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کبری داخلی گٌبد هسجد حضزت  عولیبت کبشی

 ابَالفضل )ع( داًشگبُ تفزش بِ پبیبى رسید 
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  3صفحه 

 5صفحه 

 3صفحه 

مسئول فسهنگی بسیج دانشجوویوی   

دانشگبه تفسش اش اعوصا  اوبزنا          

دانشجویی این دانشگبه بسای حضووز  

 زنی ازبعین خبس داد. دز پیبده

بهمن عسگسی دز حبشیوه موسا و       

آبوب    23دز بدزقه ابزنا  دانشجویی 

نفس اش دانشجویب  پسوس   62گفت:  مبه 

زنی عظی  ازبوعویون     به مسا   پیبده

اببعبداهلل )ع( اعصا  شدند اه اش ایون    

نفس  50نفس دز قبلب ابزنا  ن  12تعداد 

صوزت انفسادی زهسپبز اوسبو ی      به

اند. الش  به ذاوس ا وت         معلی شده

ابزانب  دانشگبه تفسش نیص دز پیوبده  

زنی ازبعین حضوز پسزنگ داشته انود  

اه طی زنشهبی گرشته دز قوبلوب       

ابزنا  ن انفسادی به این مسا   اعصا  

شده اند.گفتنی ا ت مسا   بودزقوه    

ابزنا  دانشجویی، اش مقببل مسوجود   

)ع( دانشگبه تفسش    حضست ابوالفضل 

بب حضوز مسئول نهبد نمبیندگی مقوب   

معظ  زهبسی دز دانشگبه، مسئولین ن 

دانشجویب  بسگصاز شد.همونونویون      

قسازگبه امب  زضب)ع( بب  ثبت نب   دز       

هوبی    دفبتس بسیج دانشجویی دانشگبه

ا تب  مساصی بسنبموه پویوبده زنی        

لغبیوت    95/آبب /  21ازبعین  اش تبزیخ 

 پیبده بسگصاز می نمبید.  95/آذز/01

 23بسنبمه ابزنا  : زنش انل)یک شنبه  

آبب  (: حسات اش ازاک به  مت موسش      

آبوب ( :      24چصابه، زنش دن )دنشنبه  

حسات اش مسش چصابه تب نجف اشوس،،    

آبب  (: حضووز   25زنش  و ) ه شنبه 

 26دز نجف، زنش چهبز )چهبزشنبوه     

زنی اش نجوف توب      آبب (: شسنع پیبده  

آبوب (:    27اسب ، زنش پنج )پنج شنبه 

زنی اش نجف تب اسب ، زنش    ادامه پیبده

آبوب (:اداموه        28شش ) جوموعوه      

 زنی اش نجف تب اسب  پیبده

آبوب (:پوبیوب       29زنش هفت ) شنبه    

زنی اش نجف تب اسب  و نزند بوه   پیبده

شووهووس اووسبوو ، زنش هشووتوو         

آبب (: حضوز دز اسب  زنش   30)یکشنبه 

آذز(:  حضوز دز مسا     1نه )دن شنبه  

الحسمین ، زنش دهو     زنش ازبعین بین

 آذز(: ببشگشت به ایسا 2) ه شنبه

   

 سیسرن تصفیِ فبضالة خَابگبُ کَثز داًشگبُ تفزش   

 راُ اًداسی شد   

 4صفحه 

 لبیک یب حسیي کبرٍاى پیبدُ رٍی اربعیي داًشگبّیبى داًشگبُ تفزش



 2 اهام ذاهٌِ ای :   ّيچ هلتى تا بِ حال هثل هلت ها، ضغين هستكبط ٍ ظٍضگَى اهطيكا ضا تحقيط ًكطز. 

سيعزّن آباى هاُ؛ سالطٍظ شْازت جوع کثیيطی اظ       

زاًشجَياى ٍ زاًش آهَظاى، ضٍظ هلی  هبیاضظُ بیا           

استكباض جْاً ، ذاططُ تیسريط نًیِ جاسَسی           

آهطيكا تَسط زاًشجَياى پيطٍ ذط اهیام ٍ بطهی           

ّای استكباض جْاً  عليِ    ّا ٍ ًيطًگ شسى سياست

ايیطاى اس هی  ضا بطای هلت جاى بط کف ايطاى ظًسُ 

کٌس. استكباض جْاًی  کِ با زض اذتيیاض زاشیتي      ه 

تطيي شبكِ ضساًِ ای زًيا، اظ ضٍياضٍي  با هلت  بعضگ

     ُ ّیای    ايیطاى ططفی  ًبستِ است؛ ايٌک بیا شیيَ

جسيس زض ابعاز گًَاگَى بِ جٌگ ضٍاً  ضٍی آٍضزُ ٍ 

ّا ضا ًشاًِ ضفتِ اسیت. سیيعزّن      جَاًاى ٍ ذاًَازُ

آباى هاُ ًواز اًق ب  بِ پيش آٌّگ  ًیسل  ًیَ ٍ          

ضاّیبطی پیيط هیسبطی اسییت کیِ ضّیطٍاًش بییط             

ُ  گلسستِ اًس.   ّای ضفيع ذاکش اشاى شْازت سط زاز

يازآٍض حواسِ بعضگ هطزاً  است کیِ جاٍزاًگی          

استكباض ستيعی ٍ استبسازگطيعی اس م ًاب ضا زض       

پطسیت  بیِ بیاض        فطٍش  ٍ بيگاًِ پس ًفطت اظ ٍطي

اًس. سيعزّن آباى زض حافظِ تیاضير  هلیت     ًشستِ

غيَض ايطاى ّوَاضُ با استكباضستيعی ٍ زشوٌ  بیا        

ايي تطٍضيست بالصات زٍلت ، آهطيكیای جْیاًرَاض،    

ّوطاُ بَزُ است. هطزم ذساجَی ايطاى اسی ه  بیا    

اقتسا بِ اهام حسيي )عليِ الس م(، بِ ضخ جْاًيیاى  

اًس کِ ّيْات هي الصلِ؛ حاشا کِ ها ظيط يَغ   کشاًسُ

ّای نابال  آى زض هٌطقیِ ٍ     استكباض جْاً  ٍ ًَچِ

جْاى بطٍين. سيعزّن آباى بیِ ّویِ هستیاعفاى         

ِ        آهَذت کِ ه  زاى   تَاًٌس چپیاٍلگطاى ضا بیِ ظبالی

تَاًٌس َّيت ذیَز ضا بیا ًفی             تاضيد بسپاضًس، ه 

ّای استعواضی تعطيف کٌٌس ٍ زض يک ک م بیا   قسضت

بِ اضهغاى آٍضزى غطٍضی هقسس ٍ حواسِ آفطيي بِ    

ّا آهَذت کِ زيَاض ظلین ٍ سیتن، شكیستٌ             آى

است.زض آذط، ها زاًشگاّياى زاًیشگاُ تفیطب بیا       

گطاهيساشت ايي ضٍظ بیعضگ بیِ جْاًيیاى اعی م            

زاضين کِ ًسل سَم اًق ب يعٌ  فطظًساى ّویاى   ه 

کساً  کِ زيطٍظ آى حواسِ بعضگ ضا آفطيسًیس بیا         

    ُ ای اظ    پيطٍی اظ ضّبطی حكين ٍ زاًشوٌس ذیَز شض

ّا استكباضستيعی ٍ   ّای اًق ب ٍ زض ضأس آى آضهاى

آيين ٍ با بطگعيسى   طلب  کَتاُ ًياهسُ ٍ ًو  استق ل

عٌَاى ًقشِ ضاُ حطکت زض هسيط    هطالبات ضّبطی بِ

ًيل بِ حكَهت جْاً  هْیسی )عی ( بیِ هبیاضظُ          

جاًبِ با ظلن ٍ ظالن زض سطاسط زًيا ازاهِ زازُ ٍ   ّوِ

اهلل جويعاً    ٍاعتصوَا بِ حبل“  با پيطٍی اظ آيِ شطيفِ

تحت فطهیاى ضّیبط هعظین اًقی ب         “  ٍ ن تفطقَا... 

فكیطی    هاًين ٍ ک   ّوچٌاى زض کٌاض ّن، بطازضاًِ ه 

ّای تٌسضٍ هیصّب  ًویا ًظیيط زاعیش کیِ               گطٍُ

ًشاًسُ ضغين اسیتكباضی ّیستٌس ٍ تواهی             زست

ّا ضا هحكَم ًوَزُ ٍ  ّای آى افكٌ  ّا ٍ تفطقِ ذياًت

ّوَاضُ با ٍحست کاهل با اقتسا بِ ٍنيت، بِ هیسيط       

 ضشس ٍ اعت ی کشَض ازاهِ ذَاّين زاز.

 ٍاى انضض يطثْا عبازی الصالحَى

 زاًشگاّياى زاًشگاُ تفطب

 حضور پرشور دانشگبهیبن دانشگبه تفرش

 آببن ۳۱به همراه بیبنیه در راهپیمبیی یوم ا...  

 دیدار معبون سببق رئیس جمهور  بب مسئوالن  دانشگبه تفرش

جوَْض  زکتط هسعَز سلطاً  فط، هعاٍى سابق ضئيس

ٍ ضئيس سابق ساظهیاى هیيیطار فیطّیٌیگی ،            

زست  ٍ گطزشگطی ضٍظ يكشٌبِ زٍم آباى هاُ  صٌايع

زض جطياى سفط کاضٍاى تسبيط ٍ اهيس بیِ اسیتیاى        

هطکعی ضوي سفط بِ شْطستاى تفطب، زض زاًشگاُ 

 زٍلت  ايي شْطستاى حاَض يافت.

بِ گعاضب ذبطًاهِ ،  زکتط هحوسقاسین سیحیاب       

آهس  ضئيس زاًشگاُ تفطب زض ايي زيساض ضوي ذَب

گَي  بِ زکتط سلطاً  فط، گعاضش  اظ ٍضعیيیت ٍ     

هشك ت هَجَز زض زاًشگاُ تفطب اضائِ  کطز کِ زض 

ازاهِ تَسط زکتط سلطاً  فط قَل هساعس جیْیت     

 ضفع هشك ت زاًشگاُ زازُ شس .



ى ًِ  ّبست، در آيٌذُ ى كشَر هب ثذاًذ؛ اهرٍز اگر ثرترى ػلوى ثب غرثى پصٍُ ٍ هحقق ٍ پصٌٍّذُ اهبم خبهٌِ ای :   ًسل داًش

 تَاى كبرى كرد كِ فردا آًْب از شوب يبد ثگيرًذ.  ى شوب هى چٌذاى دٍرى ثب ّوت ٍ ارادُ
3 

حجت االسالم ٍالوسلويي حبج هحوذ هَهٌی ،اهابم   

 42رٍز دٍشاٌجِ       جوؼِ هحترم شْرستبى تفار   

آثبى هبُ از اتوبم ػوليبت ػوراًای گٌجاذ هاسجذ           

داًشگبُ ثبزديذ ًوَدًذ.در ايي ثبزديذحجت االسالم   

هَهٌی ضوي اقبهِ ًوبز ظْار ٍ ػا ر در هاسجذ            

حضرت اثَالفضل )ع( داًشگبُ در جوغ داًشجَيبى    

تجبٍز ًوَدُ ٍ   گفت: داًشجَيبى ًجبيذاز خط قرهسّب

در ججِْ فرٌّگی ٍحذت ٍ اًسجبم خاَد را حفا      

ًوبيٌذ. اهبم جوؼِ شْرستبى تفر  تا ري  كارد:      

جَاًبى ثبيذ ثب ػشق ثِ اّل ثيت در زهيٌِ ثا يرت    

شارايط كًٌَای       افسايی ٍ لسٍم دشوي شٌبسی در     

 جبهؼِ تال  ًوبيٌذ.

 

 

ًخستيي جلسِ اػضب ّيبت ػلوی داًشگبُ تفار      

پٌجن آثبى هبُ در دفتر سبزهبى هلل هتحاذ ثرگاسار    

ًفار از اسابتيذ      42شذ.در  ايي  جلسِ كِ ثب حضَر 

داًشگبُ تفر   ٍ  اػضب ّيبت ػلوی  ٍ ثاِ ّوات         

الولل  داًشگبُ تفر  در هحل دفتر  هذير  رٍاثط ثيي

سبزهبى هلل هتحذ در تْراى ثرگسار شذ،  ًکابت  ٍ      

هطبلت ارزشوٌذی در  زهيٌِ آشٌبيی  ثاب سابزهبى        

ٍ ثخاشی از      42هلل ٍ ًقش آى سابزهبى در قارى      

ّبی تَساؼِ   ّب ٍ اّذاف تَسؼِ ّسارُ ٍ آرهبى آرهبى

دساترض،  ناٌؼت،      پبيذار شبهل اًرشی پبک ٍ قبثل

ًَآٍری ٍ  زيرسبخت اقذام ثارای اقليان، تَلياذ ٍ         

ه رف هسئَالًِ تَسط هذرض خبًن دكتر ها فب ٍ     

 خبًن قبئن هقبهی  از سبزهبى ارائِ گرديذ.

هااسئَا ادارُ رفاابُ داًااشگبُ تفاار  از جاا ة         

نذدرنذی اػتجبر ناٌذٍ  رفابُ داًاشجَيی در          

 خجر داد. 29-29سبا اٍا سبا تح يلی  ًين

ثِ گسار  خجرًبهِ، هحوذنبد  كريوای ثاب ثيابى          

ايٌکِ كل هيساى ٍام اخت بنی ثاِ داًاشجَيبى در     

هيليابرد ٍ     4،    29-29ًيوسبا اٍا سبا تح يلی    

هيليَى ريبا ثَدُ است ،  گفت:  اياي هايساى         281

ٍام پرداختی تبكٌَى در يا  ًيواسبا تحا يلی          

سبثقِ ثَدُ است. ٍی اظْابر داشات: ّویٌياي        ثی

ّابی    ّبی هرثاَ  ثاِ ديگار ٍام       توبهی درخَاست

داًشجَيی از قجيل ٍام هاسکي، ٍام ضارٍری، ٍام        

ازدٍاج، ٍام ٍيصُ دكتری ٍ  ٍام تغ ياِ در سياستن     

خَدكبرسبزی ناٌذٍ  رفابُ داًاشجَيبى جْات          

ّابی آيٌاذُ     حسبة داًشجَيبى در هبُ  پرداخت  ثِ

 ًيس ثِ ثجت رسيذ.

سيستن ت فيِ فبضالة داًشگبُ تفر  ثار اسابض     

استبًذاردّبی تؼريف شذُ هحيط زيست راُ اًذازی  

 شذ.   

ّابی ػوراًای گفات: در         كبرشٌبض ًبظر ثر طار    

داًشگبُ تفر  سيستن ت فيِ فبضاالة خَاثگابُ         

داًشجَيی كَثر ثب تکيِ ثر داًش فاٌی رٍز دًياب ٍ       

استفبدُ از فٌبٍری ّبی ًَيي ،  ثيستن  آثبى هبُ ثاب      

 اػتجبرات دٍلتی راُ اًذازی شذ.   

     

ايوبى اهيذثخش گفت:  ثِ هٌظَر حف  هحيط زيست 

ٍ حركت در هسير ضَاثط ٍ قَاًيي زيست هحيطای   

ثَدجِ ٍ اػتجابرات الزم ثارای احاذا  ٍ تکويال           

سيستن ت فيِ فبضالة خَاثگبُ داًشجَيی كَثر ثب    

ًفر  تخ يص يبفت.ٍی افسٍد:  استفبدُ    422ظرفيت 

از آة حبنل از پکيج ّبی قبثال حوال )پرتبثال(          

ت فيِ فبضالة ثِ هٌظَر كشبٍرزی  ٍ اساتفبدُ در      

پا ير اسات ٍ ثاب         فضب سجس  داًشگبُ تفر   اهکبى

تَجِ ثِ هشکالت كوجَد آة ايي طر   هی تَاًذ راُ 

 گشب ثبشذ. 

جلسه اعضا هیات علوی  

دانشگاه تفزش در دفتز 

 ساسهاى هلل هتحد

باسدید اهام جوعه  شهزستاى 

تفزش اس اتوام عولیات عوزانی 

 تفزشگنبد هسجد دانشگاه 

جذب صددرصدی اعتبار 

 های دانشجویی در وام

 دانشگاه تفزش 

سیستن تصفیه فاضالب خوابگاه 

 کوثز دانشگاه تفزش

 راه انداسی شد  



 4 قشان کشیم :     چیضی سا کٍ ضما اوفاق می کىیذ، مه عًض آن سا می دَم. 

کاسی داخلی گىبذ مسجذ حضشت ابًالفضل )ع( داوطگاٌ تفشش با وصب  آبان ماٌ عملیات کاضی 91َای خیّشیه ویک اوذیص، چُاسضىبٍ  بٍ گضاسش خبشوامٍ با مساعذت

میلیًن تًمان مبلغ مىذسج دس قشاسداد پشيطٌ مزکًس، قسمت عمذٌ ای اص َضیىٍ آن تًسط یکی اص خیّشیه ویک  911ضعلٍ آن بٍ پایان سسیذ.گفتىی است  اص  19لًستش 

ویمی اص مبلغ  رکش ان اوذیص تعُذ يتا کىًن بخطی اص آن پشداخت گشدیذٌ يمابقی دس آیىذٌ پشداخت خًاَذ ضذ. مًجب امتىان خًاَذ بًد دس ایفای تعُذ مالی بٍ میض

 ضایذ .بیفضذٌ کٍ باقی ماوذٌ است، خیّشیه ویک اوذیص حامی داوطگاٌ تفشش، داوطگاٌ سا یاسی فشمایىذ.خذايوذ بش تًفیقات ي عضت َمٍ ضما بضسگًاسان 

  کاری داخلی گنبد مسجد حضرت ابوالفضل )ع( دانطگاه تفرش به پایان رسید عملیات کاضی

ٍ   8بٍ گضاسش خبشوامٍ ،  دس سيص ضىبٍ  َای تکمیل    آبان ماٌ  خیّشویک اوذیص حاج عبذالحسیه یعقًبی وسب دس داوطگاٌ تفشش حضًس یافت يقسمت دیگشی اص َضیى

ًاس چیىی، تیغهٍ    دی  ساختمان اداسی داوطگاٌ تفشش، کٍ اسکلت بتىی آن قبالً تًسط ایطان احذاث گشدیذٌ بًد، سا تقبل ومًدوذ. ضایان رکش است َم اکىًن عملیات

 باضذ . َای ایه ساختمان با تأمیه بًدجٍ اص محل اعتباسات عمشاوی ديلتی دس دست اجشا می چیىی، وماساصی يوصب پىجشٌ

 آموزضی با حمایت خیّر نیک اندیص یعقوبی نسب -پیطرفت پروژه ساختمان اداری 



 5 اهبم خبهٌِ ای :   هب ثبیذ یک اقتصبد هقبٍهتیِ ٍاقعی دس کـَس ثِ ٍجَد ثیبٍسین. اهشٍص کبسآفشیٌی هعٌبیؾ ایي اػت. 

سػالبًی    اقذاهبت هشکض سایبًِ، اًفَسهبتیک ٍ اعالع       

داًـگبُ دس ػبهبًذّی اهَس اًفَسهبتیک داًالـگبُ ٍ   

جَیی دس پٌْبی ثبًذ ایٌتشًت داًـگبُ    اصجولِ صشفِ

دس ایبم تبثؼتبى اص عشف سیبػت داًـگبُ هَسدتقذیش 

 قشاس گشفت. 

جَیی ٍ هذیشیت هصشف، یکی اص هصبدیق ثبسص    صشفِ

اقذام ٍ عول دسصهیٌِ اقتصبد هقبٍهتی ٍ تحقق ؿعبس 

جَیالی ٍ هذیشیالت       ثبؿذ ٍ ّش هیضاى صشفِ ػبل هی

ّضیٌِ کِ دس ٍاحذّبی هختلال  داًالـگبُ صالَست       

آهذُ دس اختیالبس      دػت ؿَد هٌبثع ثِ گیشد، ػجت هی

ّب قشاس گیشد ٍ دس ػبیش هَاسد ضشٍسی      خَد داًـگبُ

ّضیٌِ ؿَد. دس ایي ساػتب دکتش فتَحی سئیغ هشکض    

سایبًِ، اًفَسهبتیک ٍ اعع  سػبًی داًالـگبُ اعالعم     

کشد ثب هذیشیت پٌْبی ثبًذ ایٌتشًت داًـگبُ دس ایبم    

تبثؼتبى کِ کبسثشاى کوتشی دس داًـگبُ حضَس داسًذ 

ٍ ثب تعبهل صَست گشفتِ ثب هخبثشات اػتبى، ثب اصعح  

  ِ ّبی   سٍیِ ػبثق، هجلغ یکصذ هیلیَى سیبل دس ّضیٌ

جَیی صَست گشفالت. ّونٌیالي اص         ایي هشکض صشفِ

 ِ هٌظالَس ثْجالَد      عشف سئیغ ایي هشکض اععم ؿذ ثال

پٌْالبی    99/8/19ؿشایظ ایٌتشًت داًـگبُ اص تبسیخ  

ثِ  11دسصذی اص  29ثبًذ ایٌتشًت داًـگبُ ثب افضایؾ 

 یبفتِ اػت.    هگبثیت ثش ثبًیِ افضایؾ 20

 تفرشرساوی داوشگاٌ  تقدیر از مرکس رایاوٍ، اوفًرماتیک ي اطالع

 99آییي تجلیل ٍ تکالشین اص ثبصًـالؼتگبى ػالبل           

آثبى هبُ ثالب حالضَس     11ؿٌجِ  داًـگبُ تفشؽ سٍص ػِ

هؼئَلیي ٍ کبسکٌبى داًـگبُ دس ػالبلي گشدّوبیالی    

  حبج اثشاّین کبسیبثی ثشگضاس ؿذ.

ثِ گضاسؽ خجشًبهِ دکتش ػحبة سییالغ داًالـگبُ        

تفشؽ دس ایي آییي ضوي تـکش اص خذهبت صبدقبًِ    

ایي ثبصًـؼتگبى گفت:  ایي عضیضاى دس عَل صهالبى    

خذهت دس داًـگبُ، اص ٍجَد خَد هبیِ گزاؿتِ ٍ ثِ   

 ُ اًذ کالِ ایالي صحوالبت         تَػعِ داًـگبُ کوک ًوَد

 تقذیش ٍ ػتبیؾ اػت. قبثل

دکتش ساػخی ًظاد هعبٍى اداسی ٍ هالبلی داًالـگبُ          

تفشؽ ًیض دس ایي آییي هشاتت قالذسداًی ٍ ػالسبع        

 خَد سا  اص ػی ػبل صحوبت کبسکٌبى اععم ًوَد.

 99دس پبیبى اص ّفت ًفالش اص ثبصًـالؼتگبى ػالبل              

داًـگبُ تفشؽ ثب اّذا لَح یبدثَد ٍ ّذیِ تقالذیش ٍ     

تجلیل ؿذ.گفتٌی اػت دس ایي آییي دٍ داًـجَ ثالب   

اّذا گل اص کبسهٌذ ثبصًـؼتِ هحوّذسضالب هشتالضَی     

 تقذیش کشدًذ.

 آییه تجلیل از بازوشستگان در داوشگاٌ تفرش برگسار شد 

الوللی سٍیکشدّبی ًالَیي دس     داًـگبُ تفشؽ اص ؿـویي کٌفشاًغ ثیي

دس داًـگبُ تْالشاى     1399ثْوي  7ٍ  1ًگْذاؿتت اًشطی کِ دس تبسیخ 

 ًوبیذ. گشدد، حوبیت علوی هی ثشگضاس هی

ّبی ًفت ٍ ًیشٍ ّالؼتٌذ. هْلالت       اصجولِ حبهیبى ایي ّوبیؾ ٍصاست 

دسیبفت چکیذُ هقبالت ثِ ایي ّوبیؾ تب اٍل آرسهبُ ٍ اصل هقبالت تالب  

 هبُ توذیذ ؿذ.  اٍل دی

ًبم ٍ اسػبل    تَاًٌذ ثشای کؼت اعععبت هشثَط ثِ ثجت هٌذاى هی ععقِ

 هشاجعِ کٌٌذ.  http://  etec.irهقبالت ثِ دسگبُ الکتشًٍیکی 

 حمایت علمی داوشگاٌ تفرش

از ششمیه کىفراوس بیه المللی  

 بدين شرح



 6 حضرت هحوذ )ظ( :   ثخطٌذُ تریي ضوب پس از هي کسی است کِ داًطی ثیبهَزد آًگبُ داًص خَد را ثپراکٌذ. 

ّبی غیر هخرة ٍثبزرسی فٌی صنٌؼت ًتنت ٍ زنبز رٍز           ّوبیص آضٌبیی ثب تست

آثبى هبُ ثب حضَر اسبتیذ ٍ داًنطوَیبى در سنب ي اماوبػنبت حنب           ۶۱یکطٌجِ 

 اثراّین ًصیر داًطگبُ تترش ثرزسار ضذ.

ثِ زسارش خجرًبهِ در ایي ّوبیص کِ ثِ ّوت اًووي هٌْذسی ػونراى داًنطگبُ     

ا وللی، ثنِ     ثرزسار ضذ، هٌْذس حق ًیب ٍ دکار صذٍقی از اسبتیذ هووَػِ ای ثیي

ّبی غیر هخرة ٍ ثبزار کبر ایي حرفِ ثنرای    ّبی آضٌبیی ثب تست ثیبى اّویت دٍرُ

  داًطوَیبى پرداخاٌذ.

الزم ثِ رکر است ایي ّوبیص ثرای اٍ یي ثبر در سنح  کنطَر )داًنطگبّی( در          

 داًطگبُ تترش اًوبم ضذ.

سویٌبر تخصصی هؼرفی ٍ آضٌبیی ثب هرکس رضذ رٍز 

ثب حنضَر داًنطوَیبى در      ۵۹آثبى هبُ  ۶۶ضٌجِ  سِ

تئبتر حب  اثراّین ًصیر داًطگبُ تترش     سب ي آهتی

 ثرزسار ضذ.

هذیر هرکس رضذ ٍ ٍاحذّبی فٌبٍر داًطگبُ تتنرش    

ّبی ػلن ٍ     در ایي هراسن زتت: هراکس رضذ ٍ پبرک 

ّنبی حنبهی کبرآفریٌنی        فٌبٍری یکی از سنبزهبى  

ثبضذ کِ رٍیکرد ایي هراکس، ثنر خَداضنالب ی ٍ      هی

کبرآفریٌی هجاٌی است.  دکار هحوذمَاد ػجذا ْی  

یکی از اّنذا    ۶۱۴۱اًذاز  فرد افسٍد: در سٌذ چطن

هْن ثر دسایبثی ثِ اقاصبد هاٌَع ٍ هاکی ثر هٌبثغ    

داًص، آزبّی، سرهبیِ اًنسبًی ٍ فٌنبٍری ًَیني           

اساَار است کِ در ایني راسناب تَسنؼِ اقانصبد             

 ثبضذ.  ثٌیبى از تأثیر ثسسایی ثرخَردار هی داًص

ِ         ٍی ثبثیبى ایي سنَی    کِ در دٍ دِّ اخیر دًینب ثن

ضذُ است اظْنبر   اقاصبد هجاٌی ثر داًص سَق دادُ

داضت: ًَآٍری، ًیرٍی اًسبًی کبرآفریي، ٍاحذّبی   

ّبی اقاصبد هجاٌی ثنر      تحقیق ٍ تَسؼِ از هطخصِ

ّبی ػلن ٍ    داًص است کِ ایوبد هراکس رضذ ٍ پبرک

تریني    ّنبی کنبرآفریي از هْنن        فٌبٍری ٍ داًطگبُ

   ِ ضنذُ ثنرای اقانصبد        سبخابرّبی در ًظنر زرفان

 ثبضذ.   ثٌیبى هی داًص

هذیر هرکس رضذ ٍ  ٍاحذّبی  فٌبٍر داًطگبُ تترش   

رٍ  هراکس رضذ ثساری هٌبسنت      تصری  کرد: از ایي

ّبی ًَآٍراًِ ٍ تنشش ثنرای         ثرای حوبیت از   ایذُ

ثبضذ کنِ ّذاینت       ّب ثِ ثبزار هی  دسایبثی ایي ایذُ

ّبی داًطوَیی ثِ سوت تَ ینذ هحنصَو ٍ          پرٍشُ

  ِ ّننبی   کننبرزیری آى در ضننرکت     تکٌَ ننَشی ٍ ثنن

ثٌیبى در اٍ َیت هرکس رضذ داًنطگبُ تتنرش     داًص

قرارزرفاِ است. الزم ثِ رکر است هؼرفنی هرکنس         

ارائِ ثِ هجاکنریي ٍ      رضذ، اهکبًبت ٍ تسْیشت قبثل

ثیبى ٍضؼیت هَمَد کطَر در حنَزُ  فٌنبٍری ٍ           

ضنذُ    ثٌیبى  از دیگر هجبحن  هحنر      اقاصبد داًص

تَسط دکار مَاد ػجذا ْی فرد هذیر هرکس رضنذ ٍ    

 ٍاحذّبی فٌبٍر داًطگبُ تترش در ایي سویٌبر ثَد.

 سمینار آضنایی با مرکز رضذ در دانطگاه تفرش برگزار ضذ 

های غیر مخرب در  همایص آضنایی با تست

 دانطگاه تفرش برگزار ضذ 

آثنبى ثنب حنضَر        ۶۱ضنٌجِ     سویٌبر تخصصی هٌْذسی صٌبیغ ػصر رٍز سِ

اسبتیذ، داًطوَیبى ٍ هٌْذس هحوذ ػسکری یکی از فؼب یي صٌؼای هَفنق    

 کطَر در سب ي اماوبػبت حب  اثراّین ًصیر داًطگبُ تترش ثرزسار ضذ.

ثِ زسارش خجرًبهِ در ایي سویٌبر کِ ثِ ّوت اًووي ػلوی هٌْذسی صٌبیغ     

داًطگبُ ثرزسار ضذ، داًطوَیبى ثب رًٍذ تحصیل در رضاِ هٌْذسی صٌبیغ ٍ     

آیٌذُ ضللی در ایي رضاِ آضٌب ضذًذ. تقذیر از هٌْذس ػسکری از فؼب یني     

صٌؼای کطَر، ثرزساری ًطست پرسص ٍ پبسخ از داًطوَیبى هوانبز ٍرٍدی   

ٍ تقذیر از سرکبر خبًن رثبثنِ دٍاتگنری هنسئَو دفنار زنرٍُ           ۵۹، ۵۹، ۵۱

 ّبی مبًجی ایي هراسن ثَد. هٌْذسی صٌبیغ از دیگر ثرًبهِ

  

سمینار تخصصی مهنذسی صنایع در دانطگاه 

 تفرش برگزار ضذ 



 7 اهبم خبهٌِ ای :   داين در فكز كيفيت دادى ثبضيذ.

خجزًبهِ در ايي ضوبرُ ثِ ٍاحذ ًظابر  ٍ ارسيبثا          

داًطگبُ تفزش سزسدُ ٍ ثب هذيز ايي ٍاحذ ثِ گفتگَ  

 گذراًيذ. پزداختِ است كِ اسًظز ه 

هذيز ًظبر  ٍ ارسيبث  داًطگبُ تفزش ثب ثيبى ايٌكِ    

اّذاف اغل  در يا  ًظابم داًاطگبّ  پياطجزد        

هزسّبی داًص، آهَسش ًيزٍّبی اًسبً  هتخػع ٍ    

هَردًيبس جبهؼِ ٍ تأهيي ًيبسّابی اجتوابػ  ثازای      

هٌظَر تحقق اّذاف    ثبضذ، گفت: ثِ آهَسش ػبل  ه 

ػبم ٍ خبظ ّز ًظبم داًطگبّ  ٍ دستيبث  ثِ سغح  

كيفياات هَردًظااز ّوااَارُ تسم اساات ػولكاازد       

ٍاحذّبی هستقز در داًطگبُ هَرد ًظبر  ٍ ارسيبث    

قزار گيزد تب ثب ضٌبخت ًقبط قَ  ٍ ضؼف ٍ در پزتَ   

ّب ٍ اقذاهب  در راستبی    ًتبيج حبغل، هسيز فؼبليت

 تحقق اّذاف هَردًظز، ّذايت گزدد. 

تزيي ٍظبياف     دكتز هحوذ افضل  ًژاد گفت: اس هْن  

ّبی آهَسضا  اس عزياق        ايي دفتز، ارسيبث  فؼبليت 

ّب ٍ هؼبًٍت     ًظزسٌج  اس داًطجَيبى، هذيزاى گزٍُ

آهَسض  است. در ايي راثغِ يك  اس ٍظابيف دفتاز     

ًظبر  ٍ ارسيبث ، جواغ آٍری اععػاب  ٍ اًجابم            

ُ   2هحبسجب  تسم جْت تكويل هبدُ       ّابی    پزًٍاذ

تجذيل ٍضؼيت ياب ارتقابا اػاضبی ّياأ  ػلوا            

ّب كِ ثاز اسابد درخَاسات        ثبضذ. ايي ارسيبث  ه 

هؼبًٍت آهَسض  ٍ تحػيع  تكويل  يب دفتز جذة  

گيزد. ثخػَظ اس ساب  گذضاتِ       داًطگبُ اًجبم ه 

ای اس ًظز تؼاذاد داضاتِ اسات.       افشايص قبثل تَجِ

ًژاد ثب ثيبى ايٌكِ دفتز ًظبر  ٍ ارسيبث    دكتز افضل 

ّبی اثعغ  اس سَی ضَرای ًظبر   ثز اسبد سيبست

كٌذ گفات: ّاز ًظابم         ٍ ارسيبث  داًطگبُ ػول ه   

داًطگبّ  ثبيذ ثِ ي  ًظبم ارسيبث  ٍ ًظبر  هجْاش  

ثبضذ ٍ ثِ كو  آى ٍضؼيت هَجَد كلياِ ادارا  ٍ     

ٍاحذّبی داًطگبّ  را ثاِ تاػَيز كاطيذُ ٍ ثاب            

هقبيسِ ًوبيذ. لذا اياي دفاتز دٍ     “  ٍضؼيت هغلَة”

رسابًذ:    ًَع ثبسديذ اس ٍاحاذّب را ثاِ اًجابم ها            

ثبسديذّبی سبليبًِ ٍ ثبسديذّبی هاستوز. ّاذف اس      

ثبسديذّبی سبليبًِ داًطگبُ ًظبر  ثز ًحَُ اجازای     

ّبسات. ًتبياج      فزآيٌذّب ٍ ًقبط قَ  ٍ ضاؼف آى    

حبغل اس ارسيبث  سبليبًِ اس ٍاحذّبی داًاطگبُ ثاِ     

گازدد.    ضَرای ًظبر  ٍ ارسيبث  داًطگبُ گشارش ه 

هػَثب  ايي ضَرا ػوَهًب ثِ غاَر  پياطٌْبدات          

ّبي  جْت  ثزای ثْجَد ٍضؼيت فؼل  يب دستَرالؼول

ثبضذ. ٍی افاشٍد: اس       ّبی ّذفوٌذ ه   اجزای ًظبر 

ديگز ٍظبيف ايي ٍاحذ ثبسديذ هاستوز اس ادارا  ٍ         

ٍاحذّبی داًطگبُ ٍ تْيِ گشارش جْات اراهاِ ثاِ      

رهيس هحتزم داًطگب ُ است. ّذف اس ايي ثبسديذّب    

تز ثَدُ ٍ   اًؼكبد ًقبط قَ  ٍ ضؼف ثِ غَر  جشه 

اتفبقب  رٍسهزُ ٍ هطكع  هاَردی را ًايش ضابهل       

گزدد. ايي ثبسديذّب هغبثق ثب ثزًبهِ ثزًبهِ اثعغ    ه 

پذيزد ٍ سهبى ٍ      ضَرای ًظبر  ٍ ارسيبث  غَر  ه  

دفؼب  ثبسديذ ثز اسبد هيشاى هزاجؼيي ثِ آى ٍاحذ   

ٍ ًَع خذهت اراهِ ضذُ تٌظين گزديذُ است. در ايي 

راثغِ دفتز ًظبر  ٍ ارسيبث  در حب  تْيِ ٍ تٌظيان   

ّبی ثبسديذ ثِ تفكي  ٍاحذّبسات تاب ضاوي        فزم

گازدد    تاز ها      ّبی ارسيبث  تخػػ   ايٌكِ ضبخع

تز ضذُ ٍ اهكبى اساتخزا  ثْتاز      ّب هٌسجن گشارش

ًتبيج ٍ ّوچٌيي هقبيسِ ػولكزد ٍاحذّب ثب گذضتِ   

را ًيش فزاّن ًوبيذ. هذيز دفاتز ًظابر  ٍ ارسيبثا         

داًطگبُ افشٍد: اس ديگز اقذاهب  اياي دفاتز اًجابم      

تاَاى ثاِ      ّبست. در ايي خاػَظ ها       ًظزسٌج 

ّابی داًاطگبُ ٍ       ًظزسٌج  اس ػولكازد هؼبًٍات     

ّوچٌيي ًظزسٌج  اس ٍاحذّبی داًاطگبّ  هلال      

ّاب ٍ...اضابرُ ًواَد.        هْوبًسزا، تأسيسب ، خَاثگبُ

ّب پس اس گزدآٍری ٍ تجشيِ تحليل   ًتبيج ًظزسٌج 

در اختيبر رهيس داًطگبُ ٍ ضَرای ًظبر  ٍ ارسيبث   

جْت آگبّ  اس ضزايظ هَجَد ٍ سيبسات گاشاری         

گيزد. در حاب  حبظاز      ّب قزار ه  جْت رفغ كبست 

دفتز ًظبر  ٍ ارسيبث  در حب  اجزای ًظزساٌج  اس   

ّابی    اػضبی ّيأ  ػلو  در هَرد ػولكزد هؼبًٍت   

ًژاد گفت: در پبيبى ّاز    داًطگبُ است.  دكتز افضل 

  ِ ٍسايلِ اػاضبی      ًيوسب  تحػيل  اس درٍس  كِ ث

گازدد ًظزساٌج       هحتزم ّيأ  ػلو  اراهاِ ها      

آيذ. ايي ًظزسٌج  اس عزيق     داًطجَي  ثِ ػول ه 

گيزد ٍ اسبتيذ پس اس ثجت  پَرتب  آهَسش غَر  ه 

ًْبي  ًوزا  ّز درد قبدر ثِ هطبّذُ ًتبيج ارسيبث  

ثز رٍی غفحِ پَرتب  خَد ّستٌذ. اس ًتبيج ارسيبث    

در سٌجص كيفيات آهَسضا  داًاطگبُ ٍ ثزًبهاِ          

ّبی آهَسض  استفبدُ خَاّذ ضاذ. ّوچٌياي     ريشی

ّب ًيش ثِ غَر  هبّيبًِ ثاِ        گشارش ثزگشاری كعد

گزدد. ّوكبری ثب سبسهبى  آهَسش داًطگبُ ارسب  ه 

ّبی اػشاه  اس سَی     سٌجص آهَسش كطَر ٍ ّيأ 

ٍسار  ػلَم يب دفتز ًظبر  ٍ ارسيبث  استبى درتْيِ  

آهبر ٍ اععػب  تسم اس ديگز ٍظبيف دفتز ًظابر  ٍ    

ارسيبث  تَسظ ايطبى ثزضوزدُ ضذ. هذيز ًظابر  ٍ    

ارسيبث  داًطگبُ تفزش در پبيبى اس ّوكبری كبركٌبى 

سحوتكص ايي دفاتز آقبيابى حجيات حاب  ًقا ،           

رضب ثيبت  ٍ رساَ        تفزض ، ػل  حويذرضبي  فو 

 حسيٌ  تقذيز كزد. ضبُ

دفتر نظارت و ارزیابی           

  دانشگاه تفرش در یک نگاه

 اخبار انتصابات

 هسئَ  راُ اًذاسی رضتِ هذيزيت جْبًگزدی ٍ گزدضگزی : دكتز اهيز هػيج 

 هسئَ  راُ اًذاسی دٍرُ ّبی آهَسش هجبسی : دكتز هحوذػل  هْزپَيب 

 دثيز ستبد اهز ثِ هؼزٍف ًٍْ  اس هٌكز : دكتز  ػل  هلك  

 رهيس آسهبيطگبُ هزكشی : هٌْذد ًفيسِ آقبثبثبه  
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هدیس دفتس اهَز حمَلی، لسازدادّب ٍ زسیيدگی ثیِ      

شکبیبت داًشگبُ تفیس  دز گفتگیَ ثیب نجسًبهیِ           

ّبی ایي دفتس دز ثبشُ   داًشگبُ اش اّن انجبز ٍ فعبليت

گصازشی ازائِ كسد    59شهبًی ازدیجْشت لغبیت آثبى 

 گرزاًيد. كِ دز اداهِ اش ًظس هی

دكتس حسي آزیبًپَز ثب ثيیبى ایٌکیِ دفتسحمَلیی          

داًشگبُ تفس  ثِ هٌظَز اًجبم ندهبت حمَلیی دز    

جْت اجسای صحيح لَاًيي ٍ همسزات دز هجوَعیِ     

داًشگبُ، تٌظين زٍاثط حمَلی داًشگبُ ثب اشیابص     

نبزج اش داًشگبُ ثِ ًحَی كِ هٌبفع ثيیت الویبل ٍ      

هصبلح داًشگبُ تأهيي شیَد، تیشکيگ گسدییدُ ٍ          

تبكٌَى دز زاستبی اّداف ٍ ٍظبیف نیَد فعبليیت        

كسدُ است، گفت: ثسنی الداهبت هَزد ًيبش دز جْت 

استيفبی حمَق دٍلت دز ایي دفتس صیَزت گسفتیِ      

 است.

ٍی افصٍد: ایي كبز ثب هعسفی ًوبیٌیدُ ٍ كبزشیٌب          

حمَلی دز زاستبی پيگيسی اهَز اش طسیك هساجع ذی 

صالح لضبیی ثب تٌظين لَایح دفبعيیِ، دادنَاسیت     

ثدٍی ٍ تجدید ًظس ٍ تْيِ هدازن الشم ثیِ هٌظیَز     

زسيدگی لضبیی دز پبسخ ثِ دعبٍی لیِ ییب عليیِ         

 داًشگبُ اًجبم شد.

هدیس دفتس اهَز حمَلی، لسازدادّب ٍ زسیيدگی ثیِ      

شکبیبت داًشگبُ تصسیح كسد: تْيِ، تٌظين یب اصالح 

هتي پيش ًَیس لسازدادّیبی ٍاحیدّبی هاتلیف       

داًشگبُ ثب اشابص حميمی ٍ حمَلی دز ثایشْبی       

فٌی ٍ عوساًی، پژٍّشی، داًیشجَیی ٍ فسٌّگیی،      

ّصیٌِ ای ٍ سسهبیِ ای ٍ ًگْدازی ًوًَِ لسازدادّبی 

هٌعمدُ دز سَاثك پیشتيجبًی لسازدادّیب اشجولیِ          

الداهبتی ثَدُ كِ ایي دفتس ثِ جد پيگیيس آى ثیَدُ     

 است.

دكتس حسي آزیبًپَز اظْبز كسد: اهَز ثجتی اش طسیك    

تمبضبی صدٍز سٌد اهالن ٍ ازاضی داًشگبُ جْیت   

اًتمبل هبلکيت ثٌبم داًشگبُ تفیس  ٍ جویع آٍزی       

هدازن هَزد ًيبش دز نصَص اهالن تَسط ایي دفتس 

ثسزسی شدُ ٍ اًجبم تشسیفبت ثجتی هَزد اعیتسا     

اشابص حميمی ٍ حمَلی اش طسیك الدام ثِ صیدٍز    

دزنَاست اجسائيِ ًسجت ثِ اسٌبد الشم االجیسا ثیِ     

هٌظَز ٍصَل حمَق داًیشگبُ ٍ دٍلیت جوْیَزی         

 اسالهی ایساى پيگيسی شدُ است.

ٍی گفت: فسآیٌد ثجت كليِ آهبز ٍ اطالعبت هسثیَ     

ثِ هشاصبت اهَال غيسهٌمَل اهالن ٍ ازاضی تحت   

هتعلك ثیِ  “  سبدا”هبلکيت داًشگبُ تفس  دز سبهبًِ 

ادازُ اهَال دٍلتی تحت ًظبزت ٍشازت اهَز التصبدی 

 ٍ دازایی فعبل گسدیدُ است.

هدیس دفتس اهَز حمَلی، لسازدادّب ٍ زسیيدگی ثیِ      

شکبیبت داًشگبُ دز نصَص اهَز هسثَ  ثِ اهیَال     

      ُ ّیبی    غيسهٌمَل داًشگبُ گفت: ایي اهَز دز حیَش

ادازی، عوساًی ٍ لضبیی حست ًيبش پيگیيسی شیدُ    

است. دكتس آزیبًپَز ثب اشبزُ ثِ شسكت ًوبیٌدُ دفتس 

ّیبی    اهَز حمَلی داًشگبُ دز جلسبت كويیسيَى     

هٌبلصبت ٍ تسن تشسیفبت گفت: دز ایي جلسبت ثیب  

تیسیي پيیشٌْبدّب طجیك        ثسزسی ٍ اًتابة هٌبست

ًظس كويتیِ فٌیی     ّب ٍ اعوبل شسایط ٍ اسٌبد هٌبلصِ

ّیب   هٌبلصبت، ًظبزت ثس هَضَعبت هسثَ  ثِ هٌبلصِ

 هی گيسد.  جلسبت تٌظيوی اًجبم ثساثس صَزت

هدیس دفتس اهَز حمَلی، لسازدادّب ٍ زسیيدگی ثیِ      

شکبیبت داًشگبُ تفس  دز نبتوِ گفیت: تبزًویبی      

سیبشی    دفتس اهَز حمَلی ایجبدشدُ اسیت ٍ فعیبل    

فسایٌدّبی اًجبم اهَز حمَلی ثِ ّویساُ ثبزگیرازی     

هتي لَاًيي پس استٌبد ٍ هَزدًيبش دز صیفحِ دفتیس      

 پریس هی ثبشد. اهَز حمَلی اهکبى

 اهم فعبلیت  هب و اخببز                         

 دفتس اموز حقوقی، قسازدادهب و زسیدگی به ضکبیبت   

 دانطگبه تفسش 

هسئَل ادازُ ندهبت عوَهی، ٍاحد ًمليِ ٍ فیضبی    

 سجص داًشگبُ تفس :

دز جْت تحمك التصبد همبٍهتی ثب ٍاگرازی اییبة ٍ   

 ِ ّبی   ذّبة داًشجَیی ثِ ٍاحد ًمليِ داًشگبُ ّصیٌ

هبلی ایي ٍاحد كبّش یبفت. هسئَل ادازُ نیدهبت    

عوَهی، ٍاحد ًمليِ ٍ فضبی سجص داًیشگبُ تفیس      

ّبی هبلی ایي ٍاحد ثب ٍاگرازی اییبة ٍ      گفت: ّصیٌِ

ذّبة داًشجَیی ثِ ٍاحد ًمليِ داًشگبُ دز سیبل        

التصبد همبٍهتی، الدام ٍ عوگ كیبّش یبفت.ّیبدی    

عجدالْی دز گفتگَ ثیب نجسًبهیِ افیصٍد: دز سیبل           

تحییصيلی جدییید ثییسای زفییبُ ثيییشتس        

ًٍمگ اش طسییك ٍسیبیگ        داًشجَیبى، حوگ 

 2ًمليِ هایصَص داًیشگبُ كیِ شیبهگ           

 22ثَ  ٍ جوعبً      هيٌی 4دستگبُ اتَثَ  ٍ 

گيسد، كیِ     سسٍیس دز طَل زٍش صَزت هی 

ایي اهس دز سبل گرشیتِ تَسیط شیسكت          

گسفت كِ ثب اتابذ اییي        نصَصی اًجبم هی

  ِ ّییبی هییبلی داًییشگبُ     تییدثيس، دز ّصیٌیی

 جَیی هطلَثی صَزت گسفت. صسفِ

 44ادهِ دز صفحِ 

 مسئول ادازه خدمبت عمومی، واحد نقلیه و فضبی سبز دانطگبه تفسش:

واگرازی ایبة و ذهبة دانطجویی به واحد نقلیه دانطگبه دز جهت تحقق اقتصبد مقبومتی، بب 

 هبی مبلی این واحد کبهص یبفت هزینه



ى آًبى  ى تَطئِ ٍ جبسَسى ... جْبدى اثتذايى ثَد ػليِ استكجبس ... ٍ ثطالى تلميٌبت دّْب سبلِ اهبم خبهٌِ ای :    تسخيش الًِ

 9 ثشاى هشػَة كشدى هلتْب. 

چشا هشگ ثش آهشيكب؟ساثطِ ثب ”تشيجَى آصاد ثب هَضَع 

سٍص دٍضٌجِ دّن آثابى     ”آهشيكب؛ فشصت يب تْذيذ؟!

هبُ ثِ ّوت اًجوي اسالهی داًاطجَيبى داًاطهبُ         

صم ثاِ   التفشش دس صحي داًطكذُ ػلَم ثشگضاسضذ.   

كِ ثب استمجبل داًطجَيبى   ركش است دس ايي تشيجَى 

هَاجِ ضذ ، داًطجَيبى ثاب آسا  ٍ اًذياطِ ّابی              

هختلف ثِ ثيبى ًظشات خَد دس هَسد هَضَع هطشح    

 ضذُ دس تشيجَى پشداختٌذ.

ايي تشثَى اص سَی ضجكِ تلَيضيًَی استبى هشكاضی   

 ضجكِ آفتبة پَضص تصَيشی ٍ خجشی دادُ ضذ.

     ُ سٍص هلای     دس آستبًِ فشاسسيذى سيضدّن آثبى هاب

استكجبسستيضی، ّوبيص استكجبسستيضی اص يوي تاب   

ًٍضٍئال ػصش سٍص دٍضٌجِ دّن آثبى هابُ ثاِ ّوات      

ثااسيد داًااطجَيی داًااطهبُ تفااشش دس ساابلي        

اجتوبػبت حبج اثشاّين ًصيش ايي داًاطهبُ ثشگاضاس     

   ِ سياضی خبًاِ      ضذ.هسئَل ثخص تحميمبت ٍ ثشًبها

آهشيكبی التيي دس ايي ّوبيص گفات: اساتكجبس دس     

داسی است كِ تجلی  ػصشكًٌَی،ًظبم جْبًی سشهبيِ

 ٍ هصذاق ثبسص ًظبم استكجبسی است.

كِ ساتَى فماشات       ػجذالحويذ ضْشاثی ثبثيبى ايي   

ّاب    ضشكت دس جْبى كِ جوؼيت آى 741استكجبس سا 

هشاتت كوتش اص يک دسصذ جبهؼاِ ثاطشی اسات        ثِ

دسصاذی،    دٌّذ افضٍد: ايي جوؼيت يک   تطكيل هی

ثيص اص ًصفی اص سشهبيِ جْبى سا دس اختيابس خاَد      

جَی خَد ػبهال اصالی      لشاس دادُ ٍ ثبسٍحيِ سلطِ

ايجبد جٌگ دس جَاهغ، فمش ٍ گشساٌهی ٍ ًابثَدی        

ثبضٌذ. ٍی اداهِ داد: رات ٍ    صيست ٍ غيشُ هی هحيط

ِ   طجيؼت صلح جَيای اياي      جَ ثطش دس همبثل سالط

الليت كَچک استكجبس ساّی جض هجبسصُ ًذاسد ٍ ايي   

هجاابسصُ ثااطش ّواابى هجاابسصُ ػليااِ اسااتكجبس ٍ         

 استكجبسستيضی است.

        ِ سياضی خبًاِ      هسئَل  ثخاص تحميمابت ٍ ثشًبها

آهشيكبی التيي پيذا كشدى لذست، اتحابد، اًاسجبم     

       ِ سياضی ٍ     ًيشٍی هشدهی،  ٍحذت، آهاَصش، ثشًبها

تشيي  هلضٍهبت هجبسصُ ػلياِ      دّی سا اص هْن سبصهبى

استكجبس ػٌَاى ًوَد  ٍ  اظْبس داضت: هجبسصُ ػلياِ    

استكجبس  ًيبصهٌذ  داضتي   ثشًبهِ ٍ پيهيشی است ٍ    

ثب پيذا كشدى ٍ هتفك ضاذى ًيشٍّاب دس چابسچَة        

تَاى اًمالة خاَد    دّی است كِ هی ثشًبهِ ٍ سبصهبى

سا تؼويك دادُ  تب ثِ  اّذاف هجبسصُ ػليِ استكجبس كِ 

 يبفت. ّوبى استمالل ٍ آصادی است دست

ضْشاثی تصشيح كاشد:  استكجبسساتيضی ضاشٍست          

آصادی ثطشيت است ٍ هلات اياشاى دس هجابسصُ ثاب          

ای است كِ ثبگزضت صهابى       استكجبس داسای پيطيٌِ

ضَد. ٍی اداهاِ    تش آس سٍص لجل هتجلی هی دسخطٌذُ

لذم دس    داد:  اهبم حسيي )ع( دس چٌذ صذ لشى پيص

ساُ هجبسصُ ػليِ استكجبس  گزاضت ٍ پاشچن هجابسصُ     

ػليِ  ظلن ٍ استكجبس سا ثلٌذ ًوَد كِ اهشٍص هلت هاب  

ثب اتكب ثِ ايي پيطيٌِ ٍ ثاشٍت ػظيان فشٌّهای ٍ         

اطويٌبى ثِ ًفس خَيص ايي پشچن سا ضٌبختِ ٍ ثاِ    

دّذ. دس پبيابى اياي       هجبسصُ ػليِ استكجبس اداهِ هی

هشاساان،  تشيجااَى آصاد داًااطجَيی ثااب هَضااَع         

استكجبسستيضی ثشگضاس  ٍ داًطجَيبى ثِ ثيبى ًظشات 

 ٍ اًتظبسات خَد دس ايي خصَظ پشداختٌذ. 

 

ثِ هٌبسجت فشا سسيذى يَم ا... سيضدّن آثبى دفتاش    

ًْبد ًوبيٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطهبُ تفشش 

 71الای     77ًوبيطهبّی سا ثب ػٌَاى استكجبس ستيضی 

آثبى دس صحي داًطكذُ ػلَم ّوشاُ ثب هسبثمِ ثشپاب   

 ًوَد.

همایش استکبارستیسی از یمه 

 تا ووسوئال در داوشگاه تفرش 

 برگسار شد  

ومایشگاه استکبار ستیسی در 

 داوشگاه تفرش  برگسار شد 

 چرا مرگ بر آمریکا؟

تریبون آزاد داوشجویی در 

 داوشگاه تفرش برگسار شد 



 10 چٌاى داغى در دل هؤهٌاى اظت كِ ّرگس ظرد ًؽَد.   حضرت هحوذ )ؾ( :    كؽتِ ؼذى حعيي ؾليِ العالم

ّای تخصصی حفع قررنى     تِ گسارغ خثرًاهِ، دٍرُ

كرین در داًؽگاُ تفرغ تا ّذف ترتيت حافػاى در      

 جسءّای هختلف قرنًی ؼرٍؼ ؼذُ اظت.

تِ جْت ّرچِ تْتر ایي فؿاليت قرنًی، ایي طرح در  

نتاى هاُ تا ؾٌایت خذاًٍذ هتؿال ٍ تر پایِ فرهایؽات 

ّای رّثرهؿػن اًقالب در زهيٌرِ ترتيرت          ٍ تَصيِ

حفاظ قرنًی، تا ّوکاری كاًَى قراى ٍ ؾترت اهرام      

 ّادی )ؼ( در داًؽگاُ تفرغ كار خَد را نغاز كرد.

هٌػَر تْثرَد كيفيرت حفرع، داًرؽنَیاى در             تِ

خَاًی ٍ تنَیذ كِ در طَل ًين ظال  ّای رٍاى كالض

 ؼًَذ.  هٌذ هی ؼَد، تْرُ تحصيلی ترگسار هی

ًياز الزم جْت حفع، تعلط فررد ترِ          حذاقل پيػ

هٌذاًی كِ  خَاًی قرنى اظت ٍ ؾالقِ رٍخَاًی ٍ رٍاى

خَاًی قرنى ًثاؼرٌذ، اتترذا در       قادر تِ قرائت رٍاى

ؼرررًَذ.                          خَاًررری حامرررر هررری     كرررالض رٍاى 

ّرا در هرعنذ حرضرت اتَالفرضل )ؼ(            ایي كالض

داًؽگاُ ٍ خَاتگاُ كَثر ٍ السّرا ٍیصُ داًرؽنَیاى       

ؼَد. ّوچٌيي در كٌار ایري      پعر ٍ دختر ترگسار هی

 ّا كارگاُ تفعير ظَرُ یط ترگسار ؼذ. كالض

ًؽعت دتيراى كاًَى ّای قرنى، ؾترت ٍ هْذٍیرت  

نتراى هراُ  در       81ٍ 81داًؽگاُ ّای ظراظر كؽَر، 

ظالي اجتواؾات پردیط فاراتی داًؽگاُ تْرراى در     

 قن ترگسارؼذ.

هؿاٍى پردیط فاراتی داًؽگاُ تْراى در ایي ًؽعت 

تي از دتيراى كاًَى ّرای قررنى،     022اغْار داؼت: 

ؾترت ٍ هْذٍیت داًؽگاُ ّای ظراظرر كرؽَر در      

ایي ًؽعت حضَر داؼتٌذ. حاهذ دشنتاد افرسٍد: در    

فؿال قرنًری ٍ حرَزُ هْذٍیرت          02ایي ًؽعت از 

تقذیر تِ ؾول نهذ. ٍی گفت: ظياظت ٍزارت ؾلَم،   

تحقيقات ٍ فٌاٍری ترگسری كارگرٍُ ّای هختلف در 

حاؼيِ ایي ًؽعت اظت ترا ًيرٍّرای فرٌّگری ٍ       

قرنًی را ترتيت كردُ ٍ از نًْا در تَظؿِ ترًاهِ ّای  

 فرٌّگررررررری اظرررررررتفادُ ؼرررررررَد.     

هؿاٍى پردیط فاراتی داًؽگاُ تْراى اداهِ داد: ارائِ 

راّکارّای تخصصی ترای گعترغ اجررای ترًاهرِ     

ّای قرنًی، دیٌی ٍ هْذٍیت در داًؽگاُ ّرا، ٍرٍد    

تخصصی دتيراى در ترًاهِ ّای هٌاظثتی از جولرِ       

ارتؿيي حعيٌی در تخػ ٌّری ٍ دیرٌی ٍ ارتقرای      

ظطح كوی ٍ كيفی ترًاهِ ّا از هْورتریي اّرذاف         

 رٍزُ ترررَد.    0ترگرررساری ایررري ًؽرررعت        

ٍی گفت: ترپایی كارگاُ ّای تخصصی ٍ نهَزؼی تا    

هحَریررت هْررذٍیت ٍ پاظررخگَیی تررِ ًيازّررای       

داًؽنَیاى ٍ هثاحث دیٌی، دیذار تا هراجؽ ؾػرام       

تقليذ، زیارت ٍ غثراررٍتی حررم هطْرر حرضرت            

هؿصَهِ)ض(، ؼركت در ترًاهرِ ّرای فرٌّگری ٍ        

قرنًی هعنذ هقذض جوکراى ٍ ترپرایی فراخرَاى       

تخػ ادتی ٍ ٌّری ارتؿيي حعيٌی از جولِ ترًاهرِ   

 ّرررای جررراًثی ایررري ًؽرررعت ترررَد.           

ٍی افسٍد: گعترغ هثاحث ؾلوری ٍ هؿرفرتی در           

ّای كؽَر ترای تحقق هٌَیات رّثر    ظطح داًؽگاُ 

هؿػن اًقالب اظالهی تایذ هَرد تَجِ قرار گيرد ترا     

داًؽنَیاى تِ ؾٌَاى افعراى جٌگ ًرم در ترٍیر      

فرٌّگ هْذٍیت، گفتواى اًقالب اظالهی ٍ هثاحث    

 قرنًی حركت ّای ؾلوی ؾػيوی را رقن تسًٌذ. 

گفتٌی اظت دتير كاًَى قرنى ٍ ؾرترت داًرؽگاُ           

 تفرغ ًيس در ایي ًؽعت حضَر داؼت.

تِ گسارغ خثرًاهِ ، ظَم نتاى هاُ ؼرة ؼرؿر  در         

داًؽگاُ تفرغ ترگسار ؼذ. در ایري جلرعِ اؼرؿار      

گًَاگًَی از ؼاؾراى ًاهی ٍ هؿاصر كؽَر ّوچرَى       

ظؿذی، حافع، هَالًا ٍ ّوچٌيي اؼؿاری از ؼاؾراى    

هؿاصر كؽَر ّوچَى هْذی فرجی، كاغن تْورٌی،      

حاهذ ؾعکری، فریذٍى هؽيری، غالهرما طریقری     

 ٍ... تَظط حضار خَاًذُ ؼذ.

گفتٌی اظت هؿاٍى فرٌّگی ٍ داًؽنَیی داًرؽگاُ   

 در ایي ؼة ؼؿر حضَر داؼت.

هایتخصصیحفظقرآندوره

کریمدردانشگاهتفرش

 شودمیبرگزار

شبشعردردانشگاهتفرش

 برگزارشذ

نشستدبیرانکانونهای

قرآن،عترتومهذویتکشور

 شذدرقمبرگزار



اهام خاهٌِ ای :   سیاست زدگی ٍ سیاست تازی تِ ّیچ ٍجِ هَرد تأییذ ًیست اها سیاست گری ٍ ترخَردار ضذى از لذرت فْن  

 11 ٍ تحلیل سیاسی، ًیاز هثرم داًطجَیاى ٍ داًطگاُ ّااست. 

        ِ ای   داًطجَیاى داًطگاُ تفرش در هرحلهِ هٌقمه

پٌجویي دٍرُ از هساتمات هلی هٌاظرُ داًهطجَیاى   

ایراى ًطاى خَاجِ ًصیرالذیي طَسهی هَفهك تهِ         

 کسة رتثِ پٌجن ضذًذ.

تین ضْیذ دیالوِ ی داًطگاُ تفهرش هشهط ل از           

داًطجَیاى هحسي جْاًثخص،هْذی عرب ،هحسي   

 رٍضٌی ٍ احساى کیاًی تَد.

تِ گسارش خثرًاهِ،   هرحلِ هٌقمِ ای پٌجویي دٍرُ 

هساتمات هلی هٌاظرُ داًطجَیاى دٍم آتاى ههاُ در    

تاالر کوال الولک داًط ذُ ادتیات ٍ علَم اًهساًی     

داًطجَی ترگسیذُ در   :69داًطگاُ تْراى تا حضَر 

داًهطگاُ اسهشاى      9اسهشاى ٍ      67تین از   8:لالة 

 ترگسار ضذ.

ایي داًطجَیاى پس از ترگساری هرحلهِ اسهشاًی          

داًطگاّی هساتمات کهِ اردیثْهطت ٍ خردادههاُ       

تین داًطجَیی ترگهسار   884اهسال تا حضَر تیص از 

 ضذ، ترگسیذُ ضذًذ .

 59در ایي هرحلِ از هساتمات تهِ تیهن اٍل هثله           

هیلیَى ریال ٍ تین اخالق     54هیلیَى ریال، تین دٍم 

ًین هیلیَى ریال جایسُ گرفشٌذ ٍ ّوچٌیي چْار تین 

 اٍل ًیس تِ هساتمات کطَری صعَد کردًذ.

گفشٌی است هساتمات هلی هٌاظرُ داًطجَیاى ایراى 

ههاُ تهِ      ای از ی ن تا سهَم آتهاى      در هرحلِ هٌقمِ

هیستاًی اسشاى ایهالم ترگهسار گردیهذ کهِ در آى              

هساتمات تین ضْیذ دیالوِ هَفك تِ کهسة رتثهِ          

سَم ضذ ٍ هرحلِ کهطَری ایهي ههساتمِ ًهیس در         

 آررهاُ سال جاری ترگسار خَاّذ ضذ.

 

رٍز دٍضٌثِ سَم آتاى ههاُ   »پرًٍذُ ًاتوام «هسشٌذ 

تِ ّوت اًجوي اسالهی داًطجَیاى داًطگاُ تفرش     

در سالي اجشواعات حاج اتراّین ًصیر ایي داًطگاُ    

 اکراى ضذ.

تِ کارگرداًی جَاد هَگَیی رٍایهشی از    ایي هسشٌذ  

 4:ًاگفشِ ّای اًفجار دفشر ًخست ٍزیهر در سهال        

است کِ در آى حادثِ رئیس جوَْر ٍ ًخست ٍزیهر  

 جوَْری اسالهی تِ ضْادت رسیذًذ. 

 9در ایي هسشٌذ جٌجالی کِ سهاخت آى تیهص از         

سال زهاى تردُ است تا چْرُ ّای هخشلفی ّوچَى   

هرحَم عسگر اٍالدی، عقریاًفر، کهاهراى، حجهت         

 االسالم اشُ ای ٍ ... گفشگَ ضذُ است.

جَاد هَگَیی کارگرداى ایي هسشٌذ در ترًاهِ اکراى   

 پرًٍذُ ًاتوام در داًطگاُ تفرش حضَر داضت.

از دیگر هسشٌذ ّای اکراى ضذُ در داًطگاُ  هسشٌذ 

 آلای ًخست ٍزیر تَد .

هههاُ   6۲ایههي هههسشٌذ تهها رٍایههشی هشفههاٍت از          

ٍزیری دکشر هصذق رٍز ی طٌثِ ًْن آتاى تِ    ًخست

ّوت تسیج داًطجَیی در سالي اجشواعهات حهاج       

  اتراّین ًصیر داًطگاُ تفرش اکراى ضذ.

پایاى اکراى ایي هسشٌذ، سیذ یسداى حثیثی     در ایي

 سخٌراًی کرد. پصٍّطگر هسشٌذ

در پٌجویي دٍرُ هسابقات هلی هٌاظرُ 

 داًشجَیاى ایراى 

 داًشگاُ  تفرش پٌجن شذ         

 هستٌذ های  پرًٍذُ ًاتوام  

 ٍ آقای ًخست ٍزیر    

 در داًشگاُ تفرش اکراى شذ  



ٍ ثِ فؼبلیتْبی هتٌبست  -یؼٌی دًجبل ػلن رفتي  -ثِ هؼٌبی ٍالؼی کلوِ  ی داًطجَیبى را ثِ داًطجَیی اهبم خبهٌِ ای :   هي ّوِ

 ثب داًطجَئی دػَت هیکٌن؛ چِ فؼبلیتْبی اجتوبػی، چِ فؼبلیتْبی سیبسی. 
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خجزًبهِ داًطگبُ در اداهِ گفتگَ ضوبرُ لجلی خَد،   

       ُ ّاب اس هاطک ت       ایي ثبر ثب هسئَل ادارُ خَاثگاب

هَجااَد در ایااي ادارُ گفتگااَ کاازدُ کااِ              

 گذراًیذ. اسًظزهی

ّب گفت: خَاثگبُ هحیطی است  هسئَل ادارُ خَاثگبُ

کِ داًطجَیبى سبکي در آى ضاوي رازداختي ثاِ          

کٌٌذ ٍ ثِ دلیل اّویتای     آهَسش در آًجب سًذگی هی

کِ ایي دٍراى در سًذگی داًاطجَ دارد ٍ لاسوت          

گایزد.    اػظن ضخػیت ٍی در ایي دٍراى ضکل های  

ثِ لحاب  أایریزی کاِ          حسیٌی  افشٍد:   حویذ ضبُ

گذارد، ایبم سکًَت در     هحیط ثِ ضخػیت افزاد هی

ّابی سًذگای      أازیي ثخاص     ّب یکی اس هْن خَاثگبُ

 ِ آیاذ. ایاي دٍراى ثازای         حاسبة های     داًطجَ ثا

داًطجَیبًی کِ اس ًمبط هختلف کطَرهبى در یا         

کٌٌاذ    هجوَػِ گزد ّن آهذُ ٍ ثابّن سًاذگی های     

 ّب ثبضذ. ّب ٍ ثزادری سبس دٍستی أَاًٌذ سهیٌِ هی

ٍی گفت: ایاي ادارُ جْات ثابر ثازدى ًظان در              

هبِّ اٍل )ثْبر ٍ أبثاستبى  ٍ دٍم      ّب در سِ خَاثگبُ

)ربییش ٍ سهستبى  سبل سبػت ٍرٍد ٍ خزٍج أؼزیف    

ٍ   02:02ًوَدُ کِ در خَاثگبُ خَاّزاى ثِ أزأیات        

ثبضذ. هاسئَل ادارُ خَاثگابُ      هی 00ٍ ثزادراى   02

ّب أػزیح کازد: در       ضوي أطکز اس خذهبت خَاثگبُ

خَاثگبُ خَاّزاى ّز ضات حارَرٍایبة أَساط          

رذیزد کاِ   سزرزستبى هستمز در خَاثگبُ غَرت هی

ثِ یبری حاك   59-59اس ًیوسبل دٍم سبل أحػیلی 

   ِ ُ        ایي هْن ثا ّابی    غاَرت سیاستوی ٍ دساتگب

رذیزد ٍ ّوچٌیي در خَاثگبُ   حرَرٍایبة اًجبم هی

رسزاى کٌاتزل أازدد أَساط اًتظبهابت غاَرت            

 رذیزد.                                                        هی

ّب سابػت   ّب گفت: در خَاثگبُ هسئَل ادارُ خَاثگبُ

ٍرٍد ٍ خازٍج ٍ کٌااتزل أازدد ثااب ارائاِ کاابرت              

رذیزد کِ اى     داًطجَیی أَسط اًتظبهبت غَرت هی

ضبا... ثب أحمك سیستن حرَرٍایبة ایي هَرد ّان      

 ضَد. أزهی ثْیٌِ

ٍی گفت: در خَاثگابُ ثازادراى هتوزکاش ًواَدى            

اًتظبهبت در جلَی ٍرٍدی خَاثگابُ ساجت ػاذم          

 ُ ّاب ٍ     کٌتزل ثز أزدد داًطجَیبى در داخل خَاثگاب

ایجبد سزٍغذا ٍ هطک ت ػذیذُ أَسط داًطجَیبى 

ثزای دیگز سبکٌیي خَاثگابُ ضاذُ کاِ یکای اس              

ثٌذ جْت أازدد ٍسابیل     هؼر ت آى ػذم ًػت راُ

ًملیِ ٍ ّوچٌیي ػذم حرَر اًتظبهابت در داخال         

 ثبضذ. ّب هی خَاثگبُ

ِ        ضبُ ّبیاص    حسیٌی ثبثیبى ایٌکِ یکای اس داذاا

اسکبى اکثزیت داًطجَیبى داًطگبُ أفزش در داخل 

ُ  ثبضذ، افشٍد: داًطگبُ هی ّاب در ّاز       ادارُ خَاثگاب

ّب   ًبم ٍ رز ٍ خبلی ثَدى اأبق ًیوسبل ثب أَجِ ثِ رجت

رذیزش هْوبى را ًیش دارد کِ در ًیوسبل جبری ثاب      

ّب ایي اهز هحماك ًاطذُ     أَجِ ثِ اسکبى کبهل اأبق

 است.

ّاب را اسجولاِ       ٍی کوجَد فربی اسکبى در خَاثگبُ

هطک أی داًست کِ ایي ادارُ ثب آى هَاجِ اسات ٍ   

ضَد ثب احذاث اأابق دریکای اس          گفت: ریطٌْبد هی

ِ   راّزٍّبی خَاثگبُ غاَرت یا       ّبی ثزادراى کِ ث

ثبضذ، ایاي     هی  ردیف اأبق ٍ أجذیل آى ثِ جفت ثبل

اأابق    9سابخت    ٍ هَرد رفغ ضَد کِ ثب ایي طاز    

ًفز ثِ ظزفیت    92  طجمِ، حذٍد ی  راّزٍ در سِ در

گزدد. ّوچٌیي در خَاثگبُ خَاّزاى ًیش ثب   اضبفِ هی

غَرت راّزٍیی در همبثال   سبخت ی  ردیف اأبق ثِ

خَاثگبُ یبسیي ثِ ضکل ًؼلی، ثسیبری اس هاطک ت  

گزدد ٍ کوجاَد فاربی اختػبغای         اسکبى رفغ هی

جْت ثَفِ خَاثگبُ ثزادراى ثب سبخت ی  اأابق در       

 گزدد. هحَطِ هیبًی دٍ خَاثگبُ هزأفغ هی

حسیٌی گفت: ثاب سابخت ٍ هتوزکاش ًواَدى            ضبُ

ُ     ّبی ثْذاضتی  سزٍیس ّابی    در ّز طجمِ خَاثگاب

اهیزکجیز ٍ چوزاى هطک ت هَجاَد )هبًٌاذ رفاغ       

أاَاى    ػیَة فبض ة ٍ ثَی ًبهطجَع ٍ ...  را ّن هی 

 حل کزد. 

ٍی افشٍد: جْت اهٌیت ٍ رفبُ ثیطتز داًطجَیبى ٍ       

گزفتي دیذ خَاثگبُ یبسیي اس     ایجبد هحیطی آرام ٍ 

ّب دیَارکطی حیبط  هسیز داًطگبُ ثِ سوت خَاثگبُ

رطتی ایي خَاثگبُ هْن ٍ رسم است کِ هاسبػذت       

طلجذ ٍ أحمك آى اسجولِ  هسئَلیي ثب ایي ادارُ را هی

ّبی ایي ادارُ است. ّوچٌیي هحػَر ًواَدى   ثزًبهِ

   ُ ّابی یبسایي ٍ       فربی ثبس جلَی اًتظبهبت خَاثگب

الشّزا جْت کٌتزل ثیاطتز أازدد داًاطجَیبى ٍ           

ثِ داخل هحَطِ   جلَگیزی اس ٍرٍد حیَاًبت ٍحطی

ثبضذ. در ایي خَاثگبُ کَرز ٍ  خَاثگبُ ًیش ضزٍری هی

 الشّزا ثب هطکل رٍضٌبیی راّزٍّب هَاجِ ّستین.

ّب ثبثیبى ایٌکِ هذت طَرًی اس  هسئَل ادارُ خَاثگبُ

آهیشی خَاثگبُ ثزادراى گذضتِ ٍ دیگز ٍجْاِ      رًگ

هٌبست ًذارد گفت: أیهیي ٍ اختػبظ ثَدجِ جْت    

آهیشی خَاثگبُ ثازادراى هَردًظاز ایاي ادارُ         رًگ

 است.

حسیٌی گفت: ثب أَجِ ثِ حجن ثبری کابری در      ضبُ

ّب ثب  ادارُ خَاثگبُ  ّب، خَاثگبُ خَاّزاى ٍ هحَطِ آى

دّاذ کاِ در       سِ ًیزٍی خبًن ًظبفت را اًجبم های    

ای اس هَارد دچبر ًماع در اًجابم ایاي اهاَر             ربرُ

ثب چْابر ًفاز ادارُ       گزدد )ثب أَجِ ثِ ایٌکِ لج ا  هی

کِ ثبسًطستِ ضذُ است  ٍ ّوچٌبى خأل   گزدیذُ هی

کوجَد ًیزٍ ٍجَد دارد. ایاي هاطکل در خَاثگابُ          

ثزادراى ًیش ٍجَد دارد ٍ ایي  ادارُ ًیابس هاجزم ثاِ      

هازد   سى ٍ ی  ًایزٍی    حذالل ی  ًیزٍی خذهبأی

 دارد.

حسیٌی گفات: اس دیگاز الاذاهبت ایاي ادارُ             ضبُ

ّب ثاِ    أطکیل کویتِ سبهبًذّی فربی سجش خَاثگبُ

   ُ ّاب ٍ فاربی ساجش         ّوت هسئَلیي ادارُ خَاثگاب

آثبى هبُ هؼبٍى داًطجَیی ٍ     0داًطگبُ است کِ در 

فزٌّگی داًطگبُ اس ٍرٍدی خَاثگبُ ثزادراى ٍ رًٍذ    

 ریطزفت فربی سجش آى ثبسدیذ ثِ ػول آٍرد.

ّب ثیبى ایٌکِ ثبٍجَد  در خبأوِ هسئَل ادارُ خَاثگبُ

ّوِ هطک ت ایي ادارُ سؼی ثز آى دارد ثب اهکبًبت    

هَجَد رفبُ داًطجَیبى را ثزلازار کٌاذ ٍ ّواَارُ       

هؼبٍى داًطجَیی ٍ فزٌّگای ٍ خاَد ایاطبى در            

ُ   سبػبت هختلف ضجبًِ ّاب سزکاطی      رٍس ثِ خَاثگب

کزدُ ٍ اس ًشدی  هطک ت داًطجَیبى را ضاٌیذُ ٍ   

 ًوبیٌذ. ٍفػل هی حل

 مشکالت و برنامه های  خوابگاه های دانشجویی          نگاهی به 

          دانشگاه تفرش



 13 خَاّيد، خَاّن گفت: تحصيل، تْريت ٍ ٍزشش.  ى كَتبُ اش هي ثپسسٌد كِ ضوب اش جَاى چِ هى اهبم خبهٌِ ای :   اگس دز يك جولِ

ثِ گصازش خجسًبهِ هسئَل ادازُ تسثيت ثدًی ٍ فَق  

ثسًبهِ داًطگبُ تفسش گفتت: ثبتَجتِ ثتِ ضتسٍ            

جطٌَازُ ٍزشضی پبييصُ داًطگبُ تفسش هتسبثاب        

گسٍّی )ٍاليجبل، فَتسبل، ثسکتجبل( پت  اشرسهتِ    

كطی ٍاهالم ثسًبهِ هسبثاب  دزسبلي ٍزشضی ضْيد 

ضْسيبزی داًطگبُ تفسش اغبش ضدُ است. هسبثاب     

آذز اداهتِ     52هْس ضسٍ  ٍتتب     52ايي جطٌَازُ اش 

ّبی اًفتسادی داز     دازد. ٍی افصٍد: هسبثاب  زضتِ

ٍطٌبة شًی ثِ اتوبم زسيدُ است. زججی گفت: ثتِ       

هٌبسجت ّفتِ تسثيت ثدًی دز سَم آثبى ايتي ادازُ    

ستبً  استترسزايگبى ٍيت ُ        1اردام ثِ ثسگتصازی   

ًفساش داًطجَيبى اش آى  32داًطجَيبى پسس ًوَد كِ 

استاجبل كسدًد.ٍی افتصٍد: دز ايتي زاستتب ازدٍی          

 4طجيعت گسدی ثِ دزُ ٍپ  ضْسستبى تفتسش دز    

داًطچَ پسس ثسگصاز ضد. ايي ازدٍ   23آثبى ثب حضَز 

هْس ثسای ثبًَاى ثسگتصاز گصديتد.     03پيص اش ايي دز 

ثسًبهتِ داًتطگبُ      ثدًی ٍ فتَق    هسئَل ادازُ تسثيت

تفسش ثب اضبزُ ثِ طجيعت شيجبی پبييص دز تفسش ثتِ   

گسدی ديگسی ثِ دزُ ًاَسبى  ثسگصازی ازدٍی طجيعت

آثتبى    51داًطجَ دز     12ضْسستبى تفسش ثب حضَز 

هبُ اضبزُ كسد. ٍی افصٍد: هتطبثِ ايتي ازدٍ ثتسای          

ضدُ ثَد    آثبى دز ًظس گسفتِ 11ثبًَاى دزُ دالزام دز 

 كِ ثِ هلت ثبزًدگی لغَ گسديد.

  ورزش دانشجویی 

 تفرش طبیعت گردی دره نقوسان شهرستان 



 14 اهبم خبهٌِ إ :   ٗك كبس اسبسى ثبٗستى ثِ ثْتشٗي ك٘ف٘تْب ػشضِ ضَد، تب هبًذگبس ثبضذ. 

حسٌ٘ؼلٖ خبى ًک٘سب فشصًذ حبجٖ هال سججعؼعلعٖ    

 -خَسض٘ذٕ دس تشخَساى تفشش ۸۵۲۱هؤرى )هتَلذ 

خَسض٘ذٕ( هَس٘قع٘عذاى ٍ      ۸۵۲۲آثبًوبُ  ۲ٍفبت 

خَاًٌذُ صبحت سجعك ػرعش جعبجعبس اسع .                      

ضشٍع هَس٘قٖ ٍٕ اص تؼضِٗ ثَد. دس تکِ٘ دٍل  دس    

كشد، سعسع     صهبى هظفشالذٗي ضبُ تؼضِٗ خَاًٖ هٖ

هَس٘قٖ سبص ٍ آٍاصٕ سا صٗش ًظش استبداى صهبى خَد 

 ضشٍع كشد.                                                          

ٍٕ اص پ٘طکسَتبى خَاًٌذگٖ اس . صذإ صٗش پعش    

اس . ًک٘سب فشصًذ حعبجعٖ     تحشٗش ٍ هوتبصٕ داضتِ

هؤرى )حبج هال سججؼلٖ( ثَد. خَد ًعکع٘عسعب دس          

اس  ٌّگبم ت٘عشخعَسدى    إ سادَٖٗٗ گفتِ هربحجِ

سعبلعِ      ۲ضوسعٖ(      ۸۵۲۱ًبصشالذٗي ضبُ جبجبس) 

 اس .  ثَدُ

ٍٕ اص طفَل٘  صذاٖٗ سَسب، هل٘ح ٍ هطجَع داضع ،  

پذسش، استبدش ثَد ٍ سهَص خَاًٌذگٖ سا ثِ اٍ ٗعبد  

تَاى ه٘شصا ثبثب سا ًبم ثعشد.   داد. اص دٗگش اسبت٘ذش هٖ

ٌَّص ثِ سي ثلَؽ ًشس٘ذُ ثَد كِ خَاًٌذگٖ اٍ هَسد 

تَجِ جشاس گشف  ٍ اص ضجِ٘ خَاًْبٕ تک٘عِ دٍلع      

ّب ٍ خَاًٌذگبى هؼعشٍ    خَاى ضذ؛ ٍ ثؼذّب اص ضجِ٘

 ُ اس  اصدٍاج دٍم    گشدٗذ. ًک٘سب دٍثبس اصدٍاج كشد

ثَد. دس سبلْبٕ پبٗبى ػوش دس   دس سي ّطتبد سبلگٖ 

حَالٖ سٍستبٕ كَّ٘ي صه٘ي داضعتعِ ٍ صساػع         

 اس . گزساًذُ كشدُ ٍ سٍصگبسش سا دس آًجب هٖ هٖ

كبس دٍلتٖ ججعَ  ًعکعشد       

كطبٍسص ثَد ٍ ً٘بص هبلٖ ّن 

ًذاض  هشدٕ هتذٗي ثعَد  

گبُ ثٖ ٍضعَ آٍاص     كِ ّ٘چ

 خَاًذ. ًوٖ

اٍ هَس٘قٖ سا ساص ٍ ًع٘عبص    

هؼٌَٕ ٍ ػبطفٖ ثب خعبلع    

داًس . ّش سٍص ثعش    ٗکتب هٖ

سٍٕ اٗعَاى خعبًعِ آٍاص        

سب  ػوش كشد ٍ دس اٗي ػوعش   ۷۲خَاًذُ، ًک٘سب  هٖ

ّبٕ هْجَس هَس٘قٖ اٗشاًٖ سا    طَالًٖ ث٘طتش گَضِ

 فشا گشف  ٍ ثِ ضبگشداًص تؼل٘ن داد.

حسٌ٘ؼلٖ خبى ًک٘سب دسثبسُ اّوع٘ع  تعذسٗع        

گَٗذ: استبدش هؼ٘ي الجکعب    هَس٘قٖ دس گزضتِ هٖ

گزاضتعِ تعب اٍ        هذاد سا ه٘بى اًگطتبى دستص هٖ

 دسستٖ آٍاص ثخَاًذ.   ثِ

ثب ػلٖ اكعجعش    ۸۵۱۲حسٌ٘ؼلٖ خبى ًک٘سب دس سب  

سبص كِ ًغوعبت ٍ     ضٌْبصٕ استبد هَس٘قٖ ٍ آٌّگ

آٌّگْبٕ فشاٍاًٖ سبختِ كِ اص جولِ ثْتشٗي پ٘عص  

اس  ٍلٖ  ضذ ّوکبسٕ داضتِ دس آهذّب هحسَة هٖ

چَى ًَاس ٍ صفحِ دس آى صهبى دس اٗشاى هَجَد ًجَد 

اص ث٘ي سف . حسٌ٘ؼلٖ خبى ًک٘سب ٍ  ػلٖ اكجش خبى 

ضٌْبصٕ  دس اٍائل دس سادَٗ ثب اػضبء اسكستعشٕ ثعب     

سادَٗ ثشًبهِ اجشا كشدًذ.  استبد حبتعن ػسعگعشٕ       

خَاًٖ ثِ ضَُ٘ جذهب سا ًضد اٍ فعشا   فشاّبًٖ كِ آٍاصُ

گشف  ٍ تٌْب ثبصهبًذُ اص ًسل ضبگشداى ًعکع٘عسعب     

فَت كشدُ ٍ دس  ۸۵۲۵آثبًوبُ  ۲ثبضذ.  ًک٘سب دس   هٖ

هقجشُ اهبم صادُ احوذ سٍستبٕ كَّ٘ي تفعشش ثعِ     

 اس .  خبک سسشدُ ضذُ

هقجشٓ ًک٘سب دٍ سٌگ داسد؛ ٗکٖ سٌگ جذٗوٖ ٍ   

كِ حبتن ػسگشٕ، خَاًٌذُ ٍ  -دٗگشٕ سٌگِ جذٗذ 

اسع .   ضبگشدِ ًک٘سب ثشإ پبسذاض  ٗبدِ اٍ ثٌب كشدُ

دٍ ججشِ كٌبسِ ّن دس ًضدٗکٖ هقجشٓ ًک٘سب، ًقطْبٗعٖ  

ثش اٗي دٍ ججش حك ضذُ؛ ًقص ضبًِ ٍ ضبًٔ چَثٖ ٍ 

ج٘چٖ ٍ تسج٘ح ٍ دٍ ً٘وذاٗشُ ّن ثِ ضکلِ كالُ ثعش  

سٍٕ سٌگِ ججشّب هَجَد ثَد. ّوچٌ٘ي ّف  كبس   

حسٌ٘ؼلٖ خبى ًک٘سب هجَص اًتطبس دسٗبفع   سٌتٖ 

اس . اٗي كبس  ًِ جطؼِ اص آثبس ًعکع٘عسعب         كشدُ

 گ٘شد. ّوشاُ هربحجِ سادَٖٗٗ ٍٕ سا دسثش هٖ ثِ

موسیقیدان و خواننده صاحب سبک   

حسینعلی خان نکیسا تفرشیزنده یاد   

 ۱اداهِ اص صفحِ 

دّٖ  ٍاحذ ًقلِ٘ ثعِ اسعبت٘ذ سا       ٍٕ تؼذاد سشٍٗ 

پٌج ثبس دس سٍص، كبسكٌبى سا سِ ثعبس دس طعَ  سٍص ٍ       

سشٍٗ  پخص غزإ داًطجَٗبى دس داخل داًطگبُ   

 اػالم ًوَد. ۵۲الٖ  ۸۱ٍ داخل ضْش اص سبػ  

ػجذالْٖ اداهِ داد:  ثعب تَجعِ  ثعِ تؼعذاد اًعذک            

دّعٖ    ساًٌذگبى ٍ ػوش ثبالٕ ٍسبٗل ًقلِ٘، سعشٍٗ  

كبس ثس٘بس دضَاسٕ اس  كِ ثبّو ، سؼٖ، تعالش ٍ    

ّوجستگٖ كبسكٌبى ٍاحذ ًقلِ٘ ثِ ًحَ هطلعَة دس      

حب  اًجبم اس .   هسئَ  اداسُ  خعذهبت ػوَهعٖ،     

ٍاحذ ًقلِ٘ ٍ فضبٕ سجض ترشٗح كعشد:  دس ثخعص          

خذهبت ػوَهٖ  ثِ هٌظَس ثْتش اًجبم ضذى  ٍظبٗف    

ّبٖٗ طشاحعٖ ٍ دس       خذهبتٖ ً٘شٍّبٕ خذهبت، فشم  

اخت٘بس كبسكٌبى جشاسگشفتِ اس  تب دس صَست هشاجؼِ 

ّعب    ً٘شٍّبٕ  ًحَُ ًظبف  ٍ تبسٗخ اًجبم آى دس فشم   

 ثج  گشدد. 

ػجذالْٖ تؼَٗض ٍسبٗل تَصٗغ غزا دس هْوبًعسشإ    

اسبت٘ذ،  طجخ ٍ تَصٗغ غزا اسعبت٘ذ دس هْوبًعسشا،         

سصسٍ ًوَدى غزإ اسعبت٘ذ اص طشٗع  اتَهبسعَ٘ى          

تغزٗعِ ٍ تؼعَٗض ٍسعبٗل ضخعرٖ اسعتبداى دس             

هْوبًسشإ اسبت٘ذ سا اص دٗگش اجذاهبت اٗعي ٍاحعذ       

 جْ  استشاح  استبداى ػٌَاى ًوَد.

دّعٖ اداسُ     ٍٕ دس پبٗعبى اص صحوعبت ٍ سعشٍٗ          

ّعبٕ    تأس٘سبت ٍ كبسكٌبى اٗعي ٍاحعذ دس سعبػ       

سٍص  ثِ ػل  ثعشٍص هعطکالت آثعٖ ٍ        هختلف ضجبًِ

 ُ ّبٕ داًطجَٖٗ تقعذٗش ٍ تعطکش          ثشجٖ دس خَاثگب

 ًوَد. 



اش  امبم حسیو )ع( :   بر خذاًىذ است كَ ُیچ گرفتبرى بَ زيبرت مو ىیبيذ مگر آه كَ اً را ضبدمبه ببزگرداىم ً بَ خبىٌادٍ 

 15 برسبىم. 

ُیئت محبابه امایراونٌىیو ی اع )ع( ً باسی              

داىطجٌيع از كبركيبه خاذمبت داىاطگبٍ رشارش          

 رقذير ىنٌدىذ.

بَ گسارش خبرىبمَ،  جنعع از داىطجٌيبه بب حاوٌر  

در دفتر خذمبت داىطگبٍ رشرش از ُنکابر  اياو         

ُاب     ًاحذ در ُرچَ بِتر برگاسار ضاذه مراسام         

سٌگٌار  ضِبدت سالر ضِیذاه رقاذير ً راطکر         

ىنٌدىذ. گشتيع است كَ ايو كبركيبه زحنت كص در 

ايبم سٌگٌار  اببیباذا  اوحاسیو )ع( یاساداراه        

ُاب باَ ماسجذ       حسیيع را از داخل ضِر ً خٌابگبٍ

حورت ابٌاوشول )ع( داىطگبٍ ً بابوعک  اىتقاب           

 دادىذ.

ُنسمبه بب فرا رسیذه ُشتم صشر سابورًز ضاِبدت     

امبم حسو )ع( مراسم یسادار  ً سٌگٌار  ضبمگبٍ    

آببه مبٍ در مسجذ حاورت ابٌاوشاول       ۶۱يکطيبَ 

 )ع( داىطگبٍ رشرش برگسار گرديذ.

در ايو مراسم  معيٌ      كَ بَ ُنت كابىٌه اُال       

ً    بب حاوٌر ماسئٌویو، داىاطجٌيبه ً         بیت )ع( 

ُیئت یسادار  زاغرم ضِرساتبه رشارش برگاسار          

گرديذ،  حجت االسالم ًاونس نیو خسرً   بَ بیبه  

فوبيل ً ميبقب ضخاییت امابم حاسو مجتباع            

اوسالم پرداختيذ ً راكراه اُال بیات )ع( در       ی یَ

 یسا  آه بسرگٌار، مرثیَ سرايع ىنٌدىذ.

گشتيع است در  پبيابه یاساداراه مِنابه ساشرٍ         

حورت رقیَ )س( ً كريم اُل بیات  امابم حاسو       

 مجتبع )ع( بٌدىذ.

برگساری هراسن عساداری ضْبدت حضرت رقیِ )س( ٍ اهبم حسي هجتبی )ع( در داًطگبُ تفرش 

تجلیل از كبركٌبى خدهبت ٍ ًقلیِ داًطگبُ تَسط ّیئت هحببى اهیرالوَهٌیي )ع( ٍ بسیج 

 داًطجَيی  داًطگبُ تفرش

حجت االسالم ً اونس نیو ظرافت ماسئٌ  دفتار      

ىِبد ىنبييذگع مقبم معظام رُابر  در داىاطگبٍ           

رشرش ً ایوب  بسی  داىطجٌيع ً ُیئت محبابه     

آببه مبٍ    ۶1امیراونؤميیو ی ع )ع( بعذ از ىنبز ظِر   

از حسیو یسگر   بب اُذاء وٌح ساابس، رقاذير ً      

رطکر ىنٌدىذ.یسگر  در ايبم مابٍ محارم كناب           

ُنکبر  را بب داىطجٌيبه داضتَ ً در رنبم مراحال     

ايبم سٌگٌار  اببیبذا  اوحسیو )ع( پاب باَ پاب        

داىطجٌيبه فوب  مسجذ را برا  مبٍ محرم آمابدٍ      

ىنٌدىذ. ً  یالًٍ بر مسؤًویت خاٌد در داىاطگبٍ       

ك یذدار  مسجذ حورت ابٌاواول )ع( داىاطگبٍ         

 رشرش را  ىیس بر یِذٍ دارد. 

تجلیل ّیئت هحببى اهیرالوَهٌیي )ع( ٍ بسیج داًطجَيی از كبرهٌد زحوت كص داًطگبُ تفرش 
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