
اّن  اخبار آهَزشی ٍ تحصیالت  تکویلی داًشگاُ 

 4931تفرش در سال 

آرش استاد فرّیختِ ٍ پیشکسَت  پرٍفسَرگفتگَ با 

 گرٍُ فیسیک 

آییي تجلیل از فعاالى فرٌّگی  ٍ اجتواعی داًشگاُ 

 تفرش

 هسابقات داًشجَیی : 

هسابقات دٍهیٌَ  بیي داًشگاُ ّای شْرستاى تفرش  

 بِ هیسباًی داًشگاُ تفرش برکسار شذ

کسب رتبِ چْارم داًشگاُ تفرش در فرایٌذ جایابی 

 الکترًٍیکی داًشجَیاى کاراهَز در کشَر

  2صفحِ 

  3صفحِ 

  6صفحِ 

 9صفحِ 

 01صفحِ 

بِ ًام آى علیوی کِ ضعلِ ی عطك بِ 

تدریس ٍ تعلین ٍ تربیت را در فاًَس 

سیٌِ ی پر هْر استاداى رٍضي ًوَد 

ستایص ٍ سپااس  کاردرااری را        

سساست کِ بر پیَستگی ذرات  بٌیاد 

ّستی ًْاد ٍ با پیًَد جاى ّا بَستاى 

زًدری را از علن ٍ داًص ٍ پاوٍّاص   

بارٍر ساخت. عطك  هعلن اسات ٍ       

هعلن  عطك. خَضا آى کِ عااضاك      

ضَد! آییي رراهیداضت رٍز هعلّان ٍ     

ساالگرد ضْادت استااد هارتيای     

هطْری ٍ ارج ًْادى باِ خادهاات      

ارزًدٓ اعيای ّیأت علوی ضاغل ٍ   

بازًطستِ  داًطگاُ تفرش با حياَر  

چْرُ هاًدرار هٌْدسی برق لادرت    

ایراى ٍ عيَ ّیات علوی داًطاگااُ   

صٌعتی اهیرکبیر در فيایی آکٌدُ از 

صویویت رٍز دٍضٌبِ سایاسدّان      

اردیبْطت هاُ در سالي ضَرا حااج    

 کاریابی داًطگاُ تفرش  بررسار ضد.

سرپرست ًْاد ًوایٌدری همام هعظن 

رّبری در داًطگاُ تفرش در ایاي      

آییي رفت: دیي هبیي اسالم جایگااُ   

ٍیوُ ای برای علن ٍ تعلن لائل ضادُ  

است ٍآى را ابسار ٍ همدهِ ای بارای    

 عول  تعمل   تعلین ٍ تربیت هی داًد. 

پرٍفسَر هْرداد عابدی از اساتایاد   

ّای الکتاریاکای ٍ       برجستِ هاضیي

ّای لدرت ٍ از صاحب ًظراى  سیستن

در ایي زهیٌِ رفت: اًجام ٍظایافاِ       

ًوَدى در کرسی استادی یک فریيِ 

است ٍ کَضیدى در اهر تعالایان ٍ      

تربیت داًطجَیاى رسالت ٍ ٍظیافاِ   

استاداى است.پرٍفسَر عابدی  کاِ     

ّوکاری سی سالِ  با داًطگاُ تفرش 

دارد از حيَر اساتید ًسل جدید در 

ایي داًطگاُ  ابراز خرسٌدی ٍ بارای  

 آًاى آرزٍ هَفمیت ًوَد. 

بازدید از هَزُ طبیعات  عالاَم ٍ        

داًطگاُ تفرش  اّداء لاَ       فٌاٍری

تمدیر ٍ ّدایا از برًاهِ جاًبای ایاي     

 آییي بَد.

سیاست ّای اجرایی ٍ رٍیگردّای کالى دفتر اهَر 

 حقَقی  داًشگاُ تفرش 

 00صفحِ 

تجلیل از هقام استاد ٍ بسرگذاشت رٍز هعلن با حضَر   

چْرُ هاًذگار هٌْذسی برق قذرت ایراى در داًشگاُ تفرش    



 هعاٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی داًطگاُ تفزش 

در گفتگَ تا خثزًاهِ  اساّن  اخثاار آهاَسضای ٍ        

 4931تحصیالت تکویلی داًطگاُ تفزش در سال 

 گفت. 

تا تیاى ایٌکِ رٍیِ جذیذ داًطگاُ در سهایاٌاِ    ٍی  

هقزرات تحصیالت تکویلی، آهَسضی ٍ آهَسش ّای 

آساد تذٍیي ضذُ است، گفت: ضیَ ُ ًاهاِ ارتاقاا        

اعضای ّیأت علوی داًطگاُ هٌعغف ٍ فزآیٌذ آى   

ضفاف ضذُ است. دکتز جعفزی پٌاُ تیاى کازد: در      

پاًصذ داًطجَی جاذیاذاراَرٍد     31سال تحصیلی 

کارضٌاسی تِ تعذاد داًطجَیاى داًطگااُ افاشٍدُ     

ضذ. ٍی درخصَظ پذیزش داًطجَی کارضٌاسای   

ارضذ داًطگاُ در سال تحصیلی جاذیاذ گافات:       

داًطجَی جذیذ هطغَل تِ تحصایا     411هجوَعاً 

ًفز در دٍرُ ًَتت اٍل،  39اًذ، کِ اس ایي تعذاد  ضذُ

داًطجَی تذٍى آسهَى )استاعاذاد درخطااى          9

ی ّستٌذ. ٍی گفت: در سال تحصیلی جذیذ، تعذاد  

داًطجَی دٍرُ دکتزی پذیزفتِ ضذُ، کِ اس ایاي      

داًطجَ ًَتت اٍل، هطغَل تِ تاحاصایا       2تعذاد 

تاضٌذ. دکتز جعفزی پٌاُ تا اضارُ تِ جواعایات      هی

داًطجَیی حال حاضز داًطگاُ افشٍد: اس جوعایات    

داًطجَ در هقغع  4881داًطجَیی داًطگاُ، حذٍد 

داًطجَ درهقغع کارضٌاسی ارضذ،  911کارضٌاسی، 

داًطجَ در هقغع دکتزی هطغَل تِ تحصیا    21ٍ 

 2211ّستٌذ. ٍی خاعزًطاى کزد: در هجوَع حذٍد 

داًطجَ در داًطگاُ تفزش هطغَل تِ تاحاصایا      

 ّستٌذ. 

دکتز هْذی جعفزی پٌاُ  تا تیاى ایٌکاِ در حاال       

عضَ ّیأت علوی توام ٍقات در       01حاضز حذٍد 

داًطگاُ هطغَل تِ فعاریّت ّستٌذ، افشٍد: ّوچٌیي  

ًفز اس اعضای ّیأت علوی داًطاگااُ تاِ       9حذٍد 

اًذ کِ تا احتساب ایي تعذاد، در    تاسگی جذب ضذُ

هجوَع تعذاد اعضای ّیأت علوی داًطگاُ تِ حذٍد 

 ًفز افشایص یافتِ است.  09

هعاٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی داًطگاُ تفزش 

استعالم  جْات تاثاذیا        پزًٍذُ 41تصزیح کزد:  

پزًٍذُ صالیت علوی ٍ عوَهی  جْت  92ٍضعیت ٍ 

در ساال     اس عزف داًطگاُ  جذب ٍ تثذی  ٍضعیت

تِ ٍسارت علَم ارسال ضذُ تا ٍضعیت ایي افازاد  31

 هَرد تزرسی قزارگیزد. 

دکتز جعفزی پٌاُ اضافِ کزد: اعضای ّیأت علاوای   

هٌْذسی ضیوی ٍ هٌْاذسای   ّای  جذیذ تزای گزٍُ

تزخی اس گزٍُ ٍ  گفت:  اًذ. ٍی  پذیزفتِ ضذُ هکاًیک

ّای داًطگاُ تا هطک  کوثَد استاد هَاجِ  داًطکذُ

ّستٌذ، تٌاتزایي اقذام تِ پذیزش اساتایاذ حا       

کٌین اها سیاست داًطاگااُ، جاذب       ارتذریس هی

 اعضای ّیأت علوی ثاتت است. 

هعاٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی داًطگاُ تفزش 

 ُ ّا تز ایي رٍال است  گفت: سیاست کلی در داًطگا

ضَد حتی االهکاى اس افزادی کِ داًاص   کِ سعی هی

آهَختِ آى داًطگاُ ّستٌذ، در ّواى داًطاگااُ     

پذیزفتِ ًطًَذ؛ چزاکِ هعتقذًذ ایي افزاد تایاذ در    

ّاا   ّای دیگز فعاریّت کٌٌذ تا دیگز داًطگاُ داًطگاُ

ّا استفادُ کٌٌذ. تٌاتزایي در ضازایاظ     اس تجزتِ آى

ّاا   هساٍی اٍرَیّت تا فارغ ارتحصیالى دیگز داًطگاُ

است. دکتز جعفزی پٌاُ تا تیااى ایاٌاکاِ فاارغ          

ّای کطَر قات  هقایسِ تا فارغ  ارتحصیالى داًطگاُ

ّای خارج اس کطَر ّستٌاذ ٍ     ارتحصیالى داًطگاُ

ّا تاالتز است،  حتی در تزخی هَارد سغح علوی آى

گفت: تسیاری اس فارغ ارتحصیالى داًطاگااُ در        

ّای داخلی ٍ خارجی تِ عٌَاى عضَ ّیأت  داًطگاُ

 اًذ. علوی پذیزفتِ ضذُ

ٍی گفت: ضیَُ ًاهِ ارتقا  اعضای ّیأت عالاوای       

داًطگاُ هٌعغف ٍ فزآیٌذ اجزای آى تسْی  ضاذُ  

است. ٍی تا اضارُ تِ تاسًگزی ضیَُ ًاهاِ ارتاقاا        

اعضای ّیأت علوی داًطگاُ گفت: ارتقا  اعضاای     

ّای تطَیقی  ّیأت علوی داًطگاُ ًیاسهٌذ سیاست

ٍ دل گزم کٌٌذُ تَد کِ در تاسًگزی آییي ًاهِ ایاي  

 هَارد هَرد تَجِ قزار گزفت. 

ٍی تا تیاى ایٌکِ ضیَُ ًاهِ جذیذ ارتقاا  اعضاای     

تصَیة ضاذ،   31ّیأت علوی اٍاخز اسفٌذ هاُ سال 

عٌَاى کزد: پزًٍذُ یک ًفز اس اعضای ّیات علوای   

داًطگاُ تزای ارتقا تِ هزتثِ استادی ٍ یک ًفز تزای 

ارتقا تِ هزتثِ داًطیاری تِ ّیات هوایاشُ ارساال      

گزدیذُ است. هعاٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلای   

داًطگاُ خاعزًطاى کزد: تاسًگزی ضیَُ ًاهِ ارتقاا    

اعضای ّیأت علوی هَجة ایجاد فضای تا ًطاط در 

هیاى استاداى داًطگاُ ضذ ٍ در تاسًگازی صاَرت     

گزفتِ، ضیَُ قثلی ارتقای داًطگاُ ًیش حفظ ضاذُ    

 است. 

دکتز جعفزی پٌاُ گفت: تاٍجَد تغییزات اعوال ضذُ 

تز ضیَُ ًاهِ ارتقا  اعضای ّیأت علوی،  ّوچٌااى  

ایي ضیَُ ًاهِ سخت گیزاًِ تز اس دیاگاز ضایاَُ       

ّای داخلی ٍ  اکثز  داًطگاُ  ّای ارتقا  داًطگاُ ًاهِ

ضَد  ّای خارجی است. ٍی تیاى کزد: پیص تیٌی هی

تعذاد ارتقا  اعضای ّیأت علاوای    39تا پایاى سال 

ّوچٌیي در ساال     ًفز افشایص یاتذ.   9داًطگاُ تِ 

ًفز اس اعضای ّیات علوی پیواًی داًطگاُ تِ  3، 31

-قغعی ٍ رساوای        -ٍضعیت استخذاهی رسوی

 آسهایطی تثذی  ضذُ اًذ.

  9اداهِ در صفحِ 

اهم  اخبار آموزشی و تحصیالت 

 تکمیلی دانشگاه تفرش

 4931در سال  

 گزدد.  ضَد هگز ظزف داًص کِ تا تحصی  علَم، تاستز هى تز هى اهام علی )ع  : فضاى ّز ظزفى در اثز هحتَاى خَد تٌگ  2



 3 پطٍفسَض حسببی :  ضاُ پیططفت، اضظش ًْبزى بِ علن ٍ تحقیق، احتطام بِ هعلویي، اسبتیس، زاًص آهَظاى ٍ زاًطجَیـبى است. 

 ضًَس عبضفبى بب عطق عبضف هی

 ضًَس بْتطیي هطزم هعلن هی 

 ضَز عطق بب عبضف هکول هی

 ضَز. ّط کِ عبضق ضس هعلن هی

ضٍظ هعلن، ضٍظ بعضگساضت عطق ٍ ایثبض است. تجلیل 

ّب جـبض      جطعِ زض جبى اظ کسبًی کِ علن ضا جطعِ

ِ  هی سَذتٌس ٍ بـبزاًـص    لحظِ هی کطزًس. ذَز لحظ

سبذتٌس ٍ فطزایی ببضکـَُ ضا     ذَیص، جبهعِ ضا هی

زازًس. اهطٍظ، ضٍظ بعضگساضت کسبًی اسـت    ًَیس هی

ّب ذویسُ ضس. ضٍظ  قسضبى، زضضاُ تعلین ذَبی کِ الف

پبسساضت ععیعاًی است کِ زض سٌگط علن ٍ زاًص، 

سطببظاًی بب اذالظ ٍ زاًطوٌس تطبیت کطزًس. اهطٍظ،  

ضٍظ یبز کطزى اظ گوٌبهبى آضـٌـبسـتاآًـبى کـِ        

 زفتطّب  ذبططات اظ عطط یبزضبى آکٌسُ است.

بِ بْبًِ ًکَزاضت هقبم استبز ذبطًبهِ بِ گفتگَ بـب  

پطٍفسَض فیطٍظ آضش استبز توبم ٍ هـسیـط گـطٍُ      

فیعیک زاًطگبُ تفطش بب هـحـَضیـت زاًطـگـبُ        

ّب  فکط ، هعبش ٍ ضسبلت اسبتیس  کجبست، زغسغِ

پطزاذت.پطٍفسَض آضش پبسد بِ ایي سـااتت ضا       

پطزاذتي بِ زاستبى ظًسگی زاًست ٍ گفت: پبسد بِ  

ساال زاًطگبُ کجبست، آسبى ًیست. تظم بِ شکـط   

ا  تحت عٌَاى  است زض پبسد بِ ایي ساال ٍ  هقبلِ

ِ   زاًطگبُ کجب است ًَضتِ ّـب      اًس کِ زض ضٍظًبهـ

 ضسُ است.  کثیطاتًتطبض چبپ

ٍ  تصطیح کطز: زاًطگبُ هـکـبًـی اسـت کـِ             

یببٌس ٍ فـکـط        ّب  جبهعِ زضآى حضَض هی بْتطیي

آهَظًس کِ ایي، زض اصل زاًطگبُ ضا تعطیف  کطزى هی

کٌس.  بب ایي تعطیف، زض ایطاى زاًطگبُ ًـساضیـنا     هی

ًیبظ اٍلیِ آى ّـن   ّب  اذیط ، پیص برصَظ زض سبل

ّب  اذـیـط    بطآٍضزُ ًطسُ است. ٍ  گفت: زض سبل  

ّب بِ سوت ٍ سَیی ضفتِ است کـِ   ٍضٍز  زاًطگبُ

عسُ کثیط  اظ زاًطجَیبى تبة تـحـوـل فطـبض         

زاًطگبّی ضا ًساضًس ٍ ًتیجِ آى افت تحصیلی بَزُ 

کـٌـیـن کـِ          است. البتِ هب زض زًیبیی ظًسگی هی 

تَاًین برص بعضگی اظ جَاًبًی کِ اظ زبیطستـبى   ًوی

ضًَس زض جبهعِ ضّب کٌین چطاکـِ   التحصیل هی فبضغ

سیستن اجتوبعی اهطٍظ بب  سَاز اًسک زبیطستبًـی  

تَاًس کبض  بیببٌس ٍ  ببیـس   چطذس ٍ آًبى ّن ًوی ًوی

بٌیبى اهطٍظ  آهَظش ببیٌٌس تب بتَاًٌس زض زًیب  زاًص

 کِ ابعاض کبض تغییط کطزُ است کبض کٌٌس.

پطٍفسَض آضش بب بیبى ایٌکِ آهَظش زض زاًطـگـبُ     

ّب بب  ببیس ٍضا  زبیطستبى ببضس، افعٍز: اهطٍظ زاًطگبُ

زٍ هطکل جس  ضٍبطٍ ّستٌس ٍ پبسرـی بـِ آى       

 ُ ّـب، تـعـساز ظیـبز          ًساضًس. اٍلیي هطکل زاًطگب

زاًطجَیبى ضعیفی است کِ ضبیستِ تحصیـل زض    

اًس ٍ زاًطـگـبُ    زاًطگبُ ًیستٌس ٍ بِ زاًطگبُ آهسُ

زاًس بب ایي قطط اظ زاًطجَ چِ کٌس، آیب بـبیـس      ًوی

ضیَُ تسضیس عَض ضَز؟ آیب زاًطـگـبُ بـبیـس         

هأهَضیت ذبظ ذَز کِ ّوبى یبززازى اًسیطـیـسى   

ّب حطفِ یبز زّس ٍ بـِ   است ضا فطاهَش کٌس ٍ بِ آى

جبهعِ تحَیل زّس کِ زضآى صَضت حطفِ یـبززازى  

 کبض زاًطگبُ ًیست. ایي هطکل جس  است. 

زازُ  استبز توبم زاًطگبُ تفطش گفت: اتفبقی کِ ضخ 

ا     ایي است کِ ضیَُ اًسیطیسى ٍ یبزگطفتي حطفِ

کِ بِ فکط کطزى ًیبظ ًساضز ، یکی ضسُ ٍ زضًْبیـت  

هٌجط بِ افت زاًطگبُ ضسُ است ٍ تب بِ ایي سـاال  

پبسد ًسّین کِ زاًطگبُ بطا  چیست هطکل حـل  

  ُ ّـب     ًرَاّس ضس. ٍ  افعٍز: زٍهیي هطکل زاًطگب

پبفطبض  ظیبز بط پژٍّص اجببض  استبزاى است. زض  

ا  گٌجبًسُ ضـسُ    ًبهِ اضتقب ایي هسئلِ زض هبزُ آییي

است کِ ًقص ٍتَ زاضز ٍ ّطچقسض ّن هعلن ذـَبـی   

پَضبًیس بلکِ پژٍّص آهَظش ضا    ببضیس ایي ضا ًوی

پَضبًس. حبصل ایي ضس کِ ّوکبضاى جـَاى زض      هی

ّب  کطَض ببیس بطا  تثبیت آیٌسُ ضغـلـی    زاًطگبُ

ذَز  پژٍّص کٌٌس، اهب ًِ بِ ذبطط زضک یب حل یک 

هسئلِ بلکِ تٌْب بطا  جوع آٍض  اهـتـیـبظ. ایـي        

ّبیی کـِ ضـوـطزُ         ضٍیکطز هٌجط بِ تَلیس هقبلِ

کطز اهـب   ضس،گطزیس ٍ کوک بِ تضویي ضغلی هی هی

ا  ضس کـِ ّـیـ          حبصل آى تعساز ظیبز  هقبلِ

 هحتَایی ًساضز.

ٍ  بب تأکیس بط ایٌکِ کبض پژٍّطی جع تیٌفک کـبض  

استبز است، گفت: لکي اصطاض بط پژٍّص بـِ ایـي      

ضیَُ ببعث گطزیس کبض اصلی زاًطگبُ اظ یبز بطٍز ٍ   

تسضیس بِ فطاهَضی سپطزُ ضس. زضًْبیت اظ کیفیت  

تـَاى بـِ        ذَبی ًوی آهَظش کبستِ ضس ٍ زیگط بِ

زاًطجَ یبز زاز کِ فکط کٌس ٍ زاًطـجـَیـی کـِ       

ضَز اگط ضیَُ اًسیطیسى ضا بلـس   التحصیل هی فبضغ

تَاًس پژٍّص ضا ذَة اًـجـبم    ًببضس، زض آیٌسُ ًوی

زّس. ٍ  افعٍز: سبل گصضتِ هطکل زیگط  ّن بـِ    

ّب  ًـَ    ایي زٍ اضبفِ ضس ٍ آى صحبت اظ زاًطگبُ

ّبیی کِ اگط بب صٌعت اضتـبـب       سَم بَز، زاًطگبُ

ّـب    ًساضتِ ببضٌس ٍ بِ تَلیس هطبَ  ًببضٌس، ضضتِ

ذَضز. هسیط گطٍُ فیعیک بب تأکیس بـط   آى بِ زضز ًوی

ایٌکِ ٍظیفِ زاًطگبُ ببظٍ  صٌعت بَزى ًیـسـت،   

افعٍز یکی اظ ذطبّبیی کِ هوکي است ضخ زّـس      

ٍصل کطزى زاًطگبُ بِ صٌعت است ٍ تب جبیی کـِ  

هوکي است ببیس زاًطگبُ ضا اظ صٌعت زٍضًگِ زاضت 

ّب  بـٌـیـبز      هگط زضجبیی کِ ًیبظهٌس بِ پژٍّص

طَض عٌَاى کطز کِ  ببضس. ٍ  زلیل ایي هسئلِ ضا ایي 

کٌس، چٌس سـبل پـیـص         ّب سطیع تغییط هی حطفِ

تلَیعیَى ٍ ضازیَ زض هغبظُ تعویطهی ضس، اهـطٍظآى  

ضغل بِ سبک گصضتِ ضایج ًیست. اگط قطاض بـبضـس    

طَض هثبل الکتطًٍیک اهطٍظ ضا  زاًطگبُ بِ زاًطجَ بِ

یبز زّس، ایي فطز هوکي است زض ببظُ کَتبُ بِ ایـي  

ضغل بپطزاظز اهب زض زضاظهست ایي پیطِ اظ بـیـي       

 ذَاّس ضفت. 

 ِ جـب    پطٍفسَض آضش تصطیح کطز: اگط بِ زاًطجَ ب

گًَِ آهَظش، فکط کطزى یبز زّین ٍ هفـبّـیـن     ایي

عوَهی ٍ ًحَُ استفبزُ اظ آى ضا بیـبهـَظیـن ًـبى       

ّب  این ٍ بب تغییط حطفِ ّویطگی بِ ایي زاًطجَ زازُ

هطکل پیسا ًرَاّس کطز ٍ ًحَُ ضٍیبضٍیی بـب ّـط     

 4فْوس. ازاهِ زض صفحِ  تغییط ضا هی

 طاليه داران دانشگاه تفرش

 آرش پروفسوربا  گفتگو

استاد فرهيخته و پيشكسوت  

 گروه فيزيک دانشگاه تفرش 



 4 گیشد.  اًیطتیي :      تخیل هْوتش اص داًص است.علن هحذٍد است اها تخیل دًیا سا دسبش هیپشٍفسَس

 3اداهِ اص غفحِ 

استاد توام داًطگاُ تفشش  گفت: اص گزضتِ تاکٌَى  

ّویطِ داًطگاُ بِ غٌعت کوک کشدُ است ٍ کذام 

غٌعت است کِ بِ ٍجوَد وٍسًوذُ وى وهوَصش          

 داًطگاّی ًذیذُ باضذ.

استاد فیشٍص وسش افضٍد: اساتیذ دس داًطگاُ تفشش  

اهکاًات پژٍّطی ًذاسًذ اها اص اساتیذ جَاى ایوي    

خَاٌّذ ّواى کاسی سا غَست دٌّذ کِ  داًطگاُ هی

دس داًطگاُ دیگشی کِ ّوِ گًَِ  اهکاًاتی داسًوذ     

گیشد. ایي تٌْا هختع بِ داًطگاُ تفوشش    اًجام هی

ّای با اهکاًات کوتش ًیض با  ًیست ٍ اساتیذ داًطگاُ

گًَِ فطاس بش اسواتویوذ       اًذ. ایي  ایي هطکل هَاجِ

اًػاف ًیست. اص سَی دیگش داًطوجوَی ٍسٍدی        

سوغو       تفشش ّون     ّایی ًظیش داًطگاُ داًطگاُ

ٍجَد تَلیذ ها   ّای تشاص اٍل ًیستٌذ  با ایي داًطگاُ

کٌویون     بِ خاعش وًکِ بش سٍی وهَصش پافطاسی هی

 ّا ًیست. کوتش اص وى داًطگاُ

ٍی با بیاى ایٌکِ کاس اغلی استاد داًطگاُ وهَصش  

است ٍ پژٍّص ّویطِ ّوشاُ وى است گفت: کسی  

ضایستِ استادی داًطگاُ اسوت کوِ سٍهویوِ           

کاٍضگشی داضتِ باضذ. لزا ایٌکِ بِ داًطجَ کتوا    

ّای گزضتِ سا بیاهَصین وهَصش ًیست  اتفاقوا    سال

پژٍّص الصم است چشاکِ  پژٍّص بِ وهَصش استاد 

توشی   کٌذ  ٍ اٍ سا بِ دس ک بیطتش ٍ سٍضي کوک هی

سساًذ. ایٌکِ فطاس سٍی پژٍّص صیاد ضذُ است   هی

دس اغل غلظ است ایي کاس عوال  داًطگاُ سا تبذیول  

کٌذ ٍ ایي دٍ باّن فشق داسد. استاد  بِ پژٍّطگاُ هی

وسش گفت: داًطگاُ بذٍى داًطجَ هعٌوی ًوذاسد       

داًطجَ سا بایذ وهَصش داد ٍ اًذیطوٌذ تشبیت کشد 

ٍ تحَیل جاهعِ داد. ّوِ قشاس ًیست فیضیوک یوا      

ضیوی هل کٌٌذ یک عذُ قشاس است هسائل دیگوش  

جاهعِ سا هل کٌٌذ  دس صًذگی خػَغی خَد هتوی  

بِ هطکل ًخَسًذ ٍ یا اگش خَسدًذ  بذاًٌذ چِ کٌٌذ. 

داًطگاُ دسٍاقع بایذ سَگلی جاهعِ باضذ ٍ افوشادی  

سا تحَیل دّذ کِ بتَاًٌذ جاهعِ سا بسواصًوذ توا        

ّای اًذیطوٌذ بسواصد    کِ داًطگاُ ًتَاًذ ودم ٍقتی

کوٌوذ کوِ فوشد          افتذ.ایي فشق ًوی  ایي اتفاق ًوی

ضٌاس. ٍقتی غحوبوت اص       هٌْذس باضذ یا جاهعِ

جای ایٌکِ دُ هقالِ ًَضتِ  سٍش اًذیطیذى باضذ بِ

ضَد ٍ ایي بوشای ّوووِ       ضَد  دٍ هقالِ ًَضتِ هی

 اساتیذ یکساى است.

ّوووِ    هذیش گشٍُ فیضیک گفت: با ایي ضیَُ کِ ایي 

ّوا کوجوا اسوت           هقالِ تَلیذضذُ است  اثش وى

جای ایٌکِ  کِ اگش اغَلی پیص بشٍین ٍ بِ دسغَستی

ضوذ  دس       دُ هقالِ ًَضتِ ضَد دٍ هقالِ ًَضتِ هی

 عَؼ باس علوی هقاالت بیطتش بَد. 

گًَِ ًبَد کِ تعذاد  ٍی تػشی  کشد: اگش سٍش بِ ایي 

هقاالت بِ فالى عذد ًشسذ بِ استاد بگَیٌذ ضوووا   

دیگش اجاصُ کاس کشدى ًوذاسی هوا بوِ ایوٌوجوا             

سال  71سسیذین.استاد توام داًطگاُ تفشش کِ   ًوی

است دس داًطگاُ تفشش هطغَل بِ فعالیت ّستٌذ  

کِ هي ٍاسد داًطگاُ تفوشش ضوذم       گفت: ٌّگاهی 

ایٌجا هکاًی کَچک ٍ بخطی اص داًطگاُ غٌعوتوی   

اهیشکبیش بَد ّشچٌذ هي بِ ایي قسوت اعوتوبواس      

توش اص       دّن  اها داًطجَیاى وى صهواى قوَی     ًوی

سٍ وصادی داًطگاّوی   داًطجَیاى فعلی بَدًذ اصایي

بشای وهَصش بْتش بَد. ٍی تػشی  کشد: هذیوشیوت     

ّای گزضتِ یکوی بوعوذ اص         ایي داًطگاُ دس سال

دیگشی عَؼ ضذ ٍ دیذگاُ هذیشاى قبل ًسبت بوِ  

داًطگاُ کجاست هتفاٍت بَد تا جایی کِ اهشٍص کوِ  

هذیشیت ایي داًطگاُ اص اعضای ّیوات عولوووی       

هواًوذُ اص        داًطگاُ تفشش است با هطکالت باقی

کٌذ ٍ هجال ایوي   ٍپٌجِ ًشم هی هذیشاى قبلی دست

تش بشداسد ٍ  سا ًذاسد کِ گاهی بِ سوت جلَتش ساهت

با فشاغ بال بِ کیفیت وهَصش بْتش با دیذگاُ فوَق    

بپشداصد.ٍی گفت: ایي داًطگاُ دچاس هطکل هوالوی     

ّای هجْض ًذاسد اها ایوي     فشاٍاى است ٍ وصهایطگاُ

ًبایذ هاًع کاس اغلی اساتیذ ضَد. دسسوت اسوت      

داًطگاُ تفشش اص هیث ٍسٍدی داًطجَ  افت کشدُ 

است  اها  ایي داًطگاُ داًطجَ ضعیف توحوَیول      

قبَل ٍ قَی تحَیل جاهعوِ   گیشد ٍ داًطجَ قابل هی

ُ  هی ّای بشتش کطَس داًطجَ قوَی   دّذ. دس داًطگا

ضَد. ایٌکِ داًطجوَ    ضَد ٍ قَی خاسج هی ٍاسد هی

قبَل سساًذ یعٌی صهوت ٍ    ضعیف سا بِ سغ  قابل

دل خَسدى بشای اساتیذ داًطگاُ تفوشش دس     خَى

گواسًذ ٍ    ّای هختلف کِ بِ ایي کاس ّوت هی گشٍُ

التحػیالى ایي داًطگاُ دس سغَح باالتش  هضَس فاسغ

ّای بشتش کطَس ٍ خاسج کطَس گَاُ ایي  دس داًطگاُ

اهش است.  استاد فیشٍص وسش گفت: هشفِ اسوتوادی     

ّا اصًظش هالی اسوت.   تشیي هشفِ اسصش اهشٍصُ جض کن

کٌوٌوذ. اگوش        اساتیذ با بیطتشیي سَبسیذ کاس هی

چیض جْاًی ضَد ٍ ایي خَ  است کوِ   بپزیشین ّوِ

جْاًی فکش کٌین  بایذ گفت دسیافتی اساتیذ ایوشاى  

اص هیاًگیي هقَق اساتیذ دًیا کوتش است. ٍی افضٍد: 

 0222دس بْتشیي هالت هقَق استاد توام ًضدیک بِ 

دالساست ٍ اساتیذ جَاى دسوهذ بسیاس پاییي توشی  

 داسًذ ٍ با ایي دساهذ صًذگی کشدى وساى ًیست.  

تَاًوذ   استاد وسش تػشی  کشد: استاد داًطگاُ ًوی 

ٍاقع  ضغل دٍم داضتِ باضذ چشاکِ استاد داًطگاُ بِ

ٍقت سشکاس است ٍ هتی دس هٌضل ّن دس هحیظ  توام

کاس است. ٍی با تأکیذ بش ایٌکِ فکش استاد دس تواهی  

کاس فوکوشی      لحظات هطغَل است   افضٍد: پژٍّص 

پزیشد لزا استاد بایذ  است کِ ًِ صهاى ٍ ًِ هکاى هی

اصلحاػ هعیطت وساهص فکشی داضتِ باضذ تا بتَاًذ 

بِ پژٍّص بپشداصد.ٍی اظْاس کشد: داًطگاُ هاًوٌوذ     

ّا ًیست ؛ بخطی اص یک جاهعِ  با اسصش  سایش اسگاى

ٍ کاسکشد هخػَظ بِ خَد است. دس ٍاقع  داًطگاُ  

هکاى وصاداًذیطی است ٍ اگش تعاهل فکشی ًباضوذ  

کٌذ. داًطگاُ سوِ ٍظویوفوِ           داًطگاُ سضذ ًوی

پیَستِ داسد وهَصش  پژٍّص ٍ سسیذى بوِ     ّن بِ

ای کِ دس بسوتوش وى        کِ با جاهعِ عَسی جاهعِ بِ

کٌین استباط داضتِ باضین ٍ اص ایي سوِ     صًذگی هی

 سٍد.  اگش یکی بضسگ ضَد  دیگشی اص بیي هی

بِ گضاسش خبشًاهِ   بیست ٍ یکویي الوپیاد علووی  

ضوَد.     دس دٍ هشهلِ اًجام هی ۵۹داًطجَیی سال 

دس    ۵۹هاُ  اسدیبْطت 0۲ٍ  03هشهلِ اٍل سٍصّای 

 قغب داًطگاّی کطَس بشگضاس ضذ. ۸

ّای اغفْاى   با داًطگاُ  ۹داًطگاُ تفشش دس قغب  

غٌعت ًفت  غٌعتی اغفْاى   پیام ًَس خَصستاى بِ 

 37ٍ    32سقابت پشداخت. هشهلِ ًْایی دس سٍصّای  

صهواى بوشگوضاس         غَست ّن دس تْشاى بِ ۵۹تیشهاُ 

 خَاّذ ضذ.

الصم بِ رکش است اص داًطگاُ تفشش داًطوجوَیواى    

علیشضا هسیٌی ٍ اهوذسضا ًاّیذاى لٌباًی اص سضتِ 

هٌْذسی ضیوی جض هٌتخبیي ضشکت دس  ایي دٍسُ 

 اص الوپیاد بَدًذ .

ّای استواى اغوفوْواى         ضاهل داًطگاُ ۹قغب  

خَصستاى  چْاسهحال ٍ بختیاسی  هشکضی  کاضاى ٍ 

 ِ ّوای   قن است. اعالعات هشبَط بِ ّش یک  اص سضت

ّا دس ساهاًِ ایٌتشًتی  الوپیاد ٍ بشًاهِ صهاًی وصهَى

الوپیاد داًطجَیی ساصهاى سٌجص وهَصش کطوَس  

قووابوول  Olympiad.sanjesh.org بووِ ودسس  

 دستشسی است.

حضور دو دانشجو  دانشگاه تفرش  

در  بيست و يكمين المپياد علمي 

 کشوردانشجويي 

 خبر انتصابات

 :  دکتش هسي وسیاًپَس

هذیش دفتش اهَس هقَقی قشاسدادّا ٍ پاسخگَیی بِ 

 ضکایات داًطگاُ



 5 حضزت هحوذ )ؿ( 3 ظلن تِ کارگز ٌّگام پزداخت اجزتؼ اس گٌاّاى کثیزُ اعت. 

اي تِ عَي رؽدذ    کارگزاى تاسٍاى حزکت ّز جاهؼِ

تؼالي ٍ ؽكَفايي ّغتدٌدذ تدي ؽده ّدودِ             

ّاي حافل در هغیز سًذگي ًؾات گزفتدِ   پیؾزفت

ٍرسي اعت  اس رؽذ ٍ پَيايي فكز ٍ گغتزػ اًذيؾِ

اي کِ اس فزفت اًذيؾِ ٍ تداسٍي       ٍ در ّز جاهؼِ

ٌّزهٌذ کارگزاى تْتز اعتفادُ ؽَد تدَعدؼدِ ٍ        

 پیؾزفت رًٍقي دٍ چٌذاى خَاّذ يافت. 

گشارػ خثزًاهِ  ّوشهاى تا  فدزارعدیدذى رٍس      تِ

جددْدداًددي کددار ٍکددارگددز هددزاعددوددي رٍس           

ارديثْؾت هاُ  تدا حضدَر رسدیدظ          ۲۱ يكؾٌثِ

داًؾگاُ  هؼاٍى اداري هالي   رسیظ ادارُ تدؼداٍى     

کار ٍ رفاُ اجتواػي  ؽْزعتاى تفزػ ٍ کارکدٌداى   

ؽزکتي داًؾگاُ تفزػ در عالي اجتواػات حدا     

 اتزاّین ًقیز ايي داًؾگاُ تزگشار ؽذ. 

رسیظ داًؾگاُ تفزػ در ايي هزاعن ضوي تثزيده  

رٍس جْاًي کار ٍ کارگز گفت3 در هقطغ فؼلي  کؾَر  

تزًدذ کدِ      ٍ ؽْز تفزػ اس هَضَع تیكاري رًج هي

احغاط تكلیف در جْت کار آفزيٌي تدز اعداط       

هقالح کلي کؾَر رعالت کًٌَي ها اعت. دکدتدز      

ّداي     هحوذ قاعن عحاب افشٍد3 ايٌه هأهدَريدت   

ّاي ًغل عَم ػالٍُ تز دٍ هدأهدَريدت         داًؾگاُ

آهَسؽي ٍ پضٍّؾي  هَضَع کارآفزيٌي ٍ ثدزٍت    

 آفزيٌي اس ػلن اعت.

ٍي تا تیاى ايي کِ داًؾگاُ تفزػ در راعدتداي        

رعیذى تِ اقتقاد داًؼ تٌیاى ٍ تثذيل ػلدن تدِ     

ثزٍت اقذاهات هفیذي اًجام دادُ اعت اداهدِ داد3    

ّايي کِ هٌجدز   هزکش رؽذ داًؾگاُ اسطزح ّا ٍ ايذُ

ؽَد حوايت هالي ٍ  تِ تَلیذ هحقَل يا ًزم افشار هي

ًوايذ کِ ايي اهز اقذاهي هدبدثدت در       اػتثاري هي

راعتاي ار  ًْادى تِ کار   قؾز کارگز ٍ فؼالیدتدي   

 هبثت در جْت هقالح کؾَر اعت.

رسیظ ادارُ تؼاٍى  کار ٍ رفاُ اجتواػي ؽْزعتداى   

تفزػ ًیش در ايي هزاعن تاتیاى ايٌكِ حیات جاهؼدِ  

هزَّى ٍ هذيَى تالػ کارگزاى اعت  گفت3 اکبزيت 

دٌّذ کِ تدا     قؾز جاهؼِ ها را کارگزاى تؾكیل هي

ّاي هختدلدف در راعدتداي          تالػ خَد در حَسُ

دارًذ.احدودذ     تَاًوٌذعاسي اقتقاد کؾَر گام تزهي

اس عَي هدقدام      2۹هحثؼلي افشٍد3 ًاهگذاري عال  

هؼظن رّثزي تحت ػٌَاى عال اقتقاد هقاٍهدتدي    

فزفت ارسؽوٌذي را تدزاي دٍلدت         اقذام ٍ ػول

خذهتگشار ٍ هزدم ؽزيف ايزاى اعالهي تخدقدَؿ   

گیزي اس  کارگزاى ػشيش فزاّن ًوَدُ اعت کِ تا تْزُ

ّاي کؾَر ٍ ػولدیداتدي ًدودَدى         تواهي ظزفیت

اسپیؼ در رعیذى تدِ   ّا ٍ تلَؽ خَد  تیؼ خالقیت

ي تقدزيدح     ٍّاي اقتقادي ّوت گوارًذ.   هَفقیت

کزد3 ٍجَد هزکش رؽذ در داًؾگاُ تفزػ تغدتدزي    

هٌاعة تزاي تثذيل ايذُ ٍ طزح تِ ثزٍت ٍ ػولیاتي 

کزدى آًاى تا کوه اػضاء ّیات ػلوي ايي داًؾگاُ 

در پاياى ايي هزاعن تا اّذاي ّذايا ٍ گدل اس     اعت. 

 کارکٌاى ؽزکتي داًؾگاُ تفزػ تجلیل ؽذ.

 مراسم گرامیداشت 

 روز جهانی کارگر در

 برگسار شد  دانشگاه تفرش 

 ۱اداهِ اس ففحِ 

هؼاٍى آهَسؽي ٍ تحقیالت تكویلدي داًؾدگداُ       

تفزػ تا اؽارُ تِ حوايت داًؾگاُ اس داًؾجدَيداى   

ًخثِ ٍ اعتؼذادّاي تزتز داًؾگاُ افدشٍد3 درحدال      

ّايي تزاي جذب داًؾجَياى ًخثدِ   تذٍيي عیاعت

در داًؾگاُ ّغتین کِ اختقاؿ کوه ّدشيدٌدِ      

هاّیاًِ  اراسِ تغْیالت ػلوي ٍ پضٍّؾي اس جولدِ  

اقذاهات داًؾگاُ تزاي جذب ًخثگاى اعت. دکدتدز    

جؼفزي پٌاُ تأکیذ کزد3 داًؾجَياى الوپیادي ًدیدش    

اگز ٍرٍدي هوتاس تاؽٌذ ٍ تتَاًٌذ ؽزايط هوتاسي را 

حفظ کٌٌذ  اس تغْیالت تزخَردار خَاٌّدذ ؽدذ.     

دکتز جؼفزي پٌاُ گفت3 عیاعت کلي ّیأت رسیغِ  

داًؾگاُ تقوین گیزي ٍ عیاعت گذاري تدزاعداط   

ّا ٍ ؽَراّاي هقَب ٍ ايجاد  ّا ٍ گزٍُ ًظز داًؾكذُ

ّاي فَرت گزفتِ  ّا  تزاعاط ًظزات ٍ هؾَرت رٍيِّ

تا اػضاء ّیأت ػلوي اعت. ٍي خاطزًؾاى کزد3 در    

حَسُ آهَسؽي رٍيِّ جذيذ در سهیدٌدِ هدقادزرات       

ّداي آساد       تحقیالت تكویلي  آهَسؽي ٍ آهَسػ

تذٍيي ؽذُ اعت. هؼاٍى آهَسؽي ٍ تدحدقدیدالت      

ًفدز  يه تكویلي داًؾگاُ گفت3 در يه عال اخیز   

اس اػضاي ّیأت ػلوي داًؾگاُ طثق هقازرات ٍ آسیي 

ّاي هزتَطِ تاسًؾغتِ ؽذ.دکتز جؼفزي پدٌداُ     ًاهِ

 ِ ّاي آساد    ّاي هؾخـ در حَسُ آهَسػ افشٍد3 رٍيّ

ؽًَذ. ايدي      تْیِ ؽذُ اعت  کِ تِ سٍدي اتالؽ هي

تَاًٌذ تزاي درآهذسايي داًؾگاُ ًدقدؼ    ّا هي دٍرُ

ّا  تغشايي داؽتِ تاؽٌذ. ٍي تأکیذ کزد3 اگز داًؾگاُ

تٌْا تِ هٌاتغ هالي دٍلتي ٍاتغتِ تاؽٌذ  در آيٌذُ تِ 

ؽدًَدذ.    ّا تا هؾكل هَاجِ هي دلیل افشايؼ ّشيٌِ

ّاي آهَسؽي آساد ٍ پدذيدزػ        تٌاتزايي تايذ دٍرُ

داًؾجَياًي کِ تخؾي اس ّشيٌِ تحقیل خدَد را      

ّا افشايؼ ياتدذ. هدؼداٍى        پزداسًذ  در داًؾگاُ هي

آهَسؽي ٍ تحقیالت تكویلي داًؾگاُ اضافِ کدزد3  

ريشي کٌین تا داًؾدجدَيداى       اي تزًاهِ گًَِ تايذ تِ

ؽْزيِ پزداس  اس کیفیت عطح اراسِ درٍط رضايدت  

داؽتِ تاؽٌذ. در ايي راتطِ تايذ تلٌذهذت فكز کٌین  

ؽذُ ٍ پايذاري را تذٍيدي ٍ     ّاي حغاب ٍ عیاعت

اجزا ًواسین.ٍي افشٍد3 افشايؼ تؼذاد کدالط ّداي       

 04کالط تِ تیؼ اس  ۲1هجْش تِ ٍيذسَ پزٍصکتَر اس 

کالط رعیذُ اعت.هؼاٍى آهَسؽي ٍ تحدقدیدالت     

تكویلي داًؾگاُ در پاياى گفت3 تايذ تذاًین فلغفدِ   

کار ٍ اؽتغال ّوِ ها در داًؾگاُ حضَر داًؾدجدَ     

اعت. تٌاتزايي تايذ قذر داًؾجَ را تذاًین ٍ تا هٌطق  

ّا تدزخدَرد کدٌدیدن.           ٍ حَفلِ ٍ هْزتاًي تا آى

داًؾجَياى ّوِ اّل هٌطق ٍ تاتغ هقزرات ّغتٌذ. 

ّا اػالم کٌیدن.   هَقغ تِ آى کافي اعت هقزرات را تِ

دکتز جؼفزي پٌاُ در پاعخ تِ عؤال خثزًاهِ ًودزُ  

اػالم کزدًذ ٍ دلدیدل    04ًوزُ    ۲44حَسُ خَد را اس 

 آى را تٌگٌاّاي هالي داًغتٌذ.



بِ گشارش خبزًاهِ هزاسن هعزفی ٍ تجلیل اس فعاالى 

ّای فرزّرٌرگری      ّا، کاًَى فزٌّگی اعن اس تشکل

ّای علوی ٍ اساتیذ هشاٍر فزٌّگری   ٌّزی، اًجوي

ّوشهاى با فزارسیذى ّفتِ فزٌّگی داًشگاُ تفزش 

اردیبْشت هاُ بزگشار شذ.هسرورَن ًرْراد        41در 

ًوایٌذگی هقام هعظن رّبزی در داًشگاُ تفزش در 

ایي هزاسن گفت: گفتواى ساسی ها در حَسُ فزٌّگ  

بز اساس ًظز هقام هعظن رّبزی است کِ هزاد هعظن 

لِ اس فزٌّگ، حزکت کزدى در راسترای اّرذا ،     

ّای اسرمم ٍ اًرقرمس اسرت.            ّا ٍ ارسش آرهاى

کرِ اگرز        االسمم رسَن ظزافت بابیاى ایري  حجت

بتَاًین اسلحاظ فکزی، رفتاری ٍ کار فرزّرٌرگری       

اقذاهی کٌین، بایذ در راستای اسمم ٍ اًقمس حزکت 

افشٍد: ایي باٍر رّبز اًقمس است ٍ ها هعتقذ   ،ًوایین

ّای اسمم ٍ تعرالری    ّستین کِ در راستای حزکت

تَاًین پیشزفت کٌریرن.رسریر        اسمم است کِ هی

داًشگاُ تفزش در اداهِ ایي هزاسن گفت: رسرالرت    

ّا عمٍُ بز تزبیت، پزٍرش ٍ آهَسش  اطلی داًشگاُ

پزداختي بِ هَضَعات فزٌّگی است سیزا اّویرت  

هَضَعات فزٌّگی کوتز اس هَضَعات آهَسشی ٍ   

پزداختي بِ اهَرات پژٍّشی ًیست. ٍی تظرزیر     

کزد: ها بز ایي باٍر ّستین کرِ برایرذ رٍحریرِ           

ّای فزٌّگی تقَیت کٌین  داًشجَیاى را در فعالیت

کِ تواهی تمش هجوَعِ با تَجِ بِ هرحرذٍدیرت      

ّای فزٌّرگری    بَدجِ داًشگاُ بز گستزش فعالیت

قزارگزفتِ است.هعاًٍت فزٌّگی ٍ داًشجَیری در      

در هرحریر       ٌّگاهی کِ    ایي هزاسن اظْار کزد:  

کٌین بایرذ ترَجرِ       داًشگاُ طحبت اس فزٌّگ هی

داشتِ باشین کِ داًشگاُ ًْادی هتفاٍت با سرایرز   

ّا است.داًشگاُ هکاًی است کِ جورعری اس       ارگاى

کرٌرٌرذ ٍ       ًخبگاى سهاًشاى در آى حضَر پیذا هی

ّا ًظام رسی  ٍ هزسَس ٍجرَد   بزخم  اغلب ارگاى

ًذارد. دکتز حبیبی تظزی  کزد: جٌ  تعاهلی کرِ    

در داًشگاُ ٍجَد دارد جٌ  خاطی اسرت کرِ       

هختض هزاکش علوی است ٍ ًظاهی اس باال بِ پایریري   

ًذارد، ّزچٌذ در کٌار آى هسوَلیٌی ٍجَد دارًذ کِ 

کٌٌذ . ٍی  با تبییي ایٌکِ  هی ًظن اداری را پیگیزی 

ّرای     ّای هختلف باتزبریرت   در داًشگاُ اس قَهیت

یابٌذ، جٌ  داًشگاُ را جرٌر     هتفاٍت حضَر هی

کٌٌذُ  داًست ٍ افشٍد: داًشرگراُ       ًقاداًِ ٍ سؤان

گیزد کِ خویزهایِ   سالِ را در اختیار هی 41ًَجَاًی 

گزفتِ است. ٍی تاکیذ کزد: با ٍجرَد     اطلی اٍ شکل

ایٌکِ در داًشگاُ بایذ حساس باشین ٍ هسوَلریرن،   

 41اها ایي بار سؤان ایي است بزای ایي جَاى در ایي 

کاری طَرت گزفتِ است؟ ٍرٍدی داًشگاُ  سان چِ

ّای دیگز بَدُ است پ  گراُ السم     خزٍجی هکاى

است پزسیذُ شَد بقیِ تاکٌَى بزای فزٌّگ ایري  

اًذ، پ  اگز با ایي تفاسیز داًشگاُ را  افزاد چِ کزدُ

با ایي هعٌا ًشٌاسین ٍ ًسخِ ای عجَالًِ ای برزای  

ّای فزٌّگی دّین هعلَم ًیست جرَابرگرَ     بزًاهِ

باشذ. دکتز حبیبی اظْرار   

کزد: اگز تواهی تمشروراى    

هعطَ  ایي براشرذ کرِ        

سران   1داًشجَ را در طی 

بوباراًی اس آهرَسُ ّرای       

فزٌّگی  ًوایین بی آًرکرِ   

هطالعِ ٍ آسیب شٌراسری   

السم را اًجام  دادُ باشیرن  

دچار اشتباُ گرزدیرذُ ٍ     

هوکي است بِ بریرزاّرِ      

کار فزٌّگی کار  بزٍین. لذا  

ّرا   خاص ٍ هْوی است کِ با قشزی با ایي هشخظِ

سزٍ کار دارین. بِ عٌَاى هثان ،گراُ السم اسرت        

جای آًکِ بگَیین چِ بایذ بکیٌن، گاُ بگَیین چِ  بِ

 ِ ای ًربرایرذ داشرترِ             ًبایذ بکٌین ٍ چِ بزًاهر

 ِ هخاطب دارد پ  در هسیرز   02ای کِ  باشین.بزًاه

این . ٍی برا    گفتواى ٍ هخاطب سٌجی آى خطا کزدُ

اشارُ بِ  فزهَدُ رسی  داًشگاُ گفرت: هسراسرل       

فزٌّگی بسیار هْن است ٍ توام داًشگاُ در خذهت 

فزٌّگ است ٍ فزٌّگ هتَلی خاطی ًذارد ٍ عرشم  

ّوگاًی بایذ شکل بگیزد تا سزهایِ ّای اجتواعری  

خَد را بتَاًین تقَیت کٌین. دکتز حبیبی  گفت: کار 

هحض آًکِ گزیباى گیز بَدجِ ٍ هساسرل   فزٌّگی بِ

هالی شَد بایذ در خظَص آى بحث کرزد. ٍی برا        

تاکیذ بز ایٌکِ اگز عمهِ طباطبایی بِ ایي  فرکرز     

هیکزد کِ قزاردادی بٌَیسذ تفسیز الویشاى  ًَشتِ 

ًوی شذ، تظزی  کزد : در ابتذای اًقمس کِ ّوِ کار 

کزدًذ کسی بِ دًبان پَن ًبَد ٍ بْترز   فزٌّگی هی

است ّوچَى اٍایل اًقمس خَدجَش  ٍ هرزدهری     

بَدى بزًاهِ ّای فزٌّگی را هَرد ًظز قزار دّیرن.   

ایي هقام هسوَن تظزی  کزد: اهام خویٌی )رُ( در      

بذٍى ّیچ بَدجِ، ارگاى ٍ تزیبَى بٌریراى    10سان 

ثورزُ    کار فزٌّگی عظیوی را در کشَر بٌا ًْاد کِ

ایي کار عظین فزٌّگی اًقمس اسمهی ایزاى بَد کِ 

بِ پیزٍسی رسیذ کِ سادُ سیسرتری،      ۷۵در سان 

—هذیزیت جْادی، عشم هلی ٍ سبک سًذگی اسمهی

ّای اهام  خویٌی)رُ( در برِ     تزیي هؤلفِ ایزاًی هْن

پیزٍسی رساًذى اًقمس اسمهی ایزاى ٍ هقام هعظن 

رّبزی )هعظن لِ(در اداهِ  دادى آى بَدُ ٍ هری        

کاش  باشذ. هعاًٍت فزٌّگی ٍ داًشجَیی  افشٍد : ای

   ِ ّرای     هعاًٍت فزٌّگی را در حذ هعاًٍت برزًراهر

 ِ ّای فزٌّگی را    فزٌّگی پاییي ًیاٍرین. ٍی  بزًاه

جشسی اس کار هعاًٍت فزٌّگی داًست ٍ افشٍد ّورِ  

ٍسَ بزٍین کِ بز رٍی  در داًشگاُ بایذ بِ ایي سوت

ٍسَی کار فزٌّرگری    ّای داًشجَیاى سوت دغذغِ

کٌین. دکتز حبیبی با اشارُ بِ ًام سان  اقرترظراد     

هقاٍهتی اقذام ٍ عول گفت: بایذ اسلحاظ فزٌّرگری    

اًذاسُ  هباًی اقتظاد هقاٍهتی جا بیفتذ ٍ اى شااهلل بِ

خَدهاى گاهی بزدارین ٍ خذا بِ ها تَفیق برذّرذ     

 شزهٌذُ خَى شْذای اًقمس ًباشین.

آییه تجلیل از فعاالن فرهىگی ي 

 اجتماعی داوشگاه تفرش

 برگسار شد  

 اهام خاهٌِ ای :    عزطِ فزٌّگ، هیذاى جْاد  است.  6



 7   اهبم خبهٌِ ای  :         اهزٍس کتبثخَاًی ٍ علن آهَسی .ًِ تٌْب یک ٍظیفِ ی هلی کِ یک ٍاجت دیٌی است .

هذیز فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ تفزش در حبضیِ 

هزاسن تجلیل اس فعبالى فزٌّگی ٍ اجتوابعای در     

ّبی عالاوای        گفتگَ ثب خجزًبهِ فعبلیت در اًجوي

ّبی فزٌّگی  ٍ ٌّزی  را ثساتاز      ّب  کبًَى تطکل

هٌبسجی ثزای تقَیت ًطبط علوی  حاوابیات اس        

ّبی جوعی ٍ خاَدجاَش  هطابرکات            فعبلیت

داًطجَیبى هستعذ ٍ تَاًوٌذ در جْت ثبلاٌاذگای    

علوی ٍ فزٌّگی داًطگبُ   آهبدُ ضذى جْت ٍرٍد 

ثِ عزصِ اجتوبع ٍ پذیزش هسئَلیت در آیاٌاذُ     

 داًستٌذ.

اعظن عسگزی اظْبر کزد: داًطجَیبى ثاب حواَر       

ّبی فزٌّگی ٍ اجتوبعی ثاب حاذا ال       فعبلیت در 

ّبی هفیذ ٍ هَرد تقبضبی داًطجَیبى  ثَدجِ  ثزًبهِ

ِ   را اجزا هی صاَر    کٌٌذ. ٍی تأکیذ کزد: ایي افزاد ث

ّب ضذُ ٍ ثذٍى ّایا       خَدجَش ٍارد ایي فعبلیت

داضتی ثباًزصی ٍ ضَر ٍ ّیجبى فازاٍاى ثاِ      چطن

 پزداسًذ.  فعبلیت فزٌّگی هی

 31ایي هقبم هسئَل افشٍد: در داًطگبُ تافازش        

تطکال   1کبًَى فزٌّگی ٍ ٌّزی  31اًجوي علوی 

ًطزیاِ   11اسالهی ٍ ًیش ثسیج داًطجَیی ٍ حذٍد 

هذیز فزٌّگی ٍ اجتوبعی تصزیح کزد:  ٍجَد دارد.  

ّبی فزٌّگی ٍ    هالک هعزفی اًجوي علوی ٍ کبًَى

ّابی     تقذیز ثِ لحبظ ضابخا      ٌّزی ثزتز ٍ  بثل

ّابی   هختلف ّوچَى ثزگشاری کالس  دٍرُ ٍ کبرگبُ

آهَسضی  ثزگشاری هسبثقِ  ضزکت در هسابثاقاب      

ثزگشاری ّوبیص  فعبلیت در حَسُ ایاذُ پازداسی      

ّابی     ثزگشاری ًوبیطگبُ ٍ ضزکت در فاعابلایات    

سبیت  ثبسدیذّابی عالاوای ٍ          ًوبیطگبّی  ٍة

فزٌّگی  ٍ تعبهل ٍ ّوبٌّگی ٍ ّوکبری ثاب ادارُ    

 –ّبی فازّاٌاگای          ّبی علوی ٍ فعبلیت فعبلیت

اجتوبعی داًطگبُ است کِ هَردثزرسی  زارگزفتِ ٍ 

اهتیبسدّی ضذُ است. ثز ایي هجٌب اًجوي عالاوای     

عٌَاى اًجوي علوی ثازتاز ٍ        هٌْذسی ضیوی ثِ

ثایات      احوز ٍ اّال    ّبی ّالل تقذیز ٍ کبًَى  بثل

تقذیز  ّبی ثزتز ٍ  بثل عٌَاى کبًَى السالم( ثِ )علیْن

 هعزفی ضذًذ.  3131در سبل 

ًفز اس فعبالى فزٌّگای    06اس حذٍد  در ایي هزاسن  

علوی ٍ ٌّزی داًطجَیی ثب اّذای لَح تاقاذیاز       

 تجلیل ثِ عول آهذ.

ّبی علوای   ایي هقبم هسئَل  اسبتیذ هطبٍر اًجوي 

عٌَاى ثابسٍ ٍ       ٌّزی را ثِ  –ّبی فزٌّگی  ٍ کبًَى

ّبی فعبل ٍ دلسَس فزٌّگی ًبم ثزد ٍ ثیابى   پطتَاًِ

کزد: در ایي هزاسن اس دکتز سْیل ٍاضقبًی هطابٍر   

فزٌّگی  دکتز علی هلکی هطبٍر اًجوي عالاوای    

هعبرف ٍ سبیز اهَر فزٌّگی داًطگبُ  دکتز اهایاز     

ٍ هٌْذس ًفیسِ   لعِ هطبٍر اًجوي علوی فیشیک 

آ بثبثبئی هطبٍر اًجوي علوی هٌْذسی ضایاوای      

 عٌَاى فعبالى فزٌّگی ٍ علوی تجلیل ضذ. ثِ

ثِ گشارش خجزًبهِ  ّوشهبى ثب ثزگاشاری ّافاتاِ       

فزٌّگی داًطگبُ تفزش  یک دٍرُ هسبثقِ آضپاشی  

هبُ ثِ ّوت ضاَرای صاٌافای          ضطن اردیجْطت

داًطجَیبى داًطگبُ ٍ ثب ّاواکابری هاعابًٍات           

ّبی دائوی  داًطجَیی ٍ فزٌّگی در هحل ًوبیطگبُ

ایي داًطگبُ ثزگشار ضذ . درایي هسبثقِ  کِ ثبّاذف   

تزٍیج استفبدُ اس غذاّبی اصیل ٍ سبلن ایازاًای      

تزغیت داًطجَیبى ثِ کبر جوعی ٍ ایجبد ًطابط ٍ    

گازٍُ   11سزگزهی در هیبى داًطجَیبى ثزگشار ضذ  

اس داًطجَیبى ثب یکذیگز ثِ ر بثت پزداختٌذ ٍ چْبر 

 گزٍُ ثِ عٌَاى گزٍُ ثزتز هعزفی ٍ تجلیل ضذًذ. 

ثز پبیی ًوبیطگبُ کتبة در صحي داًطکذُ عالاَم   

پبیِ اس دیگز ثزًبهِ ّبی ّفتِ فزٌّگی ثَد. در ایاي   

 ۰66عاٌاَاى ٍ        ۰66جلذ کتبة در  ۰66ًوبیطگبُ 

افشاری ثب هَضَعب  هذّجی  خبًَادگای    عٌَاى ًزم

رٍاًطٌبسی  ادثیب   کَدکبى  تبریخ ٍ اجتوبعی در   

هٌذاى  زارگزفاتاِ    هعزض دیذ داًطجَیبى ٍ عال ِ

است.  ّوچٌیي اکزاى هستٌذ تَسط اًجوي اسالهی  

داًطجَیبى  ثزگشاری کبرگبُ ثصیزتی تَسط ثسیاج  

داًطجَیی  ثزپبیی ایستگبُ سالهت  ثزگشاری کبرگبُ 

اسدٍاج تحت عٌَاى سیي جین ّبی خَاستگبری در 

خَاثگبُ ّبی داًطجَیی ٍ عصز ضعز ثاْابریاِ ٍ        

ّبی ّفتِ فزّاٌاگای     سعذی خَاًی اس جولِ ثزًبهِ

 داًطگبُ تفزش ثَد. 

 36تاب       1ّفتِ فزٌّگی داًطگبُ تافازش اس          

سبسی ا اتاصابد     هبُ  ثب هحَریت فزٌّگ اردیجْطت

 هقبٍهتی  ثزگشار گزدیذ.

 اًجوي هٌْدسی شیوی،  اًجوي علوی برتر ٍ 

 ، کاًَى ّای برتر   السالم( )علیْنبیت  احور ٍ اّل ّای ّالل کاًَى

 داًشگاُ تفرش شٌاختِ شدًد  4931سال 

گسارشی از ّفتِ فرٌّگی 

 داًشگاُ تفرش



 8 ضَد.  حضشت هحوذ )ظ( :    ّوِ گٌبّبى گزضتِ كسى كِ اص سٍى ايوبى ٍ ثشاى سسيذى ثِ ثَاة الْى هعتكف ضَد، آهشصيذُ هى 

ثبص ّن ثْبس سجت، ثبصّن اًتطبس عطش دل اًگیگيگض      

هعٌَيت دس فضبی جبهعِ، ثبص ّن طٌگيگي اگذای      

 ضبدی كعجِ دس استقجبل اص هيالد هَلَدش! 

ّوبى هَلَدی كِ دس ضت ٍالدتص خگذا جطگي       

گيشد، توبم عبضقبى آى هَلَد، هْگوگبى    هْوبًی هی

خذايٌذ دس خبًِ ی خذا، هسجذ.چقذس ثب ضگكگَُ      

تشيي جطي خذا ثِ يوي تَلذ كَدكی كِ  است علٌی

اثش هشد آفشيٌص است ٍ چِ سعبدتوٌذًگذ دعگَت     

ضگگذگگگبى ايگگي جطگگي. خگگَش ثگگِ حگگبل             

هعتكفيي.اعتكبف، دفتش دل سا گطَدى ٍ اص اسگشاس   

غيجی آى آگبُ ضذى است،  اعتكبف  فصلی ثگشای    

گشيستي ٍ هَسوی ثشای ثبسش سحوگت ٍ صدٍدى      

 ّبی گٌبُ است. آلَدگی

هبُ سجت اسصضوٌذ است، هبُ سگلگَو ٍ صدٍدى        

صًیبسّبی ضيطبًی اص آييٌِ دل است؛ هبُ ٍاليت ٍ   

ثشافشٍختي چشاغ هعشفت دس ضجستبى ٍجَد اسگت؛  

 هبُ سجت گبُِ اعتكبف است. 

  دم دٍم اسديجْطگت  ثِ گضاسش خجشًبهِ، دس سپيذُ

ّجگشی   3211الوشجت  سجت  31هصبدف ثب  53هبُ 

داًطجَی داًطیبُ تفشش هگعگتگكگف      33۱قوشی، 

ضذًذ. هسئَل ثسيج داًطجَيی داًطیبُ تگفگشش    

 23ًفش، داًطجَی پسش ٍ      3۱3گفت: اص ايي تعذاد  

ًفش ًيض داًطجَی دختش ثَدًذ. ٍی اظْبس داضگت:     

آييي سٍحبًی ٍ هعٌَی اعتكبف، دس هسجذ حضگشت  

اثَالفضل )ع( داًطیبُ تفشش ٍيژُ ثشادساى ٍ هسجذ   

جبهع اهبم خويٌی  ٍاقع دس ضْشو اهبم خويگٌگی    

)سُ( ٍيژُ خَاّشاى  ثِ ّوت ثسيج داًطگجگَيگی        

ثشگضاس ضذ. ٍی  ثب اضبسُ ثِ ايگٌگكگِ اعگتگكگبف          

داًطجَيی اهسبل داًطیبُ تفشش، ثب هگحگَسيگت      

سسيذى ثِ توذى ًَيي اسالهی ثَد، اظْبس داضگت:    

ثشای تحقق ايي اهش ثشًبهِ ٍ هسبثقبت هختلفی دس   

ثشگضاس   دّی ضذُ است كِ دس آييي ايي ساستب جْت

ضذ.  ٍی تصشيح كشد: آييي هعگٌگَی اعگتگكگبف          

ّبيی است كِ پس اص پيشٍصی اًقالة  سٌت  اصجولِ

   ِ سٍصُ،    اسالهی احيبضذُ است كِ ايي فشات سگ

تَاًذ  عجبدتی تقشة جَيٌذ ٍ داٍطلجبًِ است كِ هی

ّوِ سا اص تعلقبت دًيبيی ٍ هبدی دٍس كشدُ ٍ ثگِ      

حضشت حق ًضديک كٌذ.  جْبًجخگص ثگشگگضاسی       

ّگبی     هحفل اًس ثب قشآى كشين، دعبی كويل، حلقِ

هعشفت، هٌبجبت، دعبی ًذثِ، پخص هسگتگٌگذ ٍ      

سخٌشاًی جوعی اص اسبتيذ حَصُ ٍ داًطیبُ پيشاهَى 

سا اص  ّبی هزّجی، اعتقبدی ٍ ديٌی  سلسلِ ًطست

ّبی ايي هشاسن هعٌَی عٌَاى كشد. ٍی   ديیش ثشًبهِ

افضٍد: هشاسن اعتكبف داًطجَيبى داًطیبُ تفگشش   

ّوشاُ ثب ضيبفت افطبسی ٍ حضگَس هسگئگَلگيگي        

ضْشستبى تفشش ٍ داًطیبُ دس هسبجذ پبيبى يبفت. 

قيذ قگشعگِ      ًفش اص هعتكفيي ثِ 1دس ايي هشاسن ثِ 

 ّضيٌِ سفش ثِ هطْذ هقذس اّذا گشديذ.   كوک

 

 

 

 

 

 

 

  

جطٌَاسُ سشاسگشی    ثِ گضاسش خجشًبهِ ، هشحلِ هٌطقِ ای سی ٍ يكويي دٍسُ

قشآى ٍ عتشت  داًطجَيبى سشاسش كطَس  ثب حضَس قبسيبى ثيي الگوگلگلگی دس       

 اسديجْطت هبُ ثشگضاس ضذ.  33الی  31داًطیبُ كبضبى اص 

جضء،  3ايي هشحلِ اص  هسبثقبت  دس سضتِ ّبی تالٍت تشتيل، تحقيق ٍ حفظ   دس

داًطجَ  دختش ٍ پسگش اص      30۱جضء ٍ حفظ كل قشآى كشين  ثيص اص  0۱جضء، 3۱

استبى ّبی اافْبى، قضٍيي، قن، چْبسهحبل ٍ ثختيبسی، هشكضی، ّوذاى، ٍ يگضد  

 ضشكت داضتٌذ.

تين داٍسی ايي دٍسُ اص  هسبثقبت هٌتخجی اص داٍساى ضْشستبى كبضبى ٍ داٍساى 

 ثيي الوللی ثَد.

ضبيبى ركش است  داًطجَيبى  فبطوِ ًجفی ٍ فشضتِ ثبثبيی اص سضتِ هٌْگذسگی   

ضيوی  دس سطح داًطیبُ تفشش حبئض كست ستجِ ضذًذ ٍ  فشضتِ ثبثگبيگی دس     

 هسبثقبت هٌطقِ ای  حضَس يبفت.

حضور دانشجوی دانشگاه تفرش در 

 مسابقات قرآن منطقه ای

 دانشگاه های کشور  

استقبال پرشور دانشجویان 

دانشگاه تفرش از مراسم 

 معنوی اعتکاف 

 
 
 
 
 
 

ّب، اص    ثِ گضاسش خجشًبهِ، ثِ هٌبسجت فشاسسيذى اعيبد ضعجبًيِ ٍ ّفتِ خَاثیبُ

 03سَی هعبًٍت فشٌّیی ٍ داًطجَيی داًطیبُ تفشش، هشاسن جطگٌگی اص         

دختشاى ٍ پسشاى ثِ هذت سِ ضت ثب حضَس سيبست ٍ   هبُ دس خَاثیبُ اسديجْطت

 هسئَالى داًطیبُ  ثشگضاس ضذ.

 جشن اعیاد شعبانیه در هفته خوابگاه ها



بِ ّوت هعاًٍتت   هاُ اردیبْشت 23ًخستیي دٍرُ هسابقات دٍهیٌَ چیذًی 

فرٌّگی ٍ داًشجَیی در سالي ٍرزشی شْیذ شْریاری داًشگاُ تترتر      

تین از داًشتگتاُ ازاد      1تین داًشجَیی از داًشگاُ ترر  ٍ   14برگسار شذ.  

ساعت با یکذیگر بتِ راتابتت       3/5ّسار هْرُ بِ هذت  3اسالهی ترر  با 

پرداختٌذ. در ًْایت تین حاهیاى هحک )سجاد اااسی، هلیکا حسي ًتصاد،      

اٍل شذ ٍ تین ّای دٍهیٌَلتَشی  87/07زّرا رهضاًی،گیتا حسٌی(با اهتیاز  

)الٌاز کاظوی، زّرُ گلستاًی، فائسُ ریختِ گراى، فرشتِ بتابتایتی،ًستریتي       

)هْذی هحتوتذی،هتائتذُ      94ٍ تین شیوی 68/75بخشٌذُ( با کسب اهتیاز  

بتِ     63/70اابضی،طاّرُ سرخَ ،ًیلَفر حاجیاى،هْذیِ رضی( با اهتیاز    

ترتیب دٍم ٍ سَم شذًذ.ًخستیي دٍرُ هسابقات دٍهیٌَ چیذًی داًشتگتاُ    

ترر  بِ صَرت تاپلیٌگ برگسار ٍ اهتیاز دّی تین ّا  بر استاض تتعتذاد        

 سازٍکارّای بِ کار رفتِ در طرح ّا اًجام گرفت.

 مسابقات دو مینو بین دانشگاه های تفرش به میزبانی دانشگاه تفرش برگزار شد
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 10 :      سِ چیش است کِ ّوِ هزدم بِ آًْب ًیبس دارًذ: اهٌیّت، ػذالت ٍ آسبیص.  اهبم صبدق )ع(

هذیز اهَر حمَلی، لزاردادّب ٍ رسیذگی بِ ضکبیبت 

اػالم کزد: بْبَد حبکویت لبًَى در جْت کبرآهدذ   

ّدب      سبختي تصویوبت ٍ الذاهبت ٍ کبّص ّشیٌِ

هذار  در  داًطگبُ ّوچٌیي تمَیت ٍ گستزش لبًَى

ّب  هختلف داًطگبُ تفزش اس اّذاف اصلدی   بخص

 ایي ٍاحذ است.

در گفتگَ بب خبزًبهِ، دکتز حسي آریبًپَر گدفدت:   

ًخستیي رسبلت دفتز حمَلی داًطگبُ گزدآٍر  ٍ   

تذٍیي هجوَػِ همزرات داًطگبُ ببّذف ضفبفیت ٍ 

لبًًَوٌذتز کزدى توبهی ارکبى داًطگبُ اسدت. ٍ      

علبذ دفتز حمَلی داًطگبُ  اس  افشٍد: ایي هسئلِ هی 

تَاى هطبٍراى ٍ صبحب ًظزاى هتخصص در ایدي      

 سهیٌِ استفبدُ ًوبیذ.

ٍ  تصزیح کزد: اسآًجبکِ داًطگبُ هی ببیسدت بدب      

تَجِ بِ تحَالت بٌیبد   ٍ دستبٍردّب  ػلوی دًیب 

ٍ کطَر ّوگبم ضَد، لذا ایجبد سبختبر هٌدظدن در     

داًطگبُ بب هذیزیتی سٌجیذُ ٍ لَ  ببیذ هذ ًدظدز   

ّب  هختلف داًطگبُ را بِ ّدن     لزار گیزد تب بخص

هزتبظ کزدُ ٍ سبسهبى را یکپبرچِ جلَ ببدزد لدذا     

ببیستی اس بخطی ًگز  ٍ دفغ تؼبرض در کدلدیدِ      

ّب  صبدرُ ضذُ پزّیش ضَد ٍ هدٌدبفدغ       بخطٌبهِ

 داًطگبُ بز هٌبفغ ػوَم تمذم یببذ.

هذیز اهَر حمَلی، لزاردادّب ٍ رسیذگی بِ ضکبیبت 

ّب  کالى داًطگبُ ٍ ًحَُ  بب اضبرُ بِ بزرسی پزًٍذُ

پیگیز  هسبئل حمَلی اس سَ  داًطگبُ، گفت: در    

ایي راستب السم است هطبٍراى تَاًوٌذ در کٌبر ایدي  

سهبى بب ًیزٍ  هدتدخدصدص        دفتز لزار گیزًذ ٍ ّن

 داخلی در پیگیز  حمَق داًطگبُ تالش کٌٌذ.

دکتز حسي آریبًپَر گفت: اهیذٍارین در بدزًدبهدِ       

دراسهذت بتَاًین هجوَػِ همزرات ٍ فزایدٌدذّدب     

حمَلی را در حذ استبًذارد بزسبًین. ایي هدَودَع    

ببػث کبّص بزٍکزاسی ٍ اضزاف بیطتز بِ همدزرات  

ضَد .ٍ  ارتمبء داًص حمَلی هسئَالى، هذیزاى،   هی

اػضب  ّیبت ػلوی ٍ کبرکٌبى ادار  داًطگبُ را بدب  

ّب  آهَسضی دررسیذى بِ ایي ّذف  بزگشار  دٍرُ

هْن خَاًذ ٍ گفت: یک ضزط کبّص بدزٍکدزاسدی،     

اػتببر سٌجی در هغببمت بب لَاًیي ببالدستی اسدت  

کِ دفتز حمَلی داًطگبُ بب جذیت ایي هَودَع را    

کٌذ ٍ سؼی دارد بزا  تسْیل ٍ سزػت در  دًببل هی

اًجبم اهَر، هجوَػِ همزرات داًطگبُ را در یدک      

 بزًبهِ سهبًی، استبًذاردسبس  کٌذ. 

ضدَد     ٍ  تأکیذ کزد کبّص بزٍکزاسی ببػث هدی   

ّب ببکیفیت بیطتز  صَرت گیزد. هدذیدزاى     فؼبلیت

ّن بب دلت ًظز بیطتز  بِ تصوین سبس  بپزداسًذ ٍ 

استیفب  حمَق ٍ هٌبفغ داًطگبُ اس عزیك کٌتزل ٍ   

بْبَد فزایٌذ اًؼمبد لزاردادّب اس ًتبیج لببل تَجِ آى 

 هی ببضذ.

هذیز اهَر حمَلی، لزاردادّب ٍ رسیذگی بِ ضکبیبت 

ّب  هبلکدیدت    گفت: تأهیي حمَق ٍ تؼییي سیبست 

فکز  داًطگبُ اس اّویت خبصی بزخَردار است ٍ   

 گذار  در ایي سهیٌِ است. هستلشم سیبست

دکتز حسي آریبًپَر اظْبر کزد:  ضٌبسبیی خال ّب   

لبًًَی ٍ ارائِ پیطٌْبدات بِ هسدئدَالى جدْدت       

تصَیب همزرات السم ٍ اػالم ًظز حمَلی  هصَببت، 

در پیطزفت داًطگبُ  تفزش ٍ رسیذى بِ اّدذاف    

 کالى راُ گطب داًست.

سیاست اجرایی و رویکردهای 

 کالن دفتر امور حقوقی 

 دانشگاه  تفرش

تدزیدي ّدذف       تَاى در یک کلوِ گفت کِ هْن هی

بزگشار  اردٍّب  جْبد ، سبسًذگی است. آغبس ایي  

ببضذ. بِ ػببرتی اٍلیدي    سبسًذگی، سبختي خَد هی

عَر کِ  ّذف اردٍ  جْبد  خَد سبس  است؛ ّوبى

ّب جْبد اکبز در هؼزکِ ًفس است. ایي   بزتزیي جْبد

تزیدي   تزیي ٍ همذس گذر اس خَد ٍ اجببت حك بشرگ

هبًذ. در   غٌیوتی است کِ اس ایي سفز بزا  آدهی هی

عی ایي سفز، تذکز ٍ ّویبر  بِ یدکدذیدگدز در       

پیوَدى پلکبى رضذ ٍ کوک بِ سدبیدزیدي بدزا        

سبختي فضب  فزٌّگی ٍ هذّبی هحیظ ًیش حبصدل  

آیذ. در کٌبر ایي هشایب، رسدبلدتدی بدز دٍش             هی

جْبدگزاى است ٍ آى تَسؼِ فزٌّگ هحدزٍهدیدت    

سدایی در بیي جَاًبى ٍ ایجبد رٍحیِ سبسًذگدی ٍ    

اهیذ در هزدم هٌغمِ است. یکی دیگز اس اّدذاف       

جدددددْدددددبد  

سدبسًدذگدی     ًیدش 

ػوزاًی، فزٌّگی، 

ػلوی ٍ بْذاضتدی  

در هٌغمِ است. در  

اردٍ  جدْدبد ،   

داًطجدَیدبى بدب      

ٍوؼیت سًدذگدی   

یک هٌغمِ هحزٍم 

کطَر در ابدؼدبد     

هختلف فزٌّگدی،  

اػتمبد ، هؼیطتی 

ٍ بْذاضتی ٍ  آضٌب 

ضذُ ٍ اس عزیك تالش هخلصبًِ بزا  سبسًذگی در   

آى هٌغمِ در آى ابؼبد، هی کَضٌذ کدِ خدَد را         

 سبختِ ٍ روَاى الْی را کسب کٌٌذ. 

 ثبت نام اردوی جهادی

 دانشگاه  تفرش  



هراسن تسرگذاضت رٍز هعلن ٍ گراهیذاضت رٍز استاد، تِ ّمومت     

اًجوي علوی ریاضی تا حضَر اعضای ّیأت علوی ٍ داًطجمَیماى   

 ایي رضتِ ترگسار ضذ.

تِ گسارش خثرًاهِ، در ایي هراسن پس از تالٍت آیاتی چٌذ از کالم 

اهلل هجیذ ٍ پخص سرٍد هلی، دکتر علی پارسیماى همذیمرگمرٍُ       

ریاضی، ضوي خیر هقذم تِ هْواًاى ٍ تثریک رٍز هعلن تِ  اساتیذ 

گرٍُ ٍ گراهیذاضت یاد ٍ خاعرُ استاد ضْیذ، هرتضی هغْری در   

خصَظ ترًاهِ درسی دٍرُ کارضٌاسی ریاضی  هعایة ٍ هحماسمي   

 آى صحثت کردًذ. 

در اداهِ ایي هراسن دکتر احوذ عثذالِ ئی استاد تازًطستِ ٍ از     

پیطکسَتاى ایي گرٍُ از تاریخچِ داًطگاُ تفرش ٍ اهکاًات اٍلیمِ  

 ّای صَرت گرفتِ تِ ایراد سخي پرداختٌذ.  آى ٍ پیطرفت

دکتر ًثی اهلل گَدرزًٍذ چگیٌی  از دیگر اساتیذ ایي رضتِ کِ در    

دٍرُ کارضٌاسی داًطجَی ایي داًطگاُ تَدًذ تِ تیاى خماعمرات     

 خَد از کالس دکتر عثذالِ ئی پرداختٌذ.

الزم تِ رکر است ترگساری هساتقِ َّش، هطاعرُ تیي اساتیذ گرٍُ 

 ّای جاًثی ایي هراسن تَد. ریاضی ٍ هَسیقی از ترًاهِ

    اساتید رشتِ ریاضی داًشگاُ تفرش  

 تَسط اًجوي علوی ایي رشتِ

 تجلیل شدًد 

اردیثْطمت   21تِ گسارش خثرًاهِ ، تِ  هٌاسثت 

هاُ  تِ هٌظَر  پاسذاضت هقام هعلن، اکمرام ٍ      

احترام تِ هقام استاد  اعضما ضمَرا تسمیم          

داًطجَیی  داًطگاُ  تا دکتر هحوذ قاسن سحاب 

 رئیس داًطگاُ تفرش  دیذار کردًذ.

 یثْطمت ارد 21در ایي دیذار صویوی در تاریخ 

هاُ  ایي اعضا تِ ًوایٌذگی از داًطجَیاى  ایمي    

رٍز را  تِ ٍی ، توام اساتیذ ٍ اعضمای ّمیمات      

 علوی داًطگاُ  تفرش تثریک گفتٌذ.

داًطجَیاى در خصَظ ایجاد اًگیسُ ّای الزم    

جْت ارتقاء آهَزش ٍ پژٍّص ، ارتثاط هستقین 

داًطجَ تا ریاست داًطمگماُ ٍ هطمکمالت           

 داًطجَیی هسائلی را  هغرح کردًذ. 

در پایاى هراسن  از ریاست داًطگاُ تِ ًوایٌذگی 

 از اساتیذ داًطگاُ تجلیل ضذ.

دیدار شَرا تسیج داًشجَیی  

 تا

 رئیس داًشگاُ تفرش 

 تِ هٌاسثت رٍز استاد 

داًطگاُ تفرش رتثِ چمْمارم اعمسام        

داًطجَ تِ ٍاحذّای صٌعتی از عمریم    

ساهاًِ هلمی کمارآهمَزی در تمیمي            

را  ۴۹ّای دٍلتی کطَر در سال  داًطگاُ

کسة ًوَد. تِ گسارش خثرًاهِ تر اساس  

ّای صَرت گرفتِ از عوملمکمرد     ارزیاتی

ّا تَسمظ ادارُ کمارآهمَزی         داًطگاُ

ّای علوی ٍ صٌمعمتمی     سازهاى پژٍّص

ّای  ایراى، داًطگاُ تفرش در سایِ تالش

دفتر ارتثاط تا صٌعت  داًطگاُ حائس ایي 

رتثِ ضذُ است. گفتٌی است داًطمگماُ    

لرستاى، داًطگاُ صٌعتی اهیرکثمیمر ٍ     

ّمای   داًطگاُ صٌعتی قن تِ ترتیة هقام

ّای دٍلتی کطَر را  اٍل تا سَم داًطگاُ

 در حَزُ کارآهَزی از آى خَد کردًذ.

 

کسة رتثِ چهارم داًشگاُ 

تفرش در فرایٌد جایاتی 

الکترًٍیکی داًشجَیاى 

 در کشَر کارآهَز 

 11 ضَد.  حضرت هحوذ )ظ( :      جَیٌذُ داًص رکي اسالم است ٍ پاداضص تا پیاهثراى دادُ هى

 )پرسٌل ٍاحد حفاظت فیسیکی ادارُ حراست (جٌاب آقای قاسن رجثی 

 از خدهات شایستِ حضرتعالی در داًشگاُ تفرش تقدیر ٍ تشکر هی گردد. 

 واحد حراست دانشگاه تفرش 



 12 اهام ػلی )ع( : زكات داًص، آهَزش تِ كساًى كِ ضايستِ آًٌذ ٍ كَضص در ػول تِ آى است.  

تِ گسارش خثرًاهِ، تِ ّوت اًجوي ػلوی هٌْذسی هکاًیک ًطستت  

ارديثْطت در سالي اجتواػات حتا      ۰۲تخصصی تا كارآفريي هَفك 

 اتراّین ًصیر داًطگاُ تفرش ترگسار ضذ.

اهرٍزُ يکی از ًیازّای هثرم جَاهغ ٍ صٌايغ در تواهی كطَرّا هسالِ 

اًتمال تجرتِ  است ٍ از جولِ داليل اصلی تَجِ تِ هثحث كارآفريٌتی   

تَاى تِ هحذٍديت اهکاى ايجاد ضغل از سَی دٍلت ، ّسيٌِ تتاالی   هی

ايجاد فرصت ّای ضغلی ، تیکاری گستردُ فارؽ التحصیالى داًطگاّی  

ٍ تحراى اضتغال ًسل جَاى ٍ هفَْم تَسؼِ پايذار كِ ّذف غتايتی     

تاضذ، اضارُ كرد. اًتمال تجرتیات كارآفريٌاى هَفك ٍ   تواهی جَاهغ هی

اًگیسُ تخطیذى تِ ًسل جَاى ّوراُ تا تَاًوٌذ سازی صحیت  ٍ در      

ًْايت تاهیي سرهايِ هٌاسة ، يکی از هْن تريي اتسارّا جْت هَاجِْ 

تاضذ.در ايي راستا، هَضَػات هتحتَری ايتي          ّای فَق هی تا چالص

ًطست تخصصی آضٌايی تا فرايٌذ كارآفريٌی ، ٍضؼیت ضاخص ّتای  

كسة ٍ كار در ايراى ،آضٌايی تا تجرتیات كارآفريي هٌْذس هتْتذی   

 ًیا،هؼرفی فرصت ّای كسة ٍ كار تَد.

وشست تخصصی با کارآفریه مًفق در  

 داوشگاٌ تفرش برگزار شذ

 ۰۲ّای فرٌّگتی ٍ ّتٌتری           ّای ػلوی ٍ كاًَى تِ گسارش خثرًاهِ، اًتخاتات اًجوي

ارديثْطت ترگسار گرديذ.هذير فرٌّگی ٍ اجتواػی داًطگاُ در حاضیِ ايي اًتخاتات تتِ   

ّای فرٌّگتی   ّای ػلوی ٍ كاًَى خثرًگار خثرًاهِ گفت: ًظر تِ اّویت ٍ جايگاُ اًجوي 

ٌّری در تحمك تَسؼِ ػلوی، فرٌّگی، ًْضت تَلیذ ػلوی ٍ جٌتثتص ًترم افتساری         

ّوچٌیي تِ هٌظَر حوايت، ترٍيج تٌیِ ػلوی ٍ فرٌّگی داًطجَياى هستؼذ ٍ تَاًوٌتذ،  

فرٌّگتی،   -ّای ػلوی ّای جوؼی در حَزُ ّای هٌاسة ترای فؼالیت فراّن آٍردى زهیٌِ

ّای آًاى  ّای هختلف ٍ پتاًسیل ّا ٍ خاللیت هؼٌَی ٍ اجتواػی ٍ تْرُ گیری از تَاًوٌذی

ّای فرٌّگی ٌّری در داًطگاُ تطکیل  ّای ػلوی ٍ كاًَى در هسیر رضذ ٍ تؼالی اًجوي

ِ   ٍ تِ فؼالیت هی ّا ٍ تا ػٌايت  پردازًذ. اػظن ػسگری اظْار كرد: عثك ضَاتظ ٍ آيیي ًاه

تِ اّذاف ٍ رسالت هَجَد الذام تِ اعالع رساًی ٍ ترگساری اًتخاتات ضذ. ازايتي پت       

اًجوي ػلوی داًطگاُ  31ّای ػلوی ٍ داًطجَيی هرتثظ تا ّر رضتِ تَسظ  تیطتر فؼالیت

ّتای     ّای فرٌّگی ٌّری داًطجَيی حتی الومذٍر تَسظ كتاًتَى     ٍ ًیس تواهی فؼالیت

 5ركر است اػضای اصلتی     دٍازدُ گاًِ فرٌّگی ٌّری داًطگاُ اًجام خَاّذ ضذ.ضاياى 

 ًفر ٍ عَل دٍرُ يک سال است.

 

 

َای فرَىگی ي َىری   َای علمی ي کاوًن اوتخابات اوجمه

 داوشگاٌ تفرش برگزار شذ

تِ گسارش خثرًاهِ ، تِ ّوت هذير فرٌّگی ٍ اجتواػی ٍ كارضٌاس اهَر 

ارديثْطت هاُ اردٍی تتفتريتحتی        ۰1 تاًَاى داًطگاُ رٍز پٌج ضٌثِ 

ّای آًاى  فرٌّگی تا حضَر كاركٌاى زى داًطگاُ تفرش تِ ّوراُ خاًَادُ

ترگسارضذ. ايي اردٍی تفريحی تا هحَريت اخالق ٍ هْرٍرزی ٍ در جْتت   

ّوذلی ٍ ايجاد ضَرًٍطاط ٍ تمَيت تٌیِ ٍرزضی تیطتر تیي كتاركتٌتاى    

ّای هحترم آًاى تِ هٌاستثتت رٍز زى در فصتل             داًطگاُ ٍ خاًَادُ

كٌٌذگاى در ايي تترًتاهتِ       گیری در ضْرستاى كاضاى تَد.ضركت  گالب

ّای ديذًی ضْترستتتاى     گیری، از هکاى فرٌّگی ػالٍُ تر تواضای گالب

 كاضاى ازجولِ حوام فیي ٍ ضْر تاريخی ًیاسر ٍ لوصر تازديذ كردًذ.

اردي فرَىگی ي تفریحی کارکىان داوشگاٌ 

 تفرش بٍ کاشان برگزار شذ 



 13 تٝ احتشاْ پذس ٚ ٔؼّٕت اص جای تشخیض ٞشچٙذ فشٔاٖ سٚا تاضی. أاْ ػّی )ع(:   

ٔساتمٝ ٔٛضه واغزی تاٞذف تشٚیج فشًٞٙ تاصیافت ٚ ایجاد صٔیٙٝ           

تشای افضایص آٌاٞی ٚ اطالػات ػٕٛٔی دا٘طجٛیاٖ اص دا٘ص ٞٛافضا،           

دس ساِٗ ٚسصضی     ۵5ٔاٜ    اسدیثٟطت  21تٝ ٘فغ ٔٛسسٝ خیشیٝ ٔحه،      

 70ضٟیذ ضٟشیاسی دا٘طٍاٜ تفشش تشٌضاس ضذ. دس ایٗ ٔساتمٝ                

تیٓ تا یىذیٍش تٝ سلاتت پشداختٙذ وٝ دسٟ٘ایت           56دا٘طجٛ دس لاِة    

ٔتش   20/25ٔحٕذ ٔٛسی حسیٙی ٚ ٔسؼٛد ٌٛدسصی تا ثثت سوٛسد            

پشتاب، ٔماْ ٘خست سا تٝ خٛد اختصاظ داد٘ذ . حٕیذ وطاٚسص تا                

ٔتش تٝ تشتیة  تٝ       23/۵5ٔتش ٚ ػّیشضا سضایی تا سوٛد           24/10پشتاب  

ٔماْ دْٚ ٚ سْٛ  سسیذ٘ذ. ایٗ ٔساتمٝ تٝ ٕٞت ا٘جٕٗ ػّٕی ٟٔٙذسی      

ضیٕی ٚ تا ٕٞىاسی ٔؼاٖٚ فشٍٞٙی دا٘طجٛیی ٚ ٔذیش پژٚٞطی              

 دا٘طٍاٜ تفشش تشٌضاس ٌشدیذ.

هسابقِ هَضک کاغذی بِ ًفع خیزیِ هحک در 

 داًطگاُ تفزش بزگشار ضذ
     ٝ ای دس سٚص جٟا٘ی ٘جْٛ، تٝ ٕٞشاٜ تّسىٛج ٚ           ٞشساَ دس سشاسش جٟاٖ، ٔٙجٕاٖ غیشحشف

ٝ       دیٍش ٚسایُ خٛد تٝ ٔیاٖ ٔشدْ ٔی        ٞای ٔتٙٛع تٝ تشٚیج ٚ        آیٙذ ٚ تا تشٌضاسی تش٘أ

  ٜ پشداص٘ذ. ا٘جٕٗ ػّٕی فیضیه ٚ ٘جْٛ دا٘طٍاٜ تفشش تٝ            ضٙاسی ٔی   آٔٛصش ػّٓ ستاس

    ْ ٝ    ٔٙاسثت سٚص جٟا٘ی ٘جٛ ای ٘ضدیه ٔیاٖ دا٘طجٛیاٖ ٚ ػّٓ          تاٞذف ایجاد ساتط

٘فش اص    60الذاْ تٝ سصذ آسٕاٖ تفشش وشد. تٝ ٌضاسش خثش٘أٝ دس ایٗ سصذ          ضٙاسی  ستاسٜ

تاْ دا٘طىذٜ ػّْٛ اجشاْ ٚ       دا٘طجٛیاٖ دا٘طٍاٜ تفشش تا استفادٜ اص تّسىٛج دس پطت         

ستاسٌاٖ صیثا ٚ ضٛساٍ٘یض ویٟا٘ی سا ٔطاٞذٜ ٕ٘ٛد٘ذ. ػذٜ وثیشی اص دا٘طجٛیاٖ تشای                

تیٗ سیاسٜ ٔطتشی ٚ  آٚس ضة دس ایٗ ٔشاسٓ حضٛس داضتٙذ وٝ دسایٗ دیذٖ آسٕاٖ ضٍفت

  ٜ ٞا تا استفادٜ اص اٍ٘طت دست        لٕشٞای آٖ تٛسط آ٘اٖ سصذ ضذ. تشسسی فاصّٝ تیٗ ستاس

ٞای جا٘ثی ایٗ ٔشاسٓ تٛد. الصْ تٝ روش است سٚص جٟا٘ی  تٛسط دا٘طجٛیاٖ اص دیٍش تش٘أٝ

تشٌضاس ٌشدیذ، صٔاٖ ایٗ ٔشاسٓ دس          1۵73٘جْٛ اِٚیٗ تاس تٛسط داي تشٌش دس ساَ            

ٔاٜ( تؼییٗ ضذ ٚ اص آٖ       ٞای آٚسیُ ٚ ِٔی )اسدیثٟطت تشیٗ سٚصتٝ تشتیغِ اَِٚ تیٗ ٔاٜ ٘ضدیه

 ضٛد. وطٛس ایٗ ٔشاسٓ تشپا ٔی 50حاَ دس تیص اص  سٚص تاتٝ

 

 

 

 

 

 رٍس جهاًی ًجَم در داًطگاُ تفزش بزگشار ضذهزاسن 

دا٘طٍاٞی پٙجٕیٗ دٚسٜ ٔساتمات ّٔی ٔٙاظشٜ دا٘طجٛیاٖ           -ٔشحّٝ استا٘ی 

   ٝ  26تا    21٘صیشاِذیٗ طٛسی دس دا٘طٍاٜ اسان اص              ایشاٖ ٘طاٖ خٛاج

تشٌضاس ٌشدیذ. تٝ ٌضاسش خثش٘أٝ ، تیٓ ضٟیذ دیإِٝ دا٘طٍاٜ            ۵5ٔاٜ    اسدیثٟطت

تفشش  تٝ ٔماْ سْٛ ایٗ دٚسٜ اص ٔساتمات سسیذ. دس ایٗ ٔشحّٝ اص ٔساتمات                  

ٞای ٔٛافك  ٞای استاٖ ٔشوضی دس لاِة تیٓ تیٓ دا٘طجٛیی اص دا٘طٍاٜ 44ٔٙاظشٜ 

    ٜ ٝ         ٚ ٔخاِف دس خصٛظ ٌضاس ای   ٞای ٔٛسد٘ظش تٝ ٔٙاظشٜ پشداختٙذ.  ٔشحّٝ ٔٙطم

ٜ    ۵5ٚ  وطٛسی دس آرسٔاٜ ساَ           ۵5دس ٟٔشٔاٜ    ٞای تٟشاٖ    دسیىی اص دا٘طٍا

ٌٚٛ،   ضٛد. ایٗ دٚسٜ اص ٔساتمات تاٞذف سضذ ٚ ضىٛفایی فشًٞٙ ٌفت            تشٌضاس ٔی 

ُ    صٔیٙٝ ٌیشی تفىش خالق ٚ ٘ماد دس ٔیاٖ دا٘طجٛیاٖ، ایجاد             ساصی تشای ضى

اٍ٘یضٜ دس جأؼٝ جٟت ٌشایص تٝ استماء دا٘ص ٚ آٌاٞی، آٔٛصش ٔسائُ ٚ ٔطاِة              

 ٝ ُ    ػّٕی ت ٞای   پزیشش ٚ اثشتخص، تٕشیٗ ٚ تمٛیت فؼاِیت         صٛست جزاب، لات

ضٛد. ضایاٖ روش است تیٓ دیإِٝ ضأُ          ٌشٚٞی ٔٙسجٓ ٚ ٞذفٕٙذ تشٌضاس ٔی      

 ٟٔذی ػشب، ٔحسٗ جٟا٘ثخص، ٔحسٗ سٚضٙی ٚ ٔشتضی دادٔٙذی  تٛد.

داًطگاُ تفزش در  سَم داًطجَیاىکسب هقام  

پٌجویي دٍرُ هسابقات هلی هٌاظزُ داًطجَیاى 

 ایزاى در بخص استاًی 



اًذیطی اػضب ّیاب    ًطست ّنثِ گسارش خجرًبهِ، 

ػلوی داًطگبُ تفرش ثب هحَریت تابریاق آار ى         

هبُ ثِ ّوت ًْابد   ضبهگبُ یکطٌجِ پٌجن اردیجْطت

ًوبیٌذگی هقبم هؼظن رّجری در هْوبًسرای اسبتیذ 

 ایي داًطگبُ ثرگسار ضذ.

هذیر گرٍُ هؼبرف داًطگبُ تفرش در ایي ًطست ثاب  

ِ   اضبرُ ثِ هحَر پژٍّص ّاب ٍ       ّبی آر ًی، رضاها

ّبی هرثَعِ گفت:  یب  آار ى، تاذریاجای         داًص

ضذُ )ًسٍل تذریجی آر ى( کِ ثرخی از ایاي         ًبزل

هٌاظاَر    ثَدُ کِ ثِ  ای خبظ ّب ههٌبست ثب ٍاآؼِ  یِ

حفظ ایي  یب  آر ى، پیبهجر )ظ( افرادی را هٌػَة   

 کردُ ثَد تب ٌّگبهِ ًسٍل  ى را ثٌَیسٌذ.

هحوذ جؼفری ًژاد افسٍد: حضر  هحواذ    دکهر ػلی

)ظ( ًسجت ثِ آرائت، حفظ تجواغ  ٍری آار ى         

ػٌَاى کالم الْی  خریي کهبة  سوبًی سافابرش    ثِ

اًذ کِ در ایي راسهب، هسلوبًبى  ى را      فراٍاى ًوَدُ

هحَرٍاسبس دیي خَد آرار دادُ حفظ آرائت  ى را   

 داًٌذ. از ٍظبیف رٍزهرُ خَد هی

رٍ ٍظیفِ اغلی در ایي اهر، ثِ  ٍی تػریح کرد: ازایي 

کِ  ًبى آر ى را ثاب     عَری ػْذُ تَدُ هردم ثَدُ ثِ

توبم جسئیبتص حفظ ضجظ کردًذکِ ثرخی ٍآابیاغ     

 تبریخی گَاُ ثر ایي ادػب است.

هذیر گرٍُ هؼبرف داًطگبُ تفرش ثب پرداخهاي ثاِ     

ّب، افاسٍد:    ٍری ٍ هجلّذ کردى هػحف هسئلِ  جوغ

حضر  ػلی )ع( ًخسهیي کسی ثَد کِ پس از ٍفب  

 ٍری آار ى       پیبهجر )ظ( ٍعجق ٍغیت اٍ ثِ جوغ  

 هطغَل ضذ.

دکهر جؼفری در پبیبى اضبفِ کرد: تبریاق اساالم،      

ّفت آبری اثي ػبهرهکیّ، اثي کثیر، ػبغن کاَفای،   

اثَػورٍ ثػری، حوسُ کَفی، ًبفغ هذًی ٍ کسابئای   

کَفی را سر هذ ّوِ آبریبى ٍ ههخػاع در فاي       

 داًذ. آرائت هی

در پبیبى ایي ًطست اسبتیذ در ّویي هاحاَر ثاِ      

 گفهگَ  ٍ  پرسص ٍ پبسق  پرداخهٌذ.

نشست هم اندیشی اساتید 

 دانشگاه تفرش  برگزار شد

 ّبى ًبتَاى است . ّب، رٍضي کٌٌذُ دیذگبى کَر ٍ ًیرٍثخص ثذى اهبم ػلی )ع( :  ثِ راسهى کِ داًص، هبیِ حیب  دل 14

ثِ گسارش خجرًبهِ، ًطست هطهرک هؼبًٍبى ٍ هذیراى فرٌّگی ٍ اجهاوابػای    

 13سراسر کطَر در در ّهل پردیسبى هطْذ ثب حضَر هسئَلیي ٍزار  ػلَم  

ّاب ٍ       کویسیَى در  ایي گردّوبیی هبُ ثرگسار ضذ.  اردیجْطت 1فرٍردیي الی

ّابی     ّبی  هَزضی ثب ػٌبٍیي هخهلف ًطبط ٍ پَیبیی اجهوبػی،  سیت کبرگبُ

ّبی اسالهی ٍ ...  ثرگسار گردیذ. ّوچٌیاي دثایار           اجهوبػی، ًطریب ، تطکل

ػٌَاى  ضَرای هذیراى فرٌّگی ٍ اجهوبػی اًهخبة ٍ داًطگبُ اراک ثِ 4هٌغقِ 

دثیرخبًِ هٌػَة ضذ. سخٌراًی ، پرسص ٍ پبسق  ثب حضَر هؼبًٍت فرٌّگی ٍ  

ّبی ایي هراسن ثاَد.   اجهوبػی ٍ هذیرکل فرٌّگی ٍزار  ػلَم از  دیگر ثرًبهِ

ضبیبى رکر است هؼبٍى فرٌّگی ٍ داًطجَیی ٍ هذیر فرٌّگی داًطگبُ تفارش   

 در ایي ًطست ضرکت داضهٌذ.

ثِ گسارش خجرًبهِ، ّوسهبى ثب سیسدّن رجت ، دٍم اردیجْطت هبُ، سَهایاي   

ًطست ضَرای ّوبٌّگی هذیراى رٍاثظ ػوَهی داًطگبُ ّب ٍ هراکس پژٍّطی ٍ 

فٌبٍری هٌغقۀ چْبر کطَر )اسهبى ّبی ّوذاى، هرکسی، آن ٍ آسٍیي(، در سبلي   

 فجر داًطگبُ ثَػلی سیٌب ثرگسار ضذ.

در  ایي گردّوبیی، کبرگبّی ثب اسهفبدُ از ظرفیت پلیس فهاب، در خػاَظ       

فرغهْب ٍ تْذیذّبی جبهؼِ داًطگبّی ٍ هطکال  ًبضی از رخذادّبی اهٌیهی 

 ٍ اخالآی در فضبی هجبزی ٍ حفبظت اهٌیت رایبًِ ّبی سبزهبًی ثرگسار گردیذ.

دیگرهَضَػب  هَرد   ثررسی ًقص رٍاثظ ػوَهی در تحقق اآهػبد هقبٍههی از 

ثحث در ایي ًطست ثَد.ضبیبى رکر است ٍ هذیر رٍاثظ ػوَهی داًطگبُ تفرش  

 داًطگبُ تفرش در ایي ًطست ضرکت داضهٌذ.

گردهمایی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

 های كشوردر دانشگاه فردوسی

گردهمایی شورای مدیران روابط عمومی منطقه 

 دانشگاه های كشور در دانشگاه بوعلی سینا  ۴



ػویٌاس تخللی دسهاى ػشطاى  ،تِ گضاسؽ خثشًاهِ

 ۰۲تا اػتفادُ اص تاتؾ لیضس تش ًااًاَ رساط طا           

اسدیثْـت تا ػخٌشاًی ػلوی هٌْذع فْیوِ هؼٌي 

هظفشی )اص داًـجَیاى فاسؽ التحلیل کاسؿٌااػای    

اسؿذ سؿتِ فیضیک داًـگاُ تافاشؽردس ػاالاي        

 اجتواػاط حاج ًلیش داًـگاُ تفشؽ تشگضاس گشدیذ.

دس ایي ػویٌاس کِ تِ ّوت اًجوي ػلوی فیضیک ٍ تا 

ّذف آؿٌایی تا گشایؾ ّای فیاضیاک خلاَكاا        

فیضیک اتوی ٍ کاستشدّای لیضس تاشگاضاس گاشدیاذ،       

ّای كَسط گشفتِ دس تـخایاق ٍ دسهااى         ت ؽ

ػشطاى تا اػتفادُ اص ًاًَفٌاٍسی ٍ کااستاشدّاای        

ًاًَرساط ط  دس دسهاى تَهَسّا تا اػاتافاادُ اص        

 ّایپشتشهیا هَسد تشسػی لشاس گشفت. 

 ِ ّای پیؾ سٍی  هؼٌي هظفشی گفت : یکی اص دغذغ

ّاایای تاشای       داًـوٌذاى دس لشى حاضش،یافتي ساُ

دسهاى لطؼی تیواسی ػشطاى اػت. طاثاك آهااس،       

ّای للثی ػشٍلی ٍ حاَاد    ػشطاى پغ اص تیواسی

ٍهیش دس ایشاى اػات        ای، ػَهیي ػاهل هشگ جادُ

خطشتاش تاشای      ّای جذیذ ٍ کن سٍ یافتي سٍؽ اصایي

ای خَاّذ داؿت. ٍی   دسهاى ایي تیواسی اّویت ٍیظُ

 ُ کاسگیشی  ّای ًَ دس ایي حیطِ، تِ افضٍد: یکی اص ایذ

ًاًَ رساط دس تـخیق ٍ دسهااى تاؼاذادی اص            

تاؿذ. دس حمیمت ایي ؿایاَُ،     ّای سایج هی ػشطاى

اك ح سٍؽ پیـیي اػت  کِ دس آى فمط اص لایاضس   

ّای سایجی کِ اص لایاضس      ؿذ. دس دسهاى  اػتفادُ هی

ی لیضس تافت  ؿَد، تا تاتؾ هؼتمین اؿؼِ اػتفادُ هی

کٌٌذ، ٍ تِ ػلت ػذم کٌتاش    ػشطاًی سا تخشیة هی

گشها، حشاسط ًاؿی اص تشخَسد لایاضس تاِ تاافات          

تیَلَطیکی، تافت ػالن سا ًیض تحت تأثیش لشاسم دّذ 

تاس جاًثی صیادی سا ؿااّاذ      ٍ دسًتیجِ اثشاط صیاى

 ِ کاسگیشی  اًذ کِ تا تِ خَاّین تَد. اها هحمماى دسیافت

تَاى تا حاذ     ًاًَ رساط ب ػٌَاى هٌاتغ حشاستی، هی

تَجْی ایي اثشاط سا اص تیي تشد. هؼٌي هظفاشی    لاتل

تلشیح کشد:تا ٍسٍد ًاًَ رساط ، تخلَف ًاًَ رساط    

فلضی تِ حیطِ پضؿکی ؿاّذ ًتایج چـواگایاشی    

تشداسی، تحَیل دّای   دسصهیٌِ ّای تـخیق ػکغ

این. ٍی گفت: اص    ّا تَدُ هؤثش داسٍّا ٍ دسهاى تیواسی

تیي ًاًَ رساط هختلف، ًاًَ رساط فلضی ٍ تخلاَف  

ّاای     ّای هتٌَع، ٍیظگای  ًاًَ رساط ط ، دس ؿکل

فشدی چَى غیش ػوی تَدى، اتلا  ػادُ تا  هٌحلشتِ

دٌّذ کاِ   ّا ٍ پایذاسی ًَسی اص خَد ًـاى هی پادتي

ّا دس ًاًَ پضؿکی  ّویي اهش ػثة کاستشد تیـتش آى

ؿَد.اص تیي اؿکا  هختلف ًاًَ رساط ط ، ًااًاَ     هی

ای تیـتشیي کاستشدّا  ای ٍ پَػتِ رساط کشٍی، هیلِ

 ِ کاسگیشی ًااًاَ      سا دس دسهاى ػشطاى داسًذ. تشای ت

ّا سا تاا   رساط ط  دس هَاد تیَلَطیکی الصم اػت آى

 پزیش ًوَد.  ػاختاسّای تیَلَطیکی ػاصؽ

ػَ تایذ  ٍی اظْاس کشد ًاًَ رساط هَسداػتفادُ اص یک

ّا  ی کافی تضسگ تاؿٌذ تا اص ًـت ػشیغ آى اًذاصُ تِ

ّای خًَی جلَگیشی ؿَد ٍ اص طشف دیگش  تِ هَیشگ

ای کَچاک تااؿاٌاذ کاِ اص دام               اًذاصُ تایذ تِ

ُ   6هاکشٍفاطّای  ی    ثاتت فشاس کٌٌذ. ػ ٍُ تش اًاذاص

رساط، خَاف ػطح ػاهل هْوای دس تاؼایایاي          

ّا ٍ تِ دام افتادى تَػط  صهاى ػوش چشخؾ آى هذط

هاکشٍفاطّاػت پغ اص اتلا  ًاًَ رساط تا ػاختااس،  

ّا سا    ی هٌاػة، تِ لیگاًذّایی کِ آى ؿکل ٍ اًذاصُ

هی سػااًاذ ٍ تااتاؾ          تِ تافت ػشطاًی هَسدًظش

هَج ٍ پٌْای تپی هٌاػاة،   لیضسّایی تا ؿذط، طَ 

ی تاَهاَس        تَاى تا حذ صیادی گشها سا دس ًاحیِ هی

ّای ًاػالان   کٌتش  کشدُ ٍ تیـتشیي تخشیة ػلَ 

 یافت. دػت

سمینار درمان سرطان با استفاده 

از تابص لیسر بر نانو ذرات و 

در دانطگاه جوضکاری لیسری 

 تفرش برگسار ضد
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هؼاتمِ حل هؼائل هٌْذػی ؿیوی ٍ هکاًیک دس   

 ۰6كٌؼت ًفت تِ کوک سایاًِ سٍص یاکاـاٌاثاِ        

 اسدیثْـت دس داًـگاُ تفشؽ تشگضاس ؿذ.

دس ایي هؼاتمِ کِ تِ ّوت اًجوي ػلوی هٌْذػای   

ؿیوی ٍ ّوکاسی هؼاًٍت فشٌّکی ٍ داًـجَیای ٍ    

هذیش پظٍّـی داًـگاُ تافاشؽ تاشگاضاس ؿاذ،          

سلاتتی  تا یکذیگش تِ  -داًـجَیاى دس فضایی ػلوی 

سلاتت پشداختٌذ.دس پایاى پغ اص ػِ ػاػت سلاتت،  

داًـجَیاى ایواى جاتشی ٍ هْذی هحوذیاى هطلاك  

همام اٍ  سا تِ خَد اختلاف داد ٍ هحوذ هاَػای     

همام دٍم ٍ  ٍكا  لماایای    حؼیٌی ٍ ػجاد اػذی 

 فشدٍ حؼیي خاکذاى همام ػَم سا کؼة کشدًذ.

گفتٌی اػت هؼاتمِ حل هؼائل هٌْذػی ؿیوی ٍ   

 هکاًیک دس كٌؼت  ًفت تِ کوک سایاًِ تا ّذف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تش تِ هؼائل  تشتیت هٌْذػاًی تادیذ ٍ ًگشؽ ػویك

تَجِ داًـجَیاى تِ اّاوایات     سٍص هٌْذػی، جلة

ّاا دس       آؿٌایی تا هثاحث ًشم افضاسی ٍ کاستشد آى

ای کِ  هؼائل پیـشٍی هٌْذػیي ٍ تشگضاسی هؼاتمِ

ّاای     ؿذُ اص ػاَی تایان      ّای تِ کاس گشفتِ ایذُ

کٌٌذُ لاتلیت پاػخ تِ ًیاصّای كٌؼت کـَس  ؿشکت

سا داؿتِ تاؿذ تا تا پشٍسؽ ًیشٍّای خ ق تِ تْثَد 

 ساتطِ كٌؼت ٍ داًـگاُ کوک ؿَد، تشگضاس ؿذ.

  

  مسابقه

حل مسائل مهندسی ضیمی  و مکانیک در صنعت نفت با کمک رایانه در 

 دانطگاه تفرش برگسار ضد
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ُ  ضوبر هی ّب، هزاکیش   آیذ. ایي سهبى فزصتی هٌبست ٍ درخَر ثزای ثبسدیذ اس هَس

فزٌّگی ٍ تبریخی است. هَسُ ّبی ػلَم عجیؼی ثِ سجت جذاثیت ثصیزی ٍ       

تزیي ٍ پزثبسدیذتزیي هَسُ ّب کِ دارای عیفی گستزدُ ای اس      هَضَػی اس هْن

رًٍذ. در  ثبسدیذ کٌٌذگبى اس اقطبر هختلف در سٌیي هختلف ّستٌذ، ثِ ضوبر هی

ّویي راستب هَسُ عجیؼت، ػلَم ٍ فٌبٍری داًطگبُ تفزش ًیش هیشثبًی ضبیستیِ  

اس دٍستذاراى عجیؼت، ػلن ٍ داًص است. هسئَل هَسُ داًطگبُ در ایي خصَظ  

ّیبی     گفت: ٍظیفِ اصلی هَسُ ّبی ػلَم عجیؼی آضٌبیی جبهؼِ ٍ ارتقبء آگبّی 

ّب،  ّب، سٌگ ػوَهی در خصَظ جبًَراى، گیبّبى ٍ سبیز هَجَدات سًذُ، فسیل

 ّبی عجیؼی است. ّب ٍ ّوچٌیي سیستگبُ کبًی

فزاّبًی اثزاس داضت: اس ایٌزٍ هَسُ عجیؼت، ػلَم ٍ فٌبٍری داًطگبُ تفزش ثیِ     

ّبی تحقیق ٍ پژٍّص، کسیت   هٌظَر ثبالثزدى سغح داًص ػوَهی، ایجبد سهیٌِ 

ّیبی داًطیگیبّیی،        داًص ٍ غٌی سبختي  فزٌّگ،  گستزش ٍ تَسؼِ رضتِ

ّیبی     ّب ٍ پتبًسییل  استفبدُ کبرثزدی اس تحصیل ػلَم هختلف ٍ ٍجَد ظزفیت

ثزداری رسیذ. ٍی     هَجَد، در  ایي داًطگبُ تأسیس ٍ در ایبم دِّ فجز ثِ ثْزُ

اظْبر داضت: ایي هَسُ در اثتذای راُ ضبهل دٍ ثخص عجیؼت ٍ ػلَم فیٌیبٍری     

 ُ ضیٌیبسیی       ضٌبسی، سهییي  است. تبالر عجیؼت اس سِ ثخص جبًَرضٌبسی، گیب

آٍری ضذُ ثِ ّوزاُ ضزح ّز ًوًَیِ در     ّبی جوغ تطکیل یبفتِ است کِ ًوًَِ

ِ  ضذُ ّبی هجشا ثِ هؼزض ًوبیص گذاضتِ  ثخص ّیبی   اًذ. ٍی  ثب ثیبى ایٌکِ ًوًَ

گیبّی، جبًَری ٍ سهیي ضٌبسی هتؼلق ثِ تبالر عجیؼت ٍ ّوچٌیي آثبر ٍ ًوًَیِ  

ّبی هزثَط ثِ ثخص ػلَم ٍ فٌبٍری ثِ ّوت ٍ حوبیت ریبست هحتزم، کوک ٍ   

ّویبری خیزیي داًطگبُ تفزش، هسئَلیي  ٍ ّوکبراى داًطگبُ، ّوطیْیزییبى    

ػشیش ٍ ّوچٌیي اس عزیق ارتجبط ثب هَسُ ػلَم ٍ فٌبٍری جوَْری اسالهی ایزاى 

آٍری گزدیذُ است، اثزاس داضت: گستزش تبالرّبی هَجَد ٍ تیفیکیییک       جوغ

تز ًوَدى گٌجیٌِ تبالرّب، ایجبد تیبالرّیبی جیذییذ در          هَضَػی آًْب، غٌی

ّبی آهَسضی ٍ ّوچٌیي ارتجبط گستزدُ تز ثب  ّبی هختلف،  ثزگشاری دٍرُ سهیٌِ

ّبی  سبیز داًطگبّْب  جْت اییجیبد      ّبی هزتجظ  در سغح کطَر ٍ هَسُ هَسُ

 ّب آتی هَسُ خَاّذ ثَد.  ّبی  تحقیق ٍ پژٍّص اس ثزًبهِ سهیٌِ

 موزه تاریخ طبیعی، علوم و تکنولوژی 

 دانشگاه تفرش

 

ثِ گشارش خجزًبهِ  ثِ هٌبسجت ٍالدت ثب سؼبدت حضزت اثَالفضل الؼجبس )ع(  

ٍ رٍس جبًجبس ، هذیز اهَر اداری  داًطگبُ تفزش ثِ ّوزاُ جوؼی اس کبرکٌبى ثیب  

ػجبس ًَرٍسی جبًجبس دٍراى دفبع هقذس  ضبغل در داًطگبُ تفزش در هٌیشل  

ایطبى  دیذار کزدًذ.تکزین ٍ تجلیل اس خبًَادُ هؼظن ضْذا  ٍ ایثیبرگیزاى ٍ      

جبًجبساى، اس اصلی تزیي  هسبئل هَرد تَجِ هذیزاى ٍ هسئَالى است چزا کیِ   

تزٍیج ٍ سًذُ ًگِ داضتي فزٌّگ ایثبر ٍ ضْبدت ثِ تؼجیز رّجز اًقالة ، کوتز 

دیدار جانبازان جنگ تحمیلى به مناسبت میالد  اس خَد ضْبدت ًیست.

 حضرت ابوالفضل العباس )ع(
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