
به عنوان  نشگاه تفرش  انتصاب ریاست دا

عضو شورای  علمی بنیاد نخبگان استان 

کزی   مر

با حضور معاون وزیر علوم، 

گردهمایی خیرین حامی دانشگاه 

 تفرش برگزار شد
 52هتل فردوسی تهران در شامگاه جمعه 

و  سعادتمندان دنیاماه میزبان خیرین و  دی
آخرت، خوبانی که انسانیت را تفسیر و در 

هحایاححان وفحاداری و  صحیحیحفححه د 

اند، بود. در این  زده ازخودگذشتگی را رقم

با حضحور   91ناست صمیمی که ساعت 
مسؤولین وزارت علوم ازجمله دکتر صدیقی 

رئحیحس سحازمحان امحور  معاون وزیر و

داناجویان، دکتر رخاانی مهر مدیرکحل 

های عمرانی، دکتر روشحن محعحاون  طرح

پارلمانی،  دکتر پرهیزگار معاون پاتیبانی 
و مدیریت منابع سازمان امور داناجویی، 

بحدنحی،  دکتر پورکیانی مدیرکل تربحیحت

مهندس سلیمانی رئیس دبیرخانه سحتحاد 

دکتر صالحی نمحایحنحده محردم خیرین، 

های تفرش، آشتیان و فراهحان،  شهرستان
مهندس میرزایی فرماندار تفرش، خیریحن 

های  حامی داناگاه و اعضاء انجمن تفرشی

مقیم تهران برگزار شد، پس از نواخته شدن 

سرود مقدس جمهوری اسالمی ایحران و 
تالوت آیاتی چند از کالم آ... قرآن مجید، 

رئیس جامعه خیحریحن مراسم با سخنرانی 

ساز کاور در خصوص اقحدامحات  مدرسه

سحازی در  خالصانه خیرین در امر مدرسه

 کاور آغاز گردید.
دکتر میمدرضا حافظی رئیس جامحعحه 

ساز کاور در این محراسحم  خیرین مدرسه

ماارکت در امحر محقحدس بابیان اینکه 

سازی و داناگاه سازی بستری برای  مدرسه
و برای رسیحدن  رفاه و آسایش مردم است

جانبه باید بستر را  کاورمان به توسعه همه

برای ارتقا سطح علمحی در محدارس و 

ها فراهم نماییم که به همت خیرین  داناگاه

 شده است. این امر در کاور انجام
هزار نفحر عضحو  066اکنون  وی افزود: هم

ساز کاور هستند که در  مجمع خیرین مدرسه

میلیارد و  90اندازی این مجمع،  اولین سا  راه

میلیون تومان از سوی خیرین بحه امحر  066

 .سازی اهداشده است مدرسه
دکتر حافظی اظهار داشت: در دو سحا  

ها در کاحور، خحیحران  گذشته باوجود تیریم

ساز بحیحش از گحذشحتحه در امحر  مدرسه

اند و اکنون بعحد از  سازی کمک کرده مدرسه

سا  از آغاز فعالیت خود بیاتر از  90گذشت 
اند تا حدی که محدارس  دولت مدرسه ساخته

 .به سمت تک شیفته شدن پیش رفته است

ساز به نقش  رئیس جامعه خیران مدرسه

بسیار مهم خیران در توسعحه فضحاهحای 

آموزشی اشاره کرد و افحزود: بحا کحمحک 
خیران، مدارس چهار نوبته به مدارس یک 

اند و اینک نیز با  شده نوبته و دو نوبته تبدیل

های دشمن در برون مرزها  توجه به توطئه

علیه کاور خیرین باید در سایه امنحیحت، 
رفاه و آرامش را برای کسب علم و دانحش 

سازان کاور در سنگر مدارس و  برای آینده

 داناگاه ایجاد نمایند.

دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور 

داناجویان وزارت علوم تیقیقات و فناوری 
نیز در این ناست گفت: داناگاه تفرش به 

دلیل قرار گرفتن در منطقه تأثحیحرگحذار 

تفرش با دارا بودن مفاخر ارزشمند علمی، 

فرهنگی و سیاسی نظیر دکتر حسحابحی، 

استاد سیاب از پتانسیل الزم برای رشد و 
 توسعه برخوردار است.

دکتر صدیقی افزود: حضور خیرین در 

که  آموزش عالی کاور در ایران عالوه بر این

به دولت در توسعه فضاهای مختلف کمک 
نموده است به یک ارزش دینی متعالی در 

شده است. وی بحابحیحان  جامعه ما تبدیل

که حضور خیرین در آموزش عالی از  این

ای برخوردار اسحت  ارزش ویژه و برجسته

ادامه داد: در این راستا ستاد خیرین در 
اکحنحون در  وزارت علوم ایجحاد و هحم

های علم و  ها و پارک های داناگاه مجموعه

بنیاد خیحریحن  06فناوری کاور بیش از 

 شده است. تأسیس
رئیس سازمان امور داناجویان وزارت 

منظور تسهیل حضور  علوم تصریح کرد: به

هایی از  خیرین در آموزش عالی زیرساخت

درصد اعتبارات دولت  26قبیل تخصیص 

درصدی  26هایی که با ماارکت  به پروژه

اند  ها ایجادشده اعتبارات خیرین در داناگاه

اتخاذ شده است که امسا  نحیحز ردیحف 
های  خاصی عالوه بر ردیف قبلی به پروژه

گرفته اسحت کحه  ها تعلق خیر ساز داناگاه

میلیارد تومانی دولت  43مبتنی بر کمک 

درصدی است کحه بحا  26های  به پروژه
زودی به  ها به ماارکت خیرین در داناگاه

هایی که دارای این شحرایح   تمام داناگاه

گردد. دکتر صحدیحقحی  هستند تزریق می

ها را  حضور خیرین در هیئت امناء داناگاه

گامی دیگر برای استفاده از پحتحانسحیحل 
گحیحری در  خیرین در مسیر تصحمحیحم

ها عنوان نمود و افزود: خحیحریحن  داناگاه

های عمرانی نیز  عالوه بر ماارکت در حوزه

افزاری نیز حضورداشته که  های نرم در پروژه

این امر بیانگر این است که عرصه آموزش 
افزاری نبوده بلکه مسائل  عالی فق  سخت

 شود. افزاری نیز توس  خیرین دنبا  می نرم
عضو حقوقدان شورای نگهبان نیحز در ایحن 

همایش با یادآوری سخنان امام خمینی )ره( 
های رستگاری را  که خیرین ناانه مبنی بر این

هحا از  در همین دنیا با خوددارند و همه بدی

گیرد، گحفحت:  وابستگی به دنیا سرچامه می

هحای خحود  خیرین کسانی هستند که وابستگی

را در این دنیا قطع نموده و با بخاحش هحرآن 
منظور تأمین رفاه حا  مردم،  چه که دارند به

 اند. در مسابقه خیرات شرکت نموده

دکتر میسن اسماعیلحی افحزود: اسحتحان 

مرکزی در طو  تاریخ در علوم دینی و سحایحر 

علوم عالم پرور بوده است اما درگذر زمان این 

مرجعیت علمی کمرنگ شده است که اکنحون 

باید با تالش جمعی مرجعیت علمی را بحه 

 . استان مرکزی و شهرستان تفرش برگردانیم

 2ادامه در صفحه

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه تفرش در سالروز حماسه 

  دی روز بصیرت و میثاق امت با والیت ۹
انگیز از عمق درک و  ای ماندگار و شگفت دی حماسه ۹      

های برانداز علیه  شناخت ملت غیور ایران از فتنه و جریان

دی تیشه  ۹نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بود. 

خیاالنی زد که در باور خود،  ی کوردالن و خوش برریشه

 آرزوی براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران را داشتند.

دی تبلور بصیرت الهی در بطن رهبری  ۹اهلل  یوم      

مردی بود که با درایت و رصد دقیق منویات دشمن و  بزرگ

فتنه گران، لزوم بسیج آحاد ملت و حرکت گسترده در 

جریانات پس از  زد. مقابله با امواج توطئه آمیز را فریاد می

ریزی دقیق دشمن و  که با برنامه ۸۸خرداد  22انتخابات 

شد نشان داد که اگر  ی آن هدایت می عوامل خودفروخته

های انقالب اسالمی ایران عدول  سرسوزنی از اهداف و آرمان

نظام و انقالب،  خورده برای ضربه زدن به کنیم، دشمنان قسم

درنگ نخواهند کرد شناخت حق از باطل، پشتیبانی قاطع از 

حجت با فتنه گران و عبور کنندگان از  مقام والیت، اتمام

خطوط قرمز نظام، محکوم نمودن هتک حرمت به مقدسات و 

در اقصی نقاط کشور  ۸۸دی  ۹حضور حماسی ملت ایران در 

دی بود. ملت سرافراز ایران نشان  ۹از دستاوردهای حماسه 

ترین شرایط، همواره پشتیبان نظام و  داد که در سخت

ی فداکاری و صیانت از  انقالب بوده و تا پای جان آماده

 های نظام و حراست از خون شهیدان است. ها و آرمان ارزش

دانشگاهیان دانشگاه تفرش، ضمن گرامی داشت         

قدر آن ایام، بار دیگر  دی و شهدای گران ۹ی ماندگار  حماسه

های معاند نظام جمهوری اسالمی  بر محکومیت تمامی جریان

که در   خواهد ایران، تأکید کرده و از ملت شریف ایران می

ی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی  آستانه

ی  با نصب العین قرار دادن فرمایشات حکیمانه و عالمانه

جریان شناسی و  رهبر معظم انقالب و با بصیرت افزایی و 

رصد تحرکات دشمن، با حفظ اتحاد و انسجام با پیشبرد 

اهداف نظام و انقالب و حضور پرشور در انتخابات، مشت 

ی  خورده گویان و دشمنان قسم محکمی بر دهان یاوه

 جمهوری اسالمی ایران بزنند.

 ۴۹۹۱ماه  دی -دانشگاهیان دانشگاه تفرش 

 دکتر حبیبی : 

وحدت و بصیرت نبوی در دانشگاه  همایش 

گزار شد  تفرش بر

 دکتر مشگین کلک: 

فرین  وهشگر ، نو آور و کار آ نشجویان پژ از دا

 حمایت می کنیم

 دکتر واشقانی فراهانی :  

سازی ساختار مغناطیسی  گامی برای مدل

فر خورشید   اتمس

 دکتر افضلی نژاد  : 

ئه پشنهادها از طریق  امکان پذیری ارا

 تارنمای دفتر نظارت و ارزیابی 

 دکتر فتوحی : 

رایانه ،  تشریح اقدامات اخیر مرکز 

رماتیک و اطالع رسانی   انفو

با حضور معاون 

وزیر علوم، 

گردهمایی خیرین 

حامی دانشگاه 

 تفرش

 برگزار شد 

  2صفحه 

  ۹صفحه 

  2صفحه 

 ۹صفحه 

 ۱صفحه 

 ۱صفحه 



عنوان قطب علمی در  زودی به تا به

 کشور مطرح شوند.

فرماندار شهرستان تفرش نیز در این 

های دولت  نشست گفت: از استراتژی

تدبیر و امید در بحث توسعه، داشتن نقشه 

راه و برنامه استراتژیک برای توسعه 

 هایی مانند تفرش است.  شهرستان

ترین  علی میرزائی افزود: یکی از اساسی

موضوعات که در بررسی اکوسیستم این 

گیرد این  شهرستان مورد تأکید قرار می

است که این شهرستان در حسرت توسعه 

قرارگرفته و در مقایسه با دیگر 

های استان سهم آن از توسعه  شهرستان

 نشده است. تعریف 

وی ادامه داد: اگر بعضی از 

های استان سهم بیشتری از  شهرستان

های  اند به دلیل وجود شاخص توسعه برده

ممتاز آنان بوده است و شهرستان تفرش 

نیز برای رسیدن به توسعه باید از 

های اکوسیستم و اکو توریسم  مؤلفه

 مند گردد. بهره

فرماندار تفرش با اشاره به شیوع موج 

سرطان در کشور اظهار داشت: شهرستان 

تفرش به دلیل نزدیکی به تهران و اراک 

تواند مکان مناسبی برای جذب  می

گذاران برای ایجاد دهکده سالمت  سرمایه

 موازات آن رونق گردشگری باشد. و به

ها در  میرزایی ایجاد نشدن زیرساخت

شهرستان را یکی از معایب تفرش 

 011برشمرد و اضافه کرد: بیش از 

های ارتباطی  کیلومتر راه 001کیلومتر از 

این شهرستان خاکی است که مصداق این 

های ارتباطی روستای سرآبادان  ادعا راه

 01این شهرستان است که با تقدیم نمودن 

 شهید به انقالب و نظام هنوز خاکی است.

رئیس دانشگاه تفرش نیز در این مراسم 

نهاد و  های مردم گفت: ایجاد سازمان

مشارکت مردم در اداره امور اجتماع از 

یافتگی  های عمده توسعه ترین شاخص مهم

 جوامع است.

دکتر محمدقاسم سحاب افزود: محور 

توسعه دانشگاه تفرش ایجاد مراکز 

های علوم  پژوهشی متعدد نظیر پژوهشکده

هوانوردی، فوتونیک، گیاهان دارویی و 

های نو همراه با فراهم نمودن  انرژی

های ویژه برای محققین و  جاذبه

 پژوهشگران است.

وی تصریح کرد: منطقه تفرش از این 

استعداد و پتانسیل برخوردار است که 

باهمت جمعی به کانون تجمع افراد 

مند به مطالعه و پژوهش تبدیل  عالقه

 گردد.

رئیس دانشگاه تفرش ایجاد دیوار 

یادمان خیرین با کمک خیرین در محوطه 

دانشگاه در راستای تجلیل از خیرین و 

های قابل انجام در  مفاخر را از برنامه

دانشگاه عنوان نمود و ادامه داد: کمک 

تواند به بستر  خیرین به دانشگاه تفرش می

بهبود معیشت مردم شهرستان تبدیل گردد 

های مرکز  طور مثال کمک به پروژه به

رشد دانشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال 

برای شهروندان تفرش و توسعه شهر را به 

 همراه دارد.

سخنرانی خیر نیکوکار حاج هاشم 

سلیمی آشتیانی و مهندس ایرج حسابی 

فرزند پدر فیزیک ایران از دیگر 

 های جانبی این نشست صمیمی بود. برنامه

در پایان این نشست مراسم گلریزان با 

باهدف توسعه فرهنگ   حضور خیرین

 اقدامات خیرخواهانه برگزار شد.

 

انتصاب ریاست دانشگاه تفرش 

عنوان عضو شورای علمی  به

 بنیاد نخبگان استان مرکزی
 

****************** 

 
 

دانشگااه  یاستدکتر محمدقاسم سحاب ر 

دکتار ساورناا تفرش طی حکمی از سوی 

  معاون علمی و فانااوری رئایاس ستاری

عنوان  جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان به

عضو شورای علمی بنیاد نخباگاان اساتاان 

 مرکزی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ماتان 

جمهور به  فناوری رئیسو   حکم معاون علمی

 :این شرح است

**************** 

ی بسمه  تعال

 جناب آقای دکتر محمدقاسم سحاب

 رئیس محترم دانشگاه تفرش
 

 علیکم سالم

نامه تشکیل و  آیین 0به استناد ماده 

اداره شورای علمی بنیاد نخبگان استان 

مراتب علم، تاعاهاد و  و با توجه به

کارآمدی جنابعالی، بنا به پیشاناهااد 

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی و 

ریزی و نظارت بنیاد  تأیید معاون برنامه

موجب این حکام از  ملی نخبگان، به

به سمات عضاو  000030130تاریخ 

شورای علمی بنیاد نخبگان اساتاان 

 .شوید منصوب می مرکزی

امید است با توکل بر خداوند سبحان 

و با همکاری سایر اعضای شاورای 

های شورا و   علمی در تحقق مأموریت

راهبردی امور بنیاد نخبگان استان بار 

های کاالن  ها و برنامه مبنای سیاست

 بنیاد ملی نخبگان موفق باشید.

 گزارش تصویری 

 گردهمـایی  خیرین 

 حـامی دانشگـاه تفرش 

 سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

از دانشجویان پژوهشگر، نوآور و 

 کنیم کارآفرین حمایت می

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

های پژوهشی و فناورانه  گفت: از انجام پروژه

ها و مسابقات ملی بر  دانشجویی در سطح جشنواره

 شود. اساس مصوبات دانشگاه حمایت ویژه می

در همین راستا دکتر همایون مشگین کلک  

ویژه  های دانشجویان به تصریح کرد: پروژه

دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز از 

 های الزم برخوردار خواهند بود. پشتیبانی

سالم دق عليه ال هنهد  : امام صا د سِت  دل رهمبان و د ه، زبان نرم،  د شا ند: روى گ نه دار نشا چهار  شىت ها   2 .هب



 باسمه تعالی 

بیانیه دانشجویان دانشگاه تفرش 

تکبرانه   در پی اقدامات مس

 رژیم آل سعود

سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ 
 (222)الشعراء/ 

زودی  و آنان که ظلم و ستم کردند به

خواهند دانست که به چه کیفر گاهی 

 گردند. بازمی
امام خمینی )ره(: اسالم منطق دارد، منننطنق 

کند. لکن  بنا تنرور  اسالم ترور را باطل می

های بزرگ ما، اسنالم منا تند نیند  شخصیت

شود. صحنه  راستی تار خ تکرار می شود. به می

روزگار، هرروز شاهد تکرار عاشورا ی د نرنر 
ها و  حرمتی است. چشمان تار خ هرروز از بی

ها به پیامبران و ائمه و پیشوا ان د ننی  تعرض

کند. در کمال تندسن   رو به سیاهی میل می

ا م روحانی مجاهد و رهبر بصنینر  باخبر شده

اهلل شنینخ  شیعیان عربستنان، حرنرآ ت نت
اهلل علیه( به دسنت حنکنام  باقرالنمر )رحمت

پروار و سفاک و نوکران بی جیره و منواجن  

استکبار و صهیون، به مقام واالی شهادآ نائل 

 تمدند.

ما دانشجو ان تزاده و انقالبی ضم  منحنکنوم 

کردن اقداماآ وحشی مدباننه ا ن  سنرنان 

سعودی وهابی، بیان نکاآ ذ ل را ضنروری 

 میدانیم:

کنراآ بنا اقندامناآ  مواضع تل سقوط به  (1

خبیثانه ای همچون ترو ج 

المللی، حمله  ترور سم بی 

به مردم مظنلنوم  نمن ، 

فاجعه منا، حنمنا نت از 

فجا ع نیجر ه و هنزاران 
جنا اآ د رر، اثباآ کنرده 

است که ا ن  اناصنبنین  

حرم اهلل بر ت ی  جاهنلنی 

نیاکان خود مهر تد ید زده 

و روند زوال خود را تسر ع 
بنخنشننند و فنر ناد  می

دار م که }ما از تل سعنود ننخنواهنینم  برمی

گذشت و داغ و حسرآ حالوآ ا ن  جنننا نت 

بزرگ را بر دلشان خواهیم گذاشت و با برپا ی 

جش  پیروزی حق بر جنود کفنر و ننفنا  و 
تزادی کعبه از دست نااهالن و نامحرمنان بنه 

 مسجدالحرام وارد خواهیم شد{

به برادران و خواهران مسلنمناننمنان در   (2

اهلل شیخ باقنرالنننمنر  به رهبری ت ت-عربستان 

که سالهاست با الهام گرفت  از اننقنال  -)ره( 
اهلل )ره(، پنینونندی  اسالمی و امنام رو 

انند،  ناگسستنی با خون سیدالشهدا )ع( بسنتنه

دهیم ا   رژ م مستکبر و مسنتنبند،  مژده می

برخورد سخت و خش  درخت بیداری اسالمی 

 را خواهد چشید.
دولت جمهوری اسالمی ا ران و خصنوصنا    (3

دستراه د پلماسی تن، بنرخنالم منواضنع 

هنای ا نادی  منفعالنه گذشته در قبال خباثت

سفاک تمر کا، موضعی عزتمندانه و اننقنالبنی 

 اتخاذ نما د.

استکبار جهانی، تمر کنای خنوننخنوار و   (4

صهیون و تل سفیان که دسنت تلنوده بنه 

خونشان در پس ا   ماجرا ظاهرشده اسنت را 

کننینم  منشد ظلم در عالم میدانیم و تکرار می

ها و اقدامناآ خصنمناننه  اگر دست از حما ت

خود برندارند پاسخ جمهوری اسالمی کابوسی 

 مرگبار خواهد بود.

بنرکن   در پا ان، ما دانشنجنو نان جنان   (5
ی  دانشراه تفرش، ضم  تسلیت ا ن  واقنعنه

بار به امام عصر )ارواحنا فداه(، رهبر معظم  ام

ای )حنفنظنه اهلل  خامنه  انقال  حررآ امام

تعالی(، سا ر مراجع عظام تقلید و شیعیان و 

تزادگان جهان، از مردم مسلمنان و اننقنالبنی 
ا ران جهت تجمع در برابر سفارآ عنربسنتنان 

 نما د. سعودی دعوآ می

 اهلل والسالم علیکم و رحمه

31/0/34/32 

بسیج دانشجویی و انجمن اسالمی 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی  گامی برای مدل

ساختار مغناطیسی اتمسفر خورشید 

ش  توسط پژوهشگر دانشگاه تفر

سازی ساختارهای  مدل «پروژه تحقیقاتی 

مغناطیسی اتمسفر خورشید و برهمکنش 

توسط عرو هیاآ » امواج در ا   ساختارها

علمی فیز ک دانشراه تفرش با همکاری 

های اراک، تبر ز، زنجان،  محققان دانشراه

شهید بهشتی، بیرجند، دانشراه الزهرا و 

های بلژ ک و انرلیس در  همچنی  دانشراه

حال انجام است. به گفته دکتر سهیل واشقانی 

فراهانی تحقیقاآ بر روی امواج مرنتو 

تکوستیک در اتمسفر خورشید صورآ 

گیرد. ا   امواج با پالسما نواحی فعال  می

کنند و زمینه ز با ی  خورشید برهمکنش می

سازی انتشار ا    تفر نند. مدل برای مطالعه می

ها در نواحی فعال تاج  امواج و نحوه میرا ی تن

تموزد که تبد ل انرژی در  خورشید به ما می

پذ رد.  اتمسفر خورشید به چه صورآ انجام می

دکتر واشقانی فراهانی افزود: برهمکنش ا   

امواج با نقطه صفر مغناطیسی خورشید نیز از 

د رر تحقیقاتی است که در حال انجام است. 

ا   تحقیقاآ در راستای درک تبد ل انرژی 

مغناطیسی به انرژی گرما ی در اتمسفر 

خورشید است. از د رر دستاوردهای ا   

مطالعاآ درک بیشتر نحوه انتقال انرژی به 

باشد. دانست   های باالتر سطح خورشید می ال ه

وانفعاالآ  اطالعاآ از خورشید و فعل

کارگیری  مغناطیسی تن کمک بسزا ی در به

منظور تولید انرژی مصرفی  ا   منبع انرژی به

کند. دکتر واشقانی فراهانی دو هدم مهم  می

ا   پروژه را درک شتا  گرفت  بادهای 

خورشیدی و گرما ش تاج خورشید بیان نمود. 

ا شان تصر ح کرد: ما با د بدانیم که چطور 

کلو   به حدود  5555سطح خورشید از 

رسد. حال به دلیل ا نکه  میلیون کلو   می  ک

بادهای خورشیدی تدثیر مستقیم روی زندگی 

ها را  دارند با د عامل شتا  گرفت  تن در زمی 

شان را  دقیقا  بدانیم و مکانیسم انتقال انرژی

 درک کنیم.

همایش وحدت و بصیرت نبوی 

 در دانشگاه تفرش برگزار شد
همزمان با فرارسیدن میالد حررآ محمد )ص( 

و امام جعفر صاد  )ع( و سالروز حماسه عظیم 

دی هما ش وحدآ و بصیرآ نبوی با حنرور  9

مسئول نهاد نما ندگی مقام معظنم رهنبری در 

دانشراه، معاونت فرهنری و دانشجو ی، مد ران و 

مناه در سنال   کارکنان روز دوشنبه هفنت دی

 اجتماعاآ حاج ابراهیم نصیر دانشراه برگزار شد.

مسئول نهاد نما ندگی مقام معظنم رهنبری در 

دانشراه تفرش در ا ن  مراسنم ضنم  تبر نک 

فرارسیدن هفته وحدآ گفت: د   ابزار و وسیله 
ا جاد وحدآ و حل اختالفاآ در بی  مردم است 

وسیله انبیاء از جان  خداوند بنر بنندگان  که به

 شده است. نازل

االسالم رسول ظرافت افزود: از صدر اسالم  حجت
تاکنون افراد در شرا ط حساس، ائمه و رهبران را 

اننند کننه  نننشینی نموده تنهننا گذاشننته و عق 
تنوان در  ننشینی را می های بارز ا   عق  جلوه

 دوران انقال  و در طول تار خ د د.

وی بابیان ا نکه در صدر اسالم مردم بصیرآ 

ننشینی  الزم برای درک د   نداشته و عق 

اند، تصر ح کرد: در فرای کنونی کشور،  نموده
ما با دشمنان داخلی و خارجی مواجهیم که 

های امام )ره( و حفنظ  با د برای حفظ ترمان

خون شهدا که امنیت، عزآ و اقتدار کنونی ما 

به برکت خون شهدا است با مجهز نمنودن 
خود به دو عنصر تقوا و گوش دادن به فرامی  

فقیه از ا   امتحاناآ سنربلند بنیرون  وال ت

 بیا یم.

مسئول نهاد نما ندگی مقام معظم رهبری در  

که فتنه گنران در  دانشراه تفرش بابیان ا  
ملتزم به قانون الهی نشدند و به  88فتنه سال 

مقدساآ توهی  نمودند و همچنی  با عمنل 

ننمودن به قانون اساسی جمهور ت نظام را 

دار نمودند اظهار داشت: مردم ا ران با  خدشه

های دشنم  را  دی توطئنه 9خلق حماسه 
 فقیه حما ت نمودند. خنثی نموده و از وال ت

اکنون  االسالم ظرافت تصر ح کرد: هم حجت

دشم  درصدد نفوذ در کشور است که رسالت 

کنونی مردم هوشیار بودن و مجهز نمنودن 

خود به سه عنصر تقوا، بصیرآ و گوش دادن 
فقیه است ز را حفظ انقال  و  به فرامی  ولی

تر از انقال   مرات  سخت دستاوردهای تن به

 کردن است.

دکترمحمد حبینبی معاوننت فرهنرنی و  

دانشجو ی دانشراه نیز در ا   مراسم ضم  
های  گرامیداشت سالروز حماسه نه دی، پروسه

مختل  دشمنان اسالم برای حذم د   مقدس 

اسالم را بیان و بر نقش کلیدی مردم در پیروز 
 ها تدکید نمودند. شدن در مقابل ا   توطئه

در ا   مراسم که به همت معاونت فرهنری و 
دی  9اجتماعی دانشراه برگزار شد بیانینه 

داننننشراهیان داننننشراه قرائنننت و از 

کنندگان که دارای نام مبارک محمد،  شرکت
 جعفر و صاد  بودن با اهدا جوا زی تقد ر شد.

دق  صا م  ما ثر : )ع( ا د، بر ا د مبرين و خ جل  ن كه با ا ز آ رت ا ش و بي د  ىم كنن ى  دگ د زن و ى خ ر اك و و نيك ن  سا ح د، با ا ى كنن دگ زن د  خو ز آن كه با عمر  رت ا ش دم، بي دگنامر ن ري م ىم  د  و خ ن   1 .ها



تشریح اقدامات  اخیر  مرکز رایانه، 

 رسانی دانشگاه تفرش  انفورماتیک و اطالع

 

 

 
 

 

 

 
رئیس مرکز رایانه، انفورماتیک و 

رسانی دانشگاه طی گزارشی از نصب  اطالع

سازی  باقابلیت موازی MATLABافزار  نرم

بر روی ابررایانه دانشگاه و تهیه فایل 

راهنمای نحوه اتصال به ابررایانه و ارسال 
آن به اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه 

برداری از ابررایانه دانشگاه خبر  جهت بهره

محمد فتوحی گفت: نصب  داد. دکتر علی

افزارهای کاربردی موردنیاز  سایر نرم
پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه بر روی 

 باشد. ابررایانه در حال اجرا می

وی افزود: پروژه طراحی سامانه 

سایت اعضاء هیأت علمی دانشگاه،  وب

صفحه شخصی و پورتال مربوط به آن، به 

پایان رسیده است و فایل راهنما جهت 

روزرسانی محتوای  کمک به فرایند به
سایت اساتید، به ایشان ارسال گردیده  وب

 است.

رئیس مرکز رایانه، انفورماتیک و  

رسانی گفت: در ادامه استقرار کامل  اطالع
سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه با 

هماهنگی امور اداری دانشگاه تعریف اکانت 

های کاربری اعضاء هیأت علمی، کارمندان 

و مدیران واحدهای مختلف دانشگاه خاتمه 

 یافته است.
وی افزود: برای تأمین رفاه دانشجویان 

های دانشجویی برادران و  ساکن خوابگاه

خواهران خارج از دانشگاه، اتصال به شبکه 

داخلی دانشگاه صورت گرفته است و 

مندی دانشجویان  پس امکان بهره ازاین
ها از اینترنت دانشگاه  ساکن این خوابگاه

 باشد. فراهم می

رئیس مرکز رایانه، انفورماتیک و 

که در بخش  رسانی بابیان این اطالع

آموزشی دانشگاه، این مرکز اقدام به تجهیز 

کالس آموزش کامپیوتری دانشگاه به 
سیم و اینترنت کرده  پشتیبانی شبکه بی

است. وی اظهار داشت: سایت کامپیوتر 

دانشجویی دانشگاه به پرینتر پیشرفته 

های پرینت  منظور کاهش هزینه دوروزن به
جویی در مصرف کاغذ  دانشجویان و صرفه

 مجهز شده است.

دکتر فتوحی تجهیز ورودی ساختمان 

مرکز رایانه، اتاق سرورها، مرکز ابررایانه و 

های  های باقیمانده سایت برخی بخش
دانشجویی به دوربین امنیتی و نوسازی 

های شبکه دانشگاه در بخش  سوئیچ

ریاست، گروه مهندسی شیمی و گروه 

فیزیک دانشگاه را از دیگر اقدامات اخیر این 

 مرکز عنوان کرد.

ترم در  برگزاری امتحانات پایان

 ترین شرایط موجود مطلوب
 

 

 

مدیر آموزشی دانشگاه از برگزاری امتحانات 
 ترین شرایط موجود خبر داد. ترم در مطلوب پایان

حمیدرضا کالنتری گفت: برگزاری امتحانات یکی 

های مهم سیستم آموزشی می باشدکه  از رسالت

های آموزشی آن نیمسال در  بیانگر نتیجه فعالیت
 مراکز آموزش عالی است.

وی افزود: در این راستا با تالش حوزه آموزشی 

دانشگاه، همکاری کارکنان سایر واحدها و امکانات 

موجود سعی شد در کمال آرامش و حفظ نظم، 

محیطی سالم برای برگزاری امتحانات ایجاد شود تا 
 رضایت و رفاه دانشجویان را به همراه داشته باشد.

های الزم در  رسانی مدیر آموزشی ادامه داد: اطالع

صورت الکترونیکی و غیر  خصوص امتحانات به

 الکترونیکی به اساتید و دانشجویان انجام گرفت.
کالنتری تصریح کرد: مراحل ثبت، مشاهده و 

 تقاضای تجدیدنظر نمرات از تارنمای

  http://register.tafreshu.ac.ir 
توانند با  دسترسی است. دانشجویان می قابل

سایت دانشگاه تفرش و  مراجعه به صفحه وب

سپس کلیک بر روی پورتال آموزش به این درگاه 

 دسترسی پیدا کنند.

 امکان پذیری ارائه پیشنهادها از طریق تارنمای دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تفرش 

محمد افضلی نژاد  مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه اعالم کرد : نظر به مراجعاات و گافاتاگاوهاای  دکتر 

فردی با مسئولین دانشگاه در خصوص فراهم شدن امکان شکایت یا گزارش مشکالت و با عنایت باه دساتاور 

دفتر نظارت و ارزیاابای دانشاگااه  تارنمایها و شکایات از طریق  رئیس محترم دانشگاه ، ارائه نظرات ، پیشنهاد

 پذیر است .  امکان   evaluation.tafreshu.ac.irبه نشانی  

 خبـــرنــامه 
 مدیر مسوول نشریه : نفیسه آقابابائی

 مدیر روابط عمومی : محمدرضا پرنیان پور

 سردبیر : سمیه هدایتی

 تهیه عکس : 

 ابوالفضل شاه حسینی –روح اهلل دواتگری 
 گرافیک و صفحه آرایی : 

 قرارگاه فرهنگی شهدای تفرش 

 پوشش خبری رسانه ها از گردهمایی خیرین دانشگاه تفرش

 اخبار انتصابات
 دکتر ناصر راسخی نژاد : 

 معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

**************** 

 دکتر فیروز آرش : 

 مدیر گروه فیزیک

**************** 

 دکتر حسن آریانپور : 
 مدیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

**************** 

 مهندس نفیسه آقابابائی : 

 مدیر مسوول خبرنامه دانشگاه 

ش  قابل توجه دانشگاهیان دانشگاه تفر
بعد از  اجرای پرواز آزمایشی پاراگالیدر و پاراموتور توسط تیم پارس  پرواز بر فراز دانشگاه 

تفرش، در نظر است با اخذ مجوز نسبت به انجام پروازهای تفریحی برای دانشجویان و افراد 

عالقمند تحت نظر مربی اقدام گردد. افراد عالقمند می توانند جهت پیش ثبت نام به روابط 
 عمومی دانشگاه مراجعه نمایند.

 می باشد. 499449//لغایت  4/49//زمان پیش ثبت نام : از تاریخ 

هزینه انجام پرواز تفریحی که  در غرب  تهران توسط تیم پارس پرواز صورت می پذیرد  

 ریال می باشد .   002220222

 ریال می باشد.  000220222درصد تخفیف  54هزینه پرواز در تفرش  با احتساب 
 شرایط پرواز:

 رسیدن تعداد متقاضیان به حد نصاب
   ریال 022.222پرداخت هزینه پیش ثبت نام به مبلغ   

 پرداخت الباقی وجه در زما ن ثبت نام قطعی
   63772363شماره تماس جهت پیگیری: 

صلى ا  خد مرب  سّل  علیه و  اهلل   پیا له و  نش ىم : آ ا ینهد د اى جو بر ا  ود ر اى خـ اهل ، ـب شتگان  ـر ش ىم ف ز مر آ ایش  بر نند و  ا  / . طلبند گسرت

http://register.tafreshu.ac.ir

