.         

ثب ایجیبد     ۱۹ضًسای رستشش آمًصش ببل  دس سبل  

سضتٍ دکتشی سیبض  رشایص رجش صمیىٍ ریشان دس        

 ۹۱اکىیًن وعیذاد       داوطربٌ وزشش مًافقت ومًد. َم

داوطجً دس ایه سضتٍ دس مقطع دکتشی دس داویطربٌ  

رزتیى  اسیت مقیبوت ي       کىىذ.    وزشش وحصیل م 

َبی مستخشج اص ایه سسبلٍ  ضبمل میًاسد     سخىشاو 

 صیش است:
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641. 

Abdollah Alimadadi, M.Chellali, D.A.Mojdeh, "Liar’s 

dominating sets in graphs", Discrete Applied Mathe-

matics, Discrete Applied Mathematics 211 (2016) 204–

210. 

Abdollah Alimadadi, A talk on "Parallel Knockout 

Schemes", 46th 

Southeastern Conference at FAU, Florida, USA, March 

2015. 
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Knock-out Procedure in Graphs", submitted, 2016. 

 3 است.  ي پبیجىذى ثٍ اسصضُبى معىًى امبم خبمىٍ ای :           اسالم دیه ب م

 با کسب درجٍ عالی

وخستیه داوشجًی دکتری ریاضی داوشگاٌ تفرش 

 التحصیل شذ فارغ

مُذی سثبط سشپًش اص داوطربٌ وزشش مًفق ثٍ کست مقبم سًم  دس ثخیص دبیب ي      

 مىبربت خًاو  رطىًاسٌ سشاسشی قشآن ي بتشت داوطجًیبن کطًس ضذ. 

ثٍ رضاسش خجشوبمٍ   س  ي ی میه رطىًاسٌ سشاسشی قیشآن يبیتشت داویطجًیبن      

ي    معبين فشَىری  ي ارتمیبب        کطًس دس داوطربٌ سیستبن ي ث ًچستبن ثب حیًس

ضُشیًس   ۹۱لغبیت   ۹1مذیشکل فشَىر  ي ارتمبب  يصاست ب ًم  وحقیقبت ي فىبيسی 

داوطجً اص سشاسش کطًس ثٍ میذت سیٍ سيص ثشریضاس ضیذ.ایه             ۰۹۹ثب ضشکت  ۹9۱1

 93رطىًاسٌ ضبمل ضص ثخص کتج   ضزبَ   پژيَط   ادث   َىشی ي فىیبيسی ي        

 88اثش ضزبَ       9۱1کىىذربن   سضتٍ اصرم ٍ حزظ  واليت  وشویل ي اران ثًد.ضشکت

اثش دس ثخص فىبيسی ثٍ دثیشخبوٍ ایه   91اثش َىشی ي  ۹۰9اثش ادث    8۹اثش پژيَط   

رطىًاسٌ اسسبل کشدوذ.رزتى  است  ایه رطىًاسٌ دس مقیبطع مخت یک کیبسداو              

 کبسضىبس   کبسضىبس  اسضذ ي دکتشی ثشرضاس ضذ.

سی ي یکمیه جشىًارٌ ملی قرآن ي عترت داوشجًیان  در 

تًسط داوشجً     کسب مقام سًم کشًری  

 داوشگاٌ تفرشافتخار آفریه 

 ۹۹فشضتٍ ثبثبی  اص داوطربٌ وزشش مًفق ثٍ کست مقبم سًم دس سضتٍ حزظ     

 يوُمیه ديسٌ مسبثقبت قشآن ايقبن استبن مشکضی ضذ.  رضء س 

يوُمیه ديسٌ مسبثقبت قشآن ايقیبن    ثٍ رضاسش خجشوبمٍ   مشح ٍ استبو  س 

ضُشیًسمبٌ ثب ابالم وزیشات ابضامی  ثیٍ       ۹۰استبن مشکضی ثشرضاس ي ی طىجٍ 

 مشح ٍ کطًسی ثٍ کبس خًد پبیبن داد.

َبی قشائت وشویل  وحقیق  حزظ دس سطًح مخت ک     ایه مشح ٍ ضبمل سضتٍ 

 دببخًاو   معبسن ي اران ثًد. 

يوُمییه ديسٌ     ضًد وزشات ايل َش سضتٍ ثٍ مشح ٍ کیطًسی سی     یبدآيس م 

مسبثقبت قشآن ايقبن کٍ ثٍ میضثبو  سضیت ثشریضاس خًاَیذ ضیذ  ابیضام              

 ضًوذ. م 

 سی ي وهمیه ديرٌ مسابقات قرآن ايقاف استان مرکزی در 

تًسط  داوشجً کسب مقام سًم استاوی 

 داوشگاٌ تفرشافتخار آفریه 



دٍ طزح عوزاًی ّوشهاى تا ّفتویي رٍس اس ّفففتفِ    

دٍلت تا حضَر خیّزیي حاهی داًطگاُ تفزش، رئیس 

داًطگاُ، هعاًٍیي ٍ جوعی اس هسٍَالى هحلفی در    

  کلٌگ سًی ٍ تِ تْزُ تزداری رسیذ.  داًطگاُ تفزش

ّای عوزاًفی داًطفگفاُ       تِ گشارش خثزًاهِ، طزح

تفزش کِ ضاهل افتتاح ساختواى هزکفش رضفذ ٍ       

هتزهزتع در دٍطثقِ  ۰۴۳تحصیالت تکویلی تا هتزاص 

هیلیَى ریال اس هفحفل    ۰۳۳تا ّشیٌِ یک هیلیارد ٍ 

هیلیَى ریال اس  ۰۳۳اعتثارات دٍلتی ٍ یک هیلیارد ٍ 

ّای خیزیي ٍ کلٌفگ سًفی ففاس دٍ           هحل کوک

آهَسضی( یعقَتفی   -ساختواى اهَر پضٍّطی )اداری

تاضذ کِ  طثقِ هی هتزهزتع در سِ ۰۰۳۳ًسة تا هتزاص 

ّای خیّز ًیک اًذیص   تا پایاى اسکلت اس هحل کوک

تا اعتثاری   حاج عثذالحسیي یعقَتی ًسة ٍ هاتقی

تز سِ هیلیارد ریال اس هحل اعتثارات دٍلفتفی      تالغ

 پزداخت گزدیذُ است. 

رئیس داًطگاُ تفزش در آییي افتتاح ساخفتفوفاى    

هزکش رضذ ٍ تحصیالت تکویلی داًطگاُ تفففزش     

گفت: یکی اس هظاّز هطَْد تحَالت اجتواعی تعفذ   

گیزی ًفْفادّفا ٍ       اس پیزٍسی اًقالب اسالهی، ضکل

هزاکش تز هثٌای هطارکت هزدم در جاهعِ ًفظفیفز      

ًفْفاد ٍ      ّای هزدم هجلس ضَرای اسالهی، ساسهاى

ضَرای اسالهی ضْز ٍ رٍستا تَد. دکتز هحوذقاسن  

کِ اهزٍس جاهعِ خیزیي حفاهفی      سحاب تاتیاى ایي

 است، ًْاد ّای هزدم داًطگاُ تفزش یکی اس ساسهاى

افشٍد: ایي هجوع در سهاى رٍسای پیطیي داًطگفاُ   

تفزش ضکل گزفت ٍ اهزٍس ها ضاّذ فعالیفت ایفي     

هجوع تِ ضکل رسوی تَدُ ٍ هقذهات دریافت هجَس 

 ضذُ است. فعالیت ٍ ثثت آى تِ ضکل قاًًَی فزاّن

عضَ جاهعِ خیّزیي کطَر ًیش در ایي آییي گفففت:    

تَجِ ٍ اّویت فزٌّگ تفاقفیفات ٍ حفالفحفات           

  کٌٌذُ ٍضعیت حال ٍ آیٌذُ کطَر است. تثثیت

خیّز ًیک اًذیص ّاضن سلیوی آضتیاًی افشٍد: تایذ  

فزٌّگ تاقیات ٍ حالحات در جاهعِ ها رًٍق گزفتفِ  

قذم تَدُ ٍ تفِ   ٍ تواهی آحاد هزدم در کار خیز پیص

دًثال ًْادیٌِ ًوَدى ففزّفٌفگ هطفارکفت ٍ            

 گذاری در اهَر فزٌّگی تاضٌذ.  سزهایِ

ّا ٍ هزاکش آهَسش عالی اس  ٍی تاتیاى ایٌکِ داًطگاُ

اًذ اداهِ داد: خیزیفي    ّای فزٌّگی در جاهعِ هحیط

ّا تیطتز تعاهل ٍ هساعذت داضفتفِ    تایذ تا داًطگاُ

تاضٌذ ٍ تستزّای آضٌایی ًسل آیٌذُ تافزٌّگ کار 

خیز ٍ تاقیات ٍ حالحات را فزاّن ًوایٌذ.عضَ جاهعِ 

خیّزیي کطَر افشٍد: استاى هزکشی ضفص تفزاتفز       

رٍ    ّای دیگز کطَر ًاتغِ ٍ ًخثِ دارد اسایفي  استاى

ّا در کار خیز در سزاسز کطَر  تایذ هزدم ایي استاى

پیطزٍ ٍ ضاخص تاضٌذ تا ضاّذ رًٍق کار خیفز در    

 جاهعِ تاضین.

ّای عوزاًی داًطگفاُ، دریفا فِ       تاسدیذ اس پزٍصُ 

هصٌَعی هَسُ طثیعت، علَم ٍ فٌاٍری داًطفگفاُ     

 ّای جاًثی ایي آییي تَد. تفزش اس دیگز تزًاهِ

دو پروژه عمرانی در             نیک اندیش با حضور خیّرین 

 دانشگاه تفرش کلنگ زنی و افتتاح شد 

 سَرُ هشهل :  ٍ تذاًیذ آًچِ را اس کارّای ًیک تزای خَد اس پیص هی فزستیذ، ًشد خذا تِ تْتزیي ٍجِ ٍ تشرگتزیي پاداش 
 خَاّیذ یافت.
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رئیس ّیئت قبیقراًی استبى هرکسی ٍ ّیئت ّوراُ  

شْریَرهبُ از دریبچِ هصٌَعی داًشگبُ تفرر      71

 ببزدید ًوَدًد.

سرٌّگ هحسي غالهیربى در ابشریِ ببزدیرد از           

دریبچِ در گفتگَ بب خبرًگبر خبرًبهِ گفت: بب تَجِ   

بِ کوبَد آة در استبى هرکسی ّیچ داًرشگبّی در   

ای ًٌوَدُ   سطح استبى اقدام بِ ایجبد چٌیي دریبچِ

اسرتبى ٍ     ای هوتبز در سطح است کِ ایي ایدُ، ایدُ

 کشَر است. 

ِ     ٍی بببیبى ایي      ای برب چٌیري       کِ تبکٌَى دریبچر

 ُ ّربی کرشَر ًدیردُ        زیرسبخت  در سطح داًشگب

است،  افسٍد: ایي دریبچِ از پتبًسیل هٌبسبی بررای  

ای   صَرت ارفِ اًدازی ٍرز  قبیقراًی بِ ایجبد ٍ راُ

 برخَردار است. 

رئیس ّیئت قبیقراًی استبى هرکسی تصریح کرد: بب    

ّربی ززم     اًدازی ٍرز  قبیقراًی ٍ ارائِ آهَز   راُ

 ّبی  تَاى شبّد اعسام تین زیر ًظر اسبتید هجرة هی

داًشجَیی در سطح قْرهبًی از داًشگبُ تفر  برِ    

  هسببقبت کشَری ٍ استبًی ببشین.

غالهیبى اداهِ داد: بب تَجِ بِ اهکبًبت هَجَد در ایي 

       ُ اًردازی چْربر      دریبچِ برسترّبی ززم بررای را

از ٍرز  قبیقراًی ًظریر کبیرب ، کربًَپَ َ،         رشتِ

 قبیق اشدّب ٍ تَریٌگ در داًشگبُ تفر  هْیب است.

ُ         ٍی در پبیبى اًردازی    از اوبیت ایي ّیئرت در را

ٍرز  قبیقراًی برای داًشجَیبى دختر ٍ پسر زیرر     

ًظر اسربتید هجررة خربر داد ٍ ارْربر داشرت:              

رسبًی درزهیٌِ تشَیق داًشجَیبى برِ ایري        اطالع

 ٍرز  هفرح از سَی خبرًگبراى اهری ضرٍری است.

 5 اهبم علی )ع( :     پرٍردگبرا اعضبء ٍ اًدام هرا در راُ  خدهت بِ خَدت ًیرٍهٌد گرداى .

ببزدید رئیس هیئت قبیقرانی استبن مرکسی از دریبچه مصنوعی 

 دانشگبه تفرش

ّبی هٌطقِ چْبر کشَر عصر     ًَیسی بب شرکت کبرشٌبسبى فرٌّگی داًشگبُ ّبی گسار  کبرگبُ آهَزشی هْبرت

 شْریَرهبُ در سب ي گردّوبیی هراَم کبریببی داًشگبُ تفر  برگسار شد. 7۱رٍز یکشٌبِ 

بِ گسار  خبرًبهِ داًشگبُ تفر ، ایي کبرگبُ آهَزشی بِ ّوت هدیریت فرٌّگی ٍ اجتوبعی داًشگبُ تفر  ٍ   

بب تدریس کرین پَر هرجبى از کبرشٌبس فرٌّگی ادارُ کل فرٌّگی ٍ اجتوبعی ٍزارت علَم برِ هردت دٍ رٍز         

 برگسار شد.

 ًَیسی ٍ هستٌدسبزی آشٌب شدًد. ّبی گسار  کٌٌدگبى در ایي کبرگبُ آهَزشی بب هْبرت گفتٌی است شرکت

 هبی گسارش نویسی  منطقه چهبر کشور در دانشگبه تفرش برگسار شد کبرگبه آموزشی مهبرت



تَر خجری ثبزدیذ خجرًگبراى ٍ اصحبة رظبًِ اظتبى 

ؼهْریَر   71ؼٌجِ  هرکسی از داًؽگبُ تفرغ رٍز ظِ

 هبُ  ثرگسار ؼذ. 

در ایي تَر    ثِ گسارغ رٍاثظ عوَهی داًؽگبُ تفرغ،

خجرًگبراى ٍ اصحبة رظبًِ از هَزُ عجیعت، علَم ٍ   

فٌبٍری ٍ دریبچِ هصٌَعی داًؽگبُ تفرغ ثبزدیهذ       

 کردًذ.

فرهبًذار ؼْرظتبى تفرغ در حبؼیِ ایي ثبزدیذ در   

جوع خجرًگبراى در ظبلي گردّوبیی هرحَم کبریبثی 

داًؽگبُ تفرغ گفت: تَظهعِ داًهؽگبُ ٍ صهٌعت          

   گردؼگری دٍ هؤلفِ تَظعِ ؼْرظتبى تفرغ اظت.

علی هیرزایی  ثبثیبى ایٌکِ تَظعِ داًؽگبُ تفهرغ      

خههظ مرهههس ؼههْرًٍذاى تفرؼههی اظههت، افههسٍد:       

تَاًٌهذ در تَظهعِ       خجرًگبراى ٍ اصحبة رظبًِ هی  

ّبی  ّب ٍ پتبًعیل ؼْرظتبى تفرغ ثب اًعکبض مبثلیت

هَجَد هعئَلیي ایي ؼْرظتبى را یهبری ًوبیٌهذ.          

رئیط داًؽگبُ تفرغ ًیس در ایهي هراظهن نهوي            

خَؼبهذگَیی ثِ خجرًگبراى ٍ اصهحبة رظهبًِ از          

فراّن ًوَدى هقذهبت ایجهبد مهَزؼهگبُ مههَزغ         

خلجبًی ثب کوک ثخػ خصَصی در ایي داًؽگبُ در     

 میٌذُ ًسدیک خجر داد.

دکتر هحوذمبظن ظحبة مهرار گهرفتي داًهؽگبُ           

داًؽگبُ ثرتهر کهؽَر از لحهب         7۱تفرغ در ردیف 

ّهبی    کیفیت هقبالت ثِ چهبح رظهیذُ در شٍرًهب       

علوی حَزُ پصٍّؽی را از دیگهر افتخهبرات     هعتجر 

ایي داًؽگبُ عٌَاى ًوَد. در اداهِ ریبظت داًهؽگبُ  

 ثِ ظؤاالت خجرًگبراى پبظخ دادًذ. 

گفتٌی اظت ایي تهَر ثهِ ّوهت رٍاثهظ عوَههی             

اظتبًذاری هرکسی ٍ مة ٍ فبنالة اظهتبى هرکهسی    

ّبی عوراًی، اهبکي تبریخی   هٌظَر ثبزدیذ از پرٍشُ ثِ

خبًِ مة ٍ فبنالة ؼْرظتبى تفرغ ثرگسار   ٍ تصفیِ

 ؼذ.

اًذرکبراى فرصتی پیذا ؼَد کِ ثرخی از هعبئل هْوی را کِ  کبرهٌذ، کبر هفیذی ثَد. اهیذٍارین در ایي رٍز ثرای دظت رٍز تعییي رٍزی ثِ ًبماهبم خبهٌِ ای :       

 جییي ًوبیٌذ. کبرهٌذی ٍ اؼتغب  ثِ کبر در دظتگبُ ّب را ثؽٌبظبًٌذ ٍ اّویت ایي کبر را ت کبرهٌذاى دٍلت در ظراظر کؽَر اظت، تجییي کٌٌذ؛ مذر هرثَط ثِ
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 مرکسی از دانشگاه تفرش 

ثِ گسارغ خجرًبهِ، ثِ هٌبظهجت گراهیذاؼهت رٍز         

ؼههْریَرهبُ ،  تههَر       7۱کبرهٌههذ ٍ ّفتههِ دٍلههت      

گردؼگری یک رٍزُ ٍیصُ ثبًَاى ؼبغل در داًهؽگبُ   

 تفرغ ثرگسار ؼذ. 

ایي تفرج ثِ هٌظَر ایجبد فضبیی هفهر  در مبلهت          

اداری    –اٍمبت فراغت ٍ تقَیت تعبهالت اجتوهبعی      

کبرکٌبى داًؽگبُ تفرغ ثِ ّوت هذیر فرٌّگهی ٍ        

 اجتوبعی داًؽگبُ اجرا گردیذ.

گفتٌی اظت  ایي ثرًبهِ  ؼبهل ثبزدیذ از      پهرٍشُ     

ّبی عوراًی داًؽگبُ ،   ههَزُ عجیعهت، علهَم ٍ            

 فٌبٍری ٍ دریبچِ هصٌَعی داًؽگبُ تفرغ ثَد. 

تور گردشگری کارکنان دانشگاه تفرش به مناسبت روز کارمند  

 برگسار شد



ومعاونت صلی واو صیاػ تک و ممزصضاو هاا 

دانطجزیووفشهنگودانطگاهصفششاصممادگواین

داناطجزیاووسود معاونت هادساسائهخذماکباه

 جذیذدسمغاصسالصیػ ووجذیذخبشدادنذ.

سالصیػ ووباهاینمعاونت هاضینصبشیکمغاص

هیضماناو و صفاششصمااسو داناطگاه دانطجزیاو

صعو امو داناصو خجستهع ذغذیشخمبابابهاس

یکحشکتپشضاتا عویاوو صشب تسامغاص بش

 ضلزفایووبالنذگودانطگاهصفششدانستنذ.

دکتشمهذ جعفش پناهودکتشمییذحب ابوباا

بشنامه امسال هاا متنزعاوباشا اضاسهبهاینله

هاا استمبالاصدانطجزیاووسود جذیذدسسضته

بباكسانزاک امسالنا ض گفتنذ: مختوفداسنذ،

خزاهاذ گزضته، جطنمغاصسالصیػ ووبشگاضاس

ضذبااینصفاوککهامسالبشنامهبهغزسکستاد 

ضزد.دسبخصممزصشماذیشاوهشگاشوهبشگضاسمو

ممزصضوبشنامهجذاگانهبادانطجزیاوجهتمعشفو

اساص ذوچاسکممزصضوولزان نجاس دسدانطگاه

اهی ات باه صزجاه خزاهنذداضت.گفتنواستبا

هااا صنذگااوصنااذگودانااطجزیودسامهاااسک

دانطجزیوبهچاسکدسسودانطجزیاوجذیذاضافه

فشهنگومعشفاو ضذهاست.دسبخصدانطجزیوو

اصصطلل سوصها مطخعغا ش ها دانطجزیودس

هیلااس  اسات. سیاض ضاذه سوصثبتنامبشنامه

صطللکانزو بشپاایوایانهاو ها دانطجزیودس

جطنبضسگفضا متفاوصونسبتبهسالها لبال

عاضز ایجادخزاهذکشدکهدسمو فشغتصزسعهو

خزاهنذکشد. گ ش اصدانطجزیاوجذیذسان ضپ ذا

دیگش بشپایوجطنزاسهدانطگاهوحشکتوسویصاص

باهرکاشبشنامه ها دسنظشگشفتهضذهاسات.زصم

استثبتنامدانطجزیاوبهمذکسهسوصدسمیال

گ شدوبشختفساختیاوکتابخانهلومچوانجاممو

ها گزضتهکو هامزسممزصضوودانطجزیوبهسال

دسغزسکواحذدسهی نساختیاوبشگضاسمو ضزد.

فعالدانطجزیوکاهضااملباس  6سوصثبتنام

دانطجزیو،اصیادیهانجیناستمو

دانطجزیاووضازسا غانفوباه

بشگاضاس منظزسکیکبههشچهبهتش

حاضزس ثباتناام فشایناذ ضذو

جذولصمااواینیابنذ.دسمو سوص

گشوهاا ممزصضاوو بنذ بشنامه

نظاشگشفتاهضاذهبشنامه ها دس

اخت ااس دانطجزیووفشهنگاودس

ها مناولشاسدانطجزیاووخانزاده

 گ شد.مو

خبشنامهبهغزسکاجیالوایاندو

معشفاو صفششسا معاونتدانطگاه

باهابات  مشاسمهاا موکنذومعشفوجامعدس

بشگضاس  دانطجزیاوخزاهذسس ذ.اخباسصلی وواص

مصوباه ضیاسه جطنمعاسفهدانطجزیاوجذیذدس

 ابت دانطگاه اودانطگاهصفششخزاهذسس ذ.

حزصهمعاونتممزصضووصیػ تکصلی وودانطگاه

 صفشش:

صیاػ تکاینحزصهمذیشیت ممزصضوو ها امزس

کلممزصشدانطگاه صلی ووسادسبشموگ شد.اداسه

مستمشدسدانطلذهمهنذسویلواصمشاکضدانطگاه

، داناصممزختگااو اداسه بازدو داسا با استکه

داس مطیزل نعهاذه پزیششو خذماکممزصضوو

انجامصیاموامزسممزصضودانطجزیاوکاسضناسوو

دانااصممزختگااو پاازیششو مشبااز بااه اماازس

دکتشاساات. اسضااذو دانااطجزیاوکاسضااناایااا

صاسنیا دانطگاهدانطجزیاومو به صزاننذبامشاجعه

مدسا لسیتمعاونات tafreshu.ac.ir صفششبه

پزسصالممزصشاص و ممزصضووصیػ تکصلی وو

هاوسونذها ممزصضوباخبشضزنذ.مخشینابتع ه

لزان نصیػ ل دانطجزیاوبهشهمنذاصصسه تکو

ماو صزانناذدانطجزیاواستعذادها دسخطاون ض

بهدفتاش امزسمشبز بهصماضاها خزدسابامشاجعه

دس ماستمش صفشش استعذادها دسخطاودانطگاه

 ساختیاودانطلذهمهنذسوپ گ ش کننذ.

 حزصهمعاونتدانطجزیووفشهنگودانطگاهصفشش:

س اسات داس گازاس ،معاونتداناطجزیوعهاذه

مع طتووبشنامهسیض وساصماو سفاهو، دهوامزس

منااو سواوضناختودانطجزیاوواسائهخذماکباه

بذنو، صشب تاست.مذیشیتامزسدانطجزیو،اداسه

 ضزسا مشکضبهذاضت،دسماوومطاوسه،دب شخانه

خاااظ ماازاسد بشسسااو ضاازسا  و انااضبابو

ماذیشیتامازسصیشمجیزعه  اینمعاونتاسات.

اداسه بشیاكساه اص سا  دانطجزیووظایفخزد

سسانذ.خزابگاه،سفاهدانطجزیووصغزیهبهانجاممو

مشکضبهذاضت،دسماوومطاوسهدانطگاهیلودیگش

ایانمعاوناتاساتکاه اصواحذها صیشمجیزعه

 مطاوسهوستمتنظ شبشحپایاصخذماکحزصه

باه سا جذیاذ وسود  داناطجزیاو باشا  ستمت

 دهذ.مودانطجزیاواسائه

وظ فاههیچن ندب شخانه   ضزسا انضبابوکه

سس ذگوبهصخوفاکدانطجزیاوخابوسابشعهاذه

 ضزسا بشسسومزاسدخااظکاهداسدودب شخانه

مطلتکدانطجزیانوکهضاشای خااظ مسائلو

سسا ذگوماو بشسسوو سا دیگاشداسنذ اص کناذ،

واحذهایواستکهصیشنظشمعاونتدانطجزیواداسه

 ضزد.مو

 11ادامهدسغفیه

 7 امامخامنها :بهنظشمن،دانطجزىمزفكکسىاستکهخز دسابخزانذ،خز صهزیباختقبلنذوخز وسصشبلنذ.

 جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تفرش برگسار می شود



 59تا توجه فعالیت نیزوهای تأسیساتی در  تاتستان  

تز آن شذیم تا تا انجام گفتگویی تاا ساسلوا ادار       

تأسیسات دانشگا  تفاز  اس وعاعیت ایاد ادار           

خوانیاذ نگااهی تاه        آنچه سی  گشارشی تهیه ونیم.  

شذ  توسط نیزوهای تأسیساتی اس    های انجام فعالیت

ستان آلای عثذا... لاذسی رییاا ادار  تأسیاسات          

وشی فاعالب سزویا تهذاشتی   دانشگا  است. لوله

وشی آب گزم و سزد سزویا تهذاشتی  سسجذ، لوله

واشی فاعاالب سازویا تهذاشاتی          سسجذ، لوله 

خواتگااا  یاسااید، شستااشوی سنثاا  ووی اای         

های الشهازاو یاساید و وو از و انازان،              خواتگا 

وشی و نظة تزق سه فاس جهت سذ خاوی تزای  واتل

وشی ولوله گذاری و ناظة اازا      فضای سثش، واتل

هاای    سزاسیز درب ورودی جهت روشنایی درخات      

وشی آب و فاعالب اتاق اساور   وشی و لوله سزو، تزق

هاای تهذاشاتی      وشی تزق و سازویا      اداری، لوله

انذاسی وولزهای دانشىذ  تازق جهات       سساجذ، را 

وشی آب ساختنان تهذاشت و  استحانات ونىور، لوله

های اسااتیذ داناشىذ      وشی شوفاص اتاق نظة، لوله

هاای اسااتیذ      وشی اتااق   تزق )در حاا انجام(، تزق

واشی آب     دانشىذ  تزق )در حااا انجاام(، لولاه         

شاذ  در خواتگاا  یاساید،         هاای اعاافه     سزویا

شاذ  در خواتگاا        هاای اعاافه    وشی سزویا تزق

شذ  اس واحاذهای سزتوهاه و         یاسید، وارهای ارایه 

ها، تعویض اهار عذد سزویا تهذاشاتی        انجام آن

وشی سوس ، تعویاض     های پسزان، انجام تزق خواتگا 

های تهذاشاتی سهناناسزای       شیزآالت ول سزویا

اساتیذ، شستشوی وویل سوتورخاناه سهناناسزای        

اساتیذ،نظة آیینه و س شوسات سازویا تهذاشاتی    

های اساتیذ سهنانسزا، تعنیز و تعویض وف شور  اتاق

آسسایشگا  فیشیه. خثزناسه دانشگا  تفز  عاند       

درج اساسی واروناان سحنتىاا ادار  تأسیاسات       

 نهذ. الذام آنان را ارج سی

آلایان: سظطفی عسگزی، غالسزعا تاالزی، حثیاة     

هزخورانی، حنش  لناثزی، ع ای غفااری، سحناذ           

 حیذری، ع ی خاجی

 خذا لوت       -خسته نثاشیذ                     

حضزت سحنذ  )ص( :   هز وا دو شة عیذ فطز و عیذ لزتان را ته خاهز پادا  خذا ته عثادت تپزداسد ، در آن روس وه دا ها  

 سى سیزنذ ، دا او ننى سیزد. 
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  ۵۹های اداره تأسیسات دانشگاه تفرش در   تابستان سال  گسارشی از فعالیت

تا توجه ته آغاس سااا تحاظی ی جذیاذ، خثزناساه        

دانشگا  تفز  در گفتگویی تا سسلوا ادار  خذسات 

عنوسی، واحذ نم یه و فضای سثش  اس وععیت رفاهی   

شذ  تزای دانشگاهیان دانشگا  تفز    در نظز گزفته

جویا شذ  است. هادی عثاذالهی گفات: در سااا          

تحظی ی جذیذ تازای رفاا  تیاشتز داناشجویان،           

ونمل اس هزیك وسایل نم یه سخظوص داناشگا    حنل

تاوو    سیانی   4دساتگا  اتوتاوو و        2وه شااسل    

گیزد.  وی اداسه داد: در اید ادار   تاشذ،طورت سی سی

روس   سنظاور وااها اساتهالن تاه         وسایل نم یه ته

 گزدیذ  است.

جویای در     سنظاور طازفه     عثذالهی تظزیح وزد: ته  

خودروهای شهزی اید   سظزف تنشید ساعات تزدد تا 

دانشگا  ته داخل و خارج شهز، سنحظز ته سااعات     

شذ  و تز اید اساو تزگاه تازدد هزاحای         سشخض

خثزناسه دانشگا  ته سنظور ارج نهادن   گزدیذ  است.

فعالیت وارونان سحنتىا اید واحذ در هوا سااا  

 تحظی ی الذام ته درج اساسی اید واحذ وزد  است.

آلایان عثذا... نعنتی، اتزاهیم آتایی، رعا سعظوسی،   

عا س یم، اتزاهیم عثاسی، سجیاذ خااجی، اوثاز           

 سین ی 

 خذا لوت  -خسته نثاشیذ  

گسارشی از وضعیت حمل و نقل دانشگاهیان دانشگاه تفرش با 

   ۵۹-۵9آغاز سال تحصیلی 



هسئَل فضبی سبش داًشگبُ تفرز  اس ًشربو ٍ         

گستز  فضبی سبش ایي داًشگبُ در تببستبى سربل  

 جبری خبز داد.

رضب فزضی افشٍد: ایي اقدام در راستبی ترَسرؼرِ       

فضبی سبش، سیببسبسی سیوب ٍ هٌظز هحَطِ داًشگبُ 

ٍ گستز  فضبی رفبّی ٍیژُ داًشجَیبى، اسبتید ٍ 

 کبرکٌبى صَرت پذیزفتِ است.

ٍی اقدام بِ کبشت بزداشت یًَجِ در اراضی تحرت  

کربری   کبری ٍ چوي کشت آى در داًشگبُ تفز ، گل

هٌظَر ایجبد  کشی بِ در هیداى ٍرٍدی داًشگبُ، لَلِ

ّبی هَجرَد در     ای در هیداى سیستن آبیبری قطزُ

داًشگبُ، درختکبری در هیداى ٍرٍدی، هحَطِ کٌبر 

رٍی هْوربًسرزا،    دریبچِ هصٌَػی داًشگبُ ٍ پیبدُ

ّبی  ّبی خَابگبُ ّب، درختبى ٍ گل آبیبری کلیِ چوي

ّبی ّرزس   داًشجَیی ٍ ّزس درختبى ٍ چیدى ػلف

تزیي اقداهبت ایي ادارُ در ایبم تؼطیرلری    را اس هْن

 داًشگبُ در تببستبى جبری ػٌَاى ًوَد.

هسئَل فضبی سبش داًشگبُ تفز  اداهِ داد: تبدیل  

ایي داًشگبُ بِ ٍاحدی سبش اسجولِ اّدافی است کِ 

سیست ٍ هٌببرغ   در راستبی حفظ ٍ صیبًت اس هحیط

طبیؼی بب جدیت تَسط ایي ٍاحد در حبل پیگیزی ٍ 

 ػولیبتی شدى است.

در تببستبى سبل جبری فضبی سبش داًشگبُ تفرز   

اس ًشبو ٍ سزسبشی بزخَردار گزدید کِ ایي تحرَل  

کش ادارُ فضربی       در سبیِ تال  کبرهٌداى سحوت

 سبش داًشگبُ ایجبد گزدید.

هٌظَر ارج ًْبدى ٍ تقدیز  خبزًبهِ داًشگبُ تفز  بِ

در راستبی ًشبو ٍ  کبرکٌبى سحوتکشاس تال  ایي 

شبدابی فضبی سبش داًشگبُ تفز  کِ در  آراهش ،   

شبدابی ٍ ًشبو ٍ تجدید قَای فکزی ، جسوری ٍ    

رٍحی داًشگبّیبى سْن بسشایی دارد،در ایي شوبرُ 

 بِ هؼزفی آًبى پزداختِ است.

 هحوَد سهبًی

 هحسي بببب ػلی

 غالهؼلی صببزی

 هجید تفزشی

 حسیٌی هحودرضب شبُ

 رضب فزضی 

 خستِ ًببشید                                                                                                            

 خدا قَت                                                       

 

 تفرشگسترش و نشاط فضای سبس دانشگاه 

 با آغاز فصل تابستان 

 9 اهبم رضب )ع( :   پدرم بِ ًقل اس پدر  )اهبم صبدق )ع( ( ًقل کزد کِ فزهَد : رٍس غدیز در آسوبى هشَْرتز اس سهیي است. 



 10 پزٍفسَر حسببی :     کبر کٌین، سحوت بکطین، اس سزهبیِ چیشی کن ًذارین.

چْل ٍ ًْویي ًطست هؼبًٍبى آهَسضی داًطگبُ ّب ٍ هزاکش آهَسش ػبلی کشطَر بشب      

هحَریت آهبیص ٍ تَسؼِ ّذفوٌذ آهَسش ػبلی در رٍس ّبی سَم ٍ چْبرم ضْزیَرهبُ 

بِ هیشببًی داًطگبُ ػلَم دریبیی اهبم خویٌی)رُ( ًَضْز بزگششار ضذ.ضشزکت      5931

کٌٌذگبى در ًطست بب تبزیك ّفتِ دٍلت ٍ گزاهیذاضت یبد ٍ ًبم ضْیذاى بشرگشَار      

رجبیی ٍ ببٌّز ٍ اهبم ضْیذاى ٍ آرسٍی دٍام ػوز رّبز هؼظن اًقالة، بحث ٍ تحلیشل    

 ُ ِ    ّب در ضص هحشَر:        هسبئل جبری ٍ آیٌذُ داًطگب هٌشطَر   ای؛   هشذیزیت هٌققش

جذة، استخذام ٍ    ّبی اهٌب؛   ًقص ٍ جبیگبُ ّیئت ًظبم سٌجص ٍ پذیزش؛  کیفیت؛ 

ٍ آهَسش هجبسی پزداختٌذ؛هؼبًٍبى آهَسضی در پبیبى ًطست     ببلٌذگی ّیئت ػلوی 

 ای ًتبیج حبصل اس هذاکزات جوؼی را هَرد تبکیذ قزار دادًذ.¬بب اًتطبر بیبًیِ

گفتٌی است هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی داًطگبُ تفشزش در ایشي ًطشست       

 حضَر داضت. 

 چهل ي وهميه وشست 

 كشًر برگسار شدسراسرمعايوان آمًزشي   

ًطست سزاسزی هؼبًٍشبى داًشطجَیی سزاسشز       31ّفتِ اٍل ضْزیَر هبُ 

کطَر بب حضَر دکتز هجتبی صذیق، رییس سشبسهبى اهشَر داًشطجَیبى ٍ       

   ُ ّشبی    هؼبٍى ٍسیز ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری؛ ٍ هؼبًٍبى داًطجَیی داًطگب

 سزاسز کطَر در ببضگبُ داًطجَیبى داًطگبُ تْزاى بزگشار ضذ. 

در ایي ًطست ٍضؼیت حَسُ داًطجَیی بزرسی ضذُ ٍ سپس ّوبٌّگشی      

 ّبی السم بزای ضزٍع تزم آیٌذُ صَرت گزفت.

ایي ًطست ّز سبل قبل اس ضزٍع سبل تحصیلی جذیذ بزگشار هی ضشَد ٍ    

بزًبهِ ّبی بلٌذ هذت، هیبى هذت ٍ کَتبُ هذت هؼبًٍت داًطجَیی فزٌّگی 

اس جولِ تطکل ّب ، کبًَى ّبی داًطجَیی ، ًشطزیبت داًشطجَیی، اهشَر          

رفبّی داًطجَیبى، هطبٍرُ ٍ سالهت رٍاى داًطجَیبى، تزبیت بذًی، قزاى    

بیوِ داًطجَیبى هقزح ضذُ ٍ رٍیکزدّشب ٍ        ٍ ػتزت، هسبئل خَابگبّی ٍ 

 راّکبرّب هَرد بحث ٍ تببدل ًظز قزار هی گیزد.

گفتٌی است هؼبٍى داًطجَیی ٍ فزٌّگی داًطگبُ تفزش در ایي ًطشست      

 حضَر داضت. 

وشست                               پىجاٌ ي هشتميه 

معايوان داوشجًیي  سراسر كشًربرگسار 

ّبی دٍلتی سزاسز   ّوبیص هذیزاى حزاست داًطگبُ

کطَر اس ضطن تب ّطتن ضْزیَر در داًطگبُ هحقق   

 اردبیلی بزگشار ضذ.

دکتز داریَش سلیوی هطبٍر ٍسیز ٍ رئیشس هزکشش       

حزاست ٍسارت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌشبٍری  گفشت:         

ّبی دٍلتی سزاسز   ّوبیص هذیزاى حزاست داًطگبُ

ّزسبلِ در فشصل تببشستبى بزگشارضشذُ ٍ           کطَر  

اّذاف آى ارسیببی ػولکزد سبل گذضتِ تحصیلی ٍ      

تحلیل ٍ ّوبٌّگی سبل تحشصیلی آیٌشذُ اسشت.                

داًشطگبُ در ّوبیشص       521ٍی بببیبى ایٌکِ حشذٍد   

حضَر یبفتِ بَدًذ، اداهِ داد: اس دٍ سبل پیشص بشِ      

ّب تأکیذدارین. سشلیوی      جلسبت ّوبٌّگی حزاست 

ّشب در ایشي       بببیبى ایٌکِ اکثز ّوشبٌّگی حزاسشت   

ضَد، افشٍد: تالش ٍ تأکیذ هشب بشز      ّوبیص اًجبم هی

کٌین ٍ ایي   ای دٍری ایي است کِ اس رفتبرّبی سلیقِ

ّوبیص ّن ًتبیج خَبی داضت. هطبٍر ٍسیز ٍ رئیس  

هزکش حزاست ٍسارت ػلشَم، تحقیقشبت ٍ فٌشبٍری         

تصزیح کزد: در ایي ّوبیص سِ هحَر ٍجَد داضشت  

کِ هحَر اٍل آهَسضی ٍ ببسآهَسی بَد کِ در چٌشذ       

کبرگبُ اًجبم ضذ، هحَر دٍم تحلیل فضبی سیبسی ٍ  

صٌفی داًطگبُ ٍ هحَر سشَم ّشن ارائشِ گششارش           

ّبی دبیزاى هٌبطق بَد.در پبیبى اس هشذیزاى       فؼبلیت

حزاست چْبر داًطگبُ تبزیشش، ػالهشِ طببطبشبیی،       

ّشبی    ػٌَاى حزاسشت  ضیزاس ٍ ضْیذ ببٌّز کزهبى بِ

 بزتز تجلیل ضذًذ. 

گفتٌی است هذیز حزاست داًطگبُ تفزش ًشیش در        

 ایي ًطست حضَر داضتٌذ. 

همایش مدیران حراست                                             

 برگسار شدهای ديلتي سراسر كشًر  داوشگاٌ

 اخبار اوتصابات

 هذیز گزٍُ هؼبرف اسالهی: حجِ االسالم سیذػلی ضفیغ پَر حسیٌی 



                گزاسم یىی وتبة خذا لشآى ٍ دیگشی عتشت ٍ اّل ثیت خَدم.                    حضشت هحوذ )ظ(: هي دس هیبى ضوب دٍ اهبًت ًفیس ٍ گشاًجْب هی
ثش. ضًَذ هگش ثش سش حَض وَ گبُ اص ّن جذا ًوی هبدام وِ ضوب ثِ ایي دٍ دست ثیبصیذ ّشگض گوشاُ ًخَاّیذ ضذ ٍ ایي دٍ یبدگبس هي ّیچ            
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 7اداهِ اص صفحِ 

سسبلت ٍ ًمص داًطگبُ دس تَلیذ ٍ ًْبدیٌِ ورشدى    

ثسیبسی اص لَاعذ ٍ ٌّجبسّب دس لبلت ًظبم فشٌّگری  

ای ثشخَسداس اسرت. اص        ٍ اجتوبعی اص اّویت ٍیژُ

سَی دیگش ٍسٍد ثِ داًطگبُ  ًمغِ عغفی دس صًذگی 

ضَد ٍ الصم است ضخصیت  داًطجَیبى هحسَة هی

داًطجَیبى تٌْب اص جٌجِ علوی سضذ پیذا ًىٌذ ثلىِ 

اثعبد دیگش ضخصیتی اٍ اعن اص اجتوبعی، سیبسی ٍ   

   ِ صَست هتَاصى سضذ یبثرذ.   هزّجی، ٌّشی ٍ... ًیض ث

هعبًٍت فشٌّگی داًطگبُ دس لجبل سضذ هرترَاصى     

ضخصیت علوی ٍ فشٌّگی داًطجَیبى هسئَل است 

ورٌرذ.     سیضی هی ٍ ثشای دستیبثی ثِ ایي ّذف ثشًبهِ

ّبی جوعی سا  لسوت فشٌّگی اهَس هشثَط ثِ فعبلیت

ی هطربسورت ٍ        هٌظَس تمَیت ٍ اعتالی سٍحیِ ثِ

تمَیت گشایص داًطجَیبى ثِ وبسّبی گرشٍّری ٍ     

ّب سا، دس لربلرت      ثشًبهِ آى ّبی فَق ی فعبلیت ولیِ

ّرب، اسدٍّربی داًطرجرَیری،           ثشگضاسی سخٌشاًی

ّب، ًوبیص فیلن، تئبتش ٍ هبًٌرذ   ّب، جطٌَاسُ ّوبیص

 دّذ.  آى پَضص هی

ّربی     ّبی ایي حَصُ، ضبهل وبًَى تشیي ثخص عوذُ

فشٌّگی، ٌّشی ٍ اجتوبعی، ًطشیبت داًطجرَیری،   

ّبی اسالهری   ّبی علوی داًطجَیی ٍ تطىل اًجوي

 است.

تَاًٌذ ثِ  ّب هی هٌذاى ثِ عضَیت دس ایي اًجوي عاللِ

ّبی علوی سضتِ خَد هشاجعِ ًوبیٌرذ.   دفبتش اًجوي

 تربسًروربی   ّبی علوی دس      پبیگبُ ایٌتشًتی اًجوي

ّبی فشّرٌرگری     هطبّذُ است. وبًَى  داًطگبُ لبثل

اًرذ اص:       داًطجَیبى دس داًطگبُ تفشش  عرجربست  

ورِ   ٍ....     احوش، اّل ثیت )ع(   ٌّشّبی تجسوی، ّالل

هٌذاى ثشای وست اعالعبت ثیطتش ٍ آگبّی اص  عاللِ

ًربهرِ ٍ      ّب ٍ سؤیت آییي ضشایظ عضَیت دس وبًَى

تَاًٌذ ثِ دفتش ّرش   ّوچٌیي اسبسٌبهِ ّش وبًَى هی

 وبًَى هشاجعِ ًوبیٌذ. 

اص       ّبی اسالهی هَجَد دس داًطگبُ عجبست تطىل

اًجوي اسالهی داًطجَیبى ٍ ثسیج داًطرجرَیری      

است. ثخص ًطشیبت داًطجَیی ًریرض اص دیرگرش          

ّبی فعبل دس ایي حَصُ است وِ اهَس حوبیتری   ثخص

ٍ ًظبستی ًطشیبت داًطجَیی سا ثش عْذُ ًطرشیرِ     

تَاًٌذ ثشای هطبّذُ اخجربس ٍ     داسد. داًطجَیبى هی 

فشٌّگی ثِ تبسًوربی  ٍ اعالعبت هعبًٍت داًطجَیی 

داًطگبُ تفشش لسوت هعبًٍرت داًطرجرَیری ٍ         

 فشٌّگی  هشاجعِ وٌٌذ. 

هذیش هشوض اسدٍّبی ًْبد ًوبیٌرذگی همربم هعظرن          

ًبم داًطجَیبى هتمبضی دس ثیستویي    سّجشی اص ثجت

ضرْشیَس ترب پبیربى        ۲۲دٍسُ اصدٍاج داًطجَیی اص   

 هْشهبُ اهسبل خجش داد.

ّب  ثِ گضاسش خجشًبهِ، داًطجَیبًی وِ تبسیخ عمذ آى

ثبضرذ هجربص ثرِ        49   هْش  03تب    49اص اٍل هْشهبُ 

ضشوت دس ایي دٍسُ اصدٍاج داًرطجَیی ّرستٌذ.          

 1ّرب    ّبی ًَصدّویي دٍسُ وِ تبسیخ عمذ آى جبهبًذُ

وِ یىی اص   ثبضذ. دسصَستی هی 49هْش  1الی  40هْش 

 ًبم وٌٌذ.  تَاًٌذ ثجت ّب داًطجَ ثبضذ، هی صٍج

ّبی لجل اص سرفش،    ّبی آهَصش ّب ثشًبهِ دس ایي دٍسُ

حیرري سررفش ٍ ثعررذ اص سررفش ثررشای داًررطجَیبى          

ضذُ وِ ثِ ضىل ثشًبهِ هتوشورض هرب ثرب            ثیٌی پیص

ضرَد.    عٌَاى ّوسفش تب ثْطت دس هطْذ ثشگضاس هی 

هسئَل هشوض اسدٍّبی ًْبد ًوبیٌذگی همربم هعظرن     

ّضاس داًرطجَ ٍ      00سّجشی افضٍد: سبل لجل حذٍد 

۰93    ُ ّرب ضرشوت ورشدُ        ًفش اص اسبتیذ دس ایي دٍس

 ثَدًذ. 

ُ   ۲4ٍی دس پبیبى گفت:   ّربی ٍصاست     دسصذ داًطگب

دسصررذ   7دسصررذ داًررطگبُ آصاد،        ۲7علررَم،   

دسصرذ ّرن      7ّربی ٍصاست ثْذاضرت ٍ          داًطگبُ

 ُ ّبی علوی وربسثشدی دس ایري          داًطجَیبى داًطگب

 ّب ضشوت وشدًذ.  دٍسُ

گفتٌی است داًطجَیبى هی ثبیست پس اص ثجت ًبم، 

هذاسن الصم سا جْت تبییذ ثِ دفتش ًْبد داًطگبُ یرب  

 دفتش استبًی هشثَعِ اسائِ ًوبیٌذ.                           

ثِ داًطجَیبًی وِ اهرسبل دس اصدٍاج داًرطجَیی         

ثجت ًبم هی ًوبیٌذ سِ ثستِ آهَصضی ثِ ضشح ریل    

 اسائِ خَاّذ ضذ:

)لجل اص اعضام ثِ هرطْذ ٍ اص عشیرك       1ثستِ ضوبسُ 

سبیت اصدٍاج داًطجَیی یب هشوض آهرَصش هجربصی      

)دس صهبى حضَس دس هرطْذ دس     ۲ًْبد( ثستِ ضوبسُ 

 غبلت وبسگبُ ّبی آهَصضی ٍ ثِ صرَست حرضَسی(     

)ثعذ اص پبیبى سفش هطْذ ٍ اص عشیرك   0ثستِ ضوبسُ 

سبیت اصدٍاج داًطجَیی یب هشوض آهرَصش هجربصی      

 ًْبد(

ضبیبى روش است، ثِ داٍعلجیٌی وِ اص ثرستِ ّربی        

آهَصش هجبصی اسرتفبدُ ٍ دس آصهرَى ًْربیی آى            

ضشوت ًوبیٌذ، ثِ لیذ لشعِ جَایض اسصًذُ ای اص لجیل 

ووه ّضیٌِ سفشّبی صیبستی، سِ سٍص البهت سایگبى 

 دس هطْذ همذس ٍ ... اّذا خَاّذ ضذ.

ٍاجذیي ضشایظ جْت ثجت ًبم دس دس ایي دٍسُ ثرِ         

هشاجعررِ       ezdevaj.nahad.irآدسس تبسًورربی    

 وٌٌذ.

 آغاز ثبت وام بیستمیه دوره  ازدواج داوشجویی   

 همسمان با عید قربان              
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چْاااسه ي ًطااست هااذیشاى سٍاتاا   وَهاای         

ضْشیَسهاُ دس  11ّای هٌطمِ چْاس کطَس دس  داًطگاُ

 داًطگاُ اسان تشگضاس ضذ.

تِ گضاسش سٍات   وَهی ٍصاست  لَم، دکتش حاس ي  

صادلی هعاٍى پطت ثاًی ٍ تَسعِ هٌاتع اًاساًی ٍ         

دت ش ضَسای هعاًٍاى اداسی هالی ٍ پطت ثاًی هٌطمِ    

ّا گفت: استاى     چْاس دس جوع هذیشاى سٍات   وَهی

هشکضی تاِ  ٌاَاى ضااّشاُ هثاادقت التا ادی،            

فشٌّگی ٍ س اسای دس کاطَس اص اّو ات تااقی             

تشخَسداس است. دکتش صادلی دس اداهِ افضٍد: چْااس   

استاى هشکضی، لن، ّواذاى ٍ لاضٍیي ّاش کاذام              

ّاای هشکاضی ٍ       ّای تاقیی داسًذ ٍ استاى  پتاًس ل

ّای صٌعتی تضسگ ّاستٌذ ٍ        لضٍیي داسای ضْشن

ّای ّوذاى ٍ لن کِ هْاذ  لان، فلاسفِ ٍ             استاى

تاضٌذ ًمص تع  ي کٌٌذُ   فشٌّگ ٍ توذى ایشاًی هی

ای دس کطَس داسًذ. هعاٍى پطت ثاًی ٍهٌاتع ًا شٍی   

اًساًی داًطگاُ اسان دس جوع هذیشاى ٍ هاسوَقى     

ّای هٌطمِ چْاس خاطش ًاطاى کاشد:         سٍات   وَهی

ّاای ٍصاست  لاَم، تیم ماات ٍ           یکی اص س است  

فٌاٍسی دیپلواسی  لوی ٍ جزب داًطجَی خاسجی   

دس ساستای تشًاهِ ضطن است کِ دس ایاي خا َظ      

ّا ًمص تس اسی دس فاشاّن سااختي          سٍات   وَهی

 تستشّای قصم تشای جزب ایي داًطجَیاى سا داسًذ.

ٍی دس اداهِ افضٍد: ًکتِ دٍم، تیا  تشًاذ سااصی         

ّای هٌطمِ چْاس کِ لطة   ّا است. داًطگاُ داًطگاُ

فشٌّگ کطَس هیسَب هی ضاًَذتایذ دسخاطص         

 ّای کطَس داضتِ تاضٌذ. ت طتشی دس ت ي داًطگاُ

دکتش صادلی دس اداهِ افضٍد: ًکتِ ساَم، فشٌّاگ      

ساصی دس داًطگاُ ٍ جاهعِ است کِ لسوت ا ظان        

تاضذ ٍداًاطگاُ ّاا تایاذ       ّا هی آى ٍظ فِ داًطگاُ

ّای هتٌاَ  هتٌاساة تاشای داًاطجَیاى،            تشًاهِ

کاسکٌاى ٍ ا ضای ّ وت  لوی پ ص ت ٌی کٌٌاذ ٍ      

ّا تایذ دس ساستای ایجاد اسصش آفشیٌی دس   ایي تشًاهِ

هثاح  فشٌّگی تاضذ دس ایي ًطست کِ تا حاضَس     

دٍ داًطگاُ اص استاى ّوذاى، سِ داًطگاُ اص استاى    

       ُ ّاای    لضٍیي، سِ داًطگاُ اص استاى لن ٍ داًاطگا

استاى هشکضی تشگضاس ضذ ضاوي تشگاضاسی کاسگااُ       

ّااای   آهَصضاای دس خاا َظ هعشفاای ظشف اات       

ّا ٍ خطاشات پ اام        ّای داخلی ٍ آس ة  سساى پ ام

ّای پش هخاطة خاسجی تِ داًطگاُ   ّا ٍ ضثکِ سساى

ٍ هشاکض  لوی سشاسش کطَس ٍ دس هَسد حشکت ایاي    

ٍاحااذّا تااِ  ٌااَاى پ ااطگاهاى اسااتفادُ اص          

ّای داخلی ً ض تی  ٍ تثادل ًظش صاَست   سساى پ ام

 پزیشفت. 

گفتٌی است هذیش سٍات   وَهی داًطگاُ تفشش ً ض   

 دس ایي ًطست حضَس داضتٌذ.

َای مىطقٍ  چُارمیه وشست مدیران ريابط عمًمی داوشگاٌ

 چُار کشًر برگسار شد

سئ س صٌذٍق سفاُ داًطجَیاى ٍصاست  لَم ا الم کشد:ّوضهاى تا تشگضاسی    

دٍه ي گشدّوایی سؤسای اداسات سفاّی داًطگاُ ّای سشاساش کاطَس دس       

هطْذ همذس ، کو تِ استمثال اص سال تی  لی جذیذ دس صاٌذٍق سفااُ       

ضذ. تِ گضاسش سٍات   وَهی ٍصاست  لَم،تیم مات ٍ     داًطجَیاى تطک ل

تاشای    فٌاٍسی هٌْذس  رٍالفماس یضداى هْش  تا ا الم ایي خثش اظْاس داضت:

ّاای    ّا ٍ تیاشاى   افضایی ٍ آهادگی قصم، سفع هَاًع پ ص سٍ، سصذ تٌص ّن

احتوالی ٍ الذاهات سشیع پ طگشاًِ ، ایي کو تاِ تاا ّوکااسی هعاًٍااى             

داًطجَیی، دت شاى هٌاطك ٍ حشاست صٌذٍق تاطک ل ضاذُ اسات. ٍی          

افضٍد: ّوضهاى تا تذٍیي سٌذ ساّثشدی، تشًاهِ ّای کَتااُ هاذتی تذٍیاي      

کشدین کِ اص جولِ آًْا هی تَاى تِ تمَیت ا تثاسات  وَهی، جلة حوایت     

هَثش اص ًْادّای  وَهی، هشدهی ٍ خ شیي ٍ تمَیت دسآهاذصایی صاٌذٍق       

اضاسُ کشد. گفتٌی است هسوَل اداسُ سفاُ داًطگاُ تفشش دس ایي ًطاست    

 حضَس داضت. 

تشکیل کمیتٍ استقبال از سال تحصیلی 

 جدید در صىديق رفاٌ داوشجًیان کشًر

 برگسار شد

دٍه ي ًطست هذیشاى حمَلی داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش  الی سشاسش کطَس اص  

سَم  ضْشیَسهاُ  تِ هذت دٍ سٍص دس داًطگاُ تَ لی س ٌا تا حضَس لائن همام هعاٍى    

حمَلی سیاست جوَْسی، لائن همام ٍصیش  لَم، تیم مات ٍ فٌاٍسی، هعاٍى حمَلی ٍ    

اهَس هجلس ٍصاست هتثَ  ٍ هذیشاى حمَلی داًطگاّْا ٍ هَسسات آهاَصش  الای       

 کطَس تشگضاس گشدیذ. 

دس ایي ًطست  پ شاهَى جایگاُ ٍ ساختاس تطک الت دفاتش حمَلای داًاطگاُ ّاا،           

چالص ّای هستٌذساصی اهَال ٍ اهالن غ ش هٌمَل دس داًطگاُ ّاا، ضا َُ تعاهال        

ضَسای  الی اًماالب      036ٍصاست  تف تا دفاتش حمَلی داًطگاّْا تا هَضَ  ه َتِ  

فشٌّگی دس خ َظ تطک ل ّ ات  الی تجذیذًظش دس ٍصاست هتثَ  ٍ هٌطمِ تٌذی    

 دفاتش حمَلی داًطگاُ ّا ٍ تشسسی ض َُ ًاهِ آى تی  ٍ تثادل ًظش گشدیذ.

گفتٌی است هذیش اهَس حمَلی، لشاسدادّا ٍ سس ذگی تِ ضکایات داًطگاُ تفشش دس     

 ایي ًطست حضَس داضت. 

 

 ديمیه وشست مدیران حقًقی

داوشگاٌ َا ي مًسسات آمًزش عالی سراسر  

 کشًر برگسار شد



خثشًاهِ داًـگاُ تفشؽ تِ پاع ًىَداؿت یااد ٍ      

خاطشُ پشٍفؼَس حؼاتی تِ هٌاػثت ػالگشد فاَ     

 آى عضیض فشصاًِ تِ یاد ایـاى پشداختِ اػت.

لای ػیذ عثاع هعضالؼلطٌِ ٍ خاًن گاَّاشؿااد    آ

حؼاتی  پذس ٍ هادس پشٍفؼَس حؼاتی  ّش دٍ اّا     

. پشٍفؼَس چْااس ػااا اٍا دٍساى          تَدًذتفشؽ 

اؽ سا دس تْشاى ػپشی ًوَد. ػپغ تِ ّوشاُ   وَدوی

ٍالذیي ٍ تشادسؽ عاصم ؿاها  ؿذ. دس ّفت ػالگی  

تحصیال  اتتذایی خَد سا دس تیشٍ ، تا تٌگذػتی ٍ 

ّاای     هشاستْای دٍسی اص هیْي، دس هذسػِ وـیؾ

فشاًؼَی آغاص وشد. دس ّواى صهاى تعلیوا  هزّثی  

گاشفات. اٍ       ٍ ادتیا  فاسػی سا ًضد هادسؽ فشا هی

داًؼت. ٍی   لشآى وشین ٍ دیَاى حافظ سا اص حفظ هی

اعتمادی طسف تِ لشآى داؿت، ّوچٌیي تش واتاة     

تَػتاى، گلؼتاى ػعذی، ؿاٌّاهِ فشدٍػی، هثٌَی 

هَلَی ٍ هٌـا  لائن همام فشاّاًی اؿشاف وااها      

ؿْشیَس ػاا  ۲۳داؿت. پشٍفؼَس هحوَد حؼاتی دس 

ّدشی ؿوؼی دس تیواسػتاى داًـگااُ طًاَ      ۲۴۳۲

دسگزؿت. آساهگاُ )خاًَادگی( پشٍفؼَس دس ؿاْاش      

تفشؽ لشاس داسد.ؿشٍع تحصیال  هاتاَػاطاِ اٍ        

هصادف تا آغاص خٌگ خْاًی اٍا ٍ تعطیلی هاذاسع  

فشاًؼَی صتاى تیشٍ  تَد. اص ایي سٍ، تِ هاذ  دٍ       

ػاا دس هٌضا تِ تحصی  پشداخت. پغ اص آى دس        

والح آهشیىایی تیشٍ  تِ تحصیال  خَد اداهِ داد.   

دس ػي ّفذُ ػالگی لیؼاًغ ادتیا ، ٍ دس ػاي      

ًَصدُ ػالگی لیؼاًغ تیَلَطی سا اخز ًوَد. پغ اص  

آى دس سؿتِ هٌْذػی ساُ ٍ ػاختواى اص داًـىاذُ  

فشاًؼَی هٌْذػی دس تیشٍ  فاسغ التحصی  ؿذ. دس 

آى دٍساى تا اؿتغاا دس ًمـِ وـی ٍ ساّؼاصی، تاِ  

وشد. اٍ ّوچٌیاي دس      اهشاس هعاؽ خاًَادُ ووه هی

ّای پضؿىی، سیاضیا  ٍ ػتاسُ ؿٌاػای تاِ      سؿتِ

تحصیال  داًـگاّی پشداخت. پشٍفؼَس حؼاتی دس  

داًـگاُ ػَستي فشاًؼِ، دس سؿتِ فایاضیاه تاِ       

هیاالدی   ۲۲۳۳تحصی  ٍ تحمیك پشداخت. دس ػاا  

دس ػي تیؼت ٍ پٌح ػالگی داًـٌاهاِ دواتاشای      

ای تاحات عاٌاَاى        فیضیه خَد سا، تا اسائِ سػالِ

، تا دسخِ عالی »ّای فتَالىتشیه حؼاػیت ػلَا«

دسیافت ًوَد. پشٍفؼَس حؼااتای دس داًـاگااُ          

پشیٌؼتَى آهشیىا تحت ًظش پشٍفؼَس اًیـاتایاي    

عاثاَس   «ٍ  »تی ًْایت تَدى رسا «فشضیاتی دستاسُ 

اسائِ ًوَد. ػپغ دس داًـگااُ    »ًَس اص هداٍس  هادُ

ّایؾ آصهایـاتی اًداام   ؿیىاگَ تشای اثثا  فشضیِ

داد. ؿشوت ساّؼاصی فشاًؼَی وِ اٍ دس آى هـغَا  

تِ واس تَد، تِ پاع لذسداًی اص صحواتؾ، ٍی سا تشای 

 ۲۲۳۵اداهِ تحصی  تِ فشاًؼِ اعضام وشد. دس ػاا    

هیالدی تِ هذسػِ عالی تشق پاسیغ ساُ یافت ٍ دس   

صهااى   هیالدی فاسغ التحصی  ؿذ.  اٍ ّن  ۲۲۳۶ػاا 

تا تحصی  دس سؿتِ هعذى، دس ساُ آّي تشلی فشاًؼِ 

وشد. پغ اص فاسغ التحصیا  ؿاذى دس         ًیض واس هی

سؿتِ هعذى، دس هعادى آّي ؿواا فشاًؼِ ٍ هعاادى  

تِ واس هـغَا ؿذ. ٍی تاا        صغاا ػٌگ ایالت ػاس

ٍخَد اهىاى اداهِ تحمیما  دس خاسج اص وـَس، تاِ    

ایشاى تاصگـت ٍ تِ پایِ گضاسی علَم ًَیي ٍ تاػیغ 

ّای فٌی ٍ  داسالوعلویي ٍ داًـؼشای عالی، داًـىذُ

ّا وتاب ٍ خضٍُ ٍ    علَم داًـگاُ تْشاى، ًگاسؽ دُ

ساُ اًذاصی ٍ پایِ گضاسی فیضیه ٍ هٌْذػی ًاَیاي   

پشداخت. پشٍفؼَس ّوچٌیي دس واتیٌاِ هاحاواذ        

هصذق، ٍصیش فشٌّگ تَد. پشٍفؼَس حؼاتی تا ؿعش ٍ  

هَػیمی ػٌتی ایشاى ٍ هَػیمی والػیه غشب تاِ  

خَتی آؿٌا تَد. ٍی تا ووه تٌی چٌذ اص داًـدَیاى  

خَد دس داًـؼشای عالی تَاًؼت تغییشاتی دس واػِ 

ػِ تاس )ػاص ایشاًی( ایداد ًوایذ. پشٍفؼَس  دس چٌذ    

ّایی وؼة وشد، اص خولِ  سؿتِ ٍسصؿی ًیض هَفمیت

وؼة هذسن ًدا  غشیك دس سؿتِ ؿٌاا. ٍی تاِ        

ّای خؼتگی ًاپزیش لمة پاذس عالان       ػثة تالؽ

فیضیه ٍ هٌْذػی ًَیي ایشاى دس وـَس سا وؼاة    

ًوَد. ایـاى ّوچٌیي تِ دسیافت تاالتشیاي ًـااى      

علوی فشاًؼِ یعٌی لظیَى دًٍَس هفتخش گاشدیاذ.     

تِ عٌَاى هشد اٍا عالاوای     ۲۲۲۱پشٍفؼَس دسػاا 

تشگضیذُ ؿذ. لؼوتی اص خذها  ٍی ؿااها      خْاى

اٍلیي ًمـِ تاشداسی فاٌای ٍ           هَاسد ری  اػت: 

تخصصی وـَس )ساُ تٌذسلٌگِ تِ تَؿْاش( اٍلایاي        

ساّؼاصی هذسى ٍ علوی ایشاى )ساُ تاْاشاى تاِ           

ؿوـه( اٍلیي هذیشعاه  ؿشوت هلی ًفت ایاشاى     

پایِ گضاسی اٍلیي هذاسع عـایشی وـَس پایِ گضاسی 

داسالوعلویي عالی پایِ گضاسی داًـؼاشای عاالای      

ػاخت اٍلیي سادیَ دس وـَس ساُ اًذاصی اٍلیي آًتي 

فشػتٌذُ دس وـَس ساُ اًذاصی اٍلیي هشوض صلاضالاِ    

ؿٌاػی وـَس ساُ اًذاصی اٍلیي سآواتاَس اتاوای       

ػاصهاى اًشطی اتوی وـَس ساُ اًذاصی اٍلیي دػتگاُ 

سادیَلَطی دس ایشاى هحاػثِ ٍ تعییي ػاعت ایاشاى  

پایِ گضاسی اٍلیي تیواسػتاى خصَصی دس ایشاى، تاِ  

ًام تیواسػتاى گَّشؿاد ؿشوت دس پاایاِ گاضاسی      

فشٌّگؼتاى ایشاى ٍ ایداد اًدوي صتااى فااسػای      

تذٍیي اػاػٌاهِ طشح  تاػیغ  داًـگاُ  تاْاشاى     

پایِ گضاسی داًـىذُ فٌی داًـگاُ تْاشاى پاایاِ      

گضاسی داًـىذُ علَم داًـگاُ تْشاى پایِ گاضاسی    

ؿَسای عالی هعاسف پایِ گضاسی هشوض عذػی ػاصی 

اپتیه واستشدی دس داًـىذُ علَم داًـگاُ تْاشاى  

پایِ گضاسی تخؾ آوَػتیه دس داًـگاُ ٍ اًاذاصُ    

ّای هَػیمی ایشاًی تِ سٍؽ علوی  گیشی فَاص  گام

پایِ گضاسی اًدوي هَػیامای ایاشاى ٍ هاشواض            

ّای هَػیمی پایِ گضاسی ٍ تشًاهاِ سیاضی      پظٍّؾ

آهَصؽ ًَیي اتتذایی ٍ دتیشػتاًی پاایاِ گاضاسی      

هَػؼِ طئَفیضیه داًـگاُ تْشاى پایِ گضاسی هشوض 

تحمیما  اتوی داًـگاُ تْشاى پایِ گضاسی ػاصهااى  

اًشطی اتوی ایشاى پایِ گضاسی اٍلیي سصذخاًِ ًَیاي  

ّاا   دس ایشاى پایِ گضاسی هشوض هذسى تعمیة هاَّاسُ

دس ؿیشاص پایِ گضاسی هشوض هخاتشا  اػذآتاد ّوذاى 

پایِ گضاسی وویتِ پظٍّـی فضای ایشاى ایداد اٍلیي 

ایؼتگاُ َّاؿٌاػی وـَس )دس ػاختواى داًـؼشای  

عالی دس ًگاسػتاى داًـگاُ تْشاى( تذٍیي اػاػٌاهِ 

ٍ تاػیغ هَػؼِ هلی اػتاًذاسد تذٍیي آییي ًاهاِ  

واسخاًدا  ًؼاخی وـَس ٍ سػالِ چگًَگی حوایت 

دٍلت دس سؿذ ایي صٌعت پاایاِ گاضاسی ٍاحاذ         

تحمیماتی صٌعتی ػغذایی )پظٍّؾ ٍ صٌعات دس     

الىتشًٍیه، فیضیه، فیضیاه اپاتایاه، ّاَؽ          

هصٌَعی( ساُ اًذاصی اٍلیي آػیاب آتی تَلیذ تاشق   

 )طًشاتَس( دس وـَس ٍ.........              

 سٍحؾ ؿاد ٍ  یادؽ گشاهی                                   

 زنده یاد

 محمود حسابیسیّد پروفسور 
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