
بزگشاری وُمیه وطست عادی کمسیًن دائمی َیات  

 امىای داوطگاٌ اراک بٍ میشباوی داوطگاٌ تفزش 

 معاين استاوذاری مزکشی : 

پژيَص در استان بایذ بز اساس ویاس ي بٍ مىظًر  

 .رضذ ي تًسعٍ در تمامی عزصٍ َا اوجام ضًد

 معزفی معاين داوطجًیی ي فزَىگی داوطگاٌ  

 تفزش بٍ عىًان استاد ومًوٍ بسیجی استان مزکشی 

 داوطگاٌ  تفزش ي ساسمان وقطٍ بزداری کطًر تفاَم وامٍ

 َمکاری امضا کزدوذ

  2صفحِ 

 3صفحِ 

  2صفحِ 

 4صفحِ 

ًوایٌذُ هشدم تفشش، آضتیتنتاى ٍ      

فشاّاى دس هجلس ضَسای استمهت    

گفت: تَسعِ ضْش تفشش با تَستعتِ    

 پزیش است.  داًطگاُ اهکاى

هٌْذس هحوذ حسنٌت  ّطتیتن       

تنشهاُ دس جشیاى باصدیذ اص داًطگتاُ  

تفشش دس جوع خنشیي ٍ ّتنتا        

سئنسِ داًطگاُ تفشش افضٍد: ًتشتص    

تٌْا دس هبحت    ّا اهشٍصُ ًِ داًطگاُ

باضذ بلکِ  آهَصش ٍ پژٍّص هْن ه 

دس سفع هسائل ٍ هطکم  حنتاتت    

تتَاًتٌتذ بتا        ّا ه  است ٍ داًطگاُ

تحشنشا  اساس  ٍ کاسبشدی بسناسی 

اص هعضم  هَجَد دس جتاهتعتِ سا      

بشطشف ًوایٌتذ. ایطتاى ایتجتاد          

ّای دکیشی سا اقذاه  هٌاست    دٍسُ

دس جْت سضذ ٍ تَسعِ داًطتگتاُ     

تفشش بناى ًوَدًذ. ٍی با اضاسُ بتِ     

هطکم  هال  داًطتگتاُ تتفتشش       

تصشیح کشد: ٍجَد ضشایط جغشافنای  

دس تخصنص بَدجِ اص اّونت بسضای  

سٍ ها خَاسیتاس   بشخَسداس است، اصایي

ّا  تغننش بَدجِ پایِ بعض  اص داًطگاُ

باضنن کِ دس ایي ساسیا هکاتبتا    ه 

هیعذدی با ٍصاس  عتلتَم صتَس       

 پزیشفیِ است. 

ّا  اص کوک  هٌْذس حسنٌ  دس اداهِ

ّای هادی ٍ هعٌَی خنشیي  ٍ حوایت

ّا سا اهشی  تجلنل ًوَدًذ ٍ اقذام آى

خذاپسٌذاًِ ٍ خنشخَاّاًِ داًسیٌذ. 

دکیش هحوذقاسن سحتا  سئتنتس      

داًطگاُ تفشش ًنض دس ایي ًطتستت   

ضوي اسائِ گضاسش هخیصش اص ٍضعنت 

 ِ ّتای تتَستعتِ          هَجَد ٍ بشًاهت

اسیشاتژیک داًطگاُ تفشش، داًطگاُ 

ٍ     عٌَاى هحَس تَسعِ قلوتذاد  سا بِ

عٌتَاى   ّای ًسل سَم سا بِ داًطگاُ

 ّای کاسآفشیي بناى ًوَدًذ. داًطگاُ

ضایاى رکش است دس اداهِ جتٌتا      

آقای هٌْذس حسنٌ  ٍ ّنا  ّوشاُ 

اص هَصُ داًطگاُ تتفتشش بتاصدیتذ       

 ًوَدًذ. 

گامی دیگز بٍ سًی احذاث داوطکککذٌ عک کًم        

 ًَاوًردی ي فزيدگاٌ آمًسضی در داوطگاٌ تفزش

 3صفحِ 

 ومایىذٌ مزدم تفزش، آضتیان ي فزاَان در مج س ضًرای اسالمی:

پذیز است تًسعٍ ضُز تفزش با تًسعٍ داوطگاٌ امکان   

 اعطای جایشٌ تحصی ی بٍ داوطجًیان بزتز استان    

 مزکشی  اس طزف بىیاد م ی وخبگان 

 3صفحِ 



ثِ گسارغ رٍاثط عوَهی داًؽگبُ تفرغ، ًْموم مي    

ًؽعت عبدی کوع َى دائوی ّ بت اهٌبی داًؽگبُ 

ت رهبُ در ظبلي گمردّمومب می      ۶۲اراک رٍز ؼٌجِ 

هرحَم کبر بثی داًؽگبُ تفرغ ثرگسار گرد ذ.در ا ي  

دکتر  کر وی دٍظتبى رئ ط کو عم مَى،    ًؽعت 

دکتر کعکِ هعبٍى هحترم هرکس در اهَر ّ بت ّبی 

اهٌب  ٍزارت علَم، تحق قبت ٍ فٌبٍری ٍ ّ بت ّمبی  

هو سُ هرکسی، دکتر ظع ذ حو ذی رئ ط داًؽگمبُ  

اراک ٍ دث ر ّ بت اهٌمب  ٍ رٍظمبی همحمتمرم            

ّبی صٌعتی اراک، تفرغ ٍ هرکس آهمَزغ     داًؽگبُ

  عبلی هحالت حضَر داؼتٌذ.

ؼب بى رکر اظت ؼرکت کٌٌذگبى در پمب مبى ا مي      

ًؽعت از پرٍشُ ّبی عوراًی داًؽگبُ تفرغ ثبزد ذ 

 ًوَدًذ.

دکتر هحوذ حج جی، هعبٍى داًؽجَ ی ٍ فرٌّگمی        

داًؽگبُ تفرغ ٍ عضَ ّ بت علوی گرٍُ ر بضی ا ي 

داًؽگبُ، عٌَاى اظتبد ثع جی ًوًَمِ را ثمِ دمَد       

ادتصبؾ داد. ا ي اًتخبة، در ّوب ػ ظبالًِ ثع ج   

اظبت ذ ثِ هٌبظجت ظبلگرد تبظ ط ثع ج اظمبت ذ       

کؽَر، ّوسهبى ثب ظبلگرد ؼْبدت دکمتر همصیفی       

دردادهبُ در داًؽگبُ  ۱۳چوراى کِ ؼبهگبُ دٍؼٌجِ 

ّمبی   اراک ٍ از ظَی ظبزهبى ثع ج اظبت ذ داًؽگبُ

اظتبى هرکسی ثب حضَر رؤظبی داًؽگبُ ّبی اظتبى، 

اظبت ذ ثع جی، اعمضبی ؼمَرا ٍ ظمرحلقِ ّمبی          

صبلح ي ثع ج اظبت ذ اظتبى هرکسی ثرگسار گرد ذ،   

اعالم ؼذ.ّوچٌ ي ّوب ػ اظتبًی اقتصبد هقبٍهتی   

ٍ صُ ثص رت افسا ی اظبت ذ ٍ اعضبی ّ بت علومی       

داًؽگبُ ّب ثب ظخٌراًی دکتر هحوذحعي غمذ ری       

اث بًِ در ضوي ا ي ثرًبهِ ثرگسار ٍ ثِ اظبت ذ ؼرکت   

کٌٌذُ گَاّ ٌبهِ اعیب گرد ذ. ؼمب بى رکمر اظمت          

هذ ر ثع ج اظبت ذ ٍ هذ ر هعئَل دجرًبهِ داًؽگبُ 

تفرغ ً س در ا ي هراظن حضَر داؼتٌذ. الزم ثِ رکر 

ًفمر از اظمبت ذ       ۶2اظت در پب بى ا ي هراظمن از         

ثع جی داًؽگبُ ّبی اظتبى  ثب اّذای لَح ٍ ّذ مِ   

تقذ ر ٍ تؽکر ثعول آهذ.  ا ي هراظن ثب اقبهِ ًومبز      

جوبعت ٍ صرف افیبر ٍ ؼبم ثِ پب بى رظ ذ.  هتمي      

 لَح تقذ ر ثِ ؼرح ز ر اظت:

 اظتبد ثع جی جٌبة آقبی هحوذ حج جی 

دذاًٍذ هتعمبل را ؼمبکر ن کمِ در ا مي هقیم                

زهبًی،ظبل اقتصبد هقبٍهتی، اقذام ٍ عول در ظمبل     

در ظبلرٍز ؼْبدت هجبّذ ًعتَُ،اظتبد ثع جی    59

ؼْ ذ هصیفی چوراى اظَُ ا ثبر،رؼبدت ٍ ؼْبدت    

رٍز ثع ج اظبت ذ فرصت را هغتٌن ؼوبر ن تب هراتت  

تؽکر ٍ قذرداًی را ثِ پبض ّوت ٍتالغ جٌبثعبلمی    

ثِ عٌمَاى اظمتبد ثمع جی در عرصمِ فرٌّم ،             

تحق قبت ٍ حضَر پرؼَر در ثرًبهمِ ّمبی ثمع ج          

اظبت ذ اثراز ًوب  ن. دٍام تَف قبت توبهی ثمع ج بى  

ٍ تالغ گراى عرصِ علوی ٍ فرٌّگی ثِ ٍ صُ ؼموب     

اظتبد هحترم را از دذاًٍذ ثبری تعبلی هعئلت همی     

 ًوب ذ.

 2 طلجٌذ .  گعتراًٌذ ٍ ثرا ػ آهرزغ هى فمرؼتگبى ، ثمبلْبى دمَد را ثراى جَ ٌذُ داًػ هى  :     )ؾ( حضرت  هحوذ

معرفی معاين داوشجًیی ي فرَىگی داوشگاٌ تفرش بٍ عىًان 

 استاد ومًوٍ بسیجی استان مرکزی

برگزاری وُمیه وشست عادی 

کمسیًن دائمی َیات امىای 

 داوشگاٌ اراک بٍ میزباوی

داوشگاٌ تفرش    



هؼاٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌابغ اًساًی استاتاًتذاس    

هشوضی با بیاى ایٌىِ ساصهاى هذیشیت اسااى هشوضی 

ّا سا اسائِ دّذ  ساّىاس هٌاسب تَصیغ بَدجِ دساگاُ

گزاسی دس اساتاى   ّایی با لابلیت سشهایِ گفت: عشح 

 هشوضی اسائِ ضَد.

تیش هاُ  دس جلسِ واسگشٍُ تخصصی  02ظفش افطَى 

آهَصش، پژٍّص، فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی اسااى هشوضی با 

اضاسُ بِ ضشٍست پیطشفت ٍ تَسؼِ دس جاهؼِ اظْاس 

 ِ دلیل ایٌىِ هسائل تَسؼِ ٍ پیطشفت دس    داضت: ب

جاهؼِ اص اّویت باالیی بشخَسداس ّساٌذ اص هذیشیت 

تطىیل ایي واسگشٍُ دسخَاست دس ًظش گتشفتاتي      

تمَین هطخصی بشای بشگضاسی جلسات ّسایتن ٍ    

 ایي اهش بایذ بِ ػٌَاى یه هصَبِ تاییذ ضَد.

ٍی افضٍد: ساصهاى هذیشیت بایذ ساّىاسی لاًًَی دس  

ّای اجشائی اسائِ دّذ  هَسد اػاباسات اًذن دساگاُ

ٍ با تَجِ بِ ایٌىِ تا پایاى سال فشصت هٌاسبی دس   

ّای  اخایاس داسین خَاسااس اسائِ پیطٌْادات دساگاُ

هشبَعِ دس جلسات واسگشٍُ ّساین ٍ ایي اهتش اص      

اسائِ عشحی تْی ٍ بذٍى واسآهذ دس اًاْتای ستال     

وٌذ.هؼاٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌتابتغ     جلَگیشی هی

اًساًی اسااًذاس هشوضی تصشیح وشد: پیطٌتْتادات    

ّای پژٍّطی دس جلسات واسگشٍُ  اسائِ ضذُ ٍ عشح

بایذ دس ساساای ًیاص اسااى باضذ ٍ بِ ضتذت بتِ       

اجشائی ضذى ایي سٍیِ ًیاصهٌذین صیشا دس حال حاضش 

گتزاسی ٍ       هشاجؼِ وٌٌذگاى خاسجی بشای سشهایِ

اًذ ٍ    هٌذی اص ایي اهىاًات بِ سوت ها گشٍیذُ بْشُ

گزاسی ّساٌذ ٍ ایي  ّای لابل سشهایِ خَاسااس عشح

 ضَد. ّای اسااى اجشا هی بشًاهِ پیشٍ ًیاصسٌجی

 ِ ػٌَاى یته   افطَى اداهِ داد: اص جْاد داًطگاّی ب

ّا فؼالیت لابل تَجْی  ًْاد اًمالبی وِ دس ایي صهیٌِ

ّا  داسد تماضا داسین وِ دس ساساای پشوشدى خال عشح

ّای واسآهذ ّوت وٌذ ٍ ًیاصّای اسااًی سا  ٍ فؼالیت

 گیش باضذ. بِ جذ پی

ٍی خاعشًطاى وشد: بایذ تَجِ داضاِ باضیتن وتِ      

دٍلت بشایي اهش ّوت ًْادُ وِ یه سًٍك الاصتادی  

دس وطَس ایجاد وٌٌذ ٍ با اضاسُ بِ ضشایتظ ختَ      

الوللی وِ دسحال حاضش بشای وطَس ایجاد ضتذُ   بیي

ّای پتژٍّطتی بتاال       احساس ًیاص بِ ایٌگًَِ عشح

است.هؼاٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌابغ اًساًی اسااًذاس 

هشوضی ػٌَاى وشد: اص هستوتَالى ایتي ػتشصتِ           

خَاّطوٌذین اص ایي پس احساس هستوتَلتیتت       

بیطاشی داضاِ باضٌذ ٍ هسائلی وِ بِ ًظش ًیاص سٍص 

بٌذی اسائتِ     اسااى است دس ساساای بشسسی ٍ جوغ

دٌّذ، ّوچٌیي اهیذٍاسین وِ ساصهاى سوات ّشچِ 

 تش فؼال گشدد. سشیغ

ضایاى روش است هذیش پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطتگتاُ   

 تفشش ًیض دس ایي هشاسن حضَس داضت.

 :معاون استانذاری مرکسی

پژوهش در استان بایذ بر اساس نیاز و به منظور رشذ و توسعه 

 ها انجام شود  در تمامی عرصه

تاى دس ٍالغ  اى وِ تحصیل هیىٌیذ ٍ تحمیك هیىٌیذ ٍ واس هیىٌیذ ّوِ اهام خاهٌِ ای :      ضواّا ًخبگاى ػضیض، دس ّش سضاِ

 ى وطَسیذ؛ هٌْذساى پیطشفت آیٌذُ
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  اع ای صایسی های تاجییی به

از   دانرجویان برتر استان مرکسی

 بنیاد میی نخبگان طرف 

 بِ اعالع داًطجَیاى اسااى هشوضی هی سساًذ:

با ػٌایت بِ بشًاهِ بٌیاد هلی ًخبگاى هبتٌتی بتش       

تَسؼِ دایشُ ًخبگاى ٍ اهتىتاى بتْتشُ هتٌتذی           

داًطجَیاى بشتش داًطگاُ ّای وطَس اص تسْتیتالت   

ایي بٌیاد، تؼذادی اص بشتشیي داًطجَیاى اسااى بتش  

اساس آییي ًاهِ اػغای جایضُ ّای تحصیلتی بتِ     

داًطجَیاى صاحب اساؼذاد بشتشهَسد تطتَیتك ٍ     

 حوایت لشاس خَاٌّذ گشفت.

 ضشایظ بْشُ هٌذی بِ ضشح صیش است:

داًطجَیاى دٍسُ ّای واسضٌاسی، واسضٌتاستی    -1

اسضذ، دواشی حشفِ ای، دواشی تخصصی ّوِ سضاِ 

ّا ٍ دٍسُ ّای تخصصی ٍ فَق تخصصی سضاِ ّای 

ػلَم پضضىی وِ دس سٌَات هتجتاص تتحتصتیتل         

)داًطجَیاى دٍسُ واسضتٌتاستی چتْتاس ستال،            

داًطجَیاى دٍسُ واسضٌتاستی اسضتذ دٍستال،         

داًطجَیاى دٍسُ دواشی حشفِ ای ّتفتت ستال،      

داًطجَیاى دٍسُ ّای تخصصی ٍ دواشی تخصصتی  

چْاس ٍ ًین سال ٍ داًطجَیاى دٍسُ ّتای فتَق         

تخصصی دس سضاِ ّای ػلَم پضضىی سِ سال( دس    

یىی اص داًطگاُ ّا با هشاوض آهَصش ػالی ٍابساِ بِ 

ٍصاست ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍسی با ٍصاست بْذاضتت  

دسهاى ٍ آهَصش پضضىی تحصیل هیىٌذ هیاَاًذ اص   

بتشسستی پتشًٍتذُ        -0ایي جَایض بْشُ هٌذ ضًَذ. 

داًطجَیاى سایش داًطگاُ ّا هٌَط بِ ثبت وتاهتل   

اعالػات هاماضتی دس ستاهتاًتِ اعتالػتاتتی              

 است. http://soraya.bmn.ir بٌیاد 

 02هْلت تىویل پشًٍذُ بشای داًطجَیاى فؼلی تا   

هْش ستال   02تیش هاُ  ٍ داًطجَیاى جذیذ الَسٍد تا 

جاسی هی باضذ ٍ دس صَست توذیذ هْلت فتَق دس    

سایت بٌیاد ًخبگاى اسااى هشوضی بتِ ًطتاًتی        

markazi.bmn.ir            اعتالع سستاًتی ختَاّتذ

ضذ.تحَیل اعالػات، بشسسی ٍ اػالم ًاایج صشفا اص    

 عشیك ساهاًِ اعالػاتی بٌیاد

http:// soraya.bmn.ir      ٍ صَست هی پتزیتشد

هاماضیاى هی بایست تا پایاى هْلت همشس اعالػتات  

خَد سا دس ساهاًِ ثشیا باسگضاسی ًوایٌذ. ضایاى روتش   

 هشداد توذیذ گشدیذ. 12است ایي هْلت تا تاسیخ 

دانرگای تفرش و سازمان 

نامه  برداری کرور تفاهم نقره

 همکاری امضا کردنذ
 

ّای ػلوی  هذیش پژٍّص ٍ فٌاٍسی ٍ دفاش ّوىاسی

ًتاهتِ      الوللی داًطگاُ تفشش اص ػمذ تفاّن ٍ بیي

 ِ بتشداسی     ّوىاسی هیاى داًطگاُ ٍ ساصهاى ًمطت

 وطَس خبش داد.

بِ گضاسش خبشًاهِ، سْیل ٍاضماًی فشاّاًتی بتا      

ًاهِ،  اػالم ایي خبش گفت: دس چْاسچَ  ایي تفاّن 

بشداسی وطَس هاؼْذ ضتذُ استت      ساصهاى ًمطِ

ّا ٍ  ًاهِ ّای هشتبظ با هَضَع پایاى اعالػات ٍ دادُ

سسالِ ّای داًطجَیی سا بِ داًطجَیاى هتمتاعتغ    

واسضٌاسی اسضذ یا دواشی وِ اص ستَی هتذیتش      

پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ تتفتشش هتؼتشفتی          

 لشاس دّذ.  ضًَذ، هی

ًاهِ بتا اهضتای        ٍی خاعشًطاى وشد: ایي تفاّن 

 داسای اػاباس است.  1/7/71عشفیي تا 



 4 ضَد.  حضشت هحوذ )ظ( @        جَیٌذُ داًص سوي اسالم است ٍ پبداضص ثب پیبهجشاى دادُ هى

ضذُ    دس ساستبی الذاهبت اًجبم   ثِ گضاسش خجشًبهِ،    

جْت احذاث داًطىذُ علَم َّاًَسدی ٍ پیطجشد         

طشح   هطبلعبت طشح احذاث فشٍدگبُ آهَصضی          

تَجیْی احذاث ثبًذ فشٍدگبُ آهَصضی ثشای            

َّاپیوبّبی سجه ٍ فَق سجه دس داًطگبُ تفشش         

ّبی هتعلك ثِ داًطگبُ تفشش         دس هحذٍدُ صهیي   

هٌظَس اسائِ خذهبت ٍیژُ َّائی دسصهیٌِ              ثِ

ِ     آهَصش ّبی َّافضب ٍ علَم       ّبی تخصصی سضت

خیشیي حبهی داًطگبُ   جبهعِ  َّاًَسدی ثب حوبیت     

ثِ سبصهبى َّاپیوبیی      ;?تفشش دس خشدادهبُ      

 وویتِ َّاًَسدی اسائِ گشدیذ. –وطَسی 

خلجبى پشٍیض  سشٌّگ  دس ّویي ساستب تین پشٍاصی       

پبسسبهٌص اص هَسسِ آهَصضی آٍای هیشاث            

دس تیش هبُ      ;5پبسسیبى اًذیطِ جْت هزاوشات       

داًطگبُ تفشش حضَس یبفتٌذ. ّوچٌیي سیبست         

داًطگبُ تفشش دس تیشهبُ اص اهىبًبت ایي هجوَعِ          

ثبصیذ ثِ عول آٍسد. الصم ثِ روش است خلجبى               

 =پبسسبهٌص سشٌّگ خلجبى ًیشٍی َّایی ٍ  داسای  

هبُ تجشثِ پشٍاص دس هٌبطك عولیبتی ٍ داسای  >سبل ٍ 

دوتشای َّافضب ٍ وبسضٌبسی اسضذ جْبًگشدی ٍ          

هذسس سضتِ َّاًَسدی ٍ جْبًگشدی دس سطح           

ثبضذ. داًطگبُ تفشش دس ًظش       ّبی وطَس هی    داًطگبُ

داسد دس ایي داًطگبُ، فشٍدگبّی ًظیش فشٍدگبُ           

آصادی وِ تٌْب فشٍدگبُ ثخص خصَصی است وِ دس          

ّبی تحمیمبتی، صٌعتی، آهَصضی ٍ تفشیحی         ثخص

   ِ هٌظَس استمبء ٍ تشٍیج فشٌّگ         فعبلیت داسد، ث

ایي فشٍدگبُ دس   گفتٌی است     َّاًَسدی ایجبد ًوبیذ.  

جٌَة غشثی ضْشستبى ًظشآثبد ٍ دس ًضدیىی            

ِ     سٍستبی صبلحیِ ٍالع    عٌَاى ًخستیي    ضذُ ٍ ث

هجوَعِ پشٍاصی ثخص خصَصی دس وطَس ٍ حتی          

هجوَعِ پشٍاصی آصادی ثیص      خبٍسهیبًِ فعبل است.  

َّاپیوبی فَق سجه داسد ٍ دس آى آهَصش            6>اص  

      ُ ّبی تخصصی اًجبم     پشٍاص ٍ خلجبًی دس لبلت دٍس

 :?59هْش    <8روش است دس تبسیخ        ضَد. ضبیبى   هی

تَسط گشٍُ پشٍاصی پبسس،پشٍاص آصهبیطی پبساگالیذس  

ٍ پبساهَتَس ثِ هذت دٍ سبعت ثش فشاص سبیت               

 داًطگبُ تفشش  ًیض صَست پزیشفتِ است.

گاهی دیگر  به سوی احداث 

دانشکده علوم هوانوردی و 

 فرودگاه آهوزشی

 در  دانشگاه تفرش

هعبٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگبُ تفشش گفت@ آصهَى سرشاسرشی    

تیشهبُ دس  ;8ٍ جوعِ  :8دس صجح ٍ ثعذ اص ظْش سٍصّبی پٌج ضٌجِ   ;?59سبل

 داًطگبُ تفشش ثشگضاس ضذ.

اص ایي ضْشستربى   ًفش  ==8دوتش هْذی جعفشی پٌبُ افضٍد@ دس آصهَى اهسبل    

دس چْبس ًَثت صجح ٍ عصش ٍ دس پٌج گشٍُ آهَصضی دس آصهَى سشاسشی ضشوت 

 ًوَدًذ.

ًفش هشد هی ثبضٌذ اضبفرِ   ?<صى ٍ  ًفش    <<5ٍی ثب ثیبى ایي وِ اص ایي تعذاد  

پٌج ضرٌرجرِ     وشد@آصهَى گشٍُ علَم سیبضی ٍ فٌی ٍ گشٍُ علَم اًسبًی صجح 

 تیشهبُ ، آصهَى گشٍُ ٌّش ثعذ اص ظْش ّوبى سٍص ثشگضاس گشدیذ.:8

هعبٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگبُ تفشش  افضٍد@ آصهَى گشٍُ علَم  

تیشهبُ ٍ آصهَى گشٍُ صثبًْبی خبسجی ثعذ اص ظرْرش    ;8تجشثی صجح سٍص جوعِ 

تفشش ٍ دس سبختروربى    ّوضهبى ثب سشاسش وطَس دس هحل داًطگبُ  ّوبى سٍص 

 داًطىذُ علَم ثشگضاس ضذ.

تیشهبُ ثِ هٌبسجت سٍص هلی حجبة ٍ عفبف  ّوبیص تشًن  85ثِ گضاسش خجشًبهِ، 

تئبتش تبتش پبسن حىین ًظبهی  ضْشستبى تفشش ثشگضاس ضرذ.      عطش یبس دس آهفی

دس ایي هشاسن، خبًن سَخی ایٌَ خَسب ولیي اص صًبى هسلوبى ضذُ هىضیىری ٍ    

االسالم آلبیی )آخًَذ چیٌی( دس خصَظ هسلوبى ضذى ٍ الذاهبت خرَد       حجت

دورترش   ٍ   تَضیحبتی سا ثیبى ًوَدًذ. ّوچٌیي هعبٍى تْزیت حَصُ علویِ لن    

افضا وبسضٌبس هزّجی سسبًِ هلی اص سخٌشاًبى ایي هشاسن ثَدًذ.ا یي   فشضتِ سٍح

ّوبیص ثِ ّوت وویتِ عفبف ٍ حجبة ضْشستبى تفشش ثشگضاس ضذ وِ هسئرَل  

 عٌَاى اتبق فىش عفبف ٍ حجبة ثَد. ثشگضاسوٌٌذُ آى داًطگبُ تفشش ثِ

 هیسباى برگساری تفرشدانشگاه 

 59کنکور سراسری سال  

 هوایش ترنن عطر یاس در هفته عفاف و حجاب

 برگسار شد

 اخبار انتصابات
 هذیش گشٍُ هٌْذسی صٌبیع@ دوتشهحوذ صفبسی

 هذیش گشٍُ هٌْذسی ضیوی@ دوتشاحوذ ثیبت                          



جاهعِ خیّزیي حاهی داًطگاُ تفزش در آستاًِ ثبت  

 رسوی

تقدیز ٍ تطکز دبیز ستاد خیّزیي ٍسارت علَم،  

 تحقیقات ٍ فٌاٍری اس داًطگاُ تفزش 

 هزٍری بزًطست ّای هجوع خیّزیي حاهی داًطگاُ  

 تفزش  

پزٍژُ ّای پیطٌْادی داًطگاُ تفزش بِ خیّزیي               

 ًیک اًدیص

کوک خیّزیي ًیک اًدیص بِ ساخت ٍ تکویل بٌاّای 

 داًطگاُ تفزش

  3صفحٍ 

 3صفحٍ 

  4صفحٍ 

 9صفحٍ 

 6صفحٍ 

چىذ سالی است کٍ در تقمقً ق         

رمضان کٍ مصادف  55داوشگاَی ريس 

بیت حضزت امقا    با میالد کز   اَل

باشذ، بقٍ     حسه مجتبی )ع( ویش می  

وا  ريس خیّز قه ممقًسع لقالقی         

گذاری شذٌ است. يجًد چىقیقه     وا 

ريسی در جُت ارتباط َزچٍ بیشتقز  

َا ي مقسسقسقات     خیز ه با داوشگاٌ

ممًسع لالی پذ ذٌ مبارکی است کٍ 

تًاوذ تًسعٍ کمی ي کیفی را در    می

 ممًسع لالی بٍ َمزاٌ داشتٍ باشذ.

در فزَىگ اسالمی اس احسقان ي        

ویکًکاری با لىاي ىی چًن گذرگاَی 

ای  بزای مخزت، مشرلٍ مخزت، معاملٍ

پزسًد، تًشٍ راٌ، وصزت الُی، خًان 

بیت )ع( ي...  ادشذٌ اسقت.        کز  اَل

کمک بٍ د گزان ي خذمت بٍ خلك بٍ 

معىای بزميردن ویاسَقای موقان اس       

کقٍ   َای درست است ي ال  اس من راٌ

مادی  ا معىًی باشذ در فقزَقىقگ    

َقای     اسالمی،  کی اس لقبقادت      

 م ذ. پزاَمیت بٍ شمار می

اهلل للیٍ  ومل است پیامبز اکز  صلی

ي الٍ فزمًدوذ: َز کس ویاسی اس بزادر  

مسمىش را بزميرد ماوىذ من است کٍ 

لمزی خذای بشرگ را لبادت کقزدٌ  

 باشذ.

اما  حسه )ع( تما  تًان خً ش را    

درراٌ اوجا  امًر ویک ي خذاپسىذاوٍ 

گزفت ي امًال فقزاياوقی      بٍ کار می

بخشیذ. مقًرخقان ي       درراٌ خذا می

حال سوذگقاوقی    داوشمىذان در شزح

َقای     پزافتخار ا شان، بقخقشقش   

َای بسیار بشرگ ي    سابمٍ ي اوفاق بی

اوذ. من حضقزت    وظیزی ثبت کزدٌ بی

در طًل لمز خًد دي بار تما  امًال ي 

دارا ی خًد را درراٌ خذا خزج کزدوذ 

ي سٍ بار ویش ثزيت خًد را بٍ ديویق   

تمسی  کزدوذ ي وصف من را درراٌ     

خذا بٍ فمزا بخشیذوذ.  اما  رضا )ع(   

َای مختلف اس ا قه     َ  بٍ مىاسبت

سىت حسىٍ بٍ ویکی  ادکزدٌ ي من   

اوذ ي فزمًدوقذ: بقا       را بشرگ شمزدٌ

دادن صذلٍ،رسق ي ريسی س اد اس خذا 

طلب کىیذ. حمیمت من است کٍ َقز   

چیشی کٍ درراٌ خذا ي بزای رضا ت ي 

خشىًدی پزيردگار دادٌ شًد اگزچٍ 

 ک  باشذ، وشد خذا بشرگ ي س اد است. 

بٌا ّای در دست بْزُ بزداری، احداثی تَسط  

 خیّزیي ًیک اًدیص در داًطگاُ تفزش

 8صفحٍ 

 ًاهگذاری هیالد کزین اّل بیت )ع( بِ ًام رٍس خیّزیي آهَسش عالی  

ساختواى ّای احداث ضدُ در داًطگاُ تفزش بهِ   

 %05کوک خیّزیي ًیک اًدش در قالب طزح ّای 

 51صفحٍ 

 ضْز

 پدراى علوی

 تفزش  



توثش خیشیي آهَصؽ عالی دس ًخؼتیي گشدّواییی  

 .هلی خیشیي آهَصؽ عالی دس هـْذ سًٍوایی ؿذ

تِ گضاسؽ خثشًگاس ایؼٌا، دس ایي گشدّوایی کِ تیا    

حضَس ٍصیش علَم ٍ دکتش فشجی داًا دس هـیْیذ       

ًظاد یکی اص خیشیي تیٌیام      تشگضاسؿذ، عثاع هصلی

آهَصؿی تا اؿاسُ تِ ًقؾ خیشیي دس تَػعِ آهَصؽ 

عالی، خاعشًـاى کشد: ها دًثال ایي ّؼتین کِ تیا     

ایجاد هـشٍعیت تتَاًین هـاسکت کلیِ ّوَعٌاى سا 

 .دس تَػعِ آهَصؽ عالی تِ دػت آٍسین

ٍی اضافِ کشد: هاهَسیت اصلی ها ایجاد هـشٍعییت   

اػت؛ هشدم صهاًی تا ها ّوکاسی خَاٌّذ کشد کِ تیِ  

ها اعتواد داؿتِ تاؿٌذ؛ اص اهشٍص اعتوادػیاصی دس    

 .گیشد دػتَس کاس ها قشاس هی

 066ًظاد تصشیح کشد: اهشٍص چْاس هیلیَى ٍ       هصلی

ّضاس داًـجَ دس کـَس هـغَل تِ تحصیل ّؼتٌذ؛ 

دسصذ جوعیت کـَس هیا     0تِ هعٌای دیگش تیؾ اص 

تَاى  داًـجَػت؛ تا اعتثاسات کًٌَی ٍصاستخاًِ ًوی

ّای علوی ٍ آهَصؿی ٍ سفاّی داًـجَیاى سا  حوایت

پاػخگَ تَد ٍ ایي خیشیي ّؼتٌذ کِ تایذ دس اییي    

 .صهیٌِ خیشیي سا تـَیق کٌٌذ

ًاظشی، هذیشعاهل تٌیاد داًـگاّی فشدٍػی ًیض تیا  

ّای ایي تٌیاد دس داًـگاُ فشدٍػی  اؿاسُ تِ فعالیت

ّای داًـگاّیی عیی      اظْاس کشد: گؼتشؽ فعالیت  

ّیای     کشد فعیالیییت    ایجاب هی 06ٍ  06ّای  دِّ

 .خیشخَاّاًِ گؼتشؽ یاتذ

ٍی اداهِ داد: تشایي اػاع ٍ پیـٌْادات هقیاهیات    

ّیای هیا هیَسد         داًـگاّی هَضَع دس کویؼیَى

 .تشسػی ٍ اجشا قشاس گشفت

تِ گضاسؽ ایؼٌا، دس اًتْای ایي هشاػن تعیذادی اص    

خیشیي پیـٌْاد احذاث خَاتگاُ دس تفشؽ ٍ هالیش سا 

دادًذ؛ ّوچٌیي یکی اص خیشیي ّضیٌِ احذاث یی   

آصهایـگاُ داًـجَیی دس ؿْشػتاى قَچاى سا تقثل 

 .کشد

رونمایی از تمبر خیرین 

 آموزش عالی

چْل ٍ ّـتویي اجالع هعاًٍاى پظٍّؾ ٍ فٌیاٍسی  

ّا، هؤػیؼات ٍ هشاکیض آهیَصؽ عیالی ٍ            داًـگاُ

ّای علن ٍ فٌاٍسی کـَس تا حضَس     پظٍّـی ٍ پاسک

دکتش ٍحیذ احوذی هعاٍى پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی ٍ دکتش  

هحوذحؼیي اهیذ، هعاٍى اداسی ٍ هالی ٍ هذیشییت     

هٌاتع ٍصاست علَم دس ػالي اجالع ػیشاى تشگیضاس      

 .ؿذ

تِ گضاسؽ سٍاتظ عوَهی ٍصاست علیَم، دس هشاػین        

افتتاح ایي ّوایؾ دکتش اهیذ دس ػخٌاًی تا اؿاسُ تِ 

آرسهاُ تِ ًام سٍص حاهیاى پیظٍّؾ ٍ        52گزاسی  ًام

فٌاٍسی دس ّفتِ پظٍّؾ اظْاس داؿت: خَؿیثختاًِ  

ّیای ٍصاست علیَم ٍ       دس ایي ػِ ػال اخیش تا تالؽ

    ُ ّیا    تـکیل ػتاد خیشیي ٍ تالؽ سٍػای داًیـگا

ّای تیضس،، تٌییاد خیشییي       تقشیثاً دس ّوِ داًـگاُ

ؿیذُ ٍ اهیشٍص       ّا تأػییغ  تشای حوایت اص داًـگاُ

ًفش اص ٍاقفیي دس حَصُ علن ٍ فٌاٍسی    066ًضدی  تِ 

ّا دػیتاٍسدّای تضسگیی       حضَس داسًذ ٍ حوایت آى

 .تشای جاهعِ علوی کـَس تِ اسهغاى آٍسدُ اػت

ٍی دس اداهِ ضوي اؿیاسُ تیِ تشخیی اص اقیذاهات           

خیشیي ٍ ٍاقفیي گفت: تا حواییت اییي تضسگیَاساى       

ّضاس هتشهشتیع عیشح عوشاًیی دس           026ًضدی  تِ   

ُ   داًـگاُ تیشداسی سػییذُ ٍ دس        ّای کـَس تِ تْیش

ّضاس هتشهشتع پشٍطُ ًیض دس دػت احذاث    026حذٍد 

ّیای هختلیآ آهَصؿیی،        تاؿذ کیِ دس تخیؾ       هی

تیشداسی خَاّیذ سػییذ.       پظٍّـی ٍ سفاّی تِ تْشُ

ّای کلیی    دکتش اهیذ افضٍد: یکی اص تٌذّای ػیاػت

علن ٍ فٌاٍسی اػتفادُ اص ظشفییت ٍقیآ علویی ٍ          

اػتفادُ اص کو  خیشیي تشای تَػعِ علوی کیـَس     

اػت ٍ ها اص هعاًٍاى پظٍّـی تقاضا داسیین کیِ دس     

هٌذ ؿًَذ  ّای هختلآ اص ٍجَد خیشیي تْشُ هٌاػثت

ٍی تا اؿیاسُ   .ٍ تا تٌیادّای ٍاقفیي دس استثاط تاؿٌذ

کٌٌذُ دس حَصُ پیظٍّؾ ٍ فٌیاٍسی      تِ اخثاس دلگشم

ّایی کیِ تیا کوی  هعاًٍیت           گفت: تش اػاع هذل 

ؿیذُ، دس     سیضی  پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی ٍصاست علَم عشح

ّای علن ٍ     سؿذ اعتثاسی خَتی تشای پاسک 52ػال 

 ِ کِ دس    عَسی  فٌاٍسی ٍ هشاکض سؿذ خَاّین داؿت ت

دسصیذی    066ّای علن ٍ فٌاٍسی سؿذ تَدجِ     پاسک

خَاّذ تَد ٍ خثش خَب دیگش افضایؾ ػْن پظٍّؾ    

تاؿذ ٍ قشاس اػیت      تِ هیضاى ی  دسصذ هی GDP اص

   ُ ّا اقیذاهات هبثتیی       دس خصَف تجْیض آصهایـگا

  .اًجام پزیشد

خیش حاضش دس کـَس دس حَصُ آهیَصؽ      066اص هیاى 

ًفش اص اییي تضسگیَاساى کیِ دس حیَصُ             06عالی، اص 

کٌٌذ تقذیش ؿذ کِ اص       پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی فعالیت هی

5       ِ صیَست    ًفش اص تضسگَاساى حاضیش دس ًـیؼت تی

حضَسی ٍ لَح تقذیش ٍ ّذایای ػایش خییشیي اییي       

حَصُ تشای آًاى اسػال ؿذ. علی ػعیذی، هحیؼي       

سادًیا، جعفش ؿکیة، هْذی کتاتچی، ٍحیذ فشٍصاًی   

حقیقی، هشتضی ّاؿیویاى، عثذالحیؼیي یعقَتیی      

ًؼة )خیش داًـگاُ تفشؽ(، تفضلی، اتشاّین ًیصیش   

 06)خیش داًـگاُ تفشؽ( ٍ ایشاى دػتغیة تْیـتی    

ّا تقذیش   خیشی تَدًذ کِ عی هشاػوی اص خذهات آى

تِ عول آهذ. چْل ٍ ّیـتویي اجیالع هعاًٍیاى            

ّا ٍ هشاکض صٌعتی تا حضَس تییؾ   پظٍّـی داًـگاُ

تي اص هعاًٍاى پظٍّـی ػشاػش کـَس تشگضاس     066اص 

 ؿذ.

 تقدیر از خیرین حوزه پژوهش و فناوری آموزش عالی در هفته پژوهش

 2 اهام علی )ع( :  تضسگَاس، ًیکَکاسى ّاى خَد سا تذّى تِ گشدى خَد هى داًذ کِ تایذ تپشداصد .



براساس ّواٌّگی    4931تیر هاُ سال  5زر تارید  

بؼول آهسُ با ّیات هسیرُ هحترم اًجوي تفرض  ّا 

ٍ بٌیاز پرٍفسَر حساب  زر بٌیاز پرفسَر حسابی    

ذیّریي حاهیاى زاًطگاُ تفرش  گرزّین آهیسُ ٍ       

تاسیس جاهؼِ ذیّریي حاه  زاًطگاُ تفرش  ٍ آغاز 

 فؼالیت آى را بِ اطالع ػوَم رساًسًس.

زر ایي جلسِ هفاز اساسٌاهِ بِ اطیالع ػیویَم         

حاضریي رسیس ٍ پس از آى افراز حاضرزر جلیسیِ   

السام بِ تکویل فرم ػضَیت کرزًس. برایي اسیاس    

اٍلیي جلسِ جاهؼِ ذیّریي ایي زاًطگاُ تطکیل ٍ   

طبك اساسٌاهِ اًترابات اٍلیي ّیات اهٌاء بیرگیسار   

گرزیس ٍ زُ ًفر بِ ػٌَاى ػضَ اصل  ّیأت اهیٌیاء    

البسل ٍ سِ ًفر بؼٌیَاى    پٌج ًفر بِ ػٌَاى ػضَ ػل 

 البسل اًتراب گرزیسًس.  بازرساى اصل  ٍ ػل 

جاهؼِ ذیّریي حاه  زاًطگاُ تفرش زر راسیتیا      

اّساف ًظام همسس جوَْر  اساله  ٍ ٍزارت ػلَم  

تحمیمات ٍ فٌاٍر  برا  بْرُ گیر  از ظرفیت ّا  

هاز  ٍ هؼٌَ  هرزم زر تَسؼِ آهَزش ػیالی  ٍ       

باالذص زاًطگاُ تفرش تاسیس ضسُ است.  ضاییاى  

شکر است زر ایي جلسِ رئیس  هحترم زبییرذیاًیِ    

کویتِ ذیّریي ٍزارت ػلَم  تحمیمات ٍ فیٌیاٍر      

هٌْسس سلیواً   ًوایٌسُ ٍلت هیرزم تیفیرش         

آضتیاى ٍ فراّاى زرهجلیس ضیَرا  اسیالهی           

فرهاًسار ٍلت تفرش حضَر زاضتٌس. یازآٍر ه  ضَز  

زاًطگاُ تفرش از ابتسا با هساػست هاز  ٍ هؼٌیَ   

ذیّریي ًیک اًسیص احساث گرزیسُ ٍتا کیٌیَى از     

کوک ّا  ایي بسرگَاراى  بْرُ هٌس بَزُ ٍ ّویَارُ  

 هَرز حوایت آًاى ذَاّس بَز.

 جامعه خیّرین حامی دانشگاه تفرش در آستانه ثبت رسمی

زکتر اهیس هؼاٍى ازار  ٍ هال  ٍ هسیریت هیٌیابیغ    

از رئیس زاًطگاُ  ٍزارت ػلَم  تحمیمات ٍ فٌاٍر  

تفرش  ٍ ػَاهل برگسار  هراسن هؼیٌیَ  افی یار       

ذیّریي ٍ حاهیاى آى زر هاُ پر ذیرٍبرکت رهضیاى    

 تمسیر ٍ تطکر کرز.

بِ گسارش ذبرًاهِ   زکتر هحوسحسیي اهیس هؼاٍى  

ازار   هال  ٍ هسیریت هٌابغ ٍزارت ػلَم  تحمیمات 

همام ٍ زبیر ستاز ذییرییي ٍزارت      ٍ فٌاٍر  ٍ لائن

از حسي  ػلَم تحمیمات ٍ فٌاٍر   با ارسال ًاهِ ا 

تَجِ زکتر سحاب رئیس زاًطگاُ تفرش ٍ ًیگیاُ     

ٍیژُ ایطاى بِ تحمك هَضَع هْین ٍ راّیبیرز         

ّا  هیرزهی  زر        هٌس  ٍ استفازُ از ظرفیت بْرُ

 ػرصِ ػلن ٍ فٌاٍر  تطکر ٍ لسرزاً  کرز. 

 هتي ًاهِ بِ ضرح زیر است: 

 ذیّریي آهَزش ػال   حاهیاى ػرصِ ػلن ٍ فٌاٍر 

 جٌاب آلا  زکتر سحاب

رئیییییس هییحییتییرم زاًطییگییاُ تییفییرش                                   

احتراهًا ضوي آرزٍ  لبَل  طاػیات ٍ ػیبیازات        

جٌابؼال  ٍ ّوکاراى هحترم آى زاًطگاُ زر ایي هاُ 

هَرخ  448/91پر ذیرٍبرکت بازگطت بِ ًاهِ ضوارُ 

با هَضَع گسارش برگیسار  هیراسین       493581841

هؼٌَ  اف ار ذیّریي ٍ حاهیاى آى زاًطگاُ  ضیویي   

تمسیر ٍ تطکر صویواًِ از حسي تَجِ جٌابؼال  بیِ  

هٌس  ٍ استفازُ  تحمك هَضَع هْن ٍ راّبرز  بْرُ

ّا  هرزه  زر ػرصِ ػلن ٍ فیٌیاٍر  ٍ      از ظرفیت

لسرزاً  از زحوات ضوا ٍ هجویَػیِ ّیویکیاراى        

ریس  ٍ برگسار  اییي   هحترهاى زاًطگاُ برا  برًاهِ

 ِ رییس      هراسن اهیسٍارم با ازاهِ ایي رًٍس ٍ برًاهی

رایسً  ٍ تؼاهل ّر چِ بیطتیر  ضیاّیس حضیَر         

رٍزافسٍى ذیّریي ٍ حاهیاى ػلن ٍ فٌاٍر  ٍ افسایص 

ّا از زاًطگاُ تیفیرش    حجن هساػست ٍ حوایت آى

 باضین.

 3 بْطتى ّا چْار ًطاًِ زارًس: رٍى گطازُ  زباى ًرم  زل هْرباى ٍ زستِ زٌّسُ.  :          صازق )ع(اهام 

تقدیر و تشکر دبیر ستاد خیّرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 از دانشگاه تفرش 



 4 حضشت هحوذ )ظ( :       گش علن دس حشیب ثبضذ هشداًی اص سشصهیي پبسس ثِ آى دست پیذا خَاٌّذ کشد .   

 3131آثبى هبُ 

ثِ دعَت داًطگبُ تفشش ٍ ثِ هٌبسجت افتتبح سبلي 

ضَسا ٍ گشدّوبیی داًطگبُ کِ ثِ ًبم هشحَم حاب     

گزاسی ضذُ  اثشاّین کبسیبثی )پذس عوشاى تفشش( ًبم  

ثاب حضاَس       ّب است، جلسِ آثبى هبُ اًجوي تفشضی

خیّشیي حبهی داًطگبُ تفشش، فشهبًذاس ٍقت، سئیس 

دس هحا  ایاي      313/39ٍ هعبًٍیي داًطگبُ تفشش، 

سبلي دس داًطگبُ تفشش ثشگضاس ضذ. سئیس داًطگبُ  

تفشش دس ایي هشاسن گفت: تأسیس داًطگبُ تفاشش   

هَججبت سضذ ٍ سًٍق ضْش ٍ ضْشستبى تفشش سا دس 

پی داضتِ است. دکتش هحوذقبسن سحبة ثابثایابى     

ایٌکِ ٍجَد چٌذیي هشکاض آهاَصش عابلای دس           

ضْشستبى تفشش ایي ضْش سا ثِ یک ضْش داًطگبّی 

تجذی  ًوَدُ است، افضٍد: هجوَعِ داًطگبُ تفاشش   

ٍ     آهبدگی تالش ثشای تحقق ایذُ ضْش داًطگبّای 

تجذی  ًوَدى ایي ضْش ثِ یک ضْش داًطگبّای سا    

داسد ٍ دس ساستبی تحقق ایي ّذف اص ّیچ کَضطی 

ٍسصد. ٍی تصشیح کاشد: تاجاْایاض ٍ               دسیغ ًوی

سبصی سبلي گشدّوابیای حاب  اثاشاّایان            آهبدُ

ثِ ّوت سشکبس خبًن کبسیبثی دس داًطاگابُ    کبسیبثی 

ای است کِ  الوٌفعِ تفشش اداهِ فشٌّگ اقذاهبت عبم

هشحَم کبسیبثی دس ضْشستبى تفشش اًجبم ٍ ایاي      

عٌَاى سٌت ًْبدیٌاِ   فشٌّگ سا ثِ فشصًذاى خَد ثِ

خبًَادُ هٌتق  ًوَد. ساشپاشسات فاشهابًاذاسی          

ضْشستبى تفشش ًیض دس ایي آییي گافات: حضاَس       

ّبی هقین تْشاى ٍ خایّاشیاي     اعضبی اًجوي تفشضی

ّبی هعٌَی ٍ فاشّاٌاگای      عٌَاى سشهبیِ تفشضی ثِ

ضْشستبى تفشش دس ایي ًطست ٍ تَجِ ٍ عٌابیات   

آًبى ثِ ایي ضْش ًطبًِ اصی  ثَدى ایي افشاد ٍ عطق 

ثِ سشصهیي پذسی خَد است. کشین حویذًٍذ افضٍد:  

ای هحکن ثشای هذیاشاى   ایي تَجِ ٍ عٌبیت پطتَاًِ

ایي ضْشستبى دس ساستبی خذهتگضاسی صبدقبًِ ثاِ  

هشدم است. ٍی اداهِ داد: هذیشاى ٍ هسئَالى ثاشای    

ّبی توبهی  تَسعِ ایي ضْشستبى ًیبصهٌذ فکش ٍ ایذُ

ّبی توابهای    ضْشًٍذاى ٍ ًخجگبى ّستٌذ ٍ اص ایذُ

ّبی هقین تْشاى دس ساستبی پیطشفت ایاي     تفشضی

ًوبیٌذ. الصم ثِ رکش است  اّن  ضْشستبى استفبدُ هی

تصویوبت ٍ هجبحج هطشح ضذُ دس ایي جالاساِ      

پیطٌْبد احذاث دیَاس یبدهبى خیشیاي ،پاکایا        

هیذاى فبضالة، داًطکذُ َّافضب ٍ علَم َّاًَسدی، 

اًذیطِ، دسیبچِ هصٌَعی، هَصُ ٍ صهیي گالاو ٍ       

تکوی  سبختوبى تحصیالت تکویالای، ساشدسة      

 ٍ گٌجذ هسجذ داًطگبُ ثَد.   ٍسٍدی

 3131هشداد هبُ 

خیّشیي حبهیبى داًطگبُ تفشش جبهعِ ّیبت هؤسس 

ثب حضَس سئیس هحتشم دثیشخبًِ ستبد خیشیي ٍصاست 

 ٍ گشد ّن آهذُ    331 139علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی 

تأسیس جبهعِ خیشیي حبهی داًطگبُ تافاشش سا       

. الصم ثِ رکش است  تطکی  کوایاتاِ     ًوَدًذاعالم  

پیگیشی فشٍدگبُ ٍ تعییي اعضبء ّیبت اهٌبء ثب سای   

گیشی ٍ عضَگیشی جبهعِ خیّشیي اص هاْاواتاشیاي      

 هجبحج هطشح ضذُ دس ایي جلسِ ثَد.

 3131هبُ  آثبى 

دس پی تطکی  کویتِ پیگیشی چگًَگای احاذاث     

فشٍدگبُ آهَصضی داًطگبُ تفشش دس جلسِ هاَس     

هاٌاراَس       ّبیی کِ ایي کویتِ ثِ ٍ ثشسسی 313931

چگًَگی پیطجشد هشحلِ تْیِ طشح ٍ اًتخبة هطبٍس 

هٌرَس اسائِ گضاسش اص پیطشفت کبس ایي کویتِ ٍ  ٍ ثِ

ٍیژُ اهَس هشثاَ    ّبی تَسعِ داًطگبُ ثِ سبیش ثشًبهِ

ای ثاب حضاَس      جلسِ 313/319ثِ خیشیي دس تبسیخ 

ًوبیٌذُ ٍقت هشدم تفشش،آضتیبى ٍ فاشاّابى دس       

هجلس ضَسای اسالهی،هٌْذس علای هایاشصائای       

فشهبًذاس ضْشستبى تفشش ٍ جوعی اص خیّشیاي ثاِ     

هیضثبًی هٌْذس ایش  حسبثی دس هاحا  ثاٌایابد        

پشٍفسَس حسبثی ثشگضاس گشدیذ.ایجبد سضتِ ّبیی کِ  

داًطگبُ  تفشش سا ًسجت ثِ دیگش داًطگابُ ّابی     

کطَس هتوبیض ًوبیذ، ثْشُ ثشدى اصپتبًسی  ّب، جبرثِ 

ّب ٍ ضشایط طجیعی دس ایي ضْشستابى ٍ ایاجابد        

ثستشّبی تَسعِ صٌعت  گشدضگشی،هکبتجِ ثب خیّاش  

خیش ًیک ًیک اًذیص دکتش هصلی ًژاد ٍ ثب حوبیت 

هٌْذس کبظن قلن چی ثِ هٌراَس جالات      اًذیص 

هسبعذت ایطبى دس اهَس تَسعِ داًطگبُ تافاشش،     

ثشًبهِ سیضی جْت ثشگضاسی گشدّوبیی اص هْوتشیاي  

 هجبحج هطشح ضذُ دس ایي جلسِ ثَد. 

 اداهِ دس صفحِ ثعذ

 حامی دانشگاه تفرش  خیّرینهای مجمع  بر نشست مروری



 اداهِ اص صفحِ قجل

 1334دی هبُ  

کِ ّضیٌِ آى تَػط خیّش ًیک           34/10/ 25جلؼِ  

اًذیؾ حبج حؼیي یؼقَثی ًؼت تأهیي ؿذُ ثَد، ثب          

هذیشیت خیّشیي ًیک اًذیؾ هحوذسضبکبسگشی ٍ         

هحوذسضب ػلیوی آؿتیبًی ٍ ثب دػَت ٍػیغ اص ػوَم         

خیّشیي، کؼجِ ثبصاس ٍ ثب حضَس هؼئَلیي هحتشم            

ٍصاست ػلَم،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی اص جولِ سئیغ           

ػبصهبى داًـجَیبى دکتش صذیقی ٍ هذیش کل تشثیت         

ثذًی دکتش پَسکیبًی ٍ هذیش کل طشح ّبی ػوشاًی           

ٍصاست ػلَم دکتش سخـبًی هْش، سئیغ جبهؼِ خیّشیي        

هذسػِ ػبص کـَس دکتش حبفظی دس ّتل فشٍدػی           

 تْشاى ثشگضاس گشدیذ.

  ِ ّبی طشح    اػالم آهبدگی جْت تأهیي قؼوتی اص ّضیٌ

ّبی هَسدًیبص داًـگبُ اص ػَی حبضشیي، هؼشفی          

ّبی آتی تَػؼِ داًـگبُ تفشؽ اص جولِ             ثشًبهِ

احذاث صهیي گلف، دسیبچِ هصٌَػی ثِ هٌظَس            

پشٍسؽ هبّی ٍ فؼبلیت ّبی سٍح ثخؾ                 

ٍسصؿی،تبػیغ فشٍدگبُ آهَصؿی ٍاثؼتِ ثِ           

داًـکذُ ػلَم َّاًَسدی ٍ َّا فضب، احذاث گشٍُ           

ّبی پظٍّـی، پظٍّـکذُ ٍ پظٍّـگبُ ثِ ػٌَاى          

هحَس اصلی تَػؼِ داًـگبُ ،اػالم پـتیجبًی            

هؼئَلیي ٍصاست ػلَم اص حبهیبى خیش اص طشیق             

% اّن تصویوبت ٍ هجبحج       50طشحْبی هـبسکتی    

 هطشح ؿذُ دس ایي ًـؼت ثَد.

   ِ ػبص کـَس دس ایي هشاػن       سئیغ جبهؼِ خیّشیي هذسػ

ِ       ثب ثیبى ایي   ػبصی ٍ    کِ هـبسکت دس اهش هقذع هذسػ

داًـگبُ ػبصی ثؼتشی ثشای سفبُ ٍ آػبیؾ هشدم           

اػت، افضٍد: ثشای سػیذى کـَسهبى ثِ تَػؼِ            

جبًجِ ثبیذ ثؼتش سا ثشای استقب ػطح ػلوی دس              ّوِ

ّب فشاّن ًوبیین کِ ثِ ّوت خیّشیي        هذاسع ٍ داًـگبُ

ؿذُ اػت. هحوذسضب حبفظی      ایي اهش دس کـَس اًجبم    

ّضاس ًفش ػضَ هجوغ خیّشیي        600اکٌَى    افضٍد: ّن 

ُ    هذسػِ اًذاصی   ػبص کـَس ّؼتٌذ کِ دس اٍلیي ػبل سا

هیلیَى تَهبى اص ػَی      ۰00هیلیبسد ٍ     16ایي هجوغ،   

 ػبصی اّذا ؿذ. خیشیي ثِ اهش هذسػِ

هؼبٍى ٍصیش ػلَم ٍ سئیغ ػبصهبى اهَس داًـجَیبى          

ٍصاست ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ًیض دس ایي ًـؼت          

گفت: داًـگبُ تفشؽ ثِ دلیل قشاس گشفتي دس هٌطقِ          

تأحیشگزاس تفشؽ ثب داسا ثَدى هفبخش اسصؿوٌذ ػلوی،         

فشٌّگی ٍ ػیبػی ًظیش دکتش حؼبثی، اػتبد ػحبة         

اص پتبًؼیل الصم ثشای سؿذ ٍ تَػؼِ ثشخَسداس اػت.          

دکتش هجتجی صذیقی افضٍد: حضَس خیّشیي دس آهَصؽ 

کِ ثِ دٍلت دس       ػبلی کـَس دس ایشاى ػالٍُ ثش ایي        

تَػؼِ فضبّبی هختلف کوک ًوَدُ اػت ثِ یک           

 ؿذُ اػت. اسصؽ دیٌی هتؼبلی دس جبهؼِ هب تجذیل

کِ حضَس خیّشیي دس آهَصؽ ػبلی اص          ٍی ثبثیبى ایي   

   ِ ای ثشخَسداس اػت اداهِ داد: دس        اسصؽ ٍیظُ ٍ ثشجؼت

ایي ساػتب ػتبد خیّشیي دس ٍصاست ػلَم ایجبد ٍ             

ّبی ػلن    ّب ٍ پبسک ّبی داًـگبُ اکٌَى دس هجوَػِ ّن

ؿذُ   ثٌیبد خیّشیي تأػیغ    60ٍ فٌبٍسی کـَس ثیؾ اص      

اػت. سئیغ ػبصهبى اهَس داًـجَیبى ٍصاست ػلَم         

   ِ هٌظَس تؼْیل حضَس خیّشیي دس         تصشیح کشد: ث

 50ّبیی اص قجیل تخصیص        آهَصؽ ػبلی صیشػبخت  

    ُ ّبیی کِ ثب هـبسکت      دسصذ اػتجبسات دٍلت ثِ پشٍط

50           ُ ّب    دسصذی اػتجبسات خیّشیي دس داًـگب

اًذ اتخبرؿذُ اػت کِ اهؼبل ًیض سدیف           ایجبدؿذُ

       ُ ّبی خیّش ػبص     خبصی ػالٍُ ثش سدیف قجلی ثِ پشٍط

 34گشفتِ اػت کِ هجتٌی ثش کوک          ّب تؼلق   داًـگبُ

    ُ دسصذی اػت    50ّبی    هیلیبسد تَهبًی دٍلت ثِ پشٍط

     ُ ِ   کِ ثب هـبسکت خیشیي دس داًـگب صٍدی ثِ توبم     ّب ث

ّبیی کِ داسای ایي ؿشایط ّؼتٌذ تضسیق           داًـگبُ

گشدد. دکتش صذیقی حضَس خیّشیي دس ّیئت اهٌبء          هی

ّب سا گبهی دیگش ثشای اػتفبدُ اص پتبًؼیل            داًـگبُ

ُ    خیّشیي دس هؼیش تصوین    ّب ػٌَاى    گیشی دس داًـگب

        ُ ّبی   ًوَد ٍ افضٍد: خیّشیي ػالٍُ ثش هـبسکت دس حَص

      ُ افضاسی ًیض      ّبی ػخت     ػوشاًی ًیض دس پشٍط

حضَسداؿتِ کِ ایي اهش ثیبًگش ایي اػت کِ ػشصِ           

افضاسی ًجَدُ ثلکِ هؼبئل       آهَصؽ ػبلی فقط ػخت    

 ؿَد. افضاسی ًیض تَػط خیّشیي دًجبل هی ًشم

ػضَ حقَقذاى ؿَسای ًگْجبى ًیض دس ایي ّوبیؾ ثب           

کِ   یبدآٍسی ػخٌبى اهبم خویٌی )سُ( هجٌی ثش ایي         

 ِ ّبی سػتگبسی سا دس ّویي دًیب ثب            خیشیي ًـبً

ّب اص ٍاثؼتگی ثِ دًیب ػشچـوِ    خَدداسًذ ٍ ّوِ ثذی

سٍ خیّشیي کؼبًی ّؼتٌذ کِ        گیشد گفت: اصایي    هی

ّبی خَد سا دس ایي دًیب قطغ ًوَدُ ٍ ثب               ٍاثؼتگی

     ِ هٌظَس تأهیي سفبُ حبل      ثخـؾ ّشآى چِ کِ داسًذ ث

         ُ اًذ.دکتش   هشدم دس هؼبثقِ خیشات ؿشکت ًوَد

هحؼي اػوبػیلی افضٍد: اػتبى هشکضی دس طَل           

تبسیخ دس ػلَم دیٌی ٍ ػبیش ػلَم ػبلن پشٍس ثَدُ             

اػت اهب دسگزس صهبى ایي هشجؼیت ػلوی کوشًگ           

ؿذُ اػت کِ اکٌَى ثبیذ ثب تالؽ جوؼی هشجؼیت           

ػلوی سا ثِ اػتبى هشکضی ٍ ؿْشػتبى تفشؽ              

  ِ ِ   ثشگشداًین تب ث ػٌَاى قطت ػلوی دس کـَس       صٍدی ث

 هطشح ؿًَذ. 

اهبم حؼیي )ع( :  اى هشدم دس خَثى ّب ثب یکذیگش سقبثت کٌیذ ٍ دس کؼت غٌبئن )ثْشُ گشفتي اص فشصت ّب( ؿتبة ًوبییذ ٍ کبس 
 ًیکى سا کِ دس اًجبهؾ ؿتبة ًکشدُ ایذ، ثِ حؼبة ًیبٍسیذ. 
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 ساله اجتماعات حاج ابراَیم وصیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اّدایی خیّر ًیکَکار: هٌْدس ابراّین ًصیر

 ّسیٌِ تجْیس  ٍ بازسازی: حدٍد یک هیلیارد ریال 

 هتر هربع200هساحت هحَطِ سازی : 

 12/2/11تاریخ شرٍع : 

 2///12تاریخ اتوام : 

 بىاَای در دست بُرٌ برداری،  احذاثی تًسط خیّریه ویک اوذیش در داوشگاٌ تفرش 

 ساله شًرا ي گردَمایی کاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اّدایی خیّر ًیکَکار: هلَک کاریابی

 هیلیَى ریال 50/ّسیٌِ تجْیس  ٍ بازسازی: حدٍد 

 هتر هربع 110هساحت هحَطِ سازی : 

 /1///13تاریخ شرٍع : 

 13/9/9تاریخ اتوام : 

 1ساختمان کتابخاوٍ قلم چی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌْدس کاظن قلن چیاّدایی خیّر ًیکَکار: 

 ّسیٌِ احداث: حدٍد ّفت هیلیارد ریال

  هتر هربع 1200هساحت هحَطِ سازی : 

 /133تاریخ شرٍع : 

  1339تاریخ اتوام :

 قرآى هجید :       ّر چیسی را کِ در راُ اٍ اًفاق کٌید، عَض آى را هی دّد ٍ اٍ بْتریي رٍزی دٌّدگاى است.  6



 2ساختمان کتابخاوٍ قلم چی 

 اّدایی خیّر ًیکَکار5 هٌْدس کاظن قلن چی

ّسار ریال در  439هیلیارد   1ّسیٌِ احداث5 حدٍد 

 % هشارکتی09قالة 

  هتر هرتع 099هساحت هحَطِ سازی5 

 402424تاریخ شرٍع5 

 4023203تاریخ اتوام 5

 در داوطگاٌ تفرش ویک اوذیص احذاثی تًسط  خیّریه   ،بىاَای در دست بُرٌ برداری

 ساختمان کتابخاوٍ مرکزی 

 )کتابخاوٍ ضُیذ حسه کًَیىی تفرضی(

 

 

 

 

 

 

 
 اّدایی خیّر ًیکَکار5 

 حاج عثدالحسیي یعقَتی ًسة

 هتر هرتع  1033هساحت هحَطِ سازی5 

 1321تاریخ شرٍع5 

 1339تاریخ اتوام 5 

 ساختمان مرکز تحقیقات ي الکتريویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اّدایی خیّر ًیکَکار 5 

 زًدُ یاد دکتر علی علیویرزایی

 هتر هرتع 399هساحت هحَطِ سازی5 

  1339تاریخ اتوام 5  تْار   1322تاریخ شرٍع5 

 میذان اوذیطٍ استاد عباس سحاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 اّدایی خیّر ًیکَکار5 هٌْدس غالهرضا سحاب

ّسار  099هیلیارد 1 حدٍدّسیٌِ تجْیس  ٍ تازسازی5 

 خیریي %09قالة طرح ّایریال در 

 هتر هرتع 3999هساحت هحَطِ سازی5 

 4223203تاریخ اتوام 5   4321021تاریخ شرٍع5 

 7 قرآى هجید 5  اًفاق، هاًع ّالکت اجتواع است. 



 حمایت مالی خیّریه از مًزٌ 

 طبیعت ، علًم ي فىايری داوطگاٌ تفرش 
هَصُ طثیؼت، ػلَم ٍ فٌاٍسی داًشگااُ فرششد دس       

احذاث ٍ دس دِّ فجش ّواى سشال تشِ        4931سال  

هتشش    144تْشُ تشداسی سسیذ. ایي هَصُ  تِ هساحت   

 حوایت خیّشیي داًگااُ فرشد ساختِ شذ. تا هشتغ 

هَصُ ّای ػلَم طثیؼی تِ سثة جزاتیت تشرشی ٍ      

فشیي ٍ پشتاصدیذفشیي هَصُ ّشا  اص         هَضَػی اص هْن

اقگاس هختلف دس سٌیي هختلف ّستٌذ، تِ ششواس       

سًٍذ. شْشستاى فرشد تِ جْت تشخشَسداسی اص      هی

هحیط طثیؼی تکش، تشخَسداسی اص فٌَع قاتل فَجشِ    

ّای ًاب دس  دس فلَس گیاّی ٍ فَى جاًَسی،  استؼذاد

ّای هختلف ٍ ّوچٌیي اهتیاص ٍجَد    ػلَم ٍ فٌاٍسی

یک هشکض ػلوی ًظیش داًگااُ صهیٌِ هساػذ جْشت  

ای سا داشت. دس ّویشي ساسشتا     ایجاد چٌیي گٌجیٌِ

هَصُ طثیؼت، ػلَم ٍ فٌاٍسی داًگااُ فرششد تشِ         

هٌظَس تشابتشدى سش د داًشم ػوَهشی، ایجشاد              

ّای فحقیق ٍ پظٍّم، کسة داًم ٍ غٌشی         صهیٌِ

    ِ ّشای    ساختي  فشٌّگ،  گستشد ٍ فَسشؼِ سششت

داًگااّی، استرادُ کشاستشدی اص فحشریل ػلشَم          

ّای هَجشَد،     ّا ٍ پتاًسیل   هختلف ٍ ٍجَد ظشفیت

 دس داًگااُ فرشد فأسیس شذ.

ایي هَصُ دس اتتذای ساُ شاهل دٍ تخم طثیؼشت ٍ        

ػلَم فٌاٍسی است. فشابس طثیؼشت اص سشِ تخشم          

شٌاسی فشگکیل     شٌاسی، صهیي  جاًَسشٌاسی، گیاُ

آٍسی شذُ تِ ّوششاُ      ّای جوغ یافتِ است کِ ًوًَِ

ّای هجضا تِ هؼشض ًوایم     ششح ّش ًوًَِ دس تخم

 اًذ. شذُ گزاشتِ 

بٍ ساخت ي تکمیل بىا َای داوطگاٌ تفرش خیّریه ویک اودیصکمک   

استیل ي کاضی کاری گىبد آغاز عملیات 

 مسجد حضرت ابًالفضل )ع(

 با حمایت خیّریه در داوطگاٌ تفرش 
هسجذ حضشت اتَالرضل )ع( داًشگااُ فرششد دس        

تِ تْششُ تششداسی         4933احذاث ٍ دس   4931سال  

هشتش هشتشغ تشا       4164سسیذ. ایي هسجذ تِ هساحت 

اػتثاسات دٍلتی ساختِ شذ. اخشیشا تشا هشگاسکت          

خیّشیي حاهی داًگااُ فرشد، کاشی کاسی داخلشی     

گٌثذ هسجذ تِ سثک خَسشیذی طثق ًوًَِ هشَسد  

فَافق ٍ جذاسی تیشًٍی گٌثذ تا ٍسق استیل تشاق  دس 

حال ساخت هی تاشذ. شایاى رکش است ایي پششٍطُ      

 دسصذ پیگشفت داشتِ است. 04

َمکاری خیّریه حامی داوطگاٌ تفرش در 

 ساخت  مُماوسرا داوطگاٌ 
هتش هشتغ   0144هْواًسشا داًگااُ فرشد تِ هساحت 

دس دٍ تال ساختِ شذ. تال سوت ساسشت دس سشال         

تا اػتثاسات دٍلشتی ٍ    4936ٍ تا چپ دس سال  4913

 ّوکاسی خیّشیي حاهی داًگااُ فرشد ساختِ شذ.

 8 اهام ػلی )ع( :       صیاد کاس ًیک اًجام دادى، ػوش سا هى افضایذ ٍ ًام سا پشآٍاصُ هى ساصد.  

 َمکاری خیّریه حامی داوطگاٌ تفرش 

 در تکمیل  سر درب يريدی   

َمکاری خیّریه حامی داوطگاٌ تفرش در 

 احداث  دریاچٍ مصىًعی  
 

َمکاری خیّریه حامی داوطگاٌ تفرش در 

  دیًار یادمان خیریهاحداث  
 



 آموزشی -ساختمان اداری 
هترهرتع   0011آهَزشی یعقَتی ًسة تِ هساحت   -کلٌگ احذاث ساختواى اداری

تِ زهیي زدُ شذ. ّسیٌهِ       0۹۳0آهَزشی در چْارم هْرهاُ  -تا کارتری پژٍّشی

احذاث ایي ساختواى را خیّر داًشگاُ ساز جٌاب آقای عثذالحسیي یعقَتی ًسة  

درصهذ    ۹3تقثل ًوَدًذ. درصذ پیشرفت فیسیکی ایي ساختواى تا تاریخ کًٌَی   

ّای قثل ساختواى کتاتخاًِ هرکسی  را تِ  تاشذ. الزم تِ رکر است ًاهثردُ سال هی

 داًشگاُ تفرش اّذا ًوَدُ است.

 %05ساختمان های احداث شده در داوشگاه تفرش به کمک خیّریه ویک اودیش در قالب طرح های 

 ساختمان تحصیالت تکمیلی 
 ۹41کلٌگ احذاث ساختواى تحصیالت تکویلی داًشگاُ تفرش تهِ ههساحت     

تهِ زهیهي زدُ       0۹۳0آهَزشی در سال   -هترهرتع در دٍطثقِ تا کارتری اداری

 شذ.

ّای احذاث ایي ساختواى را خیّریي داًشگاُ ساز آقایهاى      قسوت عوذُ ّسیٌِ

ّاشن سلیوی آشتیاًی ٍ حاج هحوذرضا کارگری تقثل ًوَدًذ. درصذ پیشرفت 

 تاشذ. درصذ هی 53فیسیکی ایي ساختواى تاکٌَى 

 9 شَی  کٌی ، یاری هی :        آى گًَِ کِ یاری هی علی )ع(اهام 



 پروژه های  پیشنهادی به خیّرین نیک اندیش

 خانه فرهنگ
 

  هتز هزتغ 888سیزتٌا: 

 احداث پکیج فاضالب   

 

 محوطه سازی دریاچه 

 مصنوعی 

 زمین ورز ش های  دو و میدانی یا فوتبال
 

  0888هغاحت ) هتز هزتغ(: 

 سالن ورزش های آبی
  

 0888: هغاحت) هتز هزتغ(

            7077عال ؽزٍع پزٍصُ :  

اػتثار هَرد ًياس تِ هٌظَر تْزُ تزداري اس 

 ریال 08088808880888پزٍصُ :

 %08پيؾزفت فيشیکی: 

 تِ دليل ًداؽتي تَدجِ پزٍصُ  هتَقف ؽدُ اعت0 

 10 :      خَؽا تِ حال آى كِ تِ تٌدگاى خدا ًيکی كٌد ٍ تزاي آخزت خَد ساد ٍ تَؽِ تزگيزد  اهام ػلی )ع(

ًْایی ًوَدى هزاحل ثثت رعوی جااهاؼاِ       -7

خيّزیي حاهی داًؾگاُ تفزػ ٍ پاظ اس آى          

اعتفادُ اس عز تزگ رعوی جاهؼِ در هکاتثات ٍ   

 تواط ّا

 احداث خَاتگاُ داًؾجَیی تا هؾاركت خيّزیي-0

تکويل عاختواى آهَسؽی خيّز ًيک اًدیاؼ   -0

 حاج ػثدالحغيي  یؼقَتی ًغة

تکويل هغجد حضزت اتَالفضل )ع( داًؾگاُ    -0

 تِ ّوت خيّز ًيک اًدیؼ هٌْدط ػلی صدیقی

راُ اًداسي تاالر گياُ ؽٌاعی تا هؾاركت خيّز -5

 ًيک اًدیؼ عزكار خاًن طاّزُ الغادات ػصایی

راُ اًداسي  پکيچ فاضالب تزاي اعتافاادُ اس     -6

 پغاب تزاي آتياري فضاي عثش

اخذ هَافقت اصَلی تزاي احداث تاًد فزٍدگاُ -7

آهَسؽی ٍاتغتِ تِ داًؾکدُ ػلَم َّاًَردي ٍ   

 َّافضا

ػولياتی ؽدى سهيي گلف ٍ اعة دٍاًای ٍ      -8

 تْزُ تزداري اس آًْا

 هحَطِ عاسي دریاچِ هصٌَػی-9

تؾکيل هجوغ ػوَهی عالياًِ جاهؼِ خيّزیي -78

 حاهی داًؾگاُ

ایجاد گزٍُ ّاي پضٍّؾی اس جاولاِ گازٍُ      -77

 پضٍّؾی هحيط سیغت

تَعؼِ فؼاليت ّاي پضٍّؾی هؾتاز  تاا     -70

قثَل ًوایٌدگی ٍ حوایت هؼٌَي ٍ هادي خيّزیي 

 هقين خارج اس كؾَر

برنامه های آتی جامعه 

 خیّرین حامی

 دانشگاه تفرش  



 مساحت ضمارٌ ثبت خیّر ویک اودیص
ضمارٌ ملک 

 اصلی
 ردیف وًع ملک ضمارٌ سىد مالکیت

 1 زمیه 6988;; ::;1 سهم مشاع:و;/8 اراک11 خاوم ملک شاکری

 1 ساختمان :81>>; >66 داوگ مشاع از ساختمان 1 اراک 11 خاوم اقذس فتحی

 6 زمیه 11::819 :1:7 داوگ  مشاع 1/8 اراک11 زوذه یاد صذیقه قاسمی

 7 زمیه 78;>97 161:19 متر 8;7تقریباٌ  اراک11 آقای مصطفی رازقی

 8 زمیه 6>1-16 :1:7 شعیر مشاع 1 اراک11 زوذه یاد ورجس شعباوی

ورثه زوذه یاد میرفخرایی دکتر 

 کاظمی
 9 زمیه 8866> 18/1;1 متر مربع 886:8 11

 : زمیه 6;>8>: :181 قطعه شش داوگ مسروعی مشاع >6 11 ورثه زوذه یاد علی اکبرافضلی

 ; زمیه 8867> 18/1;1 هکتار 18 11 ورثه زوذه یاد علی اکبر افضلی

 > ساختمان 166111 1981/1 شش داوگ تهران> ورثه زوذه یاد حاج عباس جاللی

 تعدادی از ساختمان ي زمیه َای اَدایی تًسط خیّریه ویک اودیص بٍ داوطگاٌ تفرش  

کًشىد ؛ ايىان ايمىی يافتگان ريز  امام مًسی کاظم  )ع( :   خدايود در زميه بىدگاوی دارد که براي برآيردن ويازهاي مردم می

 11 اود . قيامت



این  دارًذ، ٍ اس آًچِ رٍسى ایطاى وزدُ آٍرًذ، ٍ ًواس را تزپا هى لزآى وزین :              پزّيشگاراى وساًي اًذ وِ تِ غية ایواى هى

 وٌٌذ.  اًفاق هى
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اًذیص، علي ٍ هٌصػصَر    هذیز دفتز رئيس داًطگاُ تفزش اعالم وزد ٍالفاى ًيه

وزیوي ارثيِ خَد در رٍستای دالرام )طزاراى( اس تَاتع ضْزستاى تفزش را ٍلص     

 داًطگاُ تفزش وزدًذ.

رّاضذُ هاًذُ  78هزتضي لزتاًي تا اعالم ایي خثز افشٍد: اهَال هَلَفِ وِ اس سال 

ّای  دفتز ریاست تِ داًطگاُ تفزش اًتمال ٍ ٍاگذار گزدیصذ. ٍی      تَد، تا پيگيزی

 ُ ّا در ارتمای سطح جاهعِ در ّصوصِ      اداهِ داد: تا تَجِ تِ ایٌىِ تَسعِ داًطگا

االرث پذر ٍ  جَاًة تأثيز تسشایي خَاّذ داضت، ایي ٍالفاى خيزاًذیص وليِ سْن

هادری خَد )هزحَم حسيي وزیوي ٍ هزحَم خاٍر وزیوي( ٍ آًچِ اس هزحَم سّزا   

داًگ  گزفت اعن اس سٌذ ضص اًذیص تِ ایطاى تعلك هي وزیوي خَاّز ٍالفاى ًيه

اغلي در لزیِ طزاراى ٍ چْار اغلِ  5002فزعي اس  641،647دٍ لطعِ تاغ تِ پالن 

تصِ    5064، حك آب اس رضتِ لٌات دضت طزاراى تِ پالن 641درخت گزدٍ در تاغ 

رٍس دٍ رضتصِ   ساعت گزدش پاًشدُ ضثاًِ 010هذت یه ساعت ٍ پاًشدُ دليمِ اس 

ّستاى تفزش ٍ دسار ٍغل هطَْر تِ رٍدخاًِ، در لزیِ طزاراى اس  لٌات ٍ چطوِ

دٍ رضتِ لٌات هتػل هطَْر  65ساعت در گزدش  577رتع ساعت اس  حك آب سِ

را ٍلص        5060تِ دضت طزاراى اس پصالن    

داًطگاُ تفزش وزدًذ. ّوچٌيي هذیز اهصَر     

حمَلي، لزاردادّا ٍ رسيذگي تِ ضصىصایصات    

داًطگاُ  ًيش در ایي خػَظ گفت: سصٌصت      

ّصای اسصتصوصزار          حسٌِ ٍل   یىي اس راُ

ضخع تا ٍاگذاری اهَال ٍ اهالن خَد، درآهذ آى را تِ اهصَر       ًيىَواری است وِ

ِ      خيزیِ اختػاظ هي   دّذ ٍ هاداهي وِ هَلَفات تالي است، هتَلياى هَظص  تص

اجزای ًيّات ٍال  ّستٌذ.  دوتز آریاًپَر افشٍد: ٍاگذاری اسٌاد هالىيت اهصَال      

 هَجَد است. تفزشغيزهٌمَل هَلَفِ اًجام گزدیذُ ٍ اسٌاد آى در داًطگاُ 

 اودیش  ارثیه خود را  واقفان ویک

 وقف داوشگاه تفرش کردود

در پي اعالم تأسيس جاهعِ خيّزیي حاهي داًصطگاُ   

ًصشد تاًصه      6461070011تفزش، حساتي تِ ضوارُ 

تجارت ضعثِ تفزش تِ ًام جاهعصِ خصيزیي حاهصي       

داًطگاُ تفزش افتتاح ٍ حساتذاری آى تِ اهَر هالي  

 ایي داًطگاُ هحَل گزدیذ.

جذاٍل  خالغِ  عوليات هصالي حصساب هصذوَر را       

 دّذ. ًطاى هي

 خالصه عملکرد مالی

 جامعه خّیریه حامی

داوشگاه تفرش   

در دوره جدید فعالیت    



لشآن کشیم : کسبوى کٍ امًال خًد سا دس ساٌ خذا اوفبق مى کىىذ بسبن داوٍ اى َستىذ کٍ َفت سىبل مى سيیبوذ ي دس َش سىبل 

 صذ داوٍ َست 
13 

ضُش تفشش َجشی ضمسی دس   8811علیشضب افضلی پًس فشصوذ حسیه افضلی پًس دس 

بب فبخشٌ صبب يی تُشان تحصیالت خًد سا بٍ پبیبن سسبوذ. پب بٍ عشصٍ گیتی وُبد  ي دس 

اوذیطٍ خًد ي تصمیم بضسگص سا بب ایطبن مبىی بش اوفبق     8431ي دس سبل  کشداصدياج 

می گزاسد. ایه دي فشَیختٍ      داسایی دس ساٌ خذمت بٍ فشَىگ ي علم ي داوص دس میبن

َم پیمبن می ضًوذ کٍ داوطگبَی دس یکیی اص مىیب ك محیشيش کیطًس بیسبصوذ ي              

بب کمی    کشمبن   ایه لشعٍ بٍ وبش کشمبن می خًسد ي داوطگبٌ 8431دس سبل   سشاوجبش

 83داوطگبٌ بٍ صًست سسیمی دس         .میلیًن تًمبوی يی دس آن صمبن آغبص ضذ ۰1مبلی 

بب حضًس خًد يی گطبیص یبفت. يی َمچىیه بٍ بىبی داوطگبٌ علیًش     84۰3ضُشیًس 

ویض کم  فشايان ومًد ي داویطکذٌ پضضیکی اییه داویطگبٌ اکىیًن            پضضکی کشمبن

 431ضًد. َمچىیه ی  بیمبسسیتبن     وبمیذٌ می پًس داوطکذٌ پضضکی مُىذس افضلی

دس یی  کیالش     .ببضذ خًابی آمًصضی دسمبوی ویض بٍ وبش يی دس کشمبن مًجًد می تخت

می تًان گفت اي تمبش داسایی خًد سا بب بخطىذگی تمبش صشف تًسعٍ صیش سبخت َبی  

آمًصش عبلی کطًس کشد. اص دیذگبٌ معىًی بب تًجٍ بٍ آثبس ي بشکبت مستمش ایه الیذاش  

ویکًکبساوٍ، اسصش کبس يی صذ چىذان است  يعطك ي خلًظ بی پبییبن اییه میشد ي        

 می ببضذ.دیذگبٌ طسف ي آیىذٌ وگشش وسبت بٍ گستشش علم ي آمًصش عبلی 

   سيحص ضبد                                                   

 خیّری از دیار تفرشزنده یاد علیرضا افضلی پور 

خیّشیه ي حبمیبن داوطگبٌ تفشش سيص چُبسضىبٍ وُم تیشمبٌ بٍ مىبسبیت يددت    

بیت امبش حسه مجتبی )ع( کٍ دس تمًیم داوطگبَی اص سیًی يصاست         کشیم اَل

گزاسی ضذٌ است؛ دس ضیبفت  عىًان سيص خیّشیه ي يالفیه آمًصش عبلی وبش علًش بٍ

 افطبسی کٍ دس مُمبوسشای ایه داوطگبٌ بشگضاس ضذ، ضشکت کشدوذ.

دصش بٍ رکش است دس ایه مشاسم معىًی خیّشیه حبمی داوطگبٌ تفشش، فشمیبویذاس     

س ئیس ضًسای اسالمی ضُشستبن، سئیس ي محلی، ضُشستبن، تعذادی اص مسئًلیه 

 معبيویه داوطگبٌ تفشش حضًس داضتىذ.

میسبانی دانشگاه تفرش از خیّرین و حامیان 

 خود در ضیافت افطار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ahmadakbari180.persianblog.ir/post/94/
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 گسارش تصویری  از خیّرین  نیک اندیش حامی دانشگاه تفرش


