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اجتماع بسرگ عاضًرائیان حسیىی  در داوطگگگاٌ     

 تفرش  

 رئیس داوطگاٌ تفرش:

 ابر رایاوٍ داوطگاٌ تفرش يارد فاز اجرایی می ضًد.

 

 رئیس داوطگاٌ تفرش:

رایسوی جُت تاسیس دفتر جُاد داوطگاَی در 

 داوطگاٌ تفرش

اعالم آمادگی خّیر ویک اودیص جُت تکمیل پريشٌ 

 ساله يرزش َای آبی داوطگاٌ تفرش

  2صفحٍ 

  3صفحٍ 

  5صفحٍ 

 10صفحٍ 

 5صفحٍ 

مزاسم معبرفٍ زاوطجًیبن يريزی 

جسیس زاوطگبٌ تفزش عصز ريس ضىجٍ 

ثٍ َمت معععبيوعت       ۰5/۷/10مًرخ 

فزَىگی ي زاوطجًیی زاوطگبٌ تفزش 

ي ستبز استمجبل اس مُعز زاوطعگعبٌ      

تفزش زر مجمًعٍ فزَىگی پزيفسًر 

حسبثی ضُزستبن تفزش ي ثب ضزکعت  

زاوطجًیبن ي مسئًلیه ثزگشار گززیس. 

رئیس زاوطگبٌ تفزش زر ایه آیعیعه   

آمس گًیی ثٍ زاوطجًیعبن   ضمه ذًش

يريزی جسیس  گفت: چعُعبر سعبل         

تحصیل زر زاوطگبٌ تفعزش  زيران    

کىىسٌ زر سوسگی ضمب ي    مُم ي تعییه

کسعت    ثستزی مىبست ثزای تحصیل 

مُبرت  اوتربة ضغل ي حتی اسزياج   

زکتز  محمسلبسم سحبة ثبثیبن  است. 

کٍ زاوطگبٌ تفزش زر ممبیسٍ ثعب     ایه

َب اس امعتعیعبسات ي           زیگز زاوطگبٌ

َبی يیژٌ ي ممتبسی ثزذًرزار  پتبوسیل

است افشيز: زاوطعجعًیعبن ثعبیعس           

استفبزٌ اس فزصت تحصعیع عی     ضمه 

  زیعس   ضسٌ زر زاوطگبٌ تفزش  فزاَم

متفبيت وسجت ثٍ ضزایط ي پتبوسیعل  

ایه زاوطگبٌ زاضتٍ ي ایه پتبوسیل را   

امتیبسی ثزای رضس ي ضکًفبیی ع معی  

 ذًز ثساوىس.  

يی يسعت زاوطگبٌ  محیط طجیعی ي   

زيراس تزافیک ي اسزحعب        سزسجش ثٍ

ضُزی  زارا ثًزن زریبچٍ مصىًععی   

مًسٌ تبرید طجیعی  يجعًز ثسعتعز      

مىبست ثزای ایجبز سمیه گ ف  يرسش 

پبراگالیسر ي پبرامًتًر ثٍ زلیل يجعًز  

َب ي محیط کًَسعتعبوعی را اس         کًٌ

امتیبسات يیژٌ زاوطعگعبٌ       تزیه مُم

تفزش عىًان ومًز. مسئعًل وعُعبز       

ومبیىسگی ممب  معظم رَعجعزی زر       

زاوطگبٌ تفزش ویش زر ایه آییه گفت: 

کست عع عم ي      زر زیه مجیه اسال  

  ٍ ای    زاوص ثبالتزیه عجبزت ي ممعسمع

ثزای عمل ي تُذیت است ي اگز َمزاٌ 

ثب عمل ضًز ممسس ي زارای جبیعگعبٌ   

االسعال      ای است. حجت  ممتبس ي يیژٌ

رسًل ظزافت افشيز: کست تعًفعیعك    

ع م ي زاوعص زر زيران جعًاوعی          

تزیه عىبیت ذسايوس ثٍ ضعمعب      ثشرگ

است کٍ ثبیس زر مسیز رضس ي تعبلعی   

زرراٌ کست ع عم ي زاوعص لعس           

ثززاضتٍ ي آیىسٌ کطًر را ثٍ سعمعت   

تًسعٍ ي ضکًفبیی رَىمًن سعبسیعس.   

يی تصزیح کزز: رسبلعت کعىعًوعی        

زاوطجًیبن زر زيران طالیی تحصیعل  

ع م زر زاوطگبٌ  تالش ثزای کسعت    

ع م ي زاوص  تُذیت ي اذالق اسعت.    

مسئًل وُبز ومبیىسگی ممب  معععظعم    

رَجزی زر زاوطگبٌ تفزش ثب اضبرٌ ثعٍ  

سًرٌ وجم يَأَنْ لَیْسَ لِ ْإِوْسَعبنِ   3۰آیٍ 

إِلَّب مَب سَعَی   افشيز: اوسبن جش سعی ي    

تالش ذًز چیش زیگزی ویسعت لعذا     

پیطزفت َز اوسبوی زر مسبئل مبزی ي 

معىًی زرگزي تالش ي سعی ذًز است 

ي ذسايوس متعبل ثب تًجٍ ثعٍ اعع عب      

يی  اذتیبر ي عمل ثٍ اوسبن     ومًزن 

را وسجت ثٍ اعمبل ي رفتبر ذًز اججعبر  

وىمًزٌ ي ثزای اذتیبر اوسبن احعتعزا    

 لبئل است.  

 12ازامٍ زر صفحٍ                    

 فرماودار تفرش :  

ایجاد ضُرک ضرکت َای داوص بىیان ایرالکً در 

 داوطگاٌ تفرش

 ۷صفحٍ 

 داوطگاٌ تفرش برگسار ضد  يريدی جدید آییه معارفٍ داوطجًیان 



تِ هٌاسثت اٍلیي سٍص اص ّفتِ دفاع همدذ  ٍ قمداسى     

 ُ ّا تاس دیگدش      آى تا آغاص سال قحصیلی جذیذ داًشگا

داًشگاّیاى ٍ داًشجَیاى داًشگاُ قفشش تا حضَس دس  

یادهاى شْذای گوٌام داًشگاُ قفشش تا شْیذاى، اهام  

العالی( قجذیدذ     شْیذاى ٍ همام هعظن سّثشی )هذظلِ

پیواى ًوَدًذ. دس ایي هشاسدن هدولَلیي ٍ هعاًٍیدي       

داًشگاُ قفشش، هعاٍى فشهاًذاس ٍ جاًدشیي فشهاًدذُ     

سپاُ ًاحیِ قفشش ٍ تشخی اص سٍسا ٍ هولَلیي اداسات   

 شْشستاى قفشش ًیض حضَس داشتٌذ.                                                      

اّذای شاخِ گل تِ شْذای گوٌام ٍ خدارشُ گَیدی          

قَسط یىدی اص سصهٌدذگاى ٍ ایرداسگشاى داًدشگاُ             

)فشهاًذُ پایگاُ تدوی  اداسی داًدشگاُ قفدشش( اص           

 ّای دیگش ایي هشاسن تَد. تشًاهِ

شَد، دٍ شْیذ گوٌام داًدشگاُ قفدشش دس      یادآٍس هی

ٍ تذس تِ دسجِ ٍاالی شْادت ًائدل      ۸ٍالفجش   عولیات

دس داًشگاُ قفدشش      ۲۵هاُ سال  فشٍسدیي ۵۲شذًذ ٍ 

 تِ خان سپشدُ شذًذ.  

 یادشاى گشاهی                                                        

ّوِ تایذ تذاًٌذ وِ دس دٍساى دفاع همذ  چِ هعجضات عظیوی اص حضَس هؤهٌاًِ ٍ پش قالش ًیشٍّای تویجی  اهام خاهٌِ ای :   

 ّای جٌگ اقفاق افتاد؛ ایي سا تایذ ّوِ تذاًٌذ.  دس صحٌِ
2 

 گلباران یادمان شهدای  گمنام دانشگاه تفرش  در آغاز هفته دفاع مقدس

تِ هٌاسثت گشاهیذاشت ّفتِ دفداع همدذ ، دّدِ           

اهاهت ٍ ٍالیت ٍ آغاص سال قحصیلی جذیذ جوعدی اص    

هولَلیي ٍ اعدضای شدَسای فشٌّگدی ٍ اجتواعدی           

داًشگاُ قفشش سٍص یىشٌثِ چْاسم هْشهاُ تا ًوایٌذُ    

 ٍلی فمیِ ٍ اهام جوعِ  قفشش دیذاس ًوَدًذ.

ًوایٌذُ ٍلی فمیِ ٍ اهام جوعِ  قفشش دس ایي دیدذاس      

داشتي یاد شدْذا وودتش اص شدْادت           گفت: صًذُ ًگِ

ّا ٍ ایرداس ٍ       ًیوت ٍ تایذ همام شْذا، اسصش خَى آى 

ّا سا ّوَاسُ دس خارشّدا ٍ یادّدا         ّای آى فشاًی جاى

 صًذُ ًگِ داشت.                      

ٍالوولویي هحوذ هؤهٌی تا اشاسُ تِ دٍ  االسالم حجت  

ّدای    همَلِ فشٌّگی حجاب ٍ عفدا  ٍ ًدیض آسدیة      

ّا افضٍد: تایذ دس     اجتواعی خصَصاً دس هحیط داًشگاُ

ایي عشصِ تویاس واسوشد ٍ ٍلت صش  وشد ٍ داًشگاُ    

گًَِ ودِ هولىدت ٍ جاهعدِ           تایذ اسالهی تاشذ ّواى

 اسالهی است.  

ٍی دس خاقوِ ضوي قأویذ تش حواسدیت ٍ دلدت دس          

 ِ ّای فشٌّگدی تدا قَجدِ تدِ تیاًدات ٍ               اًجام تشًاه

ّا سّثشی دس خصَص فشٌّگ ٍ واس فشٌّگدی   سفاسش

عولىشد هذیشیت فشٌّگی    ّا ٍ ًیض جاهعِ، دس داًشگاُ

سا تویاس خدَب اسصیاتدی       ٍ اجتواعی داًشگاُ قفشش  

 ًوَدًذ.

 دانشگاهیان دانشگاه تفرش با نماینده ولی فقیه و امام جمعه  تفرشدیدار 

تِ هٌاسثت گشاهیذاشت ّفتِ دفداع همدذ  ٍصًدذُ         

داشتي یاد ٍ خارشُ شْذا، ایراسگشاى، جاًثداصاى ٍ     ًگِ

قىشین داًشجَیاى شاّذ ٍ ایراسگش ٍ خاًَادُ ایدشاى،    

جوعی اص هدولَلیي ٍ اعدضای شدَسای فشٌّگدی ٍ           

اجتواعی داًشگاُ قفشش تا خاًَادُ داًشجَیاى سجاد   

دیدذاس    ۲۲5/5۲ٍ صّشُ هْشی سٍص دٍشدٌثِ هدَس           

 ًوَدًذ.

آلای هحوَد هْدشی جاًثداص قفششدی ٍ پدذس ایدي               

ِ  تاشٌذ وِ سال داًشجَیاى هی عٌَاى تخشذاس دس     ّا ت

فشهاًذاسی شْشستاى قفدشش تدِ خدذهت خالدصاًِ           

پشداختٌذ.  دس حاشیِ ایي دیذاس جاًثاص هْشی تِ تیاى    

ّدا ٍ     خارشاقی اص دٍساى شىَُ، ایراس، قثلَس پدایوشدی 

ّددای سصهٌددذگاى دفدداع همددذ  ٍ شددْذا         سشددادت

 پشداختٌذ.

وِ دس قاتوتاى سدال     3131هحوَد هْشی هتَلذ سال 

ٌّگاهی وِ پایِ سَم دتیشستاى سا گزساًذُ تَد،    3131

تِ هٌارك عولیاقی سش پل رّاب ٍ پادگاى اتَرس اعضام   

 هی شَد. 

دس عولیات تاصی دساص تِ عٌَاى قه قیش اًذاص شدشوت    

وشدُ ٍ صخوی هی شَد. پس اص سِ هاُ قاتوتاى دٍتاسُ  

تِ هذسسِ تش هی گشدد ٍ قدا تْودي دس ودال  دس           

 ششوت هی وٌذ ٍ دٍتاسُ تِ جثِْ اعضام هی شَد. 

ٍی دس عولیات فتح الوثیي، تیت الومذ  حضَس یافتِ 

ٍ تِ دلیل اصاتت قیش تِ سش ٍ پا هجدشٍ  هدی شدَد.       

ّوچٌیي دس عولیات ٍالفجش همذهاقی اص ًاحیِ شىن ٍ   

تاصٍی ساست هجدشٍ  شدذ.هْشی دسعولیدات ّدای          

 جضیشُ هجٌَى، هشصاد ًیض حضَس داشتِ است.

 در  هفته دفاع مقدس

 دیدار اعضای شورای فرهنگی با خانواده دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تفرش  



سمبن بب فزا رسیدیذن امیب          به گشارش خبزنبمه، هم

سوگواری حضزت اببػبذاهلل الحسدن)ع( اجیمیعیبع        

ضنبه بدسمم و ضص میریزمیب        بشرگ ػبضورائدبن دو

سمبن بب پبنشدهعدن روس اس مب  محز  الحزا  سیب      هم

هجزی قعزی بزگشار ضذ و دانطیایبهیدیبن         8341

دانطاب  تفزش در ػشای سزور و سبالر ضردذان به سز 

 و سدنه سدنذ.

والعسلعیدین    االسال  امن بزنبمه مؼنوی بب حضور حجت

مزتضی آقب ترزانی ػضو هدبت ػلیعیی میهسیسیه        

آموسضی پژوهطی امب  خعدنی )ر ( در مسیجیذ           

حضزت ابوالفضل )ع( دانطایب  تیفیزش بیزگیشار            

اسمبد حوس  و دانطاب  در امن مزاسم گفت: طلب    ضذ. 

تزمن و آخزمن هذف قدب  ػبضورا امیب    اصالح، اس مرم

 حسدن )ع( است.

االسال  مزتضی آقب ترزانی افشود: امب  حسدین    حجت 

نبمه خود هذف اس قدب  ػبضورا را اصالح  )ع( در وصدت  

وسیدلیه      .. اس انحزاف و مفبسذ به  ا. امت جذش رسو  

 مؼزوف و نری اس منکز ػنوان نعود. امزبه

وی ادامه داد: اصالح منحصز به قزن و سمبن خیبصیی     

دار بزای سپزدن امن جزمبن  ندست بلکه حزکمی ادامه

به دست مصلح کل است. مذرس حوس  ػلعده بب اضبر   

به مقب  خالفت الری انسبن تصزمح کزد: خذاونیذ اس     

بدن تعب  مخلوقبت انسبن را جبنطدن خیود نیعیود       

هیب وجیود        است، اسمؼذاد خالفت در تعبمی انسیبن 

داضمه و اسمؼذادی ببلقو  در آنبن است. آقب تریزانیی    

هب به تفکیز دربیبر       رو ببمذ انسبن تصزمح کزد: اسامن 

وجود خود بپزداسنذ سمزا تفکز درببر  وجود خیود اس    

ضصت سب  ػببدت ببالتز و افضل ػببدات اسیت. وی     

هب را بدرود  خلق ننعیود    بببدبن امنکه خذاونذ انسبن

است ادامه داد: برمزمن مدشان بزای حسیببیزسیی و       

هب، خود انسیبن اسیت      قضبوت درسمدنه اػعب  انسبن

رو انسبن نببمذ کبری کنذ که قضبوتیص دربیبر       اسامن

خودش قضبوتی نبدرست ببضذ. مذرس حوس  ػلعیدیه    

در خبتعه ببسگطت به خومطمن، خودسبسی و دلسوسی 

نعودن درسمدنه نفس خومص را برمزمن سمدنه بیزای    

هب ػنوان نعود. در امین        اصالح نفس وسنذگی انسبن

بیدیت )ع(         اجمعبع که به هعت هدئت محببن اهیل 

دانطاب  تفزش و بب حضور رمبست دانطاب ، مسئولدن 

کننذگبن به ػیشاداری   و دانطجومبن بزگشار ضذ ضزکت

سزامی در سوگ سبالر ضردذان امب  حسدین   و مذمحه

 )ع( پزداخمنذ.

اجتماع بسرگ عاضًرائیان  

در داوطگاٌ تفرش حسیىی 

 3 :   مب  محز  بزای مذهب تطدّغ مبهی است که پدزوسی، در ممن فذاکبری و خون به دست آمذ  است.  خعدنی )ر ( امب  

هعشمبن بب ضب چربر  مب  محز  هدبت ػشاداری دانطجومیبن دانطیایب       

 52تفزش به هعزا  هدبت رئدسه دانطاب  در روسمبی ببسرجبن واقیغ در      

کدلوممزی ضرز تفزش به ػشاداری پزداخمنذ. هیذف اس امین حیزکیت            

خودجوش ػالو  بز اقبمه ػیشای  

بسمای  ،امجبد همسبالر ضردذان

بدن مزد  و دانطجومبن و دػوت 

اس آنبن بزای حضور در میزاسیم   

ػشاداری در دانطاب   بود، که بیب  

اسمقبب   اس طزف مزد   روبیزو    

 ضذ.

به گشارش خبزنبمه، در سوگ حضزت اببػبذاهلل الحسدن)ع(، مرنذس  مزتضی صببزی قیبری    

معمبس بدن العللی و ػضو هدبت ػلعی دانطاب  تفزش در تکده بشرگ تجزمص تیریزان بیه      

تییالوت قییزان کییزمییم         

پزداخت.حضور قیبرمیبن در        

مزاسم ػشاداری امب  حسدن)ع(  

به منظور تالوت قزآن کیزمیم     

ای  توانذ به مک سنت حسنه می

هبی مذهبی تبذمل  مدبن هدئت

ضود که نمدجه بسدبر خوبی را   

 به هعزا  خواهذ داضت.

 عساداری تکیٍ بسرگ تجریص  در بروامٍ

قرائت قاری ممتاز بیه المللی ي عضً َیات علمی 

 داوطگاٌ تفرش 

 در عساداری َیات َای ضُر تفرش 

حضًر َیات عساداری داوطجًیان  

 داوطگاٌ تفرش 



تین ضٌب ضْیذ حویذسضب ًظبم داًطجَیبى داًشطابُ       

تفشش  دس هسبثقبت ٍسصضی اٍلیي کٌاششُ رششداساى     

 ضْیذ ضْشرتبى تفشش دٍم ضذ. ۴۴:فشهبًذّبى ٍ 

ثذًی داًطابُ تفششش ففشت4 دس         هسئَل اداسُ تشثیت

 872ضٌب تیوی  تین ضْذای ضْشرشتبى تفششش ثشب         

اهتیبص  ٍ  تین تفششش      872اهتیبص   داًطابُ تفشش  ثب 

اهتیبص  ثِ  تشتیت  هَفق ثِ کشست  هقشبم             8۴8ة ثب 

اٍل تب رَم ضذًذ.  پشٍیشض سبشجی ففشت4 دس ایشي                

هتشش    ۴;هسبثقبت دس سدُ اًفشادی  فبئضُ هشتضَی دس      

هتش  پشٍاًِ  هقبم اٍل ٍ دس اًفشادی هختلط    ۴;کشال  ٍ 

هتش کشال پشطت ثشِ هقشبم رشَم             ۴;هقبم دٍم ٍ دس 

یبفت.   ٍی افضٍد4 صّشا سهضبًی دیاش داًشطجَ        درت

 هتش قَسثبغِ اٍل ضذ.  ۴;ٍ  2۴۴داًطابُ تفشش ًیض دس 

ففتٌی ارت هسبثقبت ضٌبی ثشبًَاى اٍلیشي کٌاششُ           

ضْیذ ضْشرتبى تفششش      ۴۴:رشداساى   فشهبًذّبى ٍ 

ّشبی تفششش  اساو ٍ        ثب حضَس پٌج تین اصضْشرتبى  

ربٍُ ثِ هذت یک سٍص دس ارتخش ضٌبی ضْذای ایشي       

 ضْشرتبى ثشفضاس ضذ .

 4 اهبم خویٌی )سُ( 4    هحشم هبُ ًْضت ثضسگ ریذ ضْیذاى ٍ رشٍس اٍلیبی خذارت. 

 ضهیذ ضهرستان تفرش ۰۴۴در مسابقات ضىا ايلیه کىگرٌ سرداران، فرماوذهان ي 

 داوطجًیان داوطگاٌ تفرش در ردٌ تیمی ديم ي در  اوفرادی ايل ضذوذ  

اهلل ارتبى هشکشضی       ثِ ًقل اص سٍاثط عوَهی رپبُ سٍح

رشلطاش پبرذاس دکتش هصطفی ایشضدی  دس ضشطویي     

اهلل کِ دس تبالس ٍحذت    بطٌَاسُ هبلک اضتش رپبُ سٍح

داًطابُ آصاد ارالهی اساو ثشفضاس ضذ  ففت 4 ّشربلِ   

اهلل ثشب     بطٌَاسُ هبلک اضتش رپبُ ٍ ثسیج رشپبُ سٍح   

حضَس ًوبیٌذُ اضشاف فشهبًذّی کل رپبُ پبرشذاساى     

ضَد کشِ   عٌَاى ًبظش ٍ رخٌشاى بطٌَاسُ ثشفضاس هی ثِ

دس آخشیي سٍص   اهسبل ًیض ضطویي دٍسُ ایي بطٌَاسُ

 اص ّفتِ دفبع هقذس ثشفضاس ضذ.

اهلل تشصشی  کششد4       دثیشاضشاف فشهبًذّی رشپبُ سٍح    

ّب ٍ فشهبًذّبى ثشتش اص طشیشق اسصیشبثی ٍ       اًتخبة سدُ

فشیشد  ایشي      ّبی هطخص صَست هشی   تَرط کبسفشٍُ

ّب ّوَاسُ دس طَل ربل فعشبل ّشستٌذ ٍ دس         کبسفشٍُ

ّبی هطبثِ خَد سا هشَسد اسصیبثشی       پبیبى ّش فصل سدُ

 دٌّذ. قشاس هی

ّب ففشت4 دس پبیشبى        فشاّبًی ثب اضبسُ ثِ ًتبیج اسصیبثی

کبسفشٍُ ارشت    27ربل کبسفشٍُ داٍسی کِ هتطکل اص 

ّبی اقطبسی سا هشَسد      ّبی تخصصی ٍ ربصهبى هعبًٍت

ّشب     فشیشی اص ضشبخص      اسصیبثی قشاس دادُ ٍ ثب هعشذل   

ُ   ّبی تخصصی ٍ ربصهبى هعبًٍت ّب ٍ    ّبی اقطبسی  سد

فشهبًذّبى ثشتش سا ثشای حضَس دس بطٌَاسُ ارشتبًی ٍ   

 کٌٌذ. کطَسی هعشفی هی

ّبی اثالغی ٍ خالقبًِ دس طَل     ٍی افضٍد4 ابشای ثشًبهِ

ّبی هختلف  تَرط تین اسصیشبة      ربل تَرط کبسفشٍُ

یشب     فشیشد  رشبصهبى اقشطبسی       هَسدثشسری قشاس هی  

هعبًٍتی کِ ثتَاًذ ثبالتشیي ضبخص ثشتششی سا کشست      

 کٌذ. کٌذ ثِ هشحلِ ارتبًی ساُ پیذا هی

اهلل ثیشبى کشششد4      دثیشاضششاف فشهبًشذّی رشپبُ سٍح      

ّبی اقشطبسی ثشتشش ثشِ هشحلشِ            ّب ٍ ربصهبى هعبًٍت

ّشبی    ّب ٍ ربصهبى    کٌٌذ ٍ هعبًٍت کطَسی ساُ پیذا هی

ّشبی ثشتششی      اقطبسی کِ پس اص آًشبى دس ضشبخص         

اًذ دس بطٌَاسُ ارتبًی   ثیطتشیي اهتیبص سا کست کشدُ

 فیشًذ. هَسدتقذیش قشاس هی

فشاّبًی ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ دس ّش بشطٌَاسُ عولکششد        

فشیشد  ففشت4 دس       ربل فزضتِ هَسد اسصیبثی قشاس هی  

  ِ هٌظشَس هعشفشی ٍ       بطٌَاسُ کطَسی کِ هشدادهبُ ثش

ّب  فشهبًذّبى ٍ هذیشاى هَفق     ّب  سدُ یابى تجلیل اص 

ّبی   ّبی هختلف دس رط  ربصهبى   ثشتش رپبُ دس حَصُ

ًیشٍّبی هشسل  ثشفشضاس ضشذ هعبًٍشت فشٌّاشی ٍ             

ابتوبعی  ًیشٍی اًسبًی پبیَس ٍ ًبحیِ هقبٍهت ثشسیج  

 اساو خَش دسخطیذًذ.

ِ    ٍی اص ابشای ریبرت هٌظشَس ایجشبد      ّبی تطَیقی ث

   ُ ّشبی هختلشف      اًایضُ دس ثیي ًیشٍّبی هسل  دس سد

  ِ هٌظشَس تشغیشت دیاشش        ربصهبًی خجش داد ٍ افضٍد4 ث

ّبی اقطبسی رپبُ ثشای هٌتخجیشي   ّب ٍ ربصهبى هعبًٍت

دس بطٌَاسُ کطَسی ٍ ارتبًی اص ریبرشت تشطَیقی     

اهلل   ضَد. دثیشاضشاف فشهبًذّی رپبُ سٍح    ارتفبدُ هی

خبطشًطبى کشد4 دس ثخص ثسیج ًیض ثِ ّویي هٌشَال     

ُ   حَصُ ّشب ًوششات      ّشبیی کشِ دس اسصیشبثی        ّب ٍ پبیاب

ضشًَذ کشِ     اًذ ثِ دٍ ثخص تقسین هی کست کشدُ  ثبال

هٌتخجیي ثِ هشحلِ کطَسی هعشفشی ٍ دس بشطٌَاسُ        

ضَد هَسد   کطَسی ثسیج کِ دس ّفتِ ثسیج ثشفضاس هی

 فیشًذ. تجلیل قشاس هی

رکش ارت پبیابُ ضْیذ چوشاى داًطابُ تفششش    ضبیبى

 :293دس ثخص کبسهٌذی دس ٍضعیت ٍ عولکشد رشبل    

تشیي قشطش ٍ دس ثخشص       هفتخش ثِ کست عٌَاى هَفق

فشهبًذّی ثب فشهبًذّی  اروبعیل یعقَثی فش هَفق ثشِ  

 تشیي سدُ ثسیج دس ارتبى هشکضی ضذ. کست هَفق

 اهلل استان مرکزی در ضطمیه جطىًارٌ مالک اضتر سپاٌ ريح

تًسط پایگاٌ ضهیذ چمران    کسب  عىًان مًفق تریه قطر 

 داوطگاٌ تفرش  در بخص کارمىذی



رئیس داوطگبٌ تفرش گفت: اثررایبوٍ ایه داوطگبٌ طی  

 ضًد. دي تب سٍ مبٌ آیىذٌ يارد فبز اجرایی ػملی می

يگً ثب خجروگبر ایسىب، اظُبر کرد:  دکتر سحبة در گفت 

ومًوٍ ایه دستگبٌ پیطرفتٍ تىُب در دي داوطگگگبٌ       

امیرکجیر ي داوطگبٌ تفرش مًجًد است.يی ادامٍ داد:  

اقذامبت جذی ثسیبری ريی آن اوجگب    59در تبثستبن 

درصگذ     04ضذٌ است ي میسان پیطرفت آن حذاقل   

سگبزی در       ثرآيرد ضذٌ است.سحبة گفت: پگبرالگل    

خصًظ ایه پريشٌ ثٍ وتیجٍ رسگیگذٌ ي اقگذامگبت         

فیسیکی آن اوجب  ضذٌ است، امب مرحلٍ تکمیل وصگت  

افسارَب ثبقیمبوذٌ است ي ایىکٍ ثتًان از طگریگ         ور  

ضجکٍ از اثررایبوٍ استفبدٌ کرد، احتیبج ثٍ ثگررسگی     

ثیطتر دارد.يی در خصًظ کبرثرد ایه اثررایبوٍ گفگت:   

کبرثرد ػمذٌ ایه اثررایبوٍ در خبرج از داوطگبٌ است ي 

َبی سىگیه محبسجبتی اوجب   ثرای صىبیؼی کٍ فؼبلیت

دَىذ ي احتیبج ثٍ پردازضگر سریغ داروذ، مگًرد     می

افسيد: ثب استفبدٌ از ایه   گیرد. سحبة  استفبدٌ قرار می

اثررایبوٍ محبسجبت پیطرفتٍ کٍ ویبز ثٍ یک مبٌ زمگبن  

داروذ در مذت زمبن ثسیبر کًتبَی ي در مذت ضگبیگذ   

ابررایانه دانشگاه تفرش وارد   ضًد.  یک سبػت اوجب  می

 شود فاز اجرایی می

)ع( :   میذ دار  ملت َبی اسالمی يملت ثسرگ ایران ثب یک تحرک فرَىگی گستردٌ ثتًاوىذ مسلمبوبن را از                   خمیىیامب  
 5 فقر يتىگىبی ػلمی در آيروذ .

ػلی میرزایی فرمبوذار تفرش در گفتگً ثب خجروگگگبر   

اجتمبػی وذای تفرش گفت: یکی از مًضًػبت مگُگ     

َب است ي ثب  ثرای تًسؼٍ ضُر تفرش، مًضًع داوطگبٌ

َبی خًة داوطگگگبَگی در         تًجٍ ثٍ يجًد ظرفیت

تریه  َب یکی از مُ  تفرش، تًسؼٍ ي پیطرفت داوطگبٌ

َبی مسئًلیه است. ثر َمیه اسبس، اَتمب  ثٍ   ايلًیت

ثىگیگبن ي      َبی داوص َب، ایجبد ضرکت تًسؼٍ داوطگبٌ

 َبی جذیذ مذوظر است.   ایجبد رضتٍ

ضذٌ ي  َبی اوجب  میرزایی اظُبر کرد: ثر اسبس پیگیری 

جلسبت ثرگسارضذٌ ثب ضرکت سُبمی آلًمیىی  ایگران  

)ایرالکً( کٍ وخستیه تًلیذکىىذٌ آلًمیىی  در ایران ي  

َبیی در خصًظ تگًسگؼگٍ     خبيرمیبوٍ است، پیطىُبد

ثىیبن ایه ضرکت صىؼتی در تفگرش   َبی داوص ضُرک

 ضذٌ است.                                                          ارائٍ

يی افسيد: ایرالکً، ثروبمٍ تًسؼٍ ي گسترش خگًد را     

ثرای دٍَ پىج  ي ضط  فؼبلیتص ثٍ تًسؼٍ کمگی ي    

کیفی استًار کردٌ است؛ قرار است در کىبر افگسایگص   

ريش تًلیذ آلًمیىی  ايلیٍ ي ثب فگرآیگىگذ     2ظرفیت، 

الکتريلیس ي فرآیىذ ثبوًیٍ یب ثبزیبفت ي ویس افگسایگص     

ثخطی ثٍ آن، ثروگبمگٍ    سطح کیفی محصًالت ي تىًع

زوجیرٌ تًلیذ آلًمیىی  از داوص تب تًلیذ مگحگصگً     

وُبیی را در محًر تفرش ثٍ اراک ثٍ مگرحلگٍ اجگرا        

 درآيرد.

فرمبوذار تفرش ادامٍ داد: درخًاست صذير مگجگًز       

ثرای ایجبد ایه ضُرک در تفرش از سًی مسئًلگیگه   

استبوی در حب  پیگیری است. الجتٍ ایه مسگئلگٍ در      

سفر َیئت ديلت ثٍ استبن مرکسی ویس ثیطتر پیگیری 

 ضًد.                                                                   می

َمچىیه ثب اوجب  مکبتجٍ ثب داوطگبٌ تگفگرش، ایگه        

داوطگبٌ آمبدگی خًد را ثرای در اختیبر قگرار دادن      

ثگىگیگبن       َبی داوگص    زمیه مًردویبز ضُرک ضرکت

 آلًمیىی  ایران اػال  کردٌ است.  

میرزایی ثبثیبن ایه مطلت کٍ فلسفٍ ایجبد ضگُگرک     

سبزی ػگلگ  اسگت،       ثىیبن، تجبری َبی داوص ضرکت

خبطروطبن کرد: ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ قرار اسگت ضگُگر       

آلًمیىی  خبيرمیبوٍ در اراک ایجبد ضًد، ایجبد چىیگه  

تًاوذ مجذأ پیذایگص   ثىیبوی در تفرش می ضُرک داوص

زایی ثیطتری  ثسیبری از تحًالت ضًد ي زمیىٍ اضتغب 

 را ثرای جًاوبن فراَ  کىذ.

 فرماندار تفرش خبر داد؛

 ایجاد شهرک شرکتهای دانش بنیان ایرالکو در دانشگاه تفرش



افسار  اٍلیي ًوبیطگبُ ٍ فرٍضگبُ ػرضِ هستقین ًَضت

لغبیتت   01ایراًی اسالهی، هحصَالت فرٌّگی ٍ کتبة 

هْر هبُ ثِ ّوت اًجوي اسالهی داًطتجتَیتبى        01

داًطگبُ تفرش در صحي داًطکدُ ػلَم داًطتگتبُ     

 تفرش گطبیص یبفت.

ایي ًوبیطگبُ ثِ هٌبسجت ضرٍع سبل تحصیلی جدید 

اسالهی فرّتٌت     -ٍ ثب ّدف ترٍیج   کبالّبی ایراًی

سبزی حوبیت از تَلید داخلی ٍ پبسخ  ثِ هطتبلتجتبت    

هقبم هؼظن رّجری  در ػرضِ هحصَالت فرٌّگتی ٍ    

افسار ثب ًوبد ایراًی اسالهی در سبل اقتتتصتبد       ًَضت

 هقبٍهتی ، اقدام ٍ ػول آغبز ثِ کبر ًوَد.

افسار  اٍلیي ًوبیطگبُ ٍ فرٍضگبُ ػرضِ هستقین ًَضت

ایراًی اسالهی ثِ هدت یک ّفتِ صتجتو ٍ ػصتر          

 هٌظَر ثبزدید داًطجَیبى دایر ثَد. ثِ

گفتٌی است اسبتید ٍ داًطجَیبى داًطگبُ تفرش از   

 ایي ًوبیطگبُ استقجبل کردًد.

 6 :  تحصیل ػلن ٍ داًص هبیِ ی تقَیت ٍ تأیید ػقل آدهی است.  ػلی  )ع(اهبم  

 گطبیص نمبیطگبه عرضه نوضت افسار ایرانی اسالمی در دانطگبه تفرش

کبرضٌبس هسئَل هرکس ثْداضت ٍ هطبٍرُ داًتطگبُ     

تفرش از آغبز طتر  پتبیص ستالهت جتسن ٍ رٍاى           

 داًطجَیبى ٍرٍدی جدید ایي داًطگبُ خجر داد.

ًبصرُ یؼقَثی فر در گفتگَ ثب خجرًگبر رٍاثط ػوَهتی    

گفت: ایي طر  ٍیژُ داًتطجَیبى ٍرٍدی جدیتد در         

هْرهتبُ ستبل      ۴۲هقطغ کبرضٌبسی ٍ ارضد از تبریخ   

جبری لغبیت پٌجن آثبى هبُ ثبّدف ضٌبسبیی ٍ کوتک   

ضٌبختی ٍ جسوی داًطجَیبى در هرکس  سالهت رٍاى ثِ

 آید. ثْداضت ٍ هطبٍرُ داًطگبُ ثِ اجرا درهی

ٍی ثب تَجِ ثِ تأکید دفتر هطبٍرُ ٍ ستالهت ٍزارت         

ػلَم ثر اًجبم طر  پبیص سالهت رٍاى ٍ جسن اداهتِ   

ًتبم    ػٌَاى یکی از هراحل ثجتت  داد: اًجبم ایي طر  ثِ

داًطجَیبى ٍرٍدی جدید تلقی ضدُ ٍ ضترکت ّوتِ     

داًطجَیبى جدیدالَرٍد رٍزاًِ ٍ ضجبًِ در ایي طتر      

 ضرٍری ٍ الساهی است.

کبرضٌبس هسئَل هرکس ثْداضت ٍ هطبٍرُ داًتطگبُ     

تفرش تصریو کرد: در اجرای ایي طتر ، غرثتبلگری        

سالهت جسن، ستالهت رٍاى ٍ ّونٌیتي ٍضتؼیت            

تٌدرستی داًطجَیبى هَردثررسی ٍ دقت ًظتر قترار    

ثٌتدی    گیرد، کِ داًطجَیبى ثبید ثب تَجِ ثِ زهتبى   هی

ضدُ، ثِ هرکس ثْداضت ٍ درهبى داًطگبُ هراجؼِ   اػالم

 کٌٌد.

ضرکت ّوِ داًطجَیبى ٍرٍدی جدید داًطگبُ تفرش   

 در ایي طر  ضرٍری ٍ الساهی است.

 طرح پبیص سالمت جسم و روان دانطجویبن ورودی جدید دانطگبه تفرش آغبز ضد 

ثِ گسارش خجرًبهِ ، رئیس  داًطگبُ تفرش ٍ هؼبًٍیي ایطبى ثِ ّوراُ جوؼی دیگر از اسبتتیتد   

داًطگبُ ّوسهبى ثب آغبز سبل تحصیلی جدید طی ثبزدیدی از خَاثگبُ ّبی داًطجَیی ثب دٍراى   

 داًطجَیی خَد تجدید خبطرُ کردًد.  ایي ثبزدید صویوی تب پبسی از ضت اداهِ داضت.

ببزدید ریبست دانطگبه و هیئت همراه از خوابگبه هبی 

 دانطجویبن همسمبن بب آغبز سبل تحصیلی جدید 

 
بدون ضرح                                       

 دریبچه مصنوعی دانطگبه تفرش



 7 لرآى کرین :    ٍ ّر چیسی را کِ در راُ اٍ اًفاق کٌیذ، عَض آى را هی دّذ ٍ اٍ تْتریي رٍزی دٌّذگاى است. 

تِ گسارش خثرًاهِ، علی حسیٌی خیّر ًیک  اًذیکص     

ّای هَجَد در کتاتخاًِ     جلذ اًَاع کتاب 033تفرضی، 

 ضخصی خَد را تِ کتاتخاًِ داًطگاُ تفرش اّذاءکرد.

ٍی ّذف از ایي الذام  را عاللکِ هٌکذی تکِ هکسا          

فرٌّگی داًطگاُ ٍ گسترش فرٌّگ هطالعِ، تاالتردى  

سطح آگاّی داًطجَیاى ٍ تکرٍی  فرٌّکگ اّکذای       

 ّا عٌَاى کرد. کتاب تِ کتاتخاًِ

ّای اّذایی تَسط ایي خیّر ًی  اًذیص ضکاه     کتاب

جلکذ دایکرُ      03جلذ دایرُ الوعارف تسرگ اسالهی،  8

جلککذ دایککرُ الوعککارف       88الوعککارف اهریناًککا،     

International  ،88      جلککذ دایککرُ الوعککارف دًیککای

جلکذ دایکرُ الوعکارف علکَم،                        83ضگفت اًگیس هکا،   

جلذ فرٌّگ لغکا       6جلذ دایرُ الوعارف پسضنی،   8

جلذ فرٌّگ لغکا       9اًگلیسی تِ فارسی آریاًپَر،    

جلککذ تاریکک     2ّککای اًگلیککسی ٍ آلوککاًی،      زتککاى

جلذ هجوَعِ  آثکار اسکتاد جکال             8اهیرالوؤهٌیي، 

ّکای ضکاه       هجوَعِ کتکاب    تالیالذیي آضتیاًی ٍ   

رهاى، تاری ، رٍاًطٌاسی، پسضنی، ادتیکا ، هعکارف        

 تَد.

ایي خیّکر ًیک      88گفتٌی است پیص از ایي در سا  

جلذ کتاب تِ کتاتخاًکِ داًکطگاُ         833اًذیص تیص از 

 تفرش اّذا کردُ تَد.

 تًسط خیّر ویک اوذیص علی حسیىی  

جلذ کتاب بٍ کتابخاوٍ  033اَذای 

 داوطگاٌ  تفرش 

هْکر هکاُ     26تِ گسارش خثرًاهِ، ّوسهاى تا ایام عساداری اهام حسیي )ع(  در 

خیّرًی  اًذیص حاج خسرٍ کوالخاًی  جْت تنوی   پرٍشُ سالي ٍرزش ّای    

آتککی داًککطگاُ تفککرش تککِ     

هتر هرتع اعالم     0333هساحت

آهادگی ٍ تفاّن ًاهکِ اهک ا        

 کرد.

الزم تِ رکر است  ایي پرٍشُ     

ضرٍع ضذ کِ      8011از سا   

% پیکککطرفت فیسینکککی     03

تاکٌَى داضتِ ٍ  در اداهِ کار   

تککِ دلیکک  ًذاضککتي تَدجککِ     

 هتَلف ضذُ است.

 اعالم آمادگی  خیّر ویک اوذیص حاج خسري کمالخاوی 

 جُت تکمیل  پريژٌ ساله يرزش َای آبی 

 داوطگاٌ تفرش  

تِ گسارش خثرًاهِ، خّیرًی  اًذیص حاجیِ خاًن طکاّرُ الکسادا  عکصایی         

جْت تنوی  تاالر گیاُ ضٌاسی هَزُ طثیعت، علَم ٍ فٌاٍری داًطگاُ تفکرش   

هیلیکَى    03هثلغی تِ ارزش حذٍد  

تَهاى تِ داًطگاُ اّذا ًوکَد. ایکي      

هَزُ در اتتذای راُ ضاه  دٍ تخکص   

طثیعت ٍ علَم فٌاٍری است. تکاالر   

طثیعت از سِ تخص جاًَرضٌاسکی،  

ضٌاسی تکطنی    ضٌاسی، زهیي گیاُ

 یافتِ است .

 تًسط خیّر ویک اوذیص حاجیٍ طاَرٌ السادات عصایی

حمایت مالی  مًزٌ طبیعت، علًم ي فىايری  

  داوطگاٌ تفرش

تِ گسارش خثرًاهِ خّیرًی  اًذیص حاج خسرٍ کوالخاًی لسوت عوکذُ ای از لکَازم           

تاسیساتی هَرد ًیاز آتٌوا هیذاى اًذیطِ استاد عثاس سحاب  را تِ داًطگاُ تفرش اّذا  

ًوَد.هیذاى اًذیطِ استاد عثکاس سکحاب در        

هتکر    0333تکِ هکساحت      90تاری  اٍ  اسفٌذ 

تِ  90هرتع کلٌگ زًی ٍ در تیست ٍ سِ خرداد 

تْرُ ترداری رسیذ.  ّسیٌِ تجْیس ٍ تازسکازی       

ّسار ریکا  در      233هیلیارد   8ایي هیذاى حذٍد 

خیریي تَسط خیّکر ًیک       %33ّای  لالة طرح

 اًذیص هٌْذس غالهرضا سحاب تأهیي گردیذ.

 تًسط خیّر ویک اوذیص حاج خسري کمالخاوی 

تاسیساتی مًرد ویاز آبىما میذان اوذیطٍ   لًازم اَذای   

  داوطگاٌ تفرشاستاد عباس سحاب  بٍ 

تِ گسارش خثرًاهِ، عولیا  پَضص سطح خارجی گٌثذ هسجذ ح ر  اتَالفک   )ع(        

هتر هرتع تکا    8633داًطگاُ تفرش تا ٍرق استی  تراق تِ اتوام رسیذ. هسجذ تِ هساحت 

 8086اعتثککارا  دٍلککتی در سککا        

تِ تْکرُ تکرداری       8089احذاث ٍ در 

رسیذ. کاضی ککاری داخلکی گٌثکذ         

هسجذ تِ سکث  خَرضکیذی طثکك      

ًوًَِ هَرد تَافك در حکا  سکاخت         

هیلیکَى از    803تاضذ. گفتٌی است  هی

هیلیکَى تَهکاى ّسیٌکِ        898حذٍد  

عولیا  پَضص خارجی ٍ داخلی ایي   

گٌثذ تَسط خیّرًی  اًذیص گوٌکام       

 تأهیي ضذُ است.

اتمام عملیات پًضص سطح خارجی                                 

 گىبذ مسجذ حضرت ابًالفضل )ع( 

 داوطگاٌ تفرش 



   اهبم ػلی )ع( :    دٍست ًذارم جَاًی اس ضوب را ثجیٌن هگز آًکِ صجح کٌذ ٍ رفت ٍ آهذش در یکی اس ایي دٍ حبلت ثبضذ:                 

 8 یب ػبلن یب هحصّل 

هذیز هزکش رضذ ٍ ٍاحدذّب  فٌدبٍر در تگوگدَ ثدب               

خجزًبهِ ٍضؼیت هزکش رضذ داًطگبُ تگزش را تطزیح   

 تذراًیذ. ًوَد کِ در سیز اسًظز هی

دکوز ػجذالْی فزد تگت: هزکش رضذ ٍ ٍاحذّب  فٌبٍر  

داًطگبُ تگزش جشء هؼذٍد هزاکش رضذ داًطگبّی در      

سطح اسوبى است کِ ثدب دریبفدت هَاف دت اصدَلی          

صَرت هسو ل اس پبرک ػلدن ٍ فٌدبٍر  اسدوبى ٍ          ثِ

کٌدذ کدِ      تحت ًظبرت ٍسارت ػلدَم فؼبلیدت هدی         

دٌّذُ جبیگبُ ٍیژُ داًطگبُ تگدزش در سدطح         ًطبى

اسوبى است. ٍ  ثب اضبرُ ثِ ایٌکِ ایي هْن ثدِ ّودت    

هسئَلیي قجلی ایي هزکش هح ق ضدذُ اسدت افدشٍد:      

لیکي پس اس اسو الل، ایي هزکش ثب تٌگٌبّب  قبًًَی ٍ    

هبلی هَاجِ ضذ کِ فؼبلیت آى را کٌذ کزدُ ثَد.هذیدز   

هزکش رضذ ٍ ٍاحذّب  فٌبٍر تگت: در طَل یک سدبل   

اخیز تالش سیبد  صَرت تزفت تدب ثدب رفدغ هَاًدغ           

صَرت ػولیبتی اس سز تزفودِ    هَجَد، فؼبلیت هزکش ثِ

ضَد،تطکیل ضَرا  هزکش رضذ کدِ یکدی اس ارکدبى       

رٍد، اسجولدِ ایدي       اسبسی ایي هزکش ثِ ضدوبر هدی        

اقذاهبت است. ٍ  تصزیح کزد: ایي ضَرا هودطکل اس     

تؼذاد  اس اسبتیذ ٍ اػضب  ّیبت ػلوی ٍ هدسئَلیي       

ضْز  ٍ اسوبًی است کِ ٍظیگِ سیبست تدذار   ٍ         

دارًذ. هذیز هزکدش رضدذ ٍ       ًظبرت ثز هزکش را ثز ػْذُ

ّدب،    ًبهِ  ٍاحذّب  فٌبٍر اداهِ داد: ػالٍُ ثز ایي  آییي  

سبلِ هزکش رضذ پس اس اػوبل     ًبهِ، ٍ ثزًبهِ پٌج اسبس

اصالحبت السم ثِ تأییذ ّیبت اهٌب  داًطگبُ رسیذ تدب  

هَاًغ قبًًَی هَجَد تب حذٍد سیدبد  حدذش ضدًَذ.         

هٌظَر ضٌبسدبًذى هزکدش      دکوز ػجذالْی فزد تگت: ثِ

ّب  هدبد  ٍ هؼٌدَ ، جلدسبت        رضذ ٍ جلت حوبیت

هوؼذد  ثب هسئَلیي ضْز  ٍ اسوبًی تدطکیل ضدذ.      

ٍ  اظْبر کزد: ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اهسبل ثِ ًبم اقودصبد   

ه بٍهوی، اقذام ٍ ػول اس سَ  ه بم هؼظن رّجز  ًبم    

تذار  ضذُ است ٍ دٍلدت هحدوزم ًدیش در تَسدؼِ          

ُ       اقوصبد داًص ا  داضدوِ اسدت       ثٌیدبى تأکیدذ ٍیدژ

طلجذ کِ هدسئَلیي ضدْز  ٍ اسدوبًی حوبیدت             هی

ثیطوز  اس ایي هزکش داضوِ ثبضٌذ. ٍ  افشٍد: تجزثدِ    

دّذ کِ هَف یت چطوگیز    هزاکش رضذ هَفق ًطبى هی

ایي هزاکش ف ط در سبیِ حوبیدت هدسئَلیي ضدْز ،      

پذیز است.دکوز ػجذالْی فزد   اسوبًی ٍ کطَر  اهکبى

اس دیگز اقذاهبت صَرت تزفوِ در ایي هزکش را هذاکزُ   

هٌظَر ٍاتذار  ػبهلیت اػطب  تدسْیالت      ٍ تگبّن ثِ

هزکش رضذ ثِ ثبًک هلی ضؼجِ هزکش  تگدزش ػٌدَاى    

، 59ًوَد. هذیز هزکش رضذ ثب اػالم ایٌکِ در آغبس سبل  

ثیص اس ثیست طزح کِ در طَل هذت ثیدص اس یدک          

ضذُ ثَد، هَردثزرسدی قدزار        سبل ثِ هزکش رضذ ارائِ

تزفت، تگت: ایي ثزرسی طجق قَاػذ ضدبهل ثزرسدی    

ه ذهبتی، ٍ سپس در صَرت لشٍم داٍر ، هدصبحجِ ٍ    

درًْبیت ثزرسی در ضَرا  هزکدش رضدذ اسدت. ٍ           

افشٍد: درًْبیت چْبر طزح در ضدَرا  هزکدش هدَرد         

تأییذ ًْبیی قزار تزفت ٍ اس ایدي هیدبى سدِ تدزٍُ            

تسْیالت دریبفت کزدُ ٍ فؼبلیدت خدَد را ضدزٍع            

اًذ ٍ تزٍُ چْبرم ًیش اس اداهِ کدبر اًدصزاش داد.      کزدُ

      ِ صددَرت هددطزٍ     ّوچٌیددي سددِ طددزح ًددیش ثدد

اًذ کِ ثبیسوی پس اس اػودبل اصدالحبت      ضذُ پذیزفوِ

ّدب  هزکدش رضدذ اقدذام         السم، ثزا  دریبفت حوبیت

ًوبیٌذ. ٍ  اداهِ داد: ایي اتگبقبت ثزا  ایٌجبًت ثسیبر 

کٌٌذُ است، چزاکِ ًطبًگز ایجبد حزکت در     خَضحبل

تز ایدي هزکدش      هزکش رضذ است ٍ هب را ثِ آیٌذُ رٍضي

کٌذ.هذیز هزکش رضذ ثبثیبى ایٌکدِ جدب           اهیذٍار هی

هسزت است کِ ثِ ّوت رئیس داًطگبُ تگدزش ٍ ثدب     

اًدذیص حدبهی داًدطگبُ        جلت حوبیت خیّزیي ًیک   

تگزش، سبخووبى هزکش رضذ ًیش در تبثسوبى تذضدوِ     

تکویل ٍ افووبح ضذ، تگت: اى ضبا... در طدَل چٌدذ          

ّگوِ آیٌذُ ایي سبخووبى ثِ هزکش رضذ تحَیدل دادُ    

خَاّذ ضذ.دکوز ػجذالْی فزد ػٌَاى کزد: هزکش رضذ   

ایي هزاحل سخت را پطت سز تذاضدوِ ٍ اکٌدَى در      

حبل حزکت است ٍ ثزًبهِ ایي هذیزیت آى است کِ ثب    

ضٌبسبًذى هزکش رضدذ ثدِ هدزدم ضدْز تگدزش ٍ               

داًطگبّیبى ٍ ًیش ثب جلت حوبیت ارتبى ّدب  هثردز،     

سدُ ٍ رسدبلت      تز  را ثزا  ایي هزکش رقن آیٌذُ رٍضي

خَد در تح ق داًطگبُ کبرآفزیي را در حدذ اهکدبى          

هح ق سبسد.تگوٌی است هزکش رضدذ یدب اًکَثدبتَر           

هحلی است ثزا  حوبیت اس کدبرآفزیٌی ثدز هجٌدب             

هٌظَر تَلیذ هحصَل ٍ خدذهبت.      ّب  ًَآٍراًِ ثِ ایذُ

اًکَثبتَر درٍاقغ هحلی است کِ ًدَساداى سٍدرس در     

تیزًذ تب رضذضبى کبهل  آى تحت حوبیت ٍیژُ قزار هی

ضذُ ٍ آهبدتی سًذتی در دًیب  ٍاقؼی را پیذا کٌٌدذ.    

هزاکش رضذ ًیش هَظف ّسوٌذ ثب حوبیت اس ٍاحدذّب ٍ     

ّب  ًَپب، آهبدتی السم ثزا  حضَر ٍ رقبثت در     ضزکت

ّب ایجبد کٌٌذ. ایي کبر اس طزیق     دًیب  ٍاقؼی را در آى

ّدب اس     ارائِ هطبٍرُ در خصَظ ًحَُ جدذة حوبیدت    

اٍرتبى ّدب  هخولدف، ارائدِ هدطبٍرُ در خدصَظ            

تز ، ارائدِ تدسْیالت       ثبساریبثی، ارائِ خذهبت هٌطی

الحسٌِ ثب دٍرُ تٌگس ًسجوبً طَالًی، در اخویدبر    قزض

ّبیی کِ در قبلدت    قزار دادى دفوز کبر، ٍ سبیز حوبیت

ّب  هزکش رضذ قبثل اًجدبم اسدت صدَرت            ًبهِ آییي

 تیزد. هی

رشد واحدهای فناوری مرکز 

 دانشگاه  تفرش در یک نگاه 



 9 اهبم زضب )ع( ۺ    ػلن گٌجیٌِ ّبی کوبل است ٍ کلیدّبی آى گٌجیٌِ ّب پسسص کسدى است. 

 ۳ثِ گصازش خجسًبهِ، ًْویي جطٌَازُ هلی  رسکیت     

ثِ هیصثبً  داًطگبُ ضْید ثبٌّیس      ۵۳۹۵هْسهبُ  ۵ال  

ّیبی ػلوی       اًجویي   ۵11کسهبى ثب ریوَز ثییص اش        

ّیبی    داًطجَی ػیوَ اًجویي    ۷11داًطجَی  ثستس ٍ 

    ُ ّیب ثسگیصاز ضید.        ػلو  داًطجَی  کطَز داًیطگب

ّبی ػلوی  داًیطجَی      جطٌَازُ رسکت ٍیژُ اًجوي

هسرلِ داًطگبّ  ٍ سساسسی است کِ هسرلِ   ۲ضبهل 

داًطگبّ  ایي جطٌَازُ ازدیجْطت ٍ خسدادهبُ سبل    

ّبی کطَز ثسگصاز ضد ٍ ثسگصیدگبى     جبزی دز داًطگبُ

هسرلِ سساسسی زاُ یبفتٌید. جیطٌَازُ         ثِ ایي هسرلِ

ّیبی    هل  رسکت فسغت  ثسای هؼسف  ثستسیي اًجویي 

ػلو  داًطجَی  است. آثبز ٍ دسیتبٍزدّبی ثستسییي    

ّبی ػلوی  ّیس داًیطگبُ پی  اش ثسگیصازی              اًجوي

جطٌَازُ رسکت داًطگبّ  ثِ جطٌَازُ هل  رسکیت   

ّبی  چَى آهَشش، تسٍیج،     ضَد تب دز رَشُ ازسبل ه 

هسبثقِ، ًطسیِ، کتبة، کبزآفسیٌ ، اختساع ٍ ثِ زقبثت   

گیسٍُ    ۵ضدُ ثِ جطٌَازُ ًْن دز   پسداشًد. آثبز ازسبل

اثس، ػلَم    ۳1۷تحػیل  ضبهل فٌ  ٍ هٌْدس  ضبهل  

اثس، ػلیَم   ۶۵اثس، کطبٍزشی ٍ ػلَم داه   ۵۷1اًسبً  

اثس ثَد ٍ اش  ۶۶اثس ٍ ٌّس، هؼوبزی ٍ ضْسسبشی  ۹۵پبیِ 

رَشُ داًطگبُ ثسگصیدُ، غسفیِ ثسگصییدُ، اًجویي           ۴

ػلو  فؼبل ٍ اًجویي ػلوی  خیاز اش داًیطجَیبى          

ّبی ثستس تقدیس ضید. اش سیَی ٍشییس ػلیَم،            اًجوي

داًطگبُ کطَزی   ۳۸تحقیقبت ٍ فٌبٍزی اش ًوبیٌدگبى 

تقدیس گسدید. دز آئیي اختتبهییِ جیطٌَازُ ػلوی            

اًجویي    ۵۹ّبی ػلو  فؼیبل       رسکت دز رَشُ اًجوي 

اًجویي    ۴۸اًجوي ضبییستِ تقیدیس ٍ          ۲۸ثسگصیدُ، 

ضبیستِ تطَیق ضٌبختِ ضدًد. ّوچٌییي دز ثشیص     

اثس  ۴اثس ثسگصیدُ تقدیس ضد ٍ  ۵خاز جطٌَازُ ًیص اش 

 ِ ّیبی داًیطگبُ      ّن ضبیستِ تقدیس اػام ضدًد. غسف

کیبزثسدی ٍ     -رکین سجصٍازی، داًطگبُ جبهغ ػلوی  

ّبی ثسگصیدُ ضٌبختِ ضدًد ٍ   داًطگبُ خَازشه  غسفِ

داًیطگبُ تْیساى ٍ       ۲دز ثشص داًطگبُ ثسگصییدُ اش    

ّبی ثسگصیدُ ًْویي   ػٌَاى داًطگبُ فسدٍس  هطْد ثِ

جطٌَازُ رسکت تقدیس ضد. ّوچٌیي ثیِ ّسکیدام اش     

ّبی ػلو  دز رَشُ اًجوي ػلو  ثسگصیدُ لیَ    اًجوي

هیلیَى تَهبى، دز ثشص    ۲تقدیس، لَ  تٌدی  ٍ هجلغ 

هیلییَى تَهیبى ٍ       ۵.۵اًجوي ػلو  ضبیستِ تقیدیس   

ّصاز تَهبى پسداخیت ضید. دز          ۵11ضبیستِ تطَیق  

هیلییَى    رَشُ اًجوي خاز ًیص ثِ اًجوي ثسگصیدُ یک

ّیصاز تَهیبى      ۵11تَهبى ٍ ثِ اًجوي ضبیستِ تطَیق 

اّدا ضد.هدیسکل اهَز اجتویبػ  ٍ فسٌّگی  ٍشازت         

ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍزی گفتۺ سیؼ  ثیس آى ثیَد            

اهسبل دز ًْویي دٍزُ جطٌَازُ هل  رسکیت، ثشیص    

الولل زا ثِ ضکل ٍاقؼ  داضتِ ثبضین ٍ ثییطتس اش      ثیي

  ُ ّیبی هؼتیجس )ٍ ًیِ اش           کطَزّبی ازٍپبی  ٍ داًطگب

کطَزّبی ّوسبیِ ٍ داًیطجَیبى خیبزج  دز ریبل       

تحػیل دز ایساى( دز اییي جیطٌَازُ روَزداضیتِ          

ثبضٌد. دکتس ایسج  اثساش اهیدٍازی کسدۺ ثٌیبى اٍلییِ       

الولل  ضدى جطٌَازُ هل  رسکیت اش داًیطگبُ           ثیي

ضْید ثبٌّس کسهبى زقن ثشَزد ٍ اًتظبز هب ایي ثَد کیِ   

ّبی خَد داًطجَیبى هیب   ایي کطَزّب ًیص دز جطٌَازُ

          ُ ّبیویبى    زا دػَت کٌٌید. هیب ًییبش دازیین داًیطگب

الولل  ضًَد ٍ دز فوبی ػوَه  ٍ ػلوی  جْیبى،     ثیي

ّبی خَد زا هؼسف  کٌین ٍ یک   ّب ٍ تَاًوٌدی داًطگبُ

ّب ّویي جطٌَازُ رسکت اسیت.گفتٌ      اش ایي فسغت

ّیبی ػلوی       است جطٌَازُ هل  رسکت ٍیژُ اًجوي   

ُ    داًطجَی  ٍ ثب تأکید ثس ّن ّیبی    افصای ، تکثیس ایید

ّیبی ػلوی       خاز ٍ ایجبد اًگیصُ ٍ ًطبط دز اًجویي 

ضَد. اییي جیطٌَازُ       سبلِ ثسگصاز ه   داًطجَی  ّوِ

کٌد تب هجٌب ٍ هجید  رسکیت  ًیَیي ثیسای              تاش ه 

ّبی ػلوی  داًیطجَی  ثبضید.         دّ  فؼبلیت سبشهبى

جطٌَازُ هل  رسکت، ثِ تؼجیسی دیگس، رسکت  است    

هل  ثسای ضکَفبی  استؼدادّبی ضگسف جَاى خیاز  

ٍ اًدیطوٌد ایساً ، ثسای اػتای ایساى ٍ ایساً  ٍ ثسای   

جَی  ایساً  ٍ ثسای   ّبی کوبل ازتقبء هَقؼیت ٍ اًدیطِ

ایجبد فسدای  ثْتس، ایساً  آثبدتس ٍ آشادتیس دز پستیَ         

ازادُ ٍ استؼدادّبی جبهؼِ داًطجَی  کطَز.الشم ثیِ    

ذکس است ایي جیطٌَازُ سیبالًِ تَسید ادازُ کیل            

فسٌّگ  ٍ اجتوبػ  ٍشازت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍزی    

ّب ٍ هؤسیسبت آهیَشش ػبلی         ٍ ثب ّوکبزی داًطگبُ

ّب ٍ سبیس هساکص ػلو  ثیب روبییت          کطَز، پژٍّطگبُ

ّبی دٍلت  ٍ غیسدٍلیت  ثسگیصاز      ّب ٍ سبشهبى دستگبُ

ضَد.جْت تَضیح فسآیٌد داٍزی جیطٌَازُ هلی      ه 

رسکت ثبید گفت؛ جطٌَازُ هل  رسکت دز سِ ثشیص  

 زقبثت  اغل  ثسگصاز ضدۺ

 جبیصُ اًجوي ػلو  فؼبل )دز ّطت رَشُ زقبثت ( –

 جبیصُ اًجوي ػلو  خاز )دز دُ رَشُ زقبثت ( –

 جبیصُ داًطگبُ ثسگصیدُ –

     ِ غیَزت    داٍزی آثبز دز ثشص اًجوي ػلو  فؼیبل ثی

غیسهتوسکص ٍ دز یک هسرلِ اًجیبم پیریسفت. داٍزاى     

ّیبی داٍزی ٍ ّوچٌییي         جطٌَازُ ثس اسیب  فیسم      

ًبهِ داٍزی جطٌَازُ ازشیبث  خَد اش ّس ییک اش      ضیَُ

آثبز ازسبل  زا ثِ دثیسخبًِ هسکصی )ادازُ کل فسٌّگ     

ٍ اجتوبػ ( ازسبل کسدًد. ّس اثس ریداقل تَسید دٍ     

دقت ثییطتسی ارتییب      ًفس داٍزی ٍ دز هَازدی کِ ثِ

ثَد داٍزی سَه  ًیص غَزت پریسفت. پی  اش پبییبى     

ّبی ثستیس     ثٌدی ٍ اًجوي   ایي هسرلِ آزاء داٍزاى جوغ

دز ّس رَشُ اًتشبة ضد.داٍزی آثیبز ثشیص اًجویي         

ػلو  خاز دٍ هسرلِ دازد، هسرلِ اٍل ّوبًٌد ثشص    

اًجوي ػلو  فؼبل اًجبم ضد. ثسگصیدگبى ایي هسرلیِ     

ایي اهکبى زا یبفتٌد تب دز شهبى جیطٌَازُ دز ریوَز     

داٍزاى گصازض  اش فؼبلیت خَد زا دز دٍ دقیقِ تطسیح 

کٌٌد ٍ اثؼبد خاقبًیِ فؼبلییت زا تیطسیح ًوبیٌید.              

ثٌدی ًْبی  دز خػَظ آثبز ایي ثشیص تَسید         جوغ

ّبی ثستس هسرلیِ   داٍزاى پ  اش پبیبى ازائِ ّوِ اًجوي

اٍل اػام ضد. دز ثشص داًطگبُ ثسگصیدُ ًییص داٍزی    

ّوبًٌد ثشص اًجوي ػلو  فؼبل ٍ هجتیٌ  ثیس فیسم           

 داٍزی هشتع ایي ثشص اًجبم پریسفت.

ّیبی    ضَد کسین شزجیٌ  کبزضٌب  اًجویي  یبدآٍز ه 

ػلو  ثِ ّوساُ اهیسػجیب  هیستقین دثییس ضیَزای        

شادُ ًبیت دثیس اًجوي ػلوی      دثیساى ٍ هػطف  رسي

هٌْدس  ضیو  کِ اًجوي ػلو  ثستس داًطگبُ تفسش   

ثَد ثِ ًوبیٌدگ  اش ایي اًجویي، دز اییي         ۹۴دز سبل 

جطٌَازُ ضیسکت داضیتٌد. اػیوب اًجویي ػلوی             

ایویبى     ػجیبزت اش      ۹۴هٌْدس  ضییو  دز سیبل        

هحودرسٌ  دیجس ،هػطف  رسي شادُ  ًبییت دثییس،    

 ٍ هْیدی هحویدیبى هطلیق  کویتیِ           الْبم ارتساه  

کویتِ فسٌّگ  ٍ هحود   لیا غفسی چبدگبً   آهَشش،

 اسدی فس هدیس هسئَل ًطسیِ اًجوي ثَدًد.  

ّوچٌیي هٌْد  ًفیسِ آقبثبثبئ  اش داًطگبُ تفیسش     

جْت داٍزی ًْویي جطٌَازُ هل  رسکیت اش سیَی        

ٍشازت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍزی اًتشبة ضد. گفتٌی    

است دز جطٌَازُ ّطتن دکتس هحود رجیج  ٍ دکتیس   

 اهیس قلؼِ داٍزاى اًتشبث  اش داًطگبُ تفسش ثَدًد.

حضور  انجمن علمی  برتر 

دانشگاه تفرش در نهمین 

  جشنواره ملی حرکت



ثِ گشارش ایسٌب، هٌطقِ هزکشی، رییس  ااًطسهسبُ      

تفزش اس جْبا ااًطهبّی استبى هزکشی ثبساید کزا ٍ 

ار ًطستی ثِ گفتهَ ٍ رایشًی ثب هسئَالى ایي ًسْسبا   

پزااخت. اکتز هحودقبسن سحبة ار حبضیسِ ایسي      

ثبساید ثِ خجزًهبر ایسٌب گفت: جْبا ااًطسهسبّسی       

ارگبًی ثبسبثقِ است ٍ ار ارتقبی سطح آهَسش ػبلسی  

ار اٍراى ثؼد اس اًقالة حضَر پزرًگ ٍ ًقص ثسشایی 

تسَاى ثسِ      ّبی ایي ًْبا هی ااضتِ است کِ اس فؼبلیت

اقدام ار حَسُ ًطز کتت ػلوی آهَسضی ٍ تسزجسوسِ    

کتت هختلف اضبرُ کزا. ٍی افشٍا: اسآًجبکِ ااًطهبُ   

تفزش اس ًؼوت ثزخَرااری اس افتز جْبا ااًطهبّسی  

سٌجی تأسی  افتز جْسبا   ثْزُ ثَا هَضَع اهکبى ثی

ااًطهبّی ار ااًطهبُ تفزش ثب هسئَالى ایي ًْبا ار 

هیبى گذاضتِ ضد. اکتز سحبة تصزیح کزا: تسفسزش     

ػٌَاى پبیهبُ جْبا ااًطسهسبّسی ار       فبقد افتزی ثِ

ای اس جسْسبا        ااًطهبُ است ٍ هب هبیل ّستین ضؼجِ

ااًطهبّی استبى را ار تفزش هستقز کٌین. رئسیس     

ااًطهبُ تفزش اااهِ ااا: ار حبل حبضسز ار حسبل        

پیهیزی ٍ هکبتجِ ثب جْبا ااًطهبّی کطَر جْت ایي 

تقبضب ّستین کِ اس طزیق جْبا ااًطهبّی استبى ٍ   

ار صَرت هَافقت ایي هْن ػولیبتی خَاّد ضد. ٍی    

ّب ٍ اهکبًبتی ار تفزش ٍجَا اارا کِ  افشٍا: پتبًسیل 

طی ثبساید اس جْبا ااًطهبّی استبى هَراثسحسو ٍ     

ّسبی   ثزرسی قزار گزفت ٍ اهید است ثتَاًین ار حَسُ

فؼبلیت جْبا ااًطهبّی اقداهبتی ار تفزش اًسجسبم     

 اّین.
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تشیني   تشیي ٍ حسبس ّب یکی اص هْن اداسُ اهَس خَاثگبُ

ّبی تحت پَضص هذیشیت خذهبت داًطجنَینی    اداسُ

سیضی ثشای اسائِ خذهبت  ثَدُ ٍ ٍظیفِ اصلی آى ثشًبهِ

خَاثگبّی ثشای داًطجَیبى غیشثَهی دس چْنبسچنَة   

ثبضذ. دس ایي ساستب خجشًبهنِ ثنِ       همشسات هَجَد هی

ّبی داًطجنَینی    گفتگَ ثب هسئَل اداسُ اهَس خَاثگبُ

 گزساًیذ. پشداختِ است کِ اصًظش هی

ّبی داًطجَیی گفنت  ثنب       هسئَل اداسُ اهَس خَاثگبُ

ٍصلَات ثش هحوذٍآل هحوذ، تَفینك حنبصن        سالم

ّبی سئیس هحتشم داًطگبُ  گشدیذ تب ثتَاًین ثب حوبیت

ّب ٍ ٍاحنذّنبی      ٍ ّوکبسی ّوکبساى گشاهی دس اداسُ

دیگش دس خصَظ اًجبم ثخطی اص تؼویش ٍ افنضٍدى      

ّب دس فص  تبثستبى،  ّبی خَاثگبُ تجْیضات دس لسوت

دس جْت کست سضبیتوٌذی داًطجَیبى ٍ هسئَلیني،  

 لذهی ثشداسین.

 –  69حسیٌی ثب ثیبى ایٌکِ دس ًیوسبل اٍل  حویذ ضبُ

توبهی داًطجَیبى ٍسٍدی جذیذ هتمبضی خَاثگبُ  69

 ِ سیضی دلیك سؼی  اسکبى دادُ ضذُ اًذ، گفت  ثب ثشًبه

گیشی اص هطبسکت فؼبل داًطجَیبى دس جْنت   ثش ثْشُ

ّب ٍ استمبء سغح اخاللنی ٍ     حفظ ٍ ًگْذاسی خَاثگبُ

سفتبسی داًطجَیبى دس خَاثگبُ است. ٍی افضٍد  سؼی   

ثش آى است تب ضٌبخت ٍ پبسخگَیی سشیغ ثِ ًیبصّبی 

ضذُ داًطجَیبى دس حنذٍد       هتٌَع ٍ کوتش ضٌبختِ

 اهکبًبت ٍ همذٍسات داًطگبُ صَست پزیشد.

ّبی داًطجَیی تصنشینح      هسئَل اداسُ اهَس خَاثگبُ

ّب ٍ تأهنیني    کشد  اتخبر تذاثیش هٌبست ثشای سفغ تٌص 

هحیغی اهي ٍ ایجبد ساثغِ ػبعفی ثب داًطجنَینبى ٍ     

کَضص دس جْت سػبیت حشین فشدی ٍ اجنتنونبػنی     

 داًطجَ اص الَیت ّبی کبسی ایي اداسُ است.

ّبی صَست گشفتِ ایي اداسُ  حسیٌی فؼبلیت حویذ ضبُ

 سا ثِ ضشح ری  ػٌَاى کشد  69دس تبثستبى 

 خَاثگبُ یبسیي )ٍیژُ خَاّشاى( 

تب  1اضبفِ ًوَدى یک سشٍیس ثْذاضتی ثِ ٍاحذّبی 

پنبضنی    ، هَکت ًوَدى کلیِ ٍاحذّبی خَاثگبُ، سن7

 ک  خَاثگبُ، ضستطَی فشش ٍاحذّب.

ثنبم     خَاثگبُ الضّشاء )ٍیژُ خَاّشاى(  ایضٍگبم پطنت    

 23پبضی خَاثگبُ، ضستطَی تنؼنذاد      خَاثگبُ، سن

تختِ فشش دس خَاثگبُ، ثبثت ًونَدى تنؼنذادی اص        

ّب دس ٍاحذّبی خَاثگبُ. خَاثگبُ کَثنش )ٍینژُ        تخت

خَاّشاى(  فضبسبصی حیبط پطتی خَاثگبُ تنَسنظ       

پبضی خَاثگبُ، ضسنتنطنَی     ثشادساى فضبی سجض، سن

 ّب ٍ ًوبصخبًِ خَاثگبُ. فشش اتبق

 خَاثگبُ چوشاى )ٍیژُ ثشادساى( 

ّبینی کنِ      پبضی خَاثگبُ، تؼَیض هَکت دس اتبق سن

اًذ، تغییش جضئی دس فضبی هنینبًنی دٍ       هتمبضی ثَدُ

خَاثگبُ ثشادساى تَسظ ثشادساى دفتش فٌی، ثنشعنش      

ّبی ثْذاضتنی دس     ًوَدى هطک  تؼذادی اص سشٍیس

 ّبی ًوبصخبًِ. خَاثگبُ، ضستطَی فشش

 خَاثگبُ اهیشکجیش )ٍیژُ ثشادساى( 

ّب )کنِ    تخشیت ٍ تؼویش تؼذادی اص سشٍیس ثْذاضتی

ثِ ّوت ّوکبساى هحتشم دفتش فٌی ٍ تأسیسبت اًجبم 

گشفت.(، تؼَیض هَکت سبلي هغبلؼِ خَاثگبُ، تجْینض    

ّب ثِ گبصّبی سٍهیضی تنشهنَکنَپن  داس.        آضپضخبًِ

ّبیی کنِ     پبضی خَاثگبُ،( تؼَیض هَکت دس اتبق  سن

 ّبی ًوبصخبًِ. اًذ، ضستطَی فشش هتمبضی ثَدُ

 

الصم ثِ رکش است ثب تَجِ ثِ دسخنَاسنت خنشینذ         

آهذُ هنَاسد رین         ػو  ّبی ثِ تجْیضات ٍ پیگیشی

 خشیذاسی گشدیذُ است 

ػذد کوذ فلضی تنک دس       03هتش هَکت.   2333خشیذ 

ّنبی خنَاثنگنبُ        جْت تجْیض ٍ تأهیي کسشی اتبق

 93ػذد ثِ تشتیت تطک ٍ ثبلطنت.      93ٍ  93ثشادساى. 

 سشدکي. دستگبُ آة 4آٍیض.  ػذد سخت

حسیٌی افضٍد  دسخَاست هجذد جْت خنشینذ       ضبُ

تخت ٍ کوذ ٍ تطک ٍ... جْت دس اختیبس لشاس دادى ثِ    

ضذُ اسنت. ٍی        داًطجَیبى ٍسٍدی جذیذ ًیض دادُ

تصشیح کشد  دس تؼغیالت تبثستبى ثب ّوبٌّگی اهنَس     

 ِ هنٌنظنَس       هبلی هحتشم تالش جْت ػمذ لشاسداد ثن

ّنب ٍ       ًبم خَاثگبُ اًذاصی سیستن اتَهبسیَى ثجت ساُ

حضَسٍغیبة دس خَاثگبُ، تب هشحلِ ًصت پیص سفنت  

...   اّبی خَاثگبُ تذاخ  پیذا ًوَد ٍ اًطنبء  ًبم کِ ثب ثجت

 کٌذ. ایي هْن تحمك پیذا هی 69 - 69دس ًیوسبل دٍم 

ّبی داًطجَینی   دس خبتوِ هسئَل اداسُ اهَس خَاثگبُ

گفت  اص سیبست هحتشم داًطگبُ،هؼنننننننبًٍنیني      

ثنضسگَاس ثخصَظ هؼبًٍت هحتشم داًطنجنَینی ٍ        

   ُ ّنبی     فشٌّگی ٍ توبهی ّونکبساى گشاهی دس حنَص

اداسی، هبلی، اداسُ کبسپشداصی، دفتش فٌی، تأسیسنبت،  

فضبی سجض ٍ ...کِ دس اجشا ٍ اًجبم الذاهبت رکشضنذُ،     

هؼبًٍت داًطجَیی ٍ فشٌّگی سا حوبیت ًوَدُ ٍ یبسی 

 سسبًذًذ کوبل سپبسگضاسی، تمذیش ٍ تطکش ساداسم.

هٌظَس اسج ًْبدى ٍ تمذینش   خجشًبهِ داًطگبُ تفشش ثِ

ّب کِ  اص تالش توبهی کبسکٌبى صحوتکص اداسُ خَاثگبُ

دس ًطبط ٍ آساهص داًطجَیبى داًطگبُ تفشش سْنن  

ثسضایی داسًذ، دس ایي ضوبسُ ثِ هؼشفی آًبى پشداختنِ  

 است.

 کبسکٌبى ثخص اداسی   

حسیٌی، اثَالفض  حجیجی،  لیال ػبثذیٌنی،    حویذ ضبُ

 ػلیشضب اثشاّیوی

 ّبی داًطجَیی    کبسکٌبى ثخص خَاثگبُ

حسیي هغْشًیب، سیذ سضب هیش کبظوی، اسنونبػنین      

ًَسٍصی، کجشی ثبثبػجبسی، ضیذا اهیذثخص، اػنظنن     

 افطبسی

 

 خستِ ًجبضیذ                                     

 خذا لَت                                        

 

خجشًبهِ داًطگبُ دس ضوبسُ ثؼذ ثِ دلین  اّنونینت       

صًذگی خَاثگبّی ثشای داًطجَیبى  ثنِ ٍضنؼنینت       

خَاثگبُ ّبی داًطگبُ دس سبل تحصیلی جذیذ خَاّذ 

 پشداخت.

 تفرشاهم فعالیت های اداره امور خوابگاه ها دانشگاه 

 59تابستان   در 

 11 حضشت هحوذ )ع(     علت داًص ثش ّش هسلوبًى ٍاجت است. خذاًٍذ جَیٌذگبى داًص سا دٍست داسد. 



مسئول ثسیج دانشجویی دانشگبه تفرز  خررازا       

مهز ثرود      30هبی نمبس جمؼه تفز  در   پیش اس خطجه

هبیی در مورد نهرت  سرسیای ثره       که ثبثیب  دیدگبه

 ایزاد خرن پزداختاد.

اثوالفتل دلجو گف : اکاو  خرابنی اس امرب  راسرل         

نمربی،     )ره( را ثزای شمب مزد  ػشیش تفز  ثیب  مری      

کااد ثه شمب مزد  کره متر      هبیی که تشریق می این«

کبرند. ثشرگب  و ارثبثبنشب  اس ایرن      هب خیبن  گزیه  این

ای اخ  که گزیه ثز   تزخاد. این گزیه  گزیه هب می گزیه

هبیی کره     مظتو  اخ ؛ فزیبد مقبثل ظبل، اخ . دخ   

انرد    هبیی هستاد که مقبثل ظبل،   آیاد دخ  ثیزو  می

هب یک شؼبر خیبخی اخ  که ثبید    که قیب  کزدند  این

 »سفظ گزدد.

ا...    وی ثبثیب  ایاکه  مزد  پیزو امبمشب  ستزت روح   

همواره اس ػبشورا درس مقبوم  و ایستبدگی در ثزاثرز   

انرد و الالیری مربدرا  ایرن            یشیدیب  را مشق کزده   

خزسمین الله پزور همواره یبدآور پریزوسی خرو  ثرز      

داشرته     شمشیز ثوده افشود: ػبشورا اخرم  را نگره         

شده   ػبشورا قتت تپاده اخم  اخ  و چه سیجب تزخی،  

در یمرن و        »کل یو  ػبشورا و کل ارض کزثم  «اخ  

گویب  سسین سمب      سجبس و نیجزیه و چه سیجبتز لجیک

هب و سکشاکی هب و شیخ نمز هب فزیربد    ػجدالمتک سوثی

 اند. خز داده»اِنی اُسبمی اثداً ػن دیای «

مسئول ثسیج دانشجویی دانشگبه تفرز  ثرب ثیرب           

ایاکه ػبشورا درس لجیک ثه سرسین سمرب  اخر              

گف : غده خزطبنی و خر  هربر ماطقره و ایربدی               

لیرسب  آل خرؼود خرفیبنی ثرب            خوارشب  کبخه خو 

سممت موشکی سنب  و مزدا  مظتو  و ثری سمبیر         

کایر، اگرز اس       یمن را ثه شهبدت رخبندند. اػم  مری   

اهلل   سمررمت خررود دخرر  ثزنداریررد  امرر  سررشة       

 کاد. هبیتب  را در خیاه سجس می نفس

دلجو اظهبر کزد:  نمبیادگب  مزد   وسرا  مرسئولین         

مدیزا  کشور و ریبخ  محتز  جمهور  ایرن متر  و      

این مزد  همواره نشب  داده در دفبع مقدس و سمبی   

 22دی و در      9اس انقمة اخممی و در ختق سمبخره     

هب و ستور پزشور مزد  در انتربثربت پرب پرس        ثهمن

گذارد   لذا کمتزین کربر ممکرن ایجربد شرزای          نمی

مابخت اقتصبدی و رفبهی اخ . مزدمی که ثه فزموده   

ا...   امررب  راسررل )ره( ثهررتز اس مررزد  دورا  رخررول        

 هبیاد. ثبشاد   الیق ثهتزین می

اقتصبد مقبومتی که مردنظز مقرب  ػظمربی والیر             

الؼربلی اخر        ای تفزشی مدظتره   ستزت امب  خبماه

تز اخر .  مطبلجره و خواخرته          نیبسماد کبرهبی جدی

 مزد  رخیدگی ثه وضغ مؼیشتی اخ .  

مسئول ثسیج دانشجویی دانشگبه تفز   در خبتمره     

گف : جب دارد اس ستور همگی مؤماب  و مزد  همیشه  

درصحاه تفز  و مرسئولین ثزگشارکاارده کاگرزه          

شهید تفز  که دیزوس     400خزدارا  و فزمبنده هب  و 

گونه امرور کره       ثزگشار شد تقدیز و تشکز نمبی، و این 

 تز مدنظز مسئولین قزار گیزد. کبری اخ  سیاجی  ثیش

 12 ثب کتبثهب خود را آرامش دهد  هیچ آرامشی را اس دخ  ندهد.   امب  ػتی )ع( :     کسی که

  

 1ادامه  اس صفحه  

مؼبو  آموسشی و تحصیمت تکمیتی دانشگبه تفرز    

 1300تفز  در ثیرن      نیش در این آیین گف : دانشگبه 

ثارردی آسمررو     موخررسه آموسشرری در نظررب  رتجرره     

را کرست نمرود.       25رتجه   94کبرشابخی ارشد خبل 

نفز اس    213دکتز مهدی جؼفزی پابه ثب اشبره ثه ایاکه   

هبی مرتتف ایرن دانرشگبه در      التحصیم  رشته فبرؽ

هربی    در دانرشگبه    94آسمو  کبرشابخی ارشد خبل    

اند  افشود: درصد متوخر     شده پذیزفته  دولتی کشور

هرربی   شرردگب  ایررن دانررشگبه در آسمررو        پذیزفترره

ثبشد که    درصد می 42/86  94کبرشابخی ارشد خبل 

شردگب  ثزخری اس       این آمبر ثبالتز اس آمربر پذیزفتره     

 هبی مطزح کشور اخ .   دانشگبه

وی تررصزیک کررزد: افررشایش درصررد متوخرر            

هرربی   شرردگب  ایررن دانررشگبه در آسمررو        پذیزفترره

هبی گذشرته   نسج  ثه خبل 94کبرشابخی ارشد خبل 

و ارتقرب     در خبیه توجه ثه وضؼی  کیفی  آموسشی      

 آموسشی محقق شده اخ .  

مؼبو  فزهاگی و دانشجویی دانشگبه تفز  نریش در       

فقیه   ثب ارائه تئوری والی   57در خبل  این آیین گف :

امب  خمیای )ره( ثحث خیبخی سکوم  شیؼی شرکل  

 گزف .

که اکارو  مرشکمت       دکتز محمد سجیجی ثبثیب  این   

هبی جبمؼره مرب اخر          تزین دغدغه اقتصبدی اس مه،

افشود: ثحث اقترصبد مقربومتی اس اهمیر  ثرسشایی           

فقیه امرب  )ره(      ثزخوردار اخ  و همبناد نظزیه والی 

که نظز ثه جاجه خیبخری سکومر  شریؼی داشر          

گرذاری   تواند جاجه اقتصبدی سکوم  شیؼه را پبیه می

گونره کره مرزدا  و دالورمرزدا             نمبید. لذا همرب    

هبی جاگی و اسرسبس       سمین ثب تشکیل قزارگبه  ایزا 

وظیفه در هرش  خربل دفربع مقردس اس کیرب  و                

هبی ایرن سکومر  شریؼی دفربع نمرود  و               آرمب 

توانستی، تکایک جاگی خود را ثره جهرب  صربدر            

نمبیی،  مب نیش ثبید در این نظب  ضمن اهمی  داد  ثره   

هربی ػتمری      ثه جهبد در قزارگربه     درس و تحصیل    

پزداخته و وارد ثبسار کبر و فؼبلیر  درراه توخرؼه و           

 آثبدانی کشور گزدی،. 

در دانرشگبه      هبی خطک پارج   وی ػد  وجود خواثگبه

هربی    ثدنی  دارا ثود  انجمرن    فؼبل ثود  اداره تزثی 

خبی  ثزوس و    هبی فزهاگی و هازی  وة ػتمی و کبنو 

فؼبل مدیزی  فزهاگی  واسد نشزیبت  مؤثرز ثرود         

واسد ثهداش  و مشبوره و شرورای صرافی رفبهری           

امتیبسات این دانرشگبه در     تزین دانشجویب  را اس مه،

 سوسه فزهاگی و دانشجویی ػاوا  نمود.

پرش کتیپ  موخیقی خراتی  اجرزای تواشریک و            

هربی فزهاگری و مرسبثقه اس           همروانی  اهدای ثسته

 هبی جبنجی این مزاخ، ثود.  تزین ثزنبمه مه،

سخنران پیص از خطبه هبی نمبزجمعه تفرش تفرش  مسئول بسیج دانشجویی دانشگبه  



یکی اس هَاردی کِ در جْبى اهزٍس بصَرت یک هسبلِ 

اّویت دار بِ آى پزداختِ هی ضَد ٍرسش است ٍ ایي 

هَضَع اّویت ببالیی در سطح بیي الولل بهِ خهَد     

اختصبظ دادُ است بِ ًحَی کهِ ضوهَر ههَ هك         

ٍرسضکبراى در صحٌِ ّبی ٍرسضی در ػزصِ جْبًی بب 

 آبزٍی کطَرّب ػجیي ضذُ است.  

هسئَل ادارُ تزبیت بذًی  ٍ  َق بزًبهِ داًطگهبُ در    

گفتگَ بب خبزًبهِ گفت: ٍرسش ٍ رضهذ ارتهبهب هبت        

اجتوبػی دٍ هَضَع هْن است کِ ارتببط هستمین بهب  

یکذیگز دارًذ ٍ ٍرسش هَجب رضذ ارتبب هبت ههی     

 ضَد .

رجبی ا شٍد: بِ هٌبسبت گزاهیذاضت ّفتِ تهزبهیهت     

 بهغ  بذًی اردٍی  بیؼت گزدی در رٍستبی ٍ س اس تَا

ضْزستبى تفزش بِ هٌظَر تطهَیهك جهَاًهبى در         

هْزهبُ بزگهشار   03ضکَ بیی استؼذادّبی ٍرسضی  در 

 ضذ.

ٍی اداهِ داد:جوؼی اس داًطجَیبى دختز ایي داًطگبُ  

در ایي اردٍ کِ بِ ّوت ادارُ تزبیت بذًی  ٍ  هَق        

بزًبهِ داًطگبُ بزگشار ضذ،ضزکت ًوَدًذ ٍ آههبدگهی   

جسوبًی خَد را بِ ًوبیص گذاضتٌذ. ٍی گفت: در ایي   

بزًبهِ ًؼوتی اس کٌََّرداى خبزُ داًطگبُ ایي تین را   

 ّذایت هی کزد.

ّوچٌیي بزًبهِ استخز رایگبى بزای داًطجَیبى دختز 

گزدی ٍیژُ داًطجَیبى پسهز     ٍ پسز ٍ اردٍی  بیؼت

گزدد کِ اخببر تکویلی آى  ًیش در ایي ّفتِ بزگشار هی

 در ضوبرُ بؼذ در اختیبر خبزًبهِ لزار خَاّذ گز ت.

 

 به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

برگساری اردوی طبیعت گردی  

 در دانشگاه تفرش

 13 اهبم هحوذببلز )ع( :   رسَل خذا )ظ(، هسببمِ اسب دٍاًى تزتیب داد ٍجَایش آى را اس هبل خَیص پزداخت. 



 
 گسارش تصویری : ثبت نام و جلسه آشنایی با گروه آموزشی و رشته تحصیلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تفرش

14 
هرکه در جستجوی رضته ای از دانص برآید تا با آن خود یا آیندگان را اصالح نماید، خداوند به ضمار ریگهای ریگستان حضرت محمد )ص( :  

 برایص پاداش نویسد. 



 
 گزارش تصویری :   عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع(  دانشگاه تفرش

 عبادی است.  -امام خمینی  )ره( :   زنده نگه داشتن عاشورا ، یک مسأله بسیار مهم سیاسی   15
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