
 مراسم بسرگداضت ارتحال امام خمیىی  )رٌ( 

 در داوطگاٌ تفرش برگسار ضد 

 ياقفـان ویک اودیص ارثیـٍ  خًد را يقف 

 داوطگاٌ تفرش کردود

اَم اخبار ي فعالیت َای معايوت داوطجًیی ي 

 4637فرَىگی داوطگاٌ تفرش در سال 

اختتامیٍ جطىًارٌ يرزضی بُارٌ با حضًر کاودیـد  

جُان يبازیکه برتر   5148بُتریه بازیکه فًتسال 

 آسیا در داوطگاٌ تفرش  5147

 مدیر بسیج اساتید داوطگاٌ تفرش: 

بسط ي گسترش فرَىگ ي تفکربسیجی مُم تریـه     

 رسالت اساتید بسیجی است

  3صفحٍ 

 3صفحٍ 

  4صفحٍ 

 8صفحٍ 

 6صفحٍ 

الییصییحیی یی یی یی     آییی ییه  یی     

آمًخصگ ن س ل تحی ی ی ی       داوص

ب  حضً  تفرش داوطگ ٌ  1391-1391

 ی س داوطگ ٌ، مسیویًل ویُی د         

وم یىذگ  مق م معظم  َیریرد د      

داوطگ ٌ، اس ت ذ ي داوطجًیی ن د     

س له اجصم ع ت ح ج ابراَ م و  یر  

 ایه داوطگ ٌ برگسا  ضذ.

بٍ گسا ش خیریروی میٍ، د  اییه           

آغی ز     15گردَم ی  کٍ از س عت   

آمًخصگ ن داوطیگی ٌ      گردیذ، داوص

تفرش د  دي مقطع ک  ضىی سی  ي     

آمًخصیگی     ک  ضى س  ا ضذ داوص

خًد  ا جطه گر یصیىیذ.   ی یس         

داوطگ ٌ تفرش د  ایه مراسیم بی      

   ٌ اویذازد جی میعیٍ          اض  ٌ بیٍ  ا

الصح  الن داوطگی ٌ تیفیرش           

گفیت: اسی سیىی میٍ اویجیمیه              

الصح  الن داوطگی ٌ تیفیرش           

ضذٌ  جُت تأی ذ بٍ يزا تخ وٍ ا س ل

است کٍ پس از تأیی یذ جی میعیٍ        

الصح ی یالن بی  بیرگیسا د               

صً ت  سیمی     گردَم ی  بس گ بٍ

وم یذ. دکصیر     ع ل ت خًد  ا آغ ز م 

محمذق سم سح ب ا سيد: تطکی ی     

الصح  یالن بسیصیرد       اوجمه     

مییىیی سیی  بییراد ا تییریی   بیی         

الصح  الن ي اسیصیفی دٌ از               

پص وس   آو ن د  جیُیت  ضیذ ي        

ضکً  ی  داوطگ ٌ تیفیرش اسیت.      

   س داوطگ ٌ تفرش ب ب  ن ایىیکیٍ   

داوطگ ٌ تفرش بعذ از اسیصیقیالل،      

آمًخیصیٍ    داوص 0511دا اد ب ص از 

الصح  الن ایه  است، ادامٍ داد:      

َ د میخیصی ی       داوطگ ٌ د  مح ط

صىعص  ي اجرای  ا رادد مً ق بًدٌ 

َ د مخص   از اعیصیری       ي د  پست

 ب ضىذ. اد برخً دا  م  ممص ز ي يیژٌ

 10ادامٍ د  صفحٍ                            

 اَم اخبار ي فعالیت َای مرکس رایاوٍ، اوفًرماتیک 

 4637ي اطالع رساوی  داوطگاٌ تفرش در سال 

 7صفحٍ 

آییه داوص آمًختگی داوطجًیان داوطگاٌ تفرش برگسارضد    

طرح ضیافت اودیطٍ استادان  داوطگاٌ تفرش 

 برگسار ضد

 9صفحٍ 



ّوسهبى ثب فرارسیدى سَم خرداد سبلرٍز آزادسبزی 

خرهشْر، هسار شْدای گوٌبم داًشگبُ تفرر  ثرب     

حضَر رئیس داًشگبُ، هسئَل ًْبد ًوبیٌدگی همربم  

هعظن رّجری، وبروٌبى ٍ داًشجَیبى عطرافشبًی ٍ   

 گلجبراى شد.

هسئَل ًْبد ًوبیٌدگی همبم هعظن رّرجرری در        

داًشگبُ تفر  در ایي آییي ضوي گراهیداشت فتح 

خرهشْر ٍ چْبرم خرداد رٍز دزفَل گفت: هرردم     

غیَر خَزستبى خصَصبً هردم شْیدپرٍر دزفَل ثرب  

همبٍهت جبًبًِ خَد در ّشت سبل دفبع همدس از   

سرحدات وشَر در ثراثر دشوي دفربع ًرورَدًرد.       

ورِ سرَم        االسالم رسَل ظرافت ثبثیبى ایي حجت

خرداد رٍز همبٍهت ٍ پبیداری هردم ایرراى اسرت       

اضبفِ ورد: هردم ایراى ثب حدالل اهىبًبت خرَد در     

همبثل شرق ٍ غرة ایستبدًد ٍ آًچِ ثبعث پیررٍزی  

ایي هلت هجبّرد گرردیرد،      

گررفرترِ از         همبٍهت ًشأت

ّبی اسالهی ٍ دیري       ارز 

هجیي اسالم ثَد.  ٍی افرسٍد:     

هَتَر هحررورِ هرمربٍهرت        

هجبّداى درراُ حك در طرَل  

جٌگ تحویلی، هرمربٍهرت      

گرفتِ ثر اسبس رٍحیرِ   شىل

اًمالثی ثَد وِ پیرٍزی را ثرای هلت ایراى ثِ ارهغبى 

آٍرد. هسئَل ًْبد ًوبیٌدگی همبم هعظن رّجری در    

داًشگبُ تفر  تصریح ورد: در سربل الرترصربد          

ًیرس   همبٍهتی ، الدام ٍ عول هردم ایراى ٍ هسئَلیي 

ثبید در حَزُ التصبدی ثر اسبس رٍحیِ اًرمرالثری      

ٍ در عرصِ التصبد همبٍهتی ًیس ثرِ   همبٍهت ًوَدُ 

االسالم ظررافرت در      پیرٍزی ًسدیه شًَد. حجت 

گرفتِ  پبیبى اظْبر اهیدٍاری ًوَد: هرز همبٍهت شىل 

در عراق ٍ سَریِ ًیس ثب هجبّدت هدافعبى حررم ٍ    

 رزهٌدگبى اسالم پیرٍز شَد. 

ایي هراسن ثِ ّوت ثسیج اداری پبیگبُ شرْریرد      

چوراى ٍ ثب هشبروت رٍاثط عوَهی ٍ اهرَر اداری      

داًشگبُ تفر  ثرگسار شد ٍ هسار هطْر شرْردای     

 گوٌبم داًشگبُ گلجبراى ٍ عطرافشبًی  گردید.

مسار شهدای گمنام دانشگاه تفرش در سالروز 

 گلباران و عطر افشانی شد  ،آزاد سازی خرمشهر

ثِ گسار  خجرًبهِ، ثِ هٌبسجت گراهیداشت سبلرٍز آزادسبزی خرهشْرر یره     

دٍرُ هسبثمِ دًٍیوِ استمبهت، ٍیژُ داًشجَیبى داًشگبُ تفر  ثِ ّورت ادارُ    

ثرًبهِ داًشگبُ  از هسیر سبلي ٍرزشی شْید احودی رٍشي تب  ثدًی ٍ فَق ترثیت

دًٍدُ ثرگسار گردید. در ایي هسبثمرِ    04همجرُ شْدای گوٌبم داًشگبُ ثب حضَر 

هْدی حبجیلَ، علی هیرزایی ٍ اهیرگرٍسی ثِ ترتیت  همبم  اٍل تب سَم را وست 

وردًد. شبیبى ذور است هعبٍى داًشجَیی ٍ فرٌّگی داًشگبُ، رئیس ّریربت      

 دٍهیداًی شْرستبى  ٍ هسئَلیي داًشگبُ  در ایي هراسن حضَر داشتٌد.

 ،به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر

مسابقه دو نیمه استقامت در دانشگاه تفرش 

 برگسار شد

 اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَيِهِ راجِعوُى

را به دانشگاهياى غالمرضا محمودیان با نهايت تأسف و تأثز درگذشت هوكار باسنشسته 

 دانشگاه تفزش به ويژه خانواده هحتزم آى هزحوم تسليت عزض هي نوائين.

 2 :  فتح خرهشْر فتح خبن ًیست، فتح ارزشْبی اسالهی است.  اهبم خویٌی  )رُ(



ومبیطگبٌ عکس ي پًستز يیژٌ ثیست ي َفتمیه سبلگزد ارتحبل حضرز  اارب      

ريس ثٍ َمت اذیز فزَىگی ي داوطرورًیری     6خزداد ثٍ اذ   23خمیىی )رٌ( اس   

داوطگبٌ تفزش در سبختمبن ضُیذ احمذی ريضه گطبیص یبفت. ثرٍ گرشارش        

عرکرس اس ديران        211خجزوباٍ، اذیز فزَىگی ي اجتمبعی اظُبر داضت: حذيد  

کًدکی  ااب  راحل تب سابن رحلت ي ویش عکس اقب  اعظم رَجزی در  ومبیطگربٌ  

در کرىربر    يی افشيد: ثٍ اعزؼ دیذ داوطگبَیبن گذاضتٍ ضذ.   »سالای ثز آفتبة«

ایه ومبیطگبٌ آثبر فزَىگی ااب  راحل ویش ثٍ عالقمىذان عزضٍ ضذ.عسگزی َذف 

َبی  فزَىگی  ي  ارلری         اس ثزپبیی  ومبیطگبٌ  عکس ااب  راحل را تذاي   ثزوباٍ

داوست ي گفت: ثسط ي گستزش تفکزا  حضز  ااب  خمیىی )رٌ( ، تجییه اَذاف    

َبی غًر  گزفتٍ تًسط حضز  ااب  راحل قجل  گذار  ایزان اسالای ي تالش ثىیبن

 اَذاف ثزگشاری  ایه ومبیطگبٌ ثًد . اسي  ثعذ اس اوقالة اسالای 

نوایشگاه عکس به هناسبت سالگرد رحلت اهام  

 در دانشگاه تفرش برپا شد )ره( خوینی

 خزداد در داوطگبٌ  26ازاسم ثشرگذاضت ارتحبل ااب  خمیىی )رٌ( ي قیب  خًویه   

االسرال      ثزگشار ضذ. ثٍ گشارش خجزوباٍ،  ایه ازاسم  ثب حضًر حرورت    تفزش 

ظزافت اسئًل وُبد ومبیىذگی اقب  اعظم رَجزی در داوطگبٌ تفزش ي جمعی اس 

اعضبی َیب  علمی ایه داوطگبٌ ثب حضًر در کىبر اشار  ضُذا گمىب  داوطرگربٌ   

االسال  ظزافت ضمه تسلیت ثیست ي َفتمیه  ثزگشار ضذ. در ایه ازاسم حوت 

خزداد گفت:پبوشدَم خزداد، وقرهرٍ     26سبلگزد ارتحبل ااب  خمیىی )رٌ( ي قیب    

َبی عظیم ازد  کطرًر   یبدگبری اس پیًوذ اعىًی تًدٌ يعهفی  در تبریخ اعبغز 

اب است. يی تػزیح کزد: ياکىطی اس احسبس عمیق اذَجی الّت ایزان ضرکرل     

خًاستىذ ظلم ي ستم را اس ثُه ثزکىىرذ   ثٍ پب خبسته ازدای کٍ ایثٍ،  گزفت کٍ 

اىوز گزدیذ. يی در ادااٍ افشيد: يظیفٍ اب يالیت اذاری، اوقالثی ثًدن ي اوقالثی   

 فکز کزدن ي ادااٍ دادن راٌ ااب  ي ضُذا  است. 

  )ره( هراسن بزرگداشت ارتحال اهام خوینی 

 در دانشگاه تفرش برگزار شد 

اوذیص، علی ي اىرػرًر    اذیز دفتز رئیس داوطگبٌ تفزش اعال  کزد: ياقفبن ویک 

کزیمی ارثیٍ خًد در ريستبی طزاران )دالرا ( اس تًاثع ضُزستبن تفزش را يقر     

 داوطگبٌ تفزش کزدوذ.

 98اُىذس ازتضی قزثبوی ثب اعال  ایه خجز افشيد: ااًال اًقًفٍ کٍ اس سربل         

َبی  دفتز ریبست ثٍ داوطگبٌ تفزش اوتقبل ي ياگذار  رَبضذٌ ابوذٌ ثًد، ثب پیگیزی

  ٌ َب در ارتقبی سهح جباعرٍ   گزدیذ. يی ادااٍ داد: ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ تًسعٍ داوطگب

در َمٍ جًاوت تأثیز ثسشایی خًاَذ داضت، ایه ياقفبن خیزاورذیرص کرلریرٍ        

االرث پذر ي ابدری خًد )ازحً  حسیه کزیمی ي ازحً  خبير کزیمری( ي       سُم

گزفرت   اوذیص ثٍ ایطبن تعلق ای آوچٍ اس ازحً  سَزا کزیمی خًاَز ياقفبن ویک

اغلری در     3116فزعی اس  257،259داوگ دي قهعٍ ثبغ ثٍ پالک  اعم اس سىذ ضص

، حق آة اس رضتٍ قىب  دضت 257قزیٍ طزاران ي چُبر اغلٍ درخت گزدي در ثبغ 

سبعت گرزدش   471ثٍ اذ  یک سبعت ي پبوشدٌ دقیقٍ اس   3125طزاران ثٍ پالک 

سبر يغل اطًُر ثٍ ريدخبوٍ، در قرزیرٍ    ريس دي رضتٍ قىب  ي چطمٍ پبوشدٌ ضجبوٍ

 23سبعت در گزدش    399رثع سبعت اس  َستبن تفزش ي حق آة سٍدطزاران اس 

را يق  داوطرگربٌ      3124دي رضتٍ قىب  اتػل اطًُر ثٍ دضت طزاران اس پالک 

تفزش کزدوذ. َمچىیه اذیز ااًر حقًقی، قزاردادَب ي رسیذگی ثٍ ضرکربیرب        

 ٌ َبی استرمرزار    داوطگبٌ  ویش در ایه خػًظ گفت: سىت حسىٍ يق   یکی اس را

ضخع ثب ياگذاری ااًال ي ااالک خًد، درآاذ آن را ثٍ اارًر       ویکًکبری است کٍ

ٍ      خیزیٍ اختػبظ ای   دَذ ي ابداای کٍ اًقًفب  ثبقی است، اتًلیبن اًظر  ثر

اجزای ویّب  ياق  َستىذ.  دکتز آریبوپًر افشيد: ياگذاری اسىبد ابلکیت اارًال      

 اًجًد است. تفزشغیزاىقًل اًقًفٍ اووب  گزدیذٌ ي اسىبد آن در داوطگبٌ 

 اندیش  ارثیه خود را  واقفاى نیک

 وقف دانشگاه تفرش کردند

 3 ااب  خباىٍ ای  :   راٌ اب راٌ ااب  خمیىی است ي در ایه راٌ ثب َمٍ قذر  ي قبطعیت خًد حزکت خًاَیم کزد. 



خجشًبهِ دس ًطستی ثب هعبٍى ٍ هذیشاى هجووَهوِ    

داًطجَیی ٍ فشٌّگی  داًطگبُ تفشش دس خصوَظ  

اقذاهبت ٍ فعبلیت ّبی صَست پزیشفتِ هجوَهِ دس 

ثِ گفتگَ پشداخت کِ اّن هغبلت آى ثوِ     49سبل 

 ضشح ریل هی ثبضذ.

دس آغبص هعبٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی ثب اضوبسُ ثوِ     

اّویت حَصُ داًطجَیی ٍ فشٌّگی ثِ دلیل سش ٍ   

سفبّی ٍ دغذغِ ّوبی  -کبس داضتي ثب هسبئل صٌفی

فشٌّگی ٍ سیبسی داًطجَیبى گفت: خذهت دس ایي  

حَصُ ًیبصهٌذ َّضوٌذی، خالقیت، ًَ آٍسی، صجش ٍ 

تحول ٍ سٍاثظ هوَهی ثبال هی ثبضذ ٍ ضوبیوذ ثوِ      

جشات ثتَاى گفت کِ ّیچ دٍ سٍصی دس ایي حوَصُ    

هطبثِ ثب یکذیگش ًوی ثبضٌذ. ایطبى دس اداهوِ ثوِ      

تجییي سبختبس تطکیالتی هعبًٍت پشداختِ ٍ چْوبس  

حَصُ هْن دس هعبًٍت سا هذیشیت فوشّوٌوگوی ٍ       

اجتوبهی، هذیشیت داًطجَیی، اداسُ تشثیت ثذًی ٍ 

فَق ثشًبهِ، هشکض ثْذاضوت دسهوبى ٍ هطوبٍسُ          

داًطجَیی رکش ًوَد ٍ دس اداهِ گفت: هوذیوشیوت     

داًطجَیی ضبهل سِ اداسُ تغزیِ، خَاثگبُ ّب ٍ سفبُ 

 داًطجَیی هی ثبضذ.

 اداسُ تغزیِ:

دکتش حجیجی هجبحث هشثَط ثِ تغزیِ داًطگبُ سا ثوب  

گبًِ تغزیِ سبصهبى  9تَضیح دس خصَظ تیپ ّبی 

اهَس داًطجَیبى کطَس آغبص ًوَد ٍ گوفوت: دس          

داًطگبُ تفشش تیپ دٍ دس حبل اجشا هی ثوبضوذ.     

خشیذ هَاد اٍلیِ ثش هْذُ داًطگبُ ثَدُ ٍ عجخ غوزا  

ثب ثستي قشاسدادی ثب ضشکت خصَصی ثشٍى سپبسی 

گشدیذُ ٍ اداسُ تغزیِ ثش کیفیت عجخ ًظبست هوی    

کٌذ. ٍی اداهِ داد: دس ٍهذُ ًْبس ٍ ضبم ثوِ عوَس       

پشس غزا عجخ هوی   051ٍ  0911هیبًگیي ثِ تشتیت 

گشدد.  هعبٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی دس خصوَظ       

تجْیضات آضپضخبًِ داًطجَیی گفت: ثجض دستگوبُ   

ّبی کجبة صى، کجبة پض ٍ جَجِ پض )گشداى( ثقیوِ    

غزا ّب ثِ سٍش سٌتی عجخ هی گشدد.  دکتش هحووذ   

حجیجی هْوتشیي اقذام صَست پزیشفتِ دس ایي اداسُ 

دس سبل گزضتِ سا تحَیل غزای ٍهوذُ ضوبم دس       

خَاثگبُ ّبی داخل ٍ خبسج اص داًطگبُ، اهالم ًووَد  

 –ٍ تصشیح کشد: ثِ دس خَاست ضَسای صوٌوفوی       

سفبّی داًطگبُ ٍ ثب هٌبیت ثِ صشفِ جَیی هبلی کِ 

ثشای داًطگبُ دس پی داضت، ثِ سغن سختی ّوبی    

هَجَد آى ثشای ایي اداسُ، ایي اقذام هولی گشدیوذ.   

هعبٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی حشکت ثِ سَی دٍ هٌَ 

کشدى ٍهذُ ّبی غزایی ًْبس ٍ ساُ اًذاصی سستَساى 

ّبی آصاد سا اص اّذاف هیبى هذت ایي اداسُ داًست ٍ 

گفت: ثب ساُ اًذاصی ٍ تجْیض سبختوبى آضپضخوبًوِ    

ًیوِ کبسُ داًطگبُ، دٍ هٌَ ًوَدى غزا هیسش هوی    

گشدد. ٍی افضٍد: دس خصَظ سستَساى ّبی آصاد ثوِ    

سغن ایي کِ ایي اداسُ آهبدگی کبهل حووبیوتوی ٍ      

ًظبستی سا داسا است، ًجَد سستَساى ٍ یب تْیِ غوزا    

هغوئي اص لحبػ استغبهت هبلی کبس سا هتَقف ًوَدُ 

است کِ ایي یکی اص دُ ّب توجوعوبت کوَچوکوی         

ضْشستبى هی ثبضذ. ٍی دس خصَظ ًوظوبست ثوش       

ثْذاضت سلف سشٍیس داًطجَیی گفت: ثب ًظوبست   

دسٍى سیستوی تَسظ کبسضٌبس ثْذاضت داًطگبُ 

ٍ ثشٍى سبصهبًی تَسظ ضجکِ ثْذاضت ضْشستوبى  

ٍضعیت ثْذاضت اداسُ تغزیِ تب حذ قبثل قجَلی هی 

ثبضذ ٍ ثب کوک ٍ هطبٍسُ کبسضٌبسوبى توغوزیوِ       

ضْشستبى، سعی ضذُ است ّشم غزایی دس ٍهوذُ    

ّب، سهبیت ضَد. هعبٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی ثب رکش 

ایي کِ اًجبسداسی تغزیِ ًخستیي قسوت داًطگوبُ  

ثَد کِ دس ساستبی اجشای حسبثوذاسی توعوْوذی،       

الکتشًٍیکی گشدیذ ٍ تطکش اص هسئَل هشثَعِ،  ثوِ  

 هجبحث خَد دس ثبة تغزیِ داًطجَیی خبتوِ داد.

 اداسُ خَاثگبُ ّب:

هعبٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی ثِ دلیل دس استوجوبط     

ثَدى اداسُ خَاثگبُ ّب ثب ٍاحذ ّبی ثشٍى هعبًٍوتوی   

ّوچَى ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هعظن سّجشی )حفظوِ   

ا...( دس داًطگبُ، حشاست، اًتظبهبت، دفتش فوٌوی،         

فضبی سجض، تبسیسبت ٍ دسٍى هعبًٍتی ّوووچوَى    

تشثیت ثذًی، هطبٍسُ ٍ ثْذاضت ٍ فشٌّگی، ایوي    

اداسُ سا ثسیبس هْن ٍ پش کبس داًست ٍ ثیبى داضوت     

ّش گًَِ ًبهالیوتی پیص آهذُ ثشای داًطجَ، خَد سا 

دس ایي هعبًٍت ٍ ثِ خصَظ دس ایي اداسُ ًطبى هی 

دّذ کِ ایي هْن هی علجذ کِ کبسکٌبى ایوي اداسُ    

ثسیبس ثب صجش ٍ تحول ثبضٌذ. دکتش حجیجی ثب تَجوِ   

ًفشُ داًطجَیی ٍ ظشفویوت    0111ثِ جوعیت حذٍد 

 551دختش+  951ًفشُ خَاثگبُ ّب )حذٍد   0111حذٍد 

پسش( هْن تشیي هطکل ّش سبل ایي اداسُ سا دس        

اثتذای ّش سبل تحصیلی ًحَُ اسکبى داًطجَیوبى  

ثِ خصَظ ٍسٍدی ّبی جذیذ داًست ٍ گفت:  الجتِ  

ایي اهشی عجیعی است کِ دس ّش داًطگبُ تووبهوی   

داًطجَیبى اهکبى استفبدُ اص خَاثگبُ ّبی هلوکوی   

داًطگبُ سا ًذاضتِ ٍ ثش اسبس پبساهتش ّبیی، اٍلَیت 

ثٌذی صَست گیشد ٍ سبیش داًطجَیبى اص خَاثوگوبُ   

ّبی خَدگشداى استفبدُ ًوبیٌذ. دکتش حوجویوجوی      

هعضل دیگش ضْشستبى کِ دس ایي اداسُ عٌبصی هوی  

کٌذ سا  ًجَد خَاثگبُ ّبی خصَصی اسوتوبًوذاسد      

داًست ٍ گفت:  تٌْب خَاثگبُ خصوَصوی ٍاجوذ         

ضشایظ، خَاثگبُ هشحَم ضبکشی هی ثبضذ کِ آى ّن 

ًفش عوشاحوی ٍ        911ثِ دلیل ایي کِ ثشای اسکبى 

سبختِ ضذُ  است ٍ تعذاد داًطجَیبى هتوقوبضوی    

ًفش هی سسوذ ،     011خَاثگبُ خصَصی ثِ صحوت ثِ 

ثشای هبلک ثِ صشفِ ًجَدُ ٍ لزا خذهوت سسوبًوی      

ّوچَى ًظبفت، تعویش ٍ سشٍیس هَتَسخبًِ ٍ ... ثوب     

کٌذی ٍ اکشاُ اًجبم هی پزیشد کِ ًوب سضوبیوتوی       

داًطجَ سا ثِ دًجبل خوَاّوذ داضوت. هوعوبٍى           

داًطجَیی ٍ فشٌّگی  داًطگبُ تفشش گوفوت: دس      

سبلی کِ گزضت ثب حوبیت سیبست هحتشم داًطگبُ، 

سبختوبى هخشٍثِ داًطگبُ دس داخل ضْوشسوتوبى    

ثبصسبصی ٍ تجْیض گشدیذ ٍ ثِ هٌَاى هْووبًسوشای   

داًطگبُ ثِ عَس هَقت ثشای اسکبى حذٍد  0ضوبسُ 

 دختش هتقبضی خَاثگبُ خصَصی قشاس گشفت.    01

    00اداهِ دس صفحِ

های  و فعالیت اهم اخبار

معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 49دانشگاه تفرش در سال 

 4 ٍ تحلیل ثذٌّذ.  کٌٌذّبی سیبسی دًیب فکش  سیضتشیي پذیذُ  خَاّذ داًطجَیبى سٍی اهبم خبهٌِ ای :   ثٌذُ دلن هی



ُ   چْل ٍ ًْویي اجالع هؼبًٍبى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ ّگب،     ّب، پظٍّـگگگب

الگی   5ّبی ػلن ٍ فٌبٍسی کـَس  هؤػؼبت آهَصؽ ػبلی، هشاکض پظٍّـی ٍ پبسک

6  ِ ای ثِ کبس خَد پبیبى  خشداد دس داًـگبُ هحقق اسدثیلی ثشگضاس , ثب صذٍس ثیبًی

داد. اّن هَضَػبت ایي ثیبًیِ ثذیي ؿشح اػت: ػبصٍکبسّب ٍ هقشسات الصم ثگِ        

ّبی تحقیگقگبتگی     ّب ٍ پشٍطُ ّب، سػبلِ ًبهِ ًحَی تذٍیي ؿَد تب اًجبم اهَس پبیبى

ّب ٍ تخصیص اػتجبسات پظٍّـی دس ساػتبی حل هؼبئل ٍ هـکگالت ٍ     داًـگبُ

ًیبصّبی اػبػی کـَس ثبؿذ، ثشسػی ساّکبسّبی استقبی جبیگبُ هذیشیت پظٍّؾ 

ٍ فٌبٍسی کـَس ٍ ّوچٌیي تقَیت جبیگبُ ؿَسای ػبلی ػلَم، تحگقگیگقگبت ٍ       

ؿذى ثِ ػتبد هـتشک ّذایت ػلن، پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی کـَس،  فٌبٍسی ثشای تجذیل

ّب ٍ هگشاکگض      تْیِ ثشًبهِ کالى ساّجشدی ٍ ػولیبتی هأهَسیت گشا کشدى داًـگبُ

ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی  پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی دس جْت تَػؼِ ػلوی کـَس، هأهَسیت

ّگبی هگلگی ٍ           ؿذُ ثش اػبع آهبیؾ ػلن، پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ اٍلَیت تؼییي

ّب ٍ هشاکض پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍاگزاس ؿَد، تْیِ ثگشًگبهگِ       ای ثِ داًـگبُ هٌغقِ

ػولیبتی ٍ اجشائی جْت ایجبد استجبط ٍ تؼبهل صٌؼت ٍ هشاکض خگذهگبتگی ثگب         

ّبی صٌؼت، هغگبلگؼگِ ٍ       ّب ٍ هشاکض آهَصؽ ػبلی دس ّوکبسی ثب ثخؾ داًـگبُ

ّبی ساّجشدی ٍ ػولیبتی جْت تحقق  سیضی ػلوی ثشای تْیِ ػٌذ ٍ ثشًبهِ ثشًبهِ

ّب ٍ هشاکض پظٍّـی ٍ فٌبٍسی کـَس  داًـگبُ کبسآفشیي دس ػشلَحِ اهَس داًـگبُ

ّب ٍ هشاکض پظٍّؾ  قشاس گیشد، تفکیک سدیف اػتجبسات پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ

ًبهِ ًحَُ ّوکبسی ٍ تگؼگبهگل         ٍ فٌبٍسی اص ثَدجِ غیش پظٍّـی، تذٍیي ًظبم

ّب ٍ هشاکض پظٍّـی ثب یکذیگگگش، ًگقگؾ ٍ          ّبی ػلن ٍ فٌبٍسی، داًـگبُ پبسک

ّب ٍ هشاکض پظٍّـی ٍ فٌبٍسی دس اجشا ٍ تگحگقگق       جبًجِ داًـگبُ هـبسکت ّوِ

ّبی اصلی ٍ  ثٌیبى ٍ اًتقبل فٌبٍسی کِ اص هؼئَلیت اقتصبد هقبٍهتی، اقتصبد داًؾ

 ؿذُ اػت هَسدتَجِ جذی قشاس گیشد. قبًًَی تؼییي

رکش اػت هذیش پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ تفشؽ ًیض دس ایي اجالع حضَس  ؿبیبى

 داؿت.

چهل ي وهمیه اجالس معايوان پژيهش ي فىايری  

 داوشگاٌ ها ي مراکز  کشًر برگزار شد

اجالع ػشاػشی سٍػبی داًـگبُ ّب ٍ هشاکض آهَصؽ ػگبلگی      ّـتبدٍ پٌجویي 

ػِ ؿٌگجگِ    ثب ؿؼبستَػؼِ ػلن ٍ فٌبٍسی ؛ کلیذ اقتصبد هقبٍهتی دس سٍص  کـَس 

  عجبعجبئی ثشگضاس ؿذ. دس داًـگبُ ػالهِ  5995یبصدّن خشداد 

ثِ گضاسؽ سٍاثظ ػوَهی ٍصاست ػلَم، دس ایي ًـؼت کِ ثب تؼلیت ػبلشٍص سحلت 

ثٌیبًگزاس جوَْسی اػالهی ایشاى حضشت اهبم خویٌی سضَاى اهلل تؼبلی ػلیِ ٍ   

گشاهیذاؿت یبد ٍ خبعشُ ؿْذای قیبم پبًضدُ خشداد آغبص ؿذ، هجبحثی ّوچگَى  

اقتصبد هقبٍهتی ٍ داًؾ ثٌیبى ، ػبهبًذّی آهَصؽ ػبلی هجتٌی ثش آهبیؾ، تٌَع 

ثخـی ثِ هٌبثغ اػتجبسی، دیپلوبػی ػلن ٍ فٌبٍسی ، اػالهی ؿذى داًـگبُ ّب ٍ 

 هَسد ثشسػی قشاس گشفت . ضشٍست تحَل داًـگبُ ّب ثِ داًـگبُ کبس آفشیي، 

ثیبًیِ پبیبًی ّـتبدٍپٌجویي اجگالع ػگشاػگشی         ثشاػبع ایي گضاسؽ، هتي 

 سٍػبی داًـگبُ ّب ٍ هشاکض آهَصؽ ػبلی کـَس ثِ ؿشح ریل اػت:

ؿشکت کٌٌذگبى دس ایي اجالع هشاتت قذسؿٌبػی خَد سا ًؼجت ثِ هگقگبم      -5

هؼظن سّجشی ثِ خبعش حوبیت ّبی ثی دسیغ ایـبى اص تَػؼِ ػلن ٍ فٌبٍسی ایشاى 

 اػالهی اثشاص داؿتٌذ.

ؿشکت کٌٌذگبى دس اجالع اص سیبػت هحتشم جوَْسی اػالهی ایگشاى ثگِ      -2

گیشی اص ًظگشات    خبعش اّتوبم ٍیظُ ایـبى ثِ اهَس ػلن ، پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ ثْشُ

 ًخجگبى داًـگبّی قذسداًی کشدًذ.

تجبسی ؿذى داًؾ دس کـگَس   لضٍم ؿشکت کٌٌذگبى دس ایي اجالع ثب اػالم -9

پشّیض اص ایجبد ٍ گؼتشؽ  تغییش سٍیکشد ثِ ًظبم ػلن ٍ فٌبٍسی ثشای ،ثش ضشٍست

اهَس، ثِ ػٌَاى ضشٍستی اجتٌبة ًبپزیگش   ًْبد ّبی هَاصی ٍ جلَگیشی اص تذاخل 

  تبکیذ کشدًذ. 

ؿشکت کٌٌذگبى، تحَل داًـگبُ ّبی هَجَد ثِ داًـگبُ ّبی ًؼل ػگَم ٍ     -4

اص لَاصم تحقق اقتصبد هقبٍهتی ػٌَاى ٍ تبکیذ کشدًذ داًـگبُ کبس  کبس آفشیي سا 

آفشیي ًبگضیش اص ایجبد کبس ٍ کؼت ٍ دسآهذ اػت کِ ایي هْن اص عشیگق اصگالح     

ثشًبهِ ّب ٍ سؿذ ٍ ثشٍص قبثلیت ّبی هٌبثغ اًؼبًی هَجَد دس داًـگبُ ّب ٍ هشاکض 

آهَصؽ ػبلی هوکي هی ؿَد .ّوچٌیي ؿشکت کٌٌذگبى کبس آفشیٌی سا ثِ هفَْم  

خالقیت ، ًَآٍسی، ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ اص هٌبثغ ٍ ثَیظُ هٌبثغ اًؼبًی ، خلق اسصؽ 

ّبی هبدی، اقتصبدی ٍ ایجبد فشصت ّبی ؿغلی داًؼتٌذ ٍ ًقؾ هذیگشیگت دس     

آؿکبس ػبصی ٍ آصاد ػبصی حجن ػظین قبثلیت ّب ٍ اػتؼذاد  داًـگبُ کبسآفشیي، 

  ّبی پٌْبى اًؼبًی سا هْن اسصیبثی کشدًذ. 

تصَیت عشح آهبیؾ آهگَصؽ   ؿشکت کٌٌذگبى دس اجالع ثب دس ًظش گشفتي  -5

ػبهبًذّی ٍ کیفیت ثخـی آهَصؽ  ػبلی اص ػَی ؿَسای ػبلی اًقالة فشٌّگی ، 

  سا اص اهَس هْن ػٌَاى کشدًذ. ػبلی 

تَػؼِ تؼبهالت ٍ ّوکبسی ّبی ػلوی ثیي الولگلگی دس      ؿشکت کٌٌذگبى ثِ  -6

پؼب ثشجبم کِ ثب اقجبل کـَس ّبی هختلف هٌغقِ ٍ کـَس ّبی اسٍپگبیگی    دٍساى 

سٍثشٍ ؿذُ اػت ، تبکیذ ٍتَػؼِ ّوکبسی ّبی ػلوی ثیي الوللی سا دس تگبهگیگي    

هٌبثغ هبلی هَسد ًیبص داًـگبُ ّب ػبصًذُ ٍ کبس گـب اسصیبثی ٍآى سا دس جگْگت     

  تَػؼِ اقتصبد داًؾ ثٌیبى کـَسهْن هی داًٌذ .

داًـگبُ اػالهی ثِ ػٌَاى ػٌذی  ػٌذ  ؿشکت کٌٌذگبى ثِ هجٌب قشاس گشفتي -7

ثبالدػتی ثشای اداسُ داًـگبُ ّب تبکیذ هی کٌٌذ ٍ ایي ػٌذ سا دس سؿذ هـبسکت 

ٍ افضایؾ ًقؾ آفشیٌی داًـگبّیبى دس هؼیش اػتال ٍ پیـشفت اجتگوگبػگی ٍ      

فشٌّگی کـَس، تَػؼِ کبًَى ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی، تَػؼِ پظٍّگؾ ّگبی     

قشآًی ، حبکویت فشٌّگ اػالهی ٍ تشٍیج ػیشُ ائوِ اعْبس هْن اسصیبثگی هگی     

  کٌٌذ .

ؿشکت کٌٌذگبى ثب تبکیذ هجذد ثِ ًقؾ آهَصؽ ػبلی دس اقتصبد هقبٍهتی ٍ    -8

اقتصبد داًؾ ثٌیبى ، اصالح ػبختبس داًـگبُ ّب ٍ هشاکض آهَصؽ ػبلی دس ایگي    

 ساػتب سا خَاػتبس ؿذًذ .

ؿشکت کٌٌذگبى ثب قذس داًی اص سئیغ جوَْس هحتشم ثشای دػتَس سػیذگی ثِ -9

هـکالت هبلی داًـگبُ ّبٍ تـکش اص هؼبٍى سئیغ جوَْس ٍ سئیگغ ػگبصهگبى      

هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کـَس ثِ خبعش حضَس دس اجالع ، اػتوبع دیذگبُ ّگب ٍ    

دغذغِ ّبی ؿشکت کٌٌذگبى ٍ ٍػذُ اقذام ػبجل ثشای سفغ ًگشاًگی هگذیگشاى      

داًـگبُ ّب ،حوبیت ثیؾ اص پیؾ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضیکـَس اص آهَصؽ 

 ػبلی سا خَاػتبس ؿذًذ . 

 رکش اػت سئیغ داًـگبُ تفشؽ ًیض دس ایي اجالع حضَس داؿت. ؿبیبى

هش اديپىگمیه اجالس سراسری ريسای داوشگاٌ ها ي 

 مراکز لمً ش واآ  کشًربرگزار شد

 5 اًذ.  اهبم خبهٌِ ای :  داًـجَ ٍ داًـگبّی قـش ثشگضیذُ جبهؼِ 



سػالبوال       سئیغ مشکض سایبوٍ، اوفًسمبتیک ي اعالع  

داوـگبٌ تفشؽ دس گفتگً ثب خجشوبمٍ داوـگبٌ اص اَم 

گضاسؿال    49َبی ایه مشکض دس ػبل  اخجبس ي فعبلیت

 گزساویذ. اسائٍ کشد کٍ دس ادامٍ اص وظش م 

گزاسی ایاله     دکتش فتًح  ثب ثیبن ایىکٍ ايلیه َذف

َالبی     مشکض دس مًاجٍُ ثب مـکعت ي وبسضالبیالتال    

مًجًد، اصعح صیشػبخت ؿجکٍ داوـالگالبٌ ثالًدٌ      

اػت، گفت5 ثذين اصعح صیشػبخت ؿجکالٍ، َالش      

فعبلیت ي اصعح دیگشی دس ياقع ثیًُدٌ ي اتالعف      

يقت ي َضیىٍ اػت. يی تصشیح کالشد5 يضالعالیالت         

َبی مکشس دس  مًجًد ؿجکٍ ثٍ صًست  ثًد کٍ قغع 

َب دس ػبعبت مخالتال ال      ؿجکٍ داوـگبٌ ي خًاثگبٌ

داد ي عمذٌ يقت کبسکىبن مشکض ثٍ  سيص سخ م  ؿجبوٍ

سفع ایه عیًة اختصبف داؿت ي ثٍ دلیل اػتبوذاسد 

ثشی ثبالی  داؿت ي  وجًدن ؿجکٍ، سفع عیًة، صمبن

ؿذ. دس ایه ساػالتالب      ایه ایشاد َب پیًػتٍ تکشاس م 

کـ  ؿجکٍ ػبختمبن داوـکذٌ فى  کٍ محالل   کبثل

اػتقشاس ثخؾ عمذٌ اػبتیذ ي کبسمىذان داوـالگالبٌ   

اػت، اصعح اػبػ  ؿذ ي کبمع اػتبوالذاسدػالبصی   

ػیم ي وبمغمئه استجبط مشکالض ثالٍ      گشدیذ. ثؼتش ث  

َب ي مُمبوؼشای داوـگبٌ ثٍ استجبط فیالجالش    خًاثگبٌ

َبی فشػًدٌ ي وبکبسآمالذ   تجذیل ؿذ ي ثشخ  ػًییچ

دس وقبط مخت   داوـگبٌ ي سيتش اص   داوـالگالبٌ     

وًػبصی ؿذ. وتیجٍ تغییشات صًست گشفتٍ پبیذاسی  

ؿجکٍ داوـگبٌ ثًدٌ اػت ي قغع  ؿجکٍ تقشیجب ثالٍ  

 صفش سػیذٌ اػت. 

سػالبوال       سئیغ مشکض سایبوٍ، اوفًسمبتیک ي اعالع  

داوـگبٌ اقذام مُم دیگش ایه مالشکالض سا اصالعح        

ػبیت َالش     ػبیت داوـگبٌ داوؼت ي گفت5 ية  ية

داوـگبٌ ايلیه مشجع مشاجعٍ کبسثشان ثیشيو  ثالشای  

آؿىبی  ثب داوـگبٌ ي اثضاس ثؼیبس مىبػالجال  ثالشای      

خجشسػبو  ي تؼُیل اسائٍ خذمبت ثالٍ کالبسثالشان        

داخ   داوـگبٌ اػت. يی افضيد5 دس ایه ساػتب ظبَش   

َالبی     ػبیت داوـگبٌ اصعح گشدیذ، صیش ػبیت ية

َب ي ػبیش مشاکالض   َب، داوـکذٌ متعذدی ثشای معبيوت

داوـگبٌ ایجبد ؿذٌ اػت ي صفحبت ية اػبتیذ ثالب  

ظبَش جذیذ ي امکبن مذیشیت آػبن محتالًا ثالشای     

َبی آمًصؿ  ي پظيَـ  ایـالبن   اعععبت ي فعبلیت

 دس اختیبس قشاسگشفتٍ اػت. 

يی ثبثیبن ایىکٍ اصعحبت صًست گشفتٍ ثٍ َالمالشاٌ   

وظبست مؼتمش ثش محتًا ي سفع مـالکالعت فالىال        

ػبیت دس حذاقل صمبن ممکه ػجت ؿذٌ اػالت   ية

ػبیت داوـگالبٌ ثالٍ عالشص         مشاجعٍ کبسثشان ثٍ ية

تًجُ  افضایؾ یبثذ، افضيد5 ثش اػالبع آمالبس         قبثل

، ستجٍ جالُالبوال     webometricsػبیت مشجع  ية

openness  دس  37121ػبیت داوـگبٌ تفشؽ اص ةي

استقبء یبفالتالٍ    49دس خشدادمبٌ  4669ثٍ  41آرسمبٌ 

 اػت.

سػالبوال       سئیغ مشکض سایبوٍ، اوفًسمبتیک ي اعالع  

َبی دیگش ایه مالشکالض سا        داوـگبٌ اصجم ٍ فعبلیت

اوذاصی ي عم یبت  ومًدن اثشسایبوٍ ) کعالػالتالش       ساٌ

داوـگبٌ عىًان کشد ي گفت5 اثشسایبوٍ داوـگبٌ تفشؽ 

تًػظ یک تیم تخصص  دس داوـگبٌ صالىالعالتال        

تحًیل  3134امیشکجیش عشاح  ي ػبختٍ ي دس ػبل 

داوـگبٌ تفشؽ گشدیذ ي متأػفبوٍ دس داوـالگالبٌ       

ثشداسی اص ایه اثضاس  تفشؽ داوؾ الصم ثشای کبس ي ثُشٌ

يجًد وذاؿت، دکتش فتًح  تصشیح کشد5 دس ایاله     

ثش تًان تخصالصال  داخالل       ديسٌ ثب اعتمبد ي تکیٍ 

ػالبصی     عبمل ي مًاصی داوـگبٌ، عمل وصت ػیؼتم

َبی محبػجبت  دس داخل داوـگبٌ اوجبم ؿذ ي    گشٌ

افالضاس     افضاس کبسثشدی اصجم ٍ وشم چىذیه ومًوٍ وشم

صًست آصمبیـ  ثش  مىظًسٌ مت ت ثٍ پشکبسثشد ي َمٍ

اوذاصی گشدیذ، ثغًسیکٍ  سيی ایه دػتگبٌ وصت ي ساٌ

داوـجًیبن کبسؿىالبػال  اسؿالذ داوـالگالبٌ اص            

َبی مُىذػ  ثشق ي عمشان، فیالضیالک ي      داوـکذٌ

داوـجًیبو  اص خبسج اص داوـگبٌ تًاوؼالتالىالذ دس      

َبی خًد اص تًان پالشداصؿال  ایاله         اجشای پشيطٌ

  ٍ مىظًس وصالت     ػیؼتم اػتفبدٌ کىىذ. يی افضيد5  ث

َالبی     افضاسَبی کبسثشدی ي تخصص  سؿتٍ ػبیش وشم

ثىذی کالبسَالب ي      افضاس مذیشیت ي ص  مخت   ي وشم

ثىذی کبسثشَب ثش سيی دػتگبٌ ي ثغًس خعصٍ  ػُمیٍ

ای ػبصی دػتگبٌ،  اقذامبت الصم دس حبل اجشا  حشفٍ

 ثبؿذ. م 

سػالبوال       سئیغ مشکض سایبوٍ، اوفًسمبتیک ي اعالع  

داوـگبٌ ثب تجییه اقذام دیگش ایه مشکض دس ثُؼبصی 

ي استقبء قبث یت اعمیىبن ػبمبوٍ ایمیل داوـالگالبٌ     

گفت5 ایه ػبمبوٍ کٍ ثٍ دلیل عذم دسیبفت ي اسػبل  

َب ي اسػبل ي دسیبفت ثب تأخیش صیبد، َالمالًاسٌ    ایمیل

مًسداوتقبد جذی اعضب محتشم َیأت ع م  داوـگبٌ 

قشاس داؿت، مًسدتًجٍ يیظٌ مشکض قشاس گشفت ي دس   

افضاس مًسداػتالفالبدٌ ي      ایه ساػتب استقبء وؼخٍ وشم

مکبتجٍ ثشای خشيج آدسع ایمیل داوـگبٌ اص ثالع   

َبی  کٍ قجعً ياسد ؿذٌ ثًد ي تىظیمبت جذیذ  لیؼت

ػجت ؿذٌ اػت اعضبء َیأت ع م  ي داوـجًیالبن  

تحصیعت تکمی   ثتًاوىذ ثب اعمیىبن خالبعالش اص       

ػشيیغ ایمیل داوـگبٌ دس مکبتجبت خًد اػتفالبدٌ  

 کىىذ.

يی گفت5 دس صمیىٍ ػشيیغ ایىتشوت ثب اقالذامالبت      

صًست گشفتٍ دس اصعح صیشػبخت ؿجکٍ دس کىالبس  

ػبمبوذَ  اکبوت َبی ایىتالشوالتال  ي اصالعح ي           

ثىذی ایىتشوت ثشای اعضالبء   مىذ کشدن ػُمیٍ ضبثغٍ

َیأت ع م ، کبسمىذان ي داوـجًیبن کبسؿىبػ  ي   

تحصیعت تکمی  ، امکبن اػتفبدٌ ثُیىٍ اص پُىالبی  

ثبوذ مًجًد داوـگبٌ فشاَم گشدیذٌ اػت. ثغًسیکالٍ  

سيص ثٍ  تعذاد کبسثشان آوعیه دس ثشخ  ػبعبت ؿجبوٍ

 یبفتٍ اػت.  ثشاثش تعذاد قجل افضایؾ 1

  39ادامٍ دس صفحٍ

 های  اهم اخبار و فعالیت

مرکز رایانه، انفورماتیک و 

رسانی دانشگاه تفرش   اطالع

  49در سال 

افضاسى، اوتظبس مه اص ؿمب جًان َب ي اػبتیذ ایه اػت  گًیم وُضت وشم کٍ مه مى مشصَبى داوؾ سا ثـکىیذ. ایه امبم خبمىٍ ای 5
 6 تًلیذ ع م کىیذ. ثٍ ػشاغ مشصَبى داوؾ ثشيیذ.  



هذیش بسیج اساتیذ داًطگاُ تفشش  دس گفتگَ با خبشًاهِ گففف ب بسفظ ٍ         

 تشیي سسال  اساتیذ بسیجی اس . گستشش فشٌّگ ٍ تفکش بسیجی، هْن

خشدادهاُ سالفشٍص   13االسالم سیذ علی ضفیع پَس حسیٌی با  اضاسُ بِ  حج 

گفزاس  ضفذُ      ضْادت دکتش هصطفی چوشاى کِ بِ ًام سٍص بسیج اساتیذ ًام

اس ، گف ب خصائل بسیجی، هجاّذت ٍ ایثاس، تذیّي ٍ تعبذ، بصیشت ٍ اًضباط 

اس . ٍ  افضٍدب  اص آًجایی کِ داًطگاُ هحل حضَس ًخبگاى اس  ٍ اساتیفذ    

عٌَاى افسشاى ایفي     عٌَاى فشهاًذّاى جٌگ ًشم ٍ داًطجَیاى بِ  بسیجی بِ

آیٌذ، اساتیذ بسیجی بایذ عاهل بِ عول بفَدُ ٍ ّفوفِ         جٌگ بِ ضواس هی

ّا  بسیجی سا دس خَد تقَی  کٌٌذ.  هذیش بسیج اساتیذ تصشیح کشدب   خصل 

افق جذیذ  فشا سٍ  ها باصضذُ ٍ ًقص بسیج اساتیذ دس ایي عشصِ بسفیفاس   

هْن اس ، بٌابشایي بایذ تالش کٌین تا بِ جایگاّی بشسین کِ صیبٌذُ ایشاى ٍ 

االسالم سیذ علی ضفففیفع پفَس        ًظام جوَْس  اسالهی ایشاى اس . حج  

حسیٌی  دس اداهِ بشگضاس  ّوایص هلی قشآى ٍ سبک صًذگی اسفالهفی دس     

ّا بفَد،   ّا  علوی اساتیذ  کِ ضاهل حال آى داًطگاُ تفشش، پیگیش  حلقِ

حضَس پشسًگ دس هٌاسبات هلی ٍ هزّبی، بشگضاس  هسابقات ٍسصضی هتعفذد  

ّا  هختلف بیي اساتیذ داًطگاُ تفشش، دیذاس اعضا ّیات علوی  بِ هٌاسب 

ا... علَ  گشگاًی، بشگضاس  اسدٍ  قفن ٍ          داًطگاُ تفشش با آیات عظام آی 

جوکشاى، سٍستا  ٍاضقاى ٍ تفشش گشد  بشا  اعضا  ّیات علوی، ضشکف   

هعشٍف، تطکفیفل    دس جلسات جٌگ ًشم استاى، عضَ ستاد اقاهِ ًواص ٍ اهشبِ

ّفا      جلسِ  با  بسیج کاسهٌذ  ٍ داًطجَیی ٍ ستاد  بشگضاس کشدى  بشًاهِ

ّا   بسیج اساتیذ داًطگاُ تفشش دس    تشیي  فعالی  بسیج داًطگاُ سا اص هْن

 عٌَاى ًوَد. 49سال 

 34بِ گضاسش خبشًاهِ ، جلسِ ستاد ضاّذ ٍ ایثاسگش داًطگاُ تفشش  دس تاسیخ 

داًطگاُ  ، سئیس بٌیاد ضْیذ ضْشستفاى تفففشش       با حضَس  سئیس  خشداد 

ٍ تعذاد  اص هذیشاى دس سالي کٌفشاًس دفتفش سیفاسف        کاسضٌاس فشٌّگی 

بشگضاس گشدیذ.  ایي ًطس  با ّذف بشسسی هطکالت داًطجَیاى ضفاّفذ ٍ        

ایثاسگش، تعاهل ّش چِ بیطتش داًطگاُ با اداسُ بٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایفثفاسگفشاى    

ٍ تفشش   ضْشستاى 

اسائِ ساّفکفاسّفا     

هٌاسب بشا  حفل    

هطفففکفففالت ٍ     

داًطجَیفاى   هَاًع 

سگفش  یفثفا  ضاّذ  ٍ ا

جْ  استقا  سطفح  

تحصیفلفی آًفْفا        

 بشگضاس گشدیذ. 

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر در دانشگاه تفرش 

 برگزار شد

 موزه تاریخ طبیعی، علوم و تکنولوژی دانشگاه تفرش

************* 
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 مدیر بسیج اساتید دانشگاه تفرش:

بسط و گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی 

 ترین رسالت اساتید بسیجی است مهم

ٍ اساتیذ بسیجی رکش ضذ،    ًاهگزاس  سٍص ضْادت ضْیذ چوشاى بِ ًام سٍص بسیج اساتیذ ایي پیطٌْادکِ دسباسُاهام خاهٌِ ا  ب 
 7 بِ ًظشم پیطٌْاد هعٌی داس ٍ پشهغض  اس . 



 36الف     31پٌجویي دٍرُ طرح ضیبفت اًذیشِ استبداى داًشگبُ تفرفرا ا        

 خردادهبُ ثب حضَر  اعضبی ّیبت علو  ثرگزار گردیذ.

ثِ گزارا خجرًبهِ ، هسئَل ًْبد ًوبیٌذگ  هقبم هعظن رّجری در داًشفگفبُ       

افزای   در قفبلفت طفرح         تررا در خصَص ایي طرح گرت: ایي دٍرُ ا  داًش 

 رٍ  ثرگزارگردیذ. ۴ًرر ا  استبداى داًشگبُ ثِ هذت  ۵۲ضیبفت اًذیشِ ثب حضَر 

کِ ایي دٍرُ در دٍ ثخش علو  ٍ فرٌّگ   االسالم رسَل ظرافت ثبثیبى ایي حجت

ثرگزارگردیذ، افزٍد: ثخش علو  هتشکل ا  ثرگزاری کبرگبُ اصفلف  دٍرُ ثفب         

ّبی  ًذگف  ٍ     هَضَع اًذیشِ سیبس  ٍ هجبً  اًقالة اساله  ٍ کبرگبُ هْبرت

اًذیش  ثبّذف ارتقبء ٍ آشٌبی  اسبتیذ ثب هجبحث هعرفت ، اعتقبدی ٍ  ًشست ّن

اففزایف  ثفب حضفَر            سیبس  ثفرگفزارشفذ. ٍی اففزٍد: دٍرُ داًفش                 

سبعت ثرگزارگردیذ.هسئفَل    36ٍالوسلویي دکتر ارسطب  ثِ هذت  االسالم حجت

ًْبد ًوبیٌذگ  هقبم هعظن رّجری در داًشگبُ تررا ثرگزاری هسبثقبت ٍر ش  

ّبی تیراًذا ی، دارت، تٌیس رٍی هیز، شٌب، پخش هستٌذ،  کٌََّردی،  در رشتِ

ّبی فرٌّگ  ثب ّفذف     ثرگزاری هسبثقبت کتبثخَاً  ٍ تررا گردی را ا  ثرًبهِ

ایجبد فضبی  ثبًشبط ٍ هررح ٍ صویو  ثیي اسبتیذ عٌَاى ًوَد. ٍی در پفبیفبى    

صَرت اردٍی  در اهبکي  یبرت  ٍ  ّب ثِ خبطرًشبى کرد: اٍلَیت ثرگزاری ایي دٍرُ

ای  سیبحت  است کِ اهیذٍارین ثب حل شذى هشکالت هبل   داًشگبُ اّتوبم ٍیژُ

 عٌَاى پیشتب اى عرصِ علن ٍ فرٌّگ اًجبم گیرد. ثِ استبداى داًشگبُ ثِ

  استادان   طرح ضیافت اندیشه

 برگزار شددانشگاه تفرش  

طرح ّوذل ، ًشبط، پَیبی  ٍ سالهت  در داًشگبُ تررا ثرگزار شذ. 

ثِ گزارا خجرًبهِ، اجرای طرح ّوذل ، ًشبط، پَیبی  ٍ سالهت  ثفب    

خردادهبُ ثِ ّوت هذیر فرّفٌفگف  ٍ      ۸رٍ ُ در  ثرگزاری اردٍی یک

اجتوبع  ٍ کبرشٌبس اهَر ثبًَاى داًشگبُ تررا ٍ ّوکبری داًشگفبُ  

اًجبم شذ.در ایي اردٍ ثبًَاى کبرهٌذ داًشگبُ تررا ثفب حضفَر در        

ّبی گردشگری ا   طجیعت اطراف تررا،دستجرد  ٍ استربدُ ا  جبرثِ

 ٍَّای هطلَة ثْبری ثْرُ ثردًذ. آة

طرح همدلی، نشاط، پویایی و سالمتی 

 بانوان شاغل 

 دانشگاه تفرش  برگزار شد 

ثِ هٌبسجت ّرتِ خَاثگبُ ّب  ٍ رٍ  هفلف    

جَاى ًوبیشگبُ آثبر ًقبش  ٍ طراح   ثرپب 

گردیذ. ثِ گزارا خجرًبهِ، ثفِ ّفوفت         

تعذادی ا  فعبلیي فرٌّگ  ٍ داًشجَیفبى  

ٌّرهٌذ داًشگبُ تررا، ًوبیشگبُ ًقبشف   

رٍغفي ٍ طفراحف            ّبی رًگ در  هیٌِ

قلن افتتبح ٍ در هفعفرد دیفذ             سیبُ

آثفبر   66داًشگبّیبى قرار گرفت.  ا  هیبى  

  9اثفر ّفٌفری ا         ۲6ارسبل   ًزدیک ثِ 

داًشجَ ٌّر هٌذ پس ا  تأییذ هجوفَعفِ   

فرٌّگ  داًشگبُ در هعرد دیفذ قفرار       

گرفت کِ ثب استقجبل گستردُ داًشجَیبى 

 ۲رٍ  تب تبریف      36ایي ًوبیشگبُ ثِ هذت 

رکر است ّیفبت   خرداد توذیذ شذ.شبیبى 

رئیسِ، اعضبی ّیبت علو  ٍ هذیراى  ًیز 

 ا  ایي ًوبیشگبُ ثب دیذ کردًذ.

 شد پانمایشگاه نقاشی در دانشگاه تفرش بر

 است .   تریي هسئَلیت اسبتیذ  اًسبى سب ی اهبم خویٌ   )رُ( :  هْن 8



تِ گضاسش خثشًاهِ،  تِ   هٌاسثت گشاهیذاضت سٍص   

هنٌنرنَس       ّای داًطجَیی تِ جَاى ٍ ّفتِ خَاتگاُ

تطَیك داًطجَیاى تِ اهش ٍسصش ٍ ایجاد سٍحنینِ     

طشاٍت ٍ ضاداتی،  آییي اختتاهیِ جطٌَاسُ تنْناسُ   

 01صادُ   یىی اص    اصغش حسي داًطگاُ، تا حضَس علی

ًفش تشگضیذُ تشای وسة همام  تْتشیي فَتسالیسنت  

 5102سنال     تشٍ  تاصیىي  تش  5102جْاى  دس سال 

فَتسال آسیا، دس سالي ٍسصضی ضْیذ ضنْنشیناسی    

داًطگاُ تفشش تا اًجام هساتمِ فَتسنال تنشگنضاس      

گشدیذ.  حضَس ایي فشد تا استمثال گستشدُ ٍ پشضَس  

داًطجَیاى هَاجِ گشدیذ. گفتٌی است  ّنینات        

سئیسِ داًطگاُ  تفشش،  اعضا ّیات علوی ٍ هذیشاى 

داًطگاُ ًیض دس ایي هشاسن  حضَس داضتٌذ. واج تین 

ّای تشتش  ٍ جَایض ًفشات تشگضیذُ جطٌَاسُ  تْناسُ  

دس پایاى ایي هساتمِ تَسط هشد تشتش آسنینا تنِ        

داًطجَیاى تمذین ضذ. ضایاى روش است ایي هشاسن  

تشًاهِ داًطگناُ ٍ     تذًی ٍ فَق تِ ّوت اداسُ تشتیت

 ّوىاسی هعاًٍت  داًطجَیی ٍ فشٌّگی تشگضاس ضذ.

 آسیا در دانشگاه تفرش5102جهان  و بازیکن برتر   5102بازیکن فوتسال بهترین کاندیدبا حضور  

 و تجلیل از برگسیدگان جشنواره بهاره برگسار شد اختتامیه 

تذًی ٍ فَق تشًاهِ  دس گفتگَ تنا     هذیش اداسُ تشتیت

خثشًاهِ اص استمثال پشضَس داًطجَیاى داًطنگناُ     

 تفشش اص جطٌَاسُ تْاسُ خثش داد.

سجثی تا اضاسُ تِ ایٌىِ سالهت یه جاهعِ تِ هیضاى 

ّای ٍسصضی ٍ تنرنشن        گشایص جَاًاى تِ فعالیت

 05ّا ٍاتستِ است، گفت: هساتمات دس       جسوی آى

سضتِ تشای دختشاى تشگنضاس   01سضتِ تشای پسشاى ٍ 

 ضذ.

ًفش اص داًطنجنَیناى     0101ٍی تا اضاسُ تِ استمثال 

ًفش دختنش    071ٍ  پسشًفش  711داًطگاُ تفشش وِ  

 2120دختش  ٍ %      2525گفت:  دسهجوَع%     ،تَدًذ

 پسش دس ایي دٍسُ اص هساتمات ضشوت وشدًذ.

تذًی ٍ فَق تشًاهِ داًطگاُ گفت:   هذیش اداسُ تشتیت 

جطٌَاسُ تْاسُ یىی اص ساّىاسّای هَجَد، جنْنت   

جزب داًطجَیاى تِ ٍسصش ٍ تنرنمنك اّنذا          

 تاضذ. الزوش هی فَق

ّا تصنشین     تذًی ٍ اداسُ خَاتگاُ هذیش اداسُ تشتیت

 ِ ّنای فنَتسنال، دٍ           وشد: هساتمات ضاهل سضت

ّوگاًی، طٌاب صًی، تذهیٌتَى، فَتثال دسنتنی،     

وطی، ضطشًج، ٍالیثال، تینشاًنذاصی، داست،      طٌاب

تٌیس سٍی هیض ٍ آهادگی جسواًی تشای آلایناى ٍ    

وطی، تٌیس سٍی هنینض،      ّای ٍالیثال، طٌاب سضتِ

طٌاب صًی، تیشاًذاصی، ٍسطی، فَتثنال دسنتنی،      

 تذهیٌتَى، داست ٍ ضطشًج هخصَظ تاًَاى تَد.

سجثی افضٍد: هساتمات فَتسال پسشاى تنا حضنَس      

احوش تنا   ّیات داٍساى ضْشستاى ٍ اهذادگشاى ّالل

ضة تشگضاس گشدیذ ٍ دس    02تین تِ هذت  02حضَس 

، تادساى گستشاى ٍ ضاّیي 52ّای ایشاى  ًْایت تین

تِ تشتیة تِ همام اٍل تا سَم دست یافنتنٌنذ. دس       

تین تا حضنَس     01هساتمات ٍالیثال پسشاى تا حضَس 

ّیات ٍالیثال ضْشستاى تفنشش ٍ اهنذادگنشاى        

ّای داًطنگناُ    ضة پیىاس، تین 02احوش تعذ اص  ّالل

ٍ تشگضیذُ تِ تشتیة تِ همام اٍل تنا     50هي، ضیوی 

سَم دست یافتٌذ. دس هساتمات اًفشادی داست وِ تِ  

هذت دٍ ضة تشگضاس گشدیذ، هروذ هروذی، ساهاى 

سلیواًی ٍ هروذسضا سحواًی تِ تشتیة همام اٍل تا 

سَم سا تِ دست آٍسدًذ. دس هساتمات تیشاًذاصی تنا   

تفٌگ تادی وِ تِ هذت دٍ ضة تشگضاس گشدیذ، تٌْام 

پشًٍذاس، تْشٍص سسَلی ٍ هرسي سشٍش ًنینا تنِ      

 تشتیة همام اٍل تا سَم سا وسة وشدًذ.

  00اداهِ دس صفرِ

جشنواره ورزشی بهاره در دانشگاه 

 تفرش برگسار شد

 9 حضشت هروذ )ظ( :  تفشی  ٍ تاصى وٌیذ صیشا دٍست ًذاسم دس دیي ضوا خطًَتى دیذُ ضَد.



تشیي جَاى  ثِ گضاسش خجشًبهِ ، جطي ثضسگ آسوبًی

اکجش )ع( ثب حضَس دس   ثِ هٌبسجت ٍالدت حضشت ػلی

سبلي اجتوبػبت حبج اثشاّین ًصیش داًطگبُ تفرشش  

 ثشگضاسضذ. 

هسئَل ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظرن سّرجرشر دس        

داًطگبُ تفشش دس ایي آییي گفت: جَاًی ًؼورت ٍ     

ّبر خبظ خَد است کِ  سشهبیی اسصضوٌذ ثب ٍیظگی

ثبیذ اص ایي ًؼوت گشاًجْب ًْبیت استرفربدُ ضرَد.      

االسالم سسَل ظشافت ثب اضبسُ ثرِ آیربت ٍ        حجت

آهَصر، تَاضغ  سٍایبت اص اهبهبى هؼصَم دسصهیٌِ ػلن

ٍ حلن سا دٍ صیٌت هْن ػلن داًست ٍ اضبفِ کرشد:    

ثْتشیي صهبى ثشار کست ػلن ٍ هرؼرشفرت دٍساى      

جَاًی است صیشا دس ایي دٍساى، جَاًبى داسار اًشطر، 

تَاًٌذ ثِ تْزیت ٍ تحصیر    اًذ ٍ هی ٍلت ٍ حَصلِ

     ِ ػرٌرَاى      ػلن ثپشداصًذ. ٍر اداهِ داد: جَاًبى ثر

سبصاى کطَس ثبیذ اص سالهتی، تَاًبیی، فشصت،  آیٌذُ

جَاًی ٍ ضبداثی خَد کِ ًصیت آًبى دس ایي دًریرب   

ضذُ است دس جْت سبختي آخشت خَد استرفربدُ   

ًوَدُ ٍ سْن خَد سا اص دًیب فشاهَش ًرٌروربیرٌرذ.      

هؼبًٍت داًطجَیی ٍ فشٌّگی داًطگبُ تفشش ًیض دس 

کِ جَاًی سشهبیِ اسصضوٌذ ّرش   ایي آییي ثبثیبى ایي

فشد دس صًذگی اش است، گفت: ّش صهبى کِ جَاًربى   

سا  ثبٍس  ٍ  ثِ آًبى اػتوبد ًوَدین، هٌطأ ترحرَالت     

اًذ کِ هصذاق ایري ادػرب      اسصضوٌذ دس جبهؼِ ثَدُ

دفبع جبًبًِ آًبى دس ّطت سبل جٌگ تحویلری اص    

ّبر ػلوری صرَست      ّب ٍ خیضش کطَس ٍ پیطشفت

ثربضرذ.    هی  گشفتِ تَسظ جَاًبى دس جْبى ٍ هٌغمِ

دکتش هحوذ حجیجی  افضٍد: اػتوبد هلی ًسجت ثرِ     

جَاًبى دس جبهؼِ صَست پزیشفتِ است کِ اگش ایري  

ّبر ػظیرن دس     اهش اداهِ یبثذ، ضبّذ خلك پیطشفت

ّبر هختلف تَسظ ایي لطش دس جبهؼِ، جْبى  حَصُ

 ٍ هٌغمِ خَاّین ثَد. 

ٍر  ثب تَجِ ثِ دس پیص ثَدى سٍص جوؼیت گفت: اگش  

فکشر ثشار هؼض  کبّص جوؼیت کطَس ًٌوبیریرن،   

جوؼیت جَاى کطَس کِ اکٌَى هبیِ ًطبط، پَیبیی ٍ 

پیطشفت کطَس است دس آیٌذُ ار ًِ چٌرذاى دٍس    

 جبر خَد سا ثِ جوؼیتی پیش خَاّذ داد.

ضبیبى رکش است دس ایي هشاسن کِ ثِ ّوت هذیشیت 

فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ تفشش ٍ ثب هحرَسیرت   

اصدٍاج ٍ ًمص جَاى دس افضایص جوؼیت ثرشگرضاس     

گشدیذ، سییس هشکض ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشسرتربى   

تفشش دس خصَظ هطبٍسُ لج  اص اصدٍاج ٍ ثْذاضت 

 اصدٍاج سخٌشاًی ًوَد.

جطه بسرگ آسماوی تریه جوان 

 در داوطگاه تفرش برگسارضد 

ثِ گضاسش خجشًبهِ ، کشسی آصاد اًرذیطری ثرب        

اًرجروري        هَضَع پَضص ٍ هذگشایی ثِ ّورت 

اسالهی داًطجَیبى داًطگبُ تفشش دس سربلري       

اجتوبػبت حبج اثشاّین ًصیش  داًطگبُ ترفرشش      

ثشگضاس ضذ.دس ایي ًطست دٍ گشٍُ داًطرجرَیری     

دیذگبُ ّبر خَد سا پیشاهَى  ضشٍست حجبة، ًَع 

پَضص، آیبت ٍ سٍایبت هَجَد دس ایي هرَضرَع،   

ٍضؼیت فؼلی جبهؼِ، هیضاى پَضرص، حرجربة      

آلبیبى ٍ خبًن ّب ٍ ... هغشح کشدًذ ٍ دس ًرْربیرت    

 استبد جلسِ جوغ ثٌذر الصم سا صَست داد.  

کرسی آزاد اودیطی با موضوع 

پوضص و مدگرایی در داوطگاه 

 برگسار ضد  تفرش

ثِ گضاسش خجشًبهِ ، ثِ هٌبسجت گشاهیذاضت سٍص   

جَاى ٍ سٍص هلی جوؼیت، ایستگبُ جوؼیت ثِ ّوت 

هذیش فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ ثب ّوکبسر ضرجرکرِ      

ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى تفشش دس صرحري       

داًطکذُ هٌْذسی داًطگبُ تفشش دایش گشدیذ. ایي 

ثشًبهِ ثبّذف تشٍیج اصدٍاج جَاًبى ٍ فشصًذ آٍسر، 

ّبر تغرزیرِ ٍ      هطبٍسُ اصدٍاج، ثبسداسر ٍ هطبٍسُ

ثْذاضت ثشگضاس گشدیذ. حضَس سئیرس ضرجرکرِ        

ثْذاضت ضْشستبى ٍ اسائِ ثیبًربت دس خصرَظ       

 ِ ّربر     اصدٍاج ٍ هطبٍسُ پیص اص اصدٍاج  اص ثشًبهر

 اصلی دس کٌبس ایي ایستگبُ ثَد.

 ایستگاه جمعیت 

 در داوطگاه تفرش  برپا ضد

ثِ گضاسش خجشًبهِ ، پٌجویي ّوبیص ضیَُ ّبر ًرَیري   

تشثیتی ثب هحَسیت پیطگیشر اص آسیجْبر اجتوبػی ثرِ  

ّوت  ًبصحبى سالهت اداسُ ثْضیستی ضْشستبى تفشش 

خشدادهبُ دس هح  آهفی تبتش اداسُ فشٌّگ ٍ اسضربد     8

اسالهی ضْشستبى تفشش ثشگضاس گشدیذ.  دس ایي ّوبیص  

دس خصَظ سٍاثظ ٍ هْبستْبر فشدر ثیبًبتی اسائِ گشدیذ. 

ّوچٌیي  ًمص خبًَادُ ٍ ٍالذیي دس کبّص آسیجرْربر   

اجتوبػی ٍ اػتیبد ثشسسی ٍ هْبستْبر اجتوبػی ٍ سٍاثرظ  

ٍالذیي ثب فشصًذاى ٍ جَاًبى حبئض اّویت تلمی گرشدیرذ.   

ضبیبى رکش است هذیش فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطرگربُ     

 تفشش ًیض دس ایي ّوبیص حضَس داضت. 

همایص ضیوه های وویه تربیتی در 

 پیطگیری از آسیب های اجتماعی 

 10 گزساًذ.  اش سا ثِ اعبػت خذاًٍذ هی :      خذاًٍذ دٍستذاس جَاًی است کِ جَاًی حضشت هحوذ )ظ(



های دانشجویی تا شعار کلی ارتقاقا       هفته خواتگاه

ها، اصالح الگوی مصقف،، ادقذا         کیفیت خواتگاه

ته مذت یک هقفقتقه        ۵۲اردیثهشت  ۵۲وعمل از 

 تفگزار شذ.

ته  گزارش خثفنامه، در هفته خواتگاه ها، تا توجه ته  

تفنامه ریزی های ته عمل آمذه در کارگقفوه هقای     

تشکیل شذه در معاونت دانشجویی و فقفهقیقگقی     

تفنامه های مختلف ففهیگی، ورزشی و تففیحی در   

در سطح خواتگاه های دانشجویی تفگزار گقفدیقذ.     

رویکفد تفنامه ها در راستای تفویج اصول صحقیقح   

زنذگی خواتگاهی، جلة مشارکت دانشجویقا  در    

مذیفیت های اجفایی و کارآففییی و تفویج ورزش   

در محیط های خواتگاهی، از طفیق  اجفای مساتاات 

ورزشی، تفپایی جشیواره هایی تقا مقوعقوعقات         

ورزشی، سالمت و تیذرستی در زنذگی خواتگاهقی،  

ایستگاه سالمت در دو خواتگاه کوثف و امیفکثیف  تقا  

حضور نیفوهای مجفب هالل احمف شهفستا  و نیقز  

 تفگزاری اردوهای ففهیگی و تففیحی تود.

 هفته خوابگاه ها 

تفرش همراه با  در دانشگاه  

 برنامه های متنوع برگزار شد

 ۵ادامه از صفحه 

مساتاات شطفنج که ته مذت سه شقة تقه روش        

سویسی  تفگزار گفدیذ، پیما  فذایی، علی صاددی و 

مسعود ساریخانی ته تفتیة حائز ماا  اول تا سقو   

شذنذ. در مساتاات طیاب زنی که ته مذت دو شة تا  

دونذه ته صورت ددیاه ای تفگقزار شقذ،      ۲5حضور 

لاما  محمذی،سعیذ کوهی و امین شهقثقازی تقه      

تفتیة  ماا  اول تا سو   را کسقة کقفدنقذ. در         

مساتاات تییس روی میز پس از چهار شة ردقاتقت   

مصطفی حسن زاده، علی صاددی و احقمقذ رعقا      

داسمی نژاد ته تفتیة ماا  اول تا سو  را کسقة      

کفدنذ. در مساتاات تذمییتو  که ته مذت سه شقة   

تفگزار گفدیذ، آرش گزی، ففهاد ففهمقیقذپقور و      

حمیذسلیمانی ته تفتیة ماا  اول تا سو  را کسقة  

کفدنذ. در مساتاات فوتثال دستی تا حضور تیم های 

شفکت کییذه ته صورت دو نففه تیمی ته مذت  دو   

شة در سالن ورزشی دانشگاه تفگزار گفدیقذ کقه     

آدایا  سجاد خا  میفزا،علی تهارلو ماا  اول، سییا 

صیامی و محمذ یگانه ماا  دو  و محمذ امانی میظم 

و میصور مصطفایی ته ماا  سو  دست یافتیقذ. در     

مساتاات آمادگی جسمانی که که ته مذت چهار شة  

ته صورت ایستگاهی تفگزار گفدیذ، تقیقیقامقیقن        

دفنلی،اتوالفضل دالور،محسن احمذی  مقهقتقاش،      

مسعود رحیمی، میالد اتوالحسیی و علی کاوئی تقه    

تفتیة نففات تفتف شذنذ. در مساتاات تقانقوا  در      

تییس روی میز فاطمه رجثی،فاطمه مطلثی و عادله 

سخایی ته تفتیة  ماا  اول تا سو   را کسة کفدنذ. 

در دارت آزاد حاج علی ، شیذا رزادی، زهفا دانیالی 

ته تفتیة  ماا  اول تا سو   را کسة کقفدنقذ. در      

تذمییتو  زهفا رمضانی،الها  احتفامی و سقمقیقفا     

صفاری ته تفتیة  ماا  اول تا سو   را کسة کفدنذ. 

در شطفنج سمیه تاالیی،مهسا کفیمی و جقمقیلقه      

واشاانی ته تفتیة  ماا  اول تا سو  را کسة کفدنذ.  

در فوتثال دستی تیم های  فائزه مفتضوی و مهفانقه  

عاتذی، شثیم آرر و فاطمه میفزایی، زهفا احمذی و 

شیذا چمن کارته تفتیة  ماا  اول تا سو   را کسة 

کفدنذ.  در مساتاات طیاب زنی زییة عثقذالقهقی،     

شادی اتفاهیمی و غزاله حسییی فف  ته تفتیة  ماا  

اول تا سو   را کسة کفدنذ.  در مساتاات طقیقاب     

کشی تیم های کوثف،الزهفا و یاسین و در مساتاقات  

وسطی تیم  آرر،میفزایی ، احمذی،عاتذی،داودنذی ، 

تیم کفیمی ،حاج علی،هاشقمقی،حقاجقی شقیقف         

علی،دانیالقی و تقیقم عقلقیقزاده،فقف ،زهقفا               

دانشورکار،رعایی و تاالیی ته تفتیة  ماا  اول تقا    

سو   را کسة کفدنذ.  در والیثال تیم وحیذی فقف،   

تیم میعم خواه دو  و تیم شهذوست ته تفتیة  ماا  

اول تا سو   را کسة کفدنذ. شایا  رکف است هیات  

ورزش شهفستا  در رشته های مختلف در تفگزاری 

 این مساتاات  تا دانشگاه تففش همکاری داشت. 

 جمعی اعتااد  جمعی و من ته کار دسته های دانشجوئی ففصتی تفای دانشجو ایجاد میکیذ تفای کار دسته اما  خامیه ای : تشکل 
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 1اداهِ اس غفحِ 

دکتز هحوذ قبسن سحبة تػزیح کزد: فضبی عمومَهم      

 ،کطَر ثزای ٍرٍد ثِ عزغِ سبسًذگ  ٍ تَلیذ هْیب اسم  

التحػیالى ثبیذ ثب عشم راسخ ٍ ّو  استَار  رٍ فبرغ اسایي

ٍ کست تجزثِ کبری ثب اهیذ ٍارد ثبسار کبرضذُ ٍ کطَر را 

 درراُ تَسعِ ٍ پیطزف  یبری ًوبیٌذ.

هسئَل ًْبد ًوبیٌذگ  هقبم هعظن رّجزی در داًطمامبُ   

تفزش ًیش در ایي آییي ضوي ثیبى حذیث  اس اهیزالوؤهٌیي 

ّب گمفم : تمَقم          در خػَظ تحول هطکالت ٍ سخت 

التحػیالى اس هسئَلیي ثزای کست کبر، تَق   داضتي فبرغ

التحػیالى ثبیذ در سبیِ تمالش ٍ       ثجبی  ًیس  ٍ فبرغ

 ٍکبر اقذام ًوبیٌذ. ّو  خَد ثزای کست

االسالم رسَل ظزاف  در اداهِ ضوي تجزیک اعیبد  حج 

اردیجْط  رٍس رٍاثظ عوَه  ٍ ارتجبعمبت،   27ضعجبًیِ ٍ 

ّب را اس ٍظبیف خغیمز رٍاثمظ      تجلیغبت ٍ ارتجبط ثب رسبًِ

عوَه  داًس  ٍ اس ٍاحذ رٍاثظ عوَه  داًطابُ تفمزش  

 تقذیز ًوَد.

تکویل  داًطابُ تفزش ًیمش   هعبٍى آهَسض  ٍ تحػیالت

 ُ ّمبی     در ایي آییي گف : داًطابُ تفزش در ثیي داًطاب

ثٌذی آسهَى کبرضٌبس  ارضذ سمبل     کطَر در ًظبم رتجِ

 را کست ًوَدُ اس .  25رتجِ  94

ًمفمز اس      213دکتز  هْذی جعفزی پٌبُ ثب اضبرُ ثِ ایٌکِ 

ّبی هختلف ایي داًطابُ در آسهَى  التحػیالى رضتِ فبرغ

ُ  94کبرضٌبس  ارضذ سبل  ّمبی دٍلمتم          در داًطامب

اًمذ، افمشٍد: درغمذ همتمَسمظ               ضذُ پذیزفتِ  کطَر

ّبی کبرضٌمبسم     ضذگبى ایي داًطابُ در آسهَى پذیزفتِ

ثبضذ کِ ایي آهبر ثبالتمز   درغذ ه  42/86، 94ارضذ سبل 

ّمبی همغمز        ضذگبى ثزخ  اس داًطابُ اس آهبر پذیزفتِ

 اس .   کطَر

تکویل  داًطامبُ تمفمزش        هعبٍى آهَسض  ٍ تحػیالت

التحػیالى داًطابُ تفزش  قجَل  فبرغ اداهِ داد: ٍضعی   

آهیش ثمَدُ     ًیش ثسیبر هَفقی  94در آسهَى دکتزی سبل 

اس  کِ ًطبى اس ایي حقیق  دارد کمِ همَفمقمیم             

ثبضذ. هعبٍى   اسحذ اًتظبر ه  داًطجَیبى ایي داًطابُ ثیص

تکویل  داًطابُ تفزش تػمزیمح      آهَسض  ٍ تحػیالت

 ِ ضذگبى ایي داًطابُ  کزد: افشایص درغذ هتَسظ پذیزفت

ًسمجم  ثمِ         94ّبی کبرضٌبس  ارضذ سبل  در آسهَى

ّبی گذضتِ در سبیِ تَجِ ثِ ٍضعی  کمیمفمیم         سبل

آهَسی ٍ تمالش   آهَسض ، هحیظ عجیع  تفزش ثزای علن

 التحػیالى داًطابُ هحقق ضذُ اس . فبرغ

آهَختابى داًطابُ تفزش ثب اّذای  در ایي هزاسن اس داًص

 لَ  یبدثَد تقذیز ضذ.

 آموختگانداوش

 داوشگاهتفرش

موفقیتعلمیخودراجشه

 گرفتىد
 

آهَختابى داًطابُ تفزش     خجزًبهِ: داًص 

التحػیل  حضَر یبفتٌذ ٍ      در جطي فبرغ  

هَفقی  علو  خَد را ثب حضَر              

 ّبی خَد جطي گزفتٌذ.  خبًَادُ

 90-91آهَختابى سبل تحػیل         داًص

داًطابُ تفزش ثِ ّوزاُ خبًَادُ  خَد در         

سبلي اجتوبعبت حبج اثزاّین ًػیز          

داًطابُ تفزش حضَر یبفتٌذ تب آغبس          

هزحلِ جذیذ سًذگ  خَد را ثزای ٍرٍد ثِ         

 عزضِ کبر  ٍ  فعبلی  جطي ثایزًذ. 

آهَختابى هقبع     در ایي هزاسن داًص     

کبرضٌبس  ٍ کبرضٌبس  ارضذ ثِ ّوزاُ        

 استبداى ٍ هسئَلیي حضَر داضتٌذ.

التحػیالى ثب پَضیذى لجبس ٍیژُ         فبرغ

التحػیل  ثب ضَر ٍ ًطبط در سبلي           فبرغ

اجتوبعبت حبج ًػیز  حضَر یبفتٌذ ٍ          

ّبی یبدگبری سیبدی اس ایي رٍیذاد         عکس

 یبدهبًذً  گزفتٌذ.  ثِ

ٍ گل اس       تقذیزدر ایي جطي ثب  اّذا لَ          

التحػیالى هقبع  کبرضٌبس  ٍ          فبرغ

 کبرضٌبس   ارضذ تجلیل ضذ.

ّبی ایي آییي  تجلیل اس          اسجولِ ٍیژگ  

التحػیل ، دٍقلَّبی     ّبی جَاى فبرغ    سٍج

التحػیل داًطابُ تفزش ٍ اجزای         فبرغ

هَسیق  سٌت  تَسظ گزٍُ تسٌین ثِ         

سزپزست  ٌّزهٌذ گزاه  هحوَد ًَرٍسی     

التحػیالى هَاجِ    ثَد کِ ثب استقجبل فبرغ    

 ضذ.

ّوچٌیي آتلیِ عکبس  ًیش ثب استقزار          

ایستابُ عکس در ایي هزاسن اس             

التحػیالى عکس یبدگبری گزف  ٍ ثِ        فبرغ

 آًبى تقذین ًوَد.

 داًطجَیبى ثِ عٌَاى ًیزٍّبى هتخػع در آیٌذُ کطَر ًقص هْوى خَاٌّذ داض . اهبم خبهٌِ ای :     12



 4اداهِ اص غفحِ 

تا تاهیي ًیرشٍ   هؼاٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی گفت:  

اًتظاهات خَاتگاُ اهام ػلی )ع( )خَاتگاُ هرشورَم      

داًطجَ  پسش داًطگاُ ًریرض      58ضاکش ( وذٍد  

اسکاى دادُ ضذًذ. ٍ  ساخت ووام ّا  هتوشکض ٍ  

سًگ آهیض  هکاى ّا  ػوَهی دس خَاتگاُ چوشاى ٍ 

ول هؼضل گشهایطی خَاتگاُ الضّشا تا اضافِ ًوَدى 

یک هٌثغ  تِ هَتَس خاًِ آى سا، اص دیگش الرذاهرات   

اساسی غَست پزیشفتِ دس ایي اداسُ ػٌَاى ًوَد ٍ   

ساُ اًذاص  اتَهاسیَى خَاتگاُ ّا، گیرت ٍسٍد ٍ      

خشٍج خَاتگاُ ّا ٍ وػاس کطی خَاتگاُ یاسیي سا   

اص الذاهات آتی داًست. هؼاٍى داًطرجرَیری ٍ         

فشٌّگی  گفت: یک هؼضل اساسی دس سال گزضتِ  

ػذم تخػیع تَدجِ تؼویش ٍ تجْیض خَاتگاُ ّا تَد 

کِ تا تَجِ تِ هستؼول تَدى تجْیضات خَاتگاُ ّا، 

تجْیض اتاق ّا  خَاتگاُ ّا تسیاس هْن است. دکتش  

وثیثی افضٍد: ها هؼتمذین کِ ظشفیت خَاتگاُ ّرا   

هلکی داًطگاُ تایذ تیطتش گشدد ٍ هی تایسرت اص    

ظشفیت خیشیي استفادُ ًوایین. ٍ  اداهرِ داد:         

خَاتگاُ یاسیي ٍ ساخت ٍاوذ ّا  تِ غَست چٌاًچِ 

ًؼل اسثی تکویل ٍ ساختِ ضَد، هطکل دخرترشاى   

داًطجَ تشا  ّویطِ ول خَاّذ ضرذ. هرؼراٍى         

داًطجَیی ٍ فشٌّگی  دس خاتوِ هثاوث اسائِ ضذُ 

اهرَس  هحتشم دس تاب ایي اداسُ ضوي تطکش اص هذیش 

اداس  دس خػَظ سفغ هطکل تاسیساتی خَاتگراُ  

ّا ٍ سسیذگی تِ فضا  سثض آى، خاعش ًطاى ًورَد:  

اگش دٍ ًیشٍ  تاسیساتی آتی ٍ تشلی ٍ  یک ًیرشٍ   

فضا  سثض هختع خَاتگاُ ّا لحاػ گشدد، دس تراب  

 خذهت سساًی تِ داًطجَ گطایطی خَاّین داضت.

 اداسُ سفاُ:

هؼاٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی  دس خػَظ تَغیر   

اداسُ سفاُ گفت: ضایذ تٌْا اداسُ ا  کِ سٍال کراس       

ّا  تؼشی  ضذُ آى هٌظن ٍ خاسج اص ًرَسراًرات      

هختع وَصُ داًطجَیی ٍ فشٌّگی هی تاضذ، ایري  

اداسُ است. الثتِ ایي تذیي هؼٌا ًیست کِ ورجرن      

کاس  ایي اداسُ کن است، تلکِ ّش سالِ اخز تؼْذات 

داًطجرَ،   0222هحضش  ٍ ایجاد پشًٍذُ تشا  وذٍد 

ثثت دس خَاست ّا  ٍام داًطجَیاى دس ّش تشم ٍ   

اًجام اهَس فاسؽ التحیلی، تؼییي تذّی ٍ غرذٍس      

دفتشچِ الساط ٍ ... تِ خَتی ًطاى هی دّذ کِ ترا     

چِ اًذاصُ ایي اداسُ پش هطـلِ هی تاضذ. ٍ  اداهرِ   

ًفش  042تِ هیضاى  44داد: دس تشم دٍم سال تحػیلی 

ٍام  7ٍام ضشٍس ،  24ٍام هسکي،  20ٍام تحػیلی، 

ٍام تٌیاد ػلَ  پشداخت  02ٍام ضْشیِ،  24اصدٍاج، 

گشدیذ. دکتش وثیثی دس خاتوِ هثاوث دس خػرَظ   

ایي اداسُ گفت: هیضاى اػتثاس ّش داًطگاُ ترَسرظ      

غٌذٍق سفاُ داًطجَیاى کطَس ٍ هتٌاسة تا تؼرذاد  

داًطجَیاى آى داًطگاُ تؼییي هی گشدد کِ دس سال 

تحػیلی کِ دس پایاى آى هی تراضریرن هریرضاى          

تشا  داًطگاُ تفشش تَدُ اسرت ٍ       2004502222

داًطگاُ ّا تٌْا ٍظیفِ ثثت ًام اص هتماضیراى ٍام    

ّا  گًَاگَى سا داضتِ ٍ ًْایتاً هثالؾ ٍام تِ جض ٍام 

ضْشیِ ًیض هستمیواً اص غٌذٍق تِ وسراب خرَد       

 داًطجَ ٍاسیض هی گشدد. 

 اداسُ تشتیت تذًی ٍ فَق تشًاهِ:

هؼاٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی سؼی دس استما کوی ٍ   

کیفی تشًاهِ ّا  ٍسصضی سا اص هْوتشیي اٍلرَیرت     

ّا  وَصُ داًطجَیی دس سالی کِ گزضت، داًست 

ٍ هْن تشیي الذام دس ایي ساستا سا تشگضاس  جذ  تش 

ٍ هٌظن تش ضَسا  ٍسصضی داًطگاُ ػٌَاى ًرورَد.   

ّوچٌیي تَجِ تِ جطٌَاسُ ّا  ٍسصضی تْراسُ ٍ    

پاییضُ ًیض دس دستَس کاس هؼاًٍت لشاس گشفرت کرِ     

دسغذ  داًطجَیاى  82واغل آى استمثال تیص اص 

دس جطٌَاسُ ٍسصضی اخیش تَدُ است. اص دیرگرش        

سیاست ّا  ایي اداسُ پزیشش هیضتاًی هساترمرات   

کطَس  ٍ هٌغمِ هی تاضذ کِ آخشیي آى هیضتراًری   

 7هساتمات فَتسال پسشاى داًطگاُ ّا  هٌغمرِ    

ٍ کسة همام سَم تین فَتسال  44کطَس دس اسفٌذ 

داًطگاُ تَد. ٍ  تػشیح کشد: دس خػَظ وضَس دس   

سرْروریرِ      0الوپیاد ّا  ٍسصضی هَفك تِ کسة 

تکَاًذٍ پسشاى ٍ یک سْویِ ضٌا  دخرترشاى دس     

الوپیاد پیص سٍ دس هطْذ، گشدیذین. ّوچٌیي ترا     

ووایت ٍ سشهایِ گزاس  داًطجَیراى ضراّرذ ٍ        

ایثاسگش هَفك تِ کسة دٍ سْویِ ضٌا دخرترشاى     

 42تِ هیضاى  44ضذین. ٍ  افضٍد: دس سال تحػیلی   

دسغذ تَدجِ تخیع یافتِ اص سَ  داًطگاُ تِ ایري  

اداسُ دسآهذ اختػاغی داضتِ این کِ اؿرلرة آى     

تَسظ اتالؿیِ ّا  ووایتی اداسُ کل تشتیت تذًری  

ٍصاست تِ دلیل فؼالیت ّا  چطوگیش ایي اداسُ ٍ     

اسائِ گضاسش ّا  تِ هَلغ ٍ تِ سٍص آى هی تاضذ. ٍ  

افضٍد: لزا تا تَجِ تِ هغالة رکش ضذُ هی علثذ کِ  

داًطگاُ ًگاُ ٍیژُ ا  تِ ایي اداسُ داضتِ تراضرذ.     

دکتش وثیثی دس  اداهِ گفت: اص هْوتشیي هطکرالت   

ایي اداسُ اجشایی ًطذى تشخی اص هػَتات ضرَسا   

ٍسصش داًطگاُ تِ دلیل هسائل هالی هری تراضرذ.      

هؼاٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی افضٍد: هؼضل دیرگرش    

ػذم ٍجَد کاسضٌاس خَاّشاى دس ایي اداسُ اسرت  

کِ اٍال  تش استمثال دختشاى اص فؼالیت ّا  ٍسصضی 

اثش گزاضتِ ٍ ثاًیا دس اػضام تیرن ّرا  ٍسصضری        

دختشاى تِ هساتمات هطکل ساص هری گرشدد ٍ          

هػذاق تاسص آى، تِ دلیل ًثَد سشپشست تریرن دس     

هساتمِ ضٌا ٍ پیگیش  هَضَع دٍ هذال سا  اخیشا اص 

دست دادین. ٍ  گفت: اداسُ تشتیت تذًی ًثایذ دس     

وذ وضَس دٍ کاسضٌاس دیذُ ضَد ٍ ًیاص تِ ووایت 

تیطتش داسد صیشا کِ ووایت اص ایي تخص ٍ ترخرص   

هطاٍسُ داًطگاُ هػذاق تاسص سشهایِ گزاس  اسرت  

کِ خشٍجی آى سالهت جسن ٍ سٍاى ٍ کراّرص       

افسشدگی دس داًطجَیاى ٍ کاّص هطکالت هتؼالة 

آى سا تِ دًثال داسد.  ٍ  دس خاتوِ گفت: ایجاد اتاق   

ّا  تٌذسستی، ساُ اًذاص  اتاق هطاٍسُ ٍسصضری،    

خشیذ دستگاُ صهیي ضَ  تشا  سرالري ٍسصضری،      

خشیذ دستگاُ تشدهیل تشا  خَاتگراُ خرَاّرشاى،      

صهیي ّا  ٍسصضی ّوچَى ٍالیثال ٍ اسکیرت دس    

خَاتگاُ ّا  داًطجَیی دس دستَس کاس ایي اداسُ هی 

 تاضذ.

  تؼذ اداهِ دس غفحِ 

کٌین داًطجَ سٍضٌفکش توام ػیاسِ  اهام خاهٌِ ا  : تشداضت ٍ تَلّغ تٌذُ ٍ ًظام اسالهی اص  داًطجَ ایي است کِ فکش هی

 هسلواى است؛هتذیّي است . 
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 31اداهِ اس غفحِ 

 هزکش هطبٍرُ ٍ ثْذاضت:

هؼبٍى داًطجَیی ٍ فزٌّگی در خػَظ ایي هزکش 

گفت: در تؼزیف هزکش در ًوَدار سبسهبًی داًطگابُ   

ّب، اختیبرات ٍ گستزدگی فؼبلیت هزاکش، ّوچاَى  

هذیزیت ّب در ًظز گزفتِ ضذُ است ٍ در ٍاقغ در   

سیز هجوَػِ ّز هزکش، ادارات ٍ ٍاحذ ّبیی تؼجیاِ  

هی گزدد لذا ثب تَجِ ثِ اّویت سالهت جسان ٍ      

رٍاى اًسبى ّب ثِ خػَظ داًطجَیبى ثِ ػاٌاَاى   

قطز ًخجِ ٍ آیٌذُ سبس کطَر ثِ درستی ًبم هزکاش  

 ثز ایي حَسُ اس هؼبًٍت قزار دادُ ضذُ است. 

دکتز حجیجی  گفت: یکی اس هْن تزیي دغذغِ ّبیی  

کِ ثِ ضخػِ ٍ در جلسبت ٍسارتی ضبّذ آى ثاَدُ  

ام، اّویت داضتي هزاکش هطبٍرُ ثزای هقبهبت ػبلی 

ٍسارت ػلَم هی ثبضذ. ٍی تػزیح کزد: ثِ دلایا      

غٌؼتی ثَدى داًطگبُ تفزش ٍ ًجَد رضتِ هطبٍرُ، 

کوجَد کبرضٌبسبى ارضذ هطابٍرُ در سا اح          

ضْزستبى ٍ پبییي ثَدى تؼزفِ هطخع ضاذُ اس      

سَی دفتز هطبٍرُ سبسهبى اهَر داًطجَیبى ثزًبهِ 

ّبی هزکش هطبٍرُ ٍ ثْذاضت داًطگبُ ثِ حضاَر    

چٌذ سبػتِ پشضک ٍ ٍیشیت هزاجؼیي، حضَر چٌذ 

سبػتِ هطبٍر ٍ هطبٍرُ هزاجؼیي ٍ اًجابم راز      

ّبیی ّوچَى پبیص سالهت داًطجَیبى جاذیاذ     

الَرٍد، سیوبی سًذگی ٍ ... هحذٍد گزدیذُ اسات.      

دکتز حجیجی افشٍد: اس هْن تزیي دغاذغاِ ّابی       

ضخػی ایي جبًت تطکی  پزًٍذُ سالهت جسن ٍ 

رٍاى ثزای ّز داًطجَ ّوچَى پزًٍذُ آهاَسضای     

ضخع، ثزگشاری هطبٍرُ ّبی گًَبگَى تحػیلای،  

ضغلی، هْبرتی ٍ اجزای رز  ّبی گًَبگَى ّوچَى 

هیشاى افسزدگی ثِ دلی  کَچکی ٍ کوجَد اهکبًبت 

 ضْزستبى ٍ ... است.

 ادارُ ک  اهَر داًطجَیبى ضبّذ ٍ ایثبرگز 

هؼبٍى داًطجَیی ٍ فزٌّگی گفت: هذیزیت اهاَر     

داًطجَیبى ضبّذ ٍ ایثبرگز در ّز داًطگبُ ثٌب ثاِ    

هػَثِ ضَرای ػبلی اًقالة فزٌّگی سیاز ًاظاز        

هستقین رئیس داًطگبُ در دٍ ثخص آهَسضای ٍ    

 فزٌّگی ٍ فَق ثزًبهِ است.

ٍی افشٍد: ایي ادارُ دارای ستبد هزکشی هتطاکا     

اس : رئیس داًطگبُ   )رئیس ستبد(، رئیس سبسهابى     

ثٌیبد ضْیذ استبى، هؼبٍى فزٌّگی سبسهبى ثٌیابد  

ضْیذ استبى، هؼبٍى آهَسضی ٍ هؼبٍى داًطجَیای  

داًطگبُ، هذیزک  داًطجَیی ٍ هذیزک  خاذهابت   

آهَسضی داًطگبُ، دٍ ػضَ ّیأت ػلوی، هذیز اهَر 

داًطجَیبى ضبّذ ٍ ایثبرگز )دثیز ستبد( است کاِ    

کلیِ ثزًبهِ ّب در ستبد اهَر داًطجَیبى ضبّاذ ٍ    

ایثبرگز هَرد ثحث ٍ ثزرسی قزار هی گایازد. ٍی      

اداهِ داد: اس ایي رٍ ادارُ ک  اهَر داًطاجاَیابى       

ضبّذ ٍ ایثبرگز داًطگبُ تفزش  ثب رٍیکزدی ًَیاي  

در جْت سبسهبًذّی ٍ اًسجبم ثیطتز فؼبلیت ّبی 

فزٌّگی ٍ رسیذگی ثِ هسبی  آهَسضی ٍ ثْاجاَد   

ٍضؼیت ػلوی داًطجَیبى ضبّذ ٍ ایثبرگز ثب ثزًبهِ 

ّبی هذٍى اس پیص تؼییي ضذُ ثِ ارائِ خذهبت ثاِ  

 داًطجَیبى ضبّذ ٍ ایثبرگز هی پزداسد.

در خبتوِ  گفتگَ در خػَظ  ادارات داًطجاَیای   

ػبه  هذیاز  ،دکتز حجیجی ضوي تطکز اس غضٌفزی 

هبلی در حَسُ داًطجَیی گفت : ثب دقت ثبال ی ایي  

ضخع اهَر هبلی ایي حَسُ ثسیبر رٍضي ٍ هطخع 

گزدیذ ٍ ثبػث ضذ کِ ػلیزغن هطکالت هبلی کاِ    

اغلت داًطگبُ ّب ثب آى هَاجِ هی ثبضٌذ، ثتَاًایان   

 ثزًبهِ ریشی هٌبسجی داضتِ ثبضین. 

ادارُ فؼبلایات ّابی       -ادارُ فزٌّگی ٍ اجتوبػی 

 ػلوی 

هؼبٍى داًطجَیی ٍ فزٌّگی غذٍر هجَس ًطزیبت، 

ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی ًطزیبت، ثازگاشاری     

هٌظن جلسبت کویتِ ًبظز ثز ًطزیبت، هاذیازیات    

کبًَى ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی، خجزگاشاری درگابُ     

فزٌّگی را  اس ٍظبیف ادارُ فزٌّگی ٍ اجتوابػای   

داًطگبُ ػٌَاى کزد ٍ افشٍد: کویتِ ًبظز ثز ًطزیبت  

غَرت هاٌاظان       در فضبیی آساد در ثیبى افکبر ، ثِ

کٌذ. دکتز حجیجی گفت: در      جلسبتی را ثزگشار هی

ثاٌاذی      سبل تحػیلی آیٌذُ ثزای  اٍلیي ثبر رتجِ

ًطزیبت داًطجَیی اًجبم خَاّذ ضذ  ٍ ثاَدجاِ     

 یبثذ. هبلی  ًطزیبت ثز اسبس آى اختػبظ هی

ٍی افشٍد: اًجوي اسالهی داًطجَیبى تفزش کاِ      

تحت  اتحبدیِ اًجوي ّبی اسالهی هستق  اسات،   

در داًطگبُ فؼبلیت دارد ٍ اخیزاً اًجوي اساالهای   

ضذُ اسات      ّب اضبفِ  داًطجَیبى پیطزٍ ثِ تطک 

کِ ثب تَجِ ثِ اًتخبثبت پیص رٍ در سبل آیٌذُ  هی 

رلجذ داًطگبُ اّتوبم ٍیژُ ثِ ثخص فزٌّگی داضتِ 

ثبضذ ٍ  ًقص پذراًِ هسئَالى داًطگبُ  اًجبم ضَد. 

هؼبٍى داًطجَیی ٍ فزٌّگی داًطگبُ گفت: اًجوي  

ػٌاَاى تطاکا        اسالهی داًطجَیبى داًطگبُ ثِ

داًطجَیی در حبل حبضز دفاتاز کابری ًاذارد         

ٍاهیذٍارین ثب ّوکبری هسئَلیي هزثَط ایي هطک  

 هزتفغ گزدد.

دکتز حجیجی گفت: جطٌَارُ قزآًی ًخستیي ثبر در  

در ، ثِ غَرت ّوبٌّگ ثب سبیز داًطگبُ ّب 49سبل 

ّب ثزگشار ٍ داًطجَ ثِ هسابثاقابت       توبهی گزایص

 ای اػشام گزدیذ. هٌ قِ

احوز ٍ    دکتز حجیجی ثب ثیبى ایٌکِ دٍ کبًَى ّالل 

 49ّبی ثزتاز سابل        ػٌَاى کبًَى ثیت )ع( ثِ اّ 

ضٌبختِ ضذًذ، گفت: ثزگشاری هزاسن ّبی ػشاداری 

ٍ اػیبد، ثبسدیذ هبّبًِ اس هزکش سبلوٌذاى ثبًًَسیجِ 

تفزش، ثزپبیی ثبسارچِ خیزیِ اهیذ ثِ ًفغ کَدکابى  

ثایات )ع( ٍ          ّبی  کبًَى اّ  سزربًی، اس فؼبلیت

 احوز ثَدُ است.  ّالل

هؼبٍى داًطجَیی ٍ فزٌّگی داًطاگابُ گافات:       

ثزگشار ضذ ٍ ثزای  49پبک در سبل داًطگبُ ّوبیص 

سَهیي ثبر هَرد تقذیز کویتِ پیطگیزی ٍ فزٌّگی 

 ستبد هجبرسُ ثب هَاد هخذر استبى قزار گزفت. 

دکتز حجیجی تػزیح کزد: هیشثبًای اس هاذیازاى         

ثؼذ اس سبلیبى رَالًی اس دیاگاز    9فزٌّگی هٌ قِ 

ّبی هذیز فزٌّگی در ایي سبل ثَد کِ هَرد  فؼبلیت

 قزار گزفت. 9تقذیز دثیزخبًِ هٌ قِ 

 اداهِ در غفحِ ثؼذ

 14 اهبم خبهٌِ ای : هْوتزیي فزیضِ داًطجَیی آرهبًخَاّی است. 



 47ادامٍ اس طفحٍ  

داوشجًیی ي فزَىگی  داوشگاٌ گفت5 ترزا      معاين 

َرا مرزا ر        ايقات فزاغت داوشجًیان در خًاتگاٌ

در ورررز     ویرش    َا  مُارت سوذگی  جشه ي کالس

 شذ. گزفتٍ

دکتز حثیثی تا تیان ایىکٍ  تحقق ريحیٍ وًآير  ي   

کارآفزیىی در فضا  پزوشاط علمی  ي داوشجًیی اس 

َا  علمی ي داوشجًیی ا ت، گفرت5   اَذاف  اوجمه

َا  علمی تا گزيٌ َرا    عثق قاوًن اوتخاتات اوجمه

علثذ مذیزان گرزيٌ ورقر          آمًسشی ا ت ي می

تز  در َمکار  تا ایه ادارٌ داشتٍ تاشرىرذ.    پزروگ

ي   افشيد5 تٍ مىرًر تمزکش گزيٌ َا تز فرعراتریرت      

اوجمه َا  علمی تز ا اس قاوًن ا اتیذ مشاير اس   

َز گزيٌ تحاػ شذٌ اوذ کٍ  تاسيان فزَىگی َستىذ 

ي حمایت تیشتز  اسآوچٍ کٍ اکىًن ا ت،  اس ا اتیذ 

ريد چزاکٍ َز رشتٍ متخظض مزتًط ترٍ     اوترار می

خًد را تزا  تاسدَی تُتز فعاتیت َا،  وریراس دارد.     

دکتز حثیثی تا تیان ایىکٍ  اوجمه علمی مُىذ ری  

 47شیمی، اوجمه علمی تزتز  داوشگاٌ در  را        

َا   شذ، گفت5   تٍ مىرًر ایجاد وشاط علمی، اوجمه

علمی مساتقات راب گلذ تزگ ي ديمیىً را در  غح 

شُز تان ي مًشک کاغذ  تا تحکی  فرزَرىرگ      

تاسیافت تٍ وفع کًدکان  زعاوی محک در  رغرح     

 داوشگاٌ  تزگشار کزدوذ. 

َا  علمی ایه  دکتز حثیثی تا اشارٌ تٍ حضًر اوجمه

داوشگاٌ در َشتمیه جشىًارٌ ملی حرزکرت در       

َا  علمی داوشگاٌ در ایره   گفت5 اوجمه  47مُزماٌ 

جشىًارٌ تا ایجاد غزفٍ، وظة تىز ي پخ  فریرلر     

َا  خًد را تٍ ومای   مساتقٍ راب گلذ تزگ، فعاتیت

 گذاشتىذ.

داوشجًیی ي فزَىگی  داوشگاٌ تا اشارٌ ترٍ    معاين 

داير جشىرًارٌ مرلری       47ایه مًضًع کٍ در  ا  

حزکت در تخ  خالقیت تًدٌ ا ت، گرفرت5 در        

گرذار      َا تایستی  زمایٍ مقایسٍ تا  ایز داوشگاٌ

 َا  علمی طًرت گیزد.  تیشتز  در تخ  اوجمه

  63دکتز حثیثی  خاعزوشان کزد5 تزگشار   تی  اس  

َمرایر  ي      53کارگاٌ ي کالس آمًسشی ي تی  اس 

 8تاسدیذ داوشرجرًیری،       43 میىار علمی، حذيد 

 43ومایشگاٌ تخظظی   ي اوتشرار     8مساتقٍ علمی، 

َرا      شمارٌ وشزیٍ علمی داوشجًیی تً ظ اوجمه

 ا ت. 47َا   ا   علمی اس دیگز فعاتیت

معاين داوشجًیی ي فزَىگی  داوشگاٌ  ترفرزا اس     

اوذاس فزَىگی داوشگاٌ خرثرز    اطالح ي تذيیه چش 

 ٍ ریش   تزا   اوسجرا    داد ي خاعزوشان کزد5 ب روام

ي پًیایی وشزیات داوشجًیی، اطالح ي ترذيیره       

َا  فزَرىرگری     قًاویه ي  مقزرات مزتًط  تٍ تزوامٍ

َرا      َا  فزَىگی ي َىز ، اوجرمره   شامل کاوًن

َا  ا المی َمچىیه ورارت ي رطذ  علمی ي تشکل

َا  داوشجًیی ي ارسیاتی تزوامٍ ي تزگرشار    فعاتیت

 لسلٍ مثاحث فزَىگی يیژٌ داوشجًیان اسجرملرٍ   

َا  در د تًر کار معايوت داوشرجرًیری ي       تزوامٍ

 فزَىگی ایه داوشگاٌ ا ت. 

معاين فزَىگی ي داوشجًیی تا تیان ایىکٍ در حرا   

کاوًن فزَىرگری،     45حاضز داوشگاٌ تفزا  دارا 

تشکل ا المی،تشکل تسیر   5،  َىز  ي اجتماعی

   4رفراَری،  -داوشجًیی در داوشگاٌ ،شًرا  طىفری 

وشرزیرٍ      63اوجمه علرمری ي     46َیات مذَثی، 

 533داوشجًیی ا ت،  افشيد 5  تا اجزا  تیر  اس       

، کمثًد ویزي در ایره       47تزوامٍ فزَىگی در  ا  

 5شًد ي اوجا  ایه حج  کار تىُا تا     تخ  حس می

کارشىاس دشًار ا ت. ي  ضمه تشکز اس  مجریرذ    

حسیىی ي کزی  سرجیىی دي کارشىاس فزَىگی  شاٌ

را تذين حاشیٍ ي تا رضایرت   47َا   ا   کٍ تزوامٍ

داوشجًیی تزگشار  کزدوذ، افشيد5 آییه تقرذیرز اس      

فعاالن فزَىگی ي اجتماعی داوشگاٌ در َرفرترٍ        

 فزَىگی داوشگاٌ تفزا تزگشار گزدیذ.

داوشجًیی ي فزَىگی  داوشرگراٌ      معاين در خاتمٍ 

تفزا در پا خ تٍ  ؤا  خثزوامٍ ضمه تقرذیرز ي     

حًسٌ  مرعرايورت    محتز  تشکز  اس سحمات کارکىان 

ي تا تیان ایىکٍ معتقذ َستىذ داوشجًیی ي فزَىگی 

تا ر یذن تٍ شزایظ آرماوی راٌ سیاد  ماوذٌ ا رت،  

اس طذ ومزٌ اعال  ومرًد. ي        43حًسٌ خًد را  ومزٌ

دتیل ایه ومزٌ را در تخ  داوشجًیی ي فزَىرگری    

تىگىاَا  ماتی ي عاليٌ تز ایه، در تخ  فزَىرگری   

  کمثًد ویزي  اوساوی عىًان ومًد.  

 9ادامٍ اس طفحٍ 

دکتز فتًحی در راتغٍ تا  ایز اقذامات مزکش             

تظزیح کزد5 َمکار  تا ياحذَا  مزتًعٍ داوشگاٌ       

در راٌ اوذاس  ي پشتیثاوی اوًاع اتًما یًن در            

داخل داوشگاٌ اسجملٍ اتًما یًن ادار ، فزَىگی،      

ماتی ي داوشجًیی، فعاتیت دیگز مزکش در ایه مذت         

تًجُی در    َا تحً  قاتل    تًدٌ ا ت کٍ ا تقزار آن    

َا  داوشگاٌ ایجاد     تسُیل ي تسزیع  ایز فعاتیت    

 کزدٌ ا ت. 

ي  تا اشارٌ تٍ ایىکٍ کلیٍ کمثًدَا  قثلی              

درسمیىٍ ارتثاط مخاتزاتی داوشگاٌ تقزیثاً تزعزف       

شذٌ ا ت، گفت5 مًارد جشئی مًجًد، در حا             

تاشذ. رئیس مزکش رایاوٍ،       پیگیز  ي اطالح می    

اوفًرماتیک ي اعالع گفت5 کامپیًتزَا   ایت         

کامپیًتز  داوشجًیی داوشگاٌ اس ورز              

ٍ     افشار  ي وز       خت اوذ ي    افشار  ارتقاء یافت

َا  کامپیًتز  تزا  ا اتیذ ي کارمىذان        ویاسمىذ 

َا  مختلف داوشگاٌ تا حذ تًان مزتفع            تخ 

 گزدیذٌ ا ت. 

دکتز فتًحی تا اعال  تٍ اتما  ر یذن تجُیش کالس         

آمًسا َا  آساد کامپیًتز  داوشگاٌ گفت5 ایه         

  ٌ ٍ   کالس آمادٌ تُز ٌ    تزدار  ت َا   مىرًر تزگشار  دير

ي کارگاٌ َا  آمًسا کامپیًتز   تزا  متقاضیان         

تاشذ. ي     داخل داوشگاٌ ي امًر ارتثاط تا طىعت می       

جُت   ICDLافشيد5 اس عزف مزکش ديرٌ آمًسشی        

آمًسا کارمىذان داوشگاٌ  ي کارگاٌ آمًسشی           

یاتی تخظظی    افشار ي عیة     آشىایی تا  خت   

کامپیًتزَا  شخظی تزگشار شذٌ ا ت کٍ مًرد         

 ا تقثا  قاتل تًجٍ متقاضیان ياقع گزدیذ.

در خاتمٍ گفتگً تا خثزوامٍ، رئیس مزکش رایاوٍ،           

ر اوی داوشگاٌ تا اشارٌ تٍ         اوفًرماتیک ي اعالع   

ٍ    ایىکٍ در اوجا  کلیٍ فعاتیت     جًیی   َا  مزکش طزف

اقتظاد ، دقت ورز ي حسا یت تاال در خزیذَا ي          

اوعقاد قزاردادَا مذورز قزارگزفتٍ ا ت، گفت5 الس        

ا ت ضمه شکزگشار  خذايوذ متعا ، اس             

دریغ ریا ت محتز  داوشگاٌ اس         َا  تی   حمایت

َا  ایه مزکش ي َمچىیه سحمات کارکىان          فعاتیت

محتز  ایه مزکش، کما  تشکز ي قذرداوی را داشتٍ          

 تاش .

 15 خذايوذ ريسٌ را ياجة کزد تا تٍ ي یلٍ آن اخالص خلق را تیاسمایذ. اما  علی )ع(5   
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