
 مذیر پژيَشی ي فىايری داوشگاٌ تفرش :  

داوشگاٌ َای جامع ایران  ۷۳داوشگاٌ تفرش رتبٍ 

 را بذست آيرد 

برگساری اوتخابات الکتريویک اوجمه علمی ي کاوًن  

َای داوشجًیی  برای وخستیه بار از طریك ساماوهٍ  

 جامع اتًماسیًن فرَىگی مُر

اوتخاب داوشجً داوشگاٌ تفرش در شًرای مرکسی 

اتحادیٍ اوجمه َای علمی داوشجًیی مُىذسی برق 

 کشًر

ريیای یکی از ایتام  با دست َهای مهُهربهان       

 داوشجًیان  داوشگاٌ تفرش برآيردٌ شذ
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 سرآغاز سخي

ٌّر، خالقیت، داًص ٍ تخػع، آگاّی  

ٍ ترسین چطن اًذازی رٍضي ٍ ضفافا ،   

بیاًی ضیَا ٍ دل ًطیي ازػولکرد ّفا ٍ      

هَاری ایي چٌیٌی آدهی را در دًفیفای       

پرّیاَّی اهرٍزی با ٍاشُ ای آضٌفا هفی     

سازد کِ هتخػػاى از آى بفِ ػفٌفَاى        

 رٍابط ػوَهی یاد هی کٌٌذ.

زهاًی کِ از ایي ٍاشُ ًام بردُ هی ضفَد،    

ضایذ ایي تاکر در افکار ایجاد گردد کفِ    

رٍابط ػوَهی در یک هحذٍدُ کفَچفک   

قابل اًذازُ گیری بَدُ ٍ هفی تفَاى بفِ        

راحتی بِ آى دسفتفرسفی داضفت، اهفا          

ایي است ّر رٍز کِ هی گفررد     قؼیتٍا

بیص از پیص اّویت ارتفافاتفار بفرای       

ّوگاى هطخع هی ضَد ٍ اهفرٍز بفِ         

جایی رسیذُ این کِ رٍابط ػوَهی فراتفر  

از یک ٌّر، داًص، ػلن ٍ تخػع هطرح 

ضذُ ٍ بایذ در چٌیي ضرایطی با دقت از   

 کوتریي فرغت ّا، بیطتریي بْرُ را برد. 

رٍابط ػوَهی ّا با برخَرداری از داًفص  

تخػػی ٍ پایاٌذی بِ اغَل حرفِ ای ٍ 

اخالقی، ضوي ضٌاخت غحیح هسٍَلیت 

ّا، ًیازّا ٍ هٌافغ هتقابل سازهاى خَد با 

رساًِ ّا را حاظ کردُ ٍ با استفافادُ از     

راّکارّای هٌاسب ارتااتی ٍ پرّیفس از    

اًتظارار ًاهؼقَل ٍ غیفر هفٌفطفقفی ٍ          

خَدداری از درٍؽ پفردازی ٍ پفٌفْفاى         

کاری، سؼی در ارائِ اتالػار ٍ اخفافار     

 ضاا  سازهاى دارد.   

بذٍى ضک در هَفقیت رٍابط ػفوفَهفی،    

بخص ّای هختلای دخیل ّستٌفذ اهفا     

ضایذ یکی از هْن تریي ایي بخص ّا بفِ  

ارتااتار قَی ٍ ٌّر ًَیسٌذگی باز هفی  

گردد.  ٌّر ًَیسٌذگی بِ تَر هسفتفوفر     

در تْیِ گسارش ، خار ، هقالِ ، بیاًیفِ ،    

آگْی ، هػاحاِ ، سخٌراًی ، تفٌفظفیفن     

برٍضَر ، کاتالَگ ٍ ... هَرد استاادُ قرار    

هی گیرد ٍ اگر با درایت در ایي بفخفص     

ػول ضَد هی تَاى بذٍى آًکفِ تفَجفِ      

هخاتااى جلب ضَد بِ اّذا  از پفیفص   

تؼییي ضذُ دست یافت، آًفْفن بفذٍى        

کوتریي ایجاد حساسیت تر  هفقفابفل.     

ٌّر ًَیسٌذگی زهاًی بیطتر بفِ چطفن     

هی آیذ کِ هی تَاى افکار ٍ احسفاسفار   

خَد را در پَضص کلواتی دلٌطیفي بفِ     

خَاًٌذُ القا کٌین تا ٍی بذٍى زحوت ٍ   

بِ سَْلت هَضَع را درک ٍ هفقفػفَد      

ًَیسٌذُ را دریافت کٌذ. از سَیی دیفگفر    

اساض ٍ ریطِ رٍابط ػوَهی بر ارتااتار 

قَی ٍ هٌسجن استَار است، ایي بفخفص   

ًیس یکی از هْن تریي بخص ّای حفَزُ    

فؼالیت رٍابط ػوَهی ّاست ٍ در ّفر      

ضرایطی ًاایذ آى را ًادیذُ گرففت. ارفر      

گراری ٍ کارایی رساًِ ّای جفوفؼفی ٍ      

بخػَظ هطافَػفار ٍ رسفاًفِ ّفای            

تػَیری ) تلَیسیَى( بیطتفر از سفایفر          

تکٌیک ّا ٍ ٍسایل ارتااط جوؼی دیگفر  

است، بٌابرایي ضایستِ اسفت در ایفي         

بخص با دقتی خاظ ػوفل ضفَد. اگفر         

کوی جلَتر برٍین ٍ از زاٍیِ ای دیگر بفِ  

خَد بِ ػٌَاى یک رٍابط ػوَهی ًفگفاُ     

کٌین خَاّین دیذ کِ یکی از هْوتریفي  

ٍظایف رٍابط ػوَهی ّا بخفػفَظ در     

بخص ّای دٍلتی ، تَلیذ ٍ تٌظین خافر  

ٍ تالش ٍ اًتطار بِ هَقغ ٍ هَرر آى در     

رساًِ ّاست. رساًِ ّای جوؼی بِ تفَر   

کلی ٍ بِ دلیل برخَرداری از ٍیفصگفی       

ّای خاظ خَد از جولِ، سرػت اًتطار، 

گستردگی حَزُ هخاتایي، تذاٍم اًتطار 

ٍ در دسترض بَدى ٍ ّوچٌیي پفائفیفي    

بَدى ّسیٌِ ّا ٍ اػتواد ػوَهی جاهفؼفِ   

کِ ایي خَد یک ًکتفِ بسفیفار حفائفس          

اّویت است، ّوَارُ هایذتفریفي ٍ بفا        

غرفِ تریي ابسار برای ارتااتار در ػرغِ 

رٍابط ػوَهی بَدُ ٍ خَاٌّذ بَد. ارزش    

رٍابط ػوَهی بِ خیری است کفِ هفی       

رساًذ ٍ ضری است کِ دفغ هفی کفٌفذ.      

رٍابط ػوَهی جایگاُ خاظ خَد را دارد   

ٍ برای ّویي است کِ از آى بفِ اتفا        

فکر ٍ قلب تپٌذُ یک سازهاى یفاد هفی     

 کٌٌذ.

در دًیای اهرٍز فؼالیت رٍابط ػوفَهفی    

ّا غرفًا اتالع ساًی ٍ خفافر رسفاًفی         

ًیست بلکِ رٍابط ػوَهی پَیا ػالٍُ بفر    

اًجام ّر چِ ػلوی تر ٍ تخػفػفی تفر      

ٍظایف ٍ هسٍَلیت ّای سٌفتفی خفَد،      

هْوتریي ٍظیاِ ٍ هسٍَلیت خَیفص را    

جاهؼِ ضٌاختی، جْاى ضٌاسی ٍ تحقیق 

در سطح جاهؼِ هی داًذ. تحقیفق، گفام      

ًخست برای تَسؼِ ٍ رضذ رٍز اففسٍى      

است ٍ ّر گًَِ برًاهِ ریسی ٍ تفؼفیفیفي     

استراتصی ٍابستِ بِ اًجفام پفصٍّفص ٍ        

 بررسی است.  

رٍابط ػوَهی بر سِ هحَر اغلفی آگفاُ     

سازی، اػتواد ٍ هطارکفت آففریفٌفی ٍ         

تاادل اًذیطِ گام بفر هفی دارد ٍ در           

غَرتی کِ بتَاى از توام ظرفیفت ّفای     

آى بِ بْتریي ضکل هوکي بْرُ برد، هی 

 تَاى اًتظار خلق ضگاتی داضت. 

 7اداهِ در غاحِ                                    

اختتامیٍ مسابقات فًتسال جشىًارٌ يرزشی بُار 

داوشگاٌ تفرش  با حضًر علی پريیه اسطًرٌ ۶۹

 فًتبال ایران

 6صفحه 



 2 ارسطَ :   تٌْب ًشبًِ داًش کبهل، تَاًبیی آهَسش دادى است. 

هدیز پژٍّشی ٍ فٌابٍر  داًاشهبُ تشازش       

گشت: ثز اسبس آخزیي رتجِ ثٌاد  پبیهابُ       

؛ رتجاِ   (ISC)استٌبد  ػلَم جْبى اسامم       

ّب ٍ هؤسااب      داًشهبُ ۹۹-۹5ثٌد  سبل 

 ۷۳پژٍّشی کشَر، داًشهبُ تشازش رتجاِ       

ّب  جبهغ ایازاى را ثدسات آٍردُ           داًشهبُ

  است.

دکتز سْیل ٍاشقبًی فزاّبًی ثب اشابرُ ثاِ         

ارتقبء رتجِ ایي داًاشهبُ ًااجت ثاِ سابل           

ّب  جبهغ کاشَر      گذشتِ در هیبى داًشهبُ

ّاب ٍ     داًشهبُ ISCیبدآٍر شد:   ۷۳ثِ  ۹۳اس 

هؤساب  پژٍّشی کشَر را ثزا  پٌجویاي   

 ۳۷سبل هتَالی ثِ صَر  رسوی ثز اسبس   

هؼیابر کلای پاژٍّش،        5شبخص در قبلت   

آهَسش، ٍجِْ ثیاي الوللای، تااْیم  ٍ          

اقتاادبد  رتجااِ    -ّااب  اجتواابػی   فؼبلیات 

ثٌاد  ًواَدُ، کاِ داًاشهبُ تشازش ایااي            

 هَفقیت را کات کزدُ است.

داًشهبُ   ۳۷ٍ  در اداهِ ثب تأکید ثز ایٌکِ   

ِ   اس داًشهبُ ثٌاد     ّب  جبهغ کشَر در رتجا

اًد، افشٍد: در ایي   حضَرداشتِ ۹۹-۹5سبل 

ثٌد  داًشهبُ تْازاى رتجاِ اٍل را در           رتجِ

کاااشَر ثاااِ خاااَد اختااادب  دادُ ٍ          

ّااب  تزثیاات هاادرس، شاایزاس،        داًااشهبُ

فزدٍسی هاشْد، تجزیاش، شاْید ثْاشتی،          

اصشْبى، داًشهبُ تحدیم  تکویلی ػلاَم     

پبیِ سًجبى، داًشهبُ ثَػلی سیٌب ٍ کبشابى       

     ُ ّاب  دٍم تاب دّان         ثِ تزتیات در جبیهاب

 اًد. قزارگزفتِ

ٍ  تدزیح کزد: داًشهبُ تشزش ًیش در ایي    

را   ۳۳اهتیبس   ثٌد  در هؼیبر پژٍّشی     رتجِ

داًشهبُ جابهغ کاشَر کاات         ۳۷در ثیي   

 ًوَدُ است.

 مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه تفرش :  

دانشگاه های  ۷۳دانشگاه تفرش رتبه 

 جامع ایران را بدست آورد 

ًشات صویوی دکتز حویدرضاب صاجب      

سزپزست داًشهبُ تشازش ثاب کبرکٌابى       

 ایي داًشهبُ ثزگشار شد.

ثِ گشارش خجزًبهِ در ایي دیادار کاِ          

هابُ سابل      رٍس یکشٌجِ سَم اردیجْشت   

ّب  آهَسشای ٍ     جبر  ثب حضَر هؼبًٍت

تئبتز   ادار  هبلی داًشهبُ در سبلي آهشی 

حاابا اثاازاّین ًاادیز داًااشهبُ تشاازش      

ثزگشار شد، سزپزست داًشهبُ تشزش ثز    

حل هابئل ٍ هاشکم  کبرکٌابى ایاي        

ٍاحد داًاشهبّی در فاضب  ّوادلی ٍ         

 ّوزاُ ثب آراهش تأکید کزد.

دکتزحویدرضب صجب افشٍد: تَسؼِ کوای  

ٍ کیشی داًشهبُ ّوزاُ ثب افشایش تؼاداد  

ّیب  ػلوی، تؼداد داًاشجَ ٍ افشایاش      

ِ   رشتِ اس هْن ّاب  هَجاَد      تزیي ثزًبها

ّب  تَسؼِ ٍ پیشزفت   دررسیدى ثِ افق

کِ   داًشهبُ تشزش است.  ٍ  ثبثیبى ایي  

تحقق ثحث تَساؼِ داًاشهبُ ًیبسهٌاد         

   ِ ریاش  هادٍى اسات        ثبسًهز  ٍ ثزًبها

تدزیح کازد: ارتقابء داًاشهبُ ًیبسهٌاد          

    ِ جبًجاااِ   هاااشبرکت ٍ حوبیااات ّوااا

داًشهبّیبى داًشهبُ ٍ در اٍلَیات قازار     

 دادى هٌبفغ جوؼی است.

    ِ ریاش     سزپزست داًشهبُ تشزش ثزًبها

ّب  ػلاَم اًاابًی ٍ        جْت ایجبد رشتِ

استشبدُ اس ظزفیت داًاشهبُ تشازش در      

ّااب  ًااَ ٍ دارا  ثاابسار کاابر ٍ           رشااتِ

      ِ ّاب  ایاي      هَردًیبس جبهؼِ را اس ثزًبها

داًشهبُ در راستب  تَسؼِ ػٌَاى ًواَد   

ٍ اضبفِ کزد: اقداهب  اٍلیِ ثزا  تحقاق  

ایي اهز اس ساَ  هؼبًٍات آهَسشای ٍ            

 تحدیم  تکویلی آغبس گزدیدُ است.

در اداهِ چٌد تي اس کبرکٌابى داًاشهبُ        

تشزش ثِ ًوبیٌدگی اس دیهز کبرکٌبى ثاب   

ارائِ ًظزا  خاَد، ثزخای هطبلجاب  ٍ          

ّب  پیاش رٍ  ایاي ث اش اس            دغدغِ

داًشهبّیبى را هطزح ٍ اس سَ  رئیا      

رئیاِ ثاِ ایاي       داًشهبُ ٍ اػضب  ّیئت

  سؤاال  پبسخ دادُ شد.

 نشست صمیمی سرپرست

 دانشگاه تفرش با کارکنان 

فازا رسایدى ٍالد  حاضز         ثِ هٌبسجت 

اثَالشضل )ع( ٍ رٍسجبًجبس دکتز حویدرضاب    

صجب ثِ ّوزاُ سزپزسات ًْابد ًوبیٌدگای          

هقبم هؼظن رّاجز  در داًاشهبُ تشازش،          

هدیز اهَرادار  ، هاائَل ثاایا اسابتید،       

هدیز حزاست ٍ تؼداد  اس ّوکبراى ػادز      

رٍس یکشٌجِ دّن اردیجْشت هبُ ثب خبًَادُ   

درصااد ٍ اس      ۳۷ػجاابس ًااَرٍس  جبًجاابس    

پزسٌل داًشهبُ دیادار ٍ گشتهاَ کزدًاد.          

گشتااٌی اساات رئیاا  داًااشهبُ ٍ دیهااز        

هائَالى در ایي دیدار ثب اّداء ّادایبیی اس   

ایثبرگز  ّب ٍ جبًششبًی ّب  ایاي جبًجابس    

گزاًقاادر در دٍراى دفاابع هقاادس تقدیااز        

 ًوَدًد.

دیدار سرپرست دانشگاه تفرش با خانواده 

 جانبازدر اعیاد شعبانیه

 اخبار انتصابات

 دثیز داخلی جذة اػضب ّیب  ػلوی:  دکتز ػلی هحود جؼشزًژاد

 هدیز داًشکدُ هٌْدسی ػوزاى:  دکتز ًبصز ػزفبتی

 رئی  ادارُ اهَر ًقلیِ:  جَاد رضبیی



شَد اص هشصّایی کِ  کاس ٍ تالش هیتا همام هعظن سّثشی :   اًتظاس هي اص شوا جَاًْا ٍ اساتیذ ایي است. تَلیذ علن کٌیذ. تِ سشاغ هشصّای داًش تشٍیذ. فکش کٌیذ. کاس کٌیذ. 
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ّنای    ثثت ًام کاًذیذّا ٍ اًتخاتات اًجوني    

ّنای فشٌّینی ٍ       علوی داًشجَیی، کناًَى  

ّای اجتواعی داًشیاُ تفنشش تنشای       کاًَى

ًخننیتیي تنناس اص  شیننك سنناهاًِ جاهنن          

 اتَهاسیَى فشٌّیی هْش صَست پزیشفت.

تِ گضاسش خثشًیاس هعاًٍنت داًنشجَیی ٍ         

ًنام    فشٌّیی داًشیاُ تفشش، پن  اص ثثنت     

ًاهضدّننای اًتخاتننات دس اینني سنناهاًِ،          

 ۸۱اًتخاتنننننات الکتشًٍیننننن  دس سٍص         

ِ  69هاُ  اسدیثْشت صنَست پنایلَت ٍ دس        تن

صَست دسنتی تشگنضاس      هاُ تِ اسدیثْشت ۸6

 گشیذ.  

گفتٌی است تشگضاسی اًتخاتات الکتشًٍی ،      

ّنای فشٌّینی ٍ       عضَگیشی تنشای کناًَى    

ّنای علونی داًنشجَیی        اجتواعی، اًجوي 

ِ   داًشیاُ ٍ دسج پیام ّای هْنن     ّا ٍ ا العی

ٍاحننذّای هعاًٍننت فشٌّیننی ٍ اجتواعننی      

 اصجولِ کاسکشدّای ایي ساهاًِ است.

الصم تِ رکش است اساهی هٌتخثیي تش سٍی      

 هشاّذُ است. ایي ساهاًِ لاتل

برای  برگساری اوتخابات الکتريویک  

وخستیه بار از طریك ساماوٍ جامع 

 اتًماسیًن فرَىگی مُر

اًتخاتات اتحادیِ اًجوي ّنای علونی        

 داًشجَیی هٌْذسی تشق تشگضاس شذ.

تِ گضاسش خثشًاهنِ ایني اًتخاتنات تنا        

ًفنش اص دتنیشاى ٍ        05حضَس تینش اص     

ًوایٌننذگاى اًجوننني ّنننای علونننی      

داًشجَیی هٌْذسی تشق داًشیاُ ّای   

سشاسش کشَس دس داًشیاُ شیشاص تشگنضاس  

 شذ.

  ِ ّنای علونی یکنی اص          تمَیت اتحادین

سیاست ّای حَصُ هعاًٍنت فشٌّینی      

اجتواعی ٍصاست علَم اسنت ٍ دس ایني      

ساستا تالش ّایی تنشای تشگنضاسی ّنش      

چِ تْتش اًتخاتات اتحادیِ ّنا صنَست        

 گشفتِ است.

صهیٌننِ سنناصی تننشای سشننذ ٍ تَسننعِ       

اًجوي ّای علوی داًنشجَیی، ایجناد      

تیتش هٌاسة تشای استثاط ٍ ّوکناسی        

گیتشدُ ٍ هیتوش تیني اًجوني ّنای         

علوننی داًننشجَیی داًننشیاُ ّننای        

کشَس،گننیتشش فشٌّننا هننشاسکت ٍ     

تَسعِ سلاتت ٍ استمنای فعالینت ّنای       

علوی دسهیاى داًشجَیاى ٍ ّن چٌیي     

ایجاد استثاط گنیتشدُ ٍ هَثنش هیناى          

داًننشجَیاى ٍ تننشکل ّننای علوننی        

داًننشجَیی تننا اًجونني ّننای علوننی       

تخصننصی ٍ هَسننیات پیٍّننشی اص        

 جولِ اّذاف ایي اًتخاتات است.

دس تَضیح جضئیات اًتخاتات هی تنَاى   

گفت: دس اتتذای جلیِ  ّینات هنذیشُ    

اسثك گضاسش کناس اسائنِ ٍ اساسنٌاهِ          

خَاًذُ  شذ. سپ  کاًذیذاّا ثثت ًنام  

کشدُ ٍ اًتخاتات اتحادیِ اًجوي ّنای       

علوی داًشجَیی هٌْذسی تشق تشگنضاس  

 شذ.  

گفتٌی است پَسیا سلیواًی فنش دتینش       

اًجوي علوی هٌْذسی تنشق داًنشیاُ        

تفننشش دس شننَسای هشکننضی اتحادیننِ      

اًجونني ّننای علوننی داًننشجَیی         

هٌْذسی تشق تنِ عٌنَاى عنضَ علنی           

 الثذل اًتخاب گشدیذ.

 اوتخاب داوشجً داوشگاٌ تفرش در   

اتحادیٍ اوجمه َای علمی داوشجًیی 

 مُىذسی برق کشًر



 4 اهام علی )ع( :   پرٍردگارا اعضا ٍ جَارح هرا،در راُ خدهت بِ خَدت قَی ٍ ًیرٍهٌد گرداى. 

آیینني اخاااهیننِ هنن ابتات  َ نن ا         

داًشگاُ  فرش شناهگاُ    ۶۹جشٌَارُ بْار 

بنا ضنضَر     اردیبْشت هناُ      ۵۲دٍشٌبِ 

علننی پننرٍیي اهننوَرُ  َ بننا  ایننراى ،        

هرپرهننت داًننشگاُ  فننرش ،  رهاًنندار       

هننا ي  شْرهننااى ٍ داًننشنَیاى در        

ٍرزشی شْید شنْریاری ایني داًنشگاُ         

 برگسار شد.

بننِ گننسارش خبرًاهننِ در اینني دٍرُ           

هننن ابتات بنننِ بنننِ ّونننت ادارُ        از  

برًاهننِ داًننشگاُ ٍ     بنندًی ٍ  ننَ      ربیننت

ّوکاری هعاًٍت داًشنَیی ٍ  رٌّگنی       

برگسار گردید باپ  ین ّای اٍ   ا هنَم    

 َهط باپیااى ٍ هربی پیشیي  ین هلنی    

 َ با  ایراى ٍ باشگاُ پرهپَ یس  ْنراى   

 بِ  ین ّای بر ر اّدا گردید.

الزم بِ ذبر اهنت  ینن ّنای  َ ن ا             

شاّیي، بْوي چی ٍ هرداى آًنلنس بنِ     

 ر یب هتام ّای اٍ   ا هَم ایي دٍرُ از   

 ه ابتات را ب ب ًوَدًد.

 با حضًر علی پريیه اسطًرٌ فًتبال ایران

 داوشگاٌ تفرش  ۶۹اختتامیٍ مسابقات فًتسال جشىًارٌ يرزشی بُار 

پیوائنی    گنردی ٍ بنَُ      اردٍّای طبیعنت  

داًشنَیاى داًنشگاُ  فنرش در ًیون ا        

بِ ّوت ادارُ  ربیت بدًنی        ۶۲-۶۹دٍم 

 ٍ  َ  برًاهِ داًشگاُ  برگسار شد.  

بِ گنسارش خبرًاهنِ ایني اردٍّنا بنرای            

داًشنَیاى پ ر شاهل غار چنا  ًجنینر         

 ۶۲د یناى ٍ هشْد اردّا  در اهفٌدهاُ     

 ۵۲بٌٌدُ، درُ زاغنر در       ًفر شربت 04با 

ًفنننر   ۵۲بنننا        ۶۹هننناُ     اردیبْنننشت

 8بٌٌنندُ، درُ هننارخًَی در          شننربت

بٌٌندُ،    ًفنر شنربت     ۵2هاُ با   اردیبْشت

ًفنر   9۶هاُ با  اردیبْشت ۵۵قلعِ بٌدر در 

بٌٌدُ، بَد. در ّویني راهناا ایني       شربت

اردٍ  بننرای داًننشنَیاى دخننار شنناهل         

هناُ بنا      اردیبْنشت   9هٌوتِ بیدهااى در 

بٌٌندُ، درُ هنارخًَی در       ًفر شربت ۵۲

ًفنننر   9۲هننناُ بنننا       اردیبْنننشت  ۵9

 بٌٌدُ، بَد. شربت

 پیمائی داوشجًیان داوشگاٌ تفرش  گردی ي کًٌ ارديَای طبیعت



 5 اهبم خویٌی )رُ( :   هعلن اهبًت داری است کِ اهبًت اٍ غیز اس ّوِ اهبًت ّبست، اًسبى اهبًت اٍست. 

ّوشهبى بب فزارسیییذى رٍس هیعیلین ٍ            

ًکَداضت هقبم ضبهخ اسیایبد ضیْیییذ          

 11هزتضی هطیْیزی رٍس دٍضیٌی یِ            

اردی ْطت اس اسبتیذ داًطگبُ تفزش طیی  

 هزاسوی تجلیل ضذ.

سزپزست داًطگبُ تفزش  در  ایي آییییي   

ضوي  ت زیک رٍس  هعلن  بیِ اسیایبداى      

داًطگبُ تفزش، گفت: ارتقبء ٍ تیعیب یی         

داًطگبُ تفزش در یک فضبی ّیویذ یی،    

ّذف ٍ هٌبفع هطازک ّوِ داًطگبّییبى  

اسیییت.                            اس جیییولیییِ اسیییبتیییییییذ          

دکاز حویذرضب ص ب افشٍد: تطکیل اتیب      

فکزبِ هٌظَر تصوین گییزی درسیطیَ       

ٍ اسافبدُ اس پابًسیل ّبی ّویِ   هخالف 

افزاد اس جولِ بسازّبی السم بِ هیٌیظیَر    

ارتقبء ٍ تعب ی داًطگبُ تفزش اسیت کیِ     

تحقق آى ًیبسهٌذ عشم ٍ تیشش ّیویِ        

 داًطگبّیبى است.    

سزپزست ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هیعیظین      

رّ زی در داًطگبُ تفزش ًییش در اییي       

هزاسن گفت: ضْیذ هطیْیزی ییکیی اس         

ضخصیت ّبی بزجساِ ٍ کن ًظیییز در     

تبریخ اسشم است کِ در کٌبر راس ٍ ًیبس بب 

خذاًٍذ اس علن، تقَا ٍ هعٌَیت بیزخیَردار   

بَد. حجت االسشم دکاز سییذ هیْیذی       

هعلوبى در کٌبر عیلین    قبضی سادُ افشٍد:  

جْیت   آهَسی بِ داًطجَیبى ٍ تشش در 

فزّیخاگی علیویی آًیبى، تیزبیییت ٍ             

ارسضوٌذی را بب اعوبل خَد بیِ عیٌیَاى      

رًٍذ سًذگی بِ داًطجَیبى عیزضیِ هیی      

ًوبیٌذ.  ٍی تصزیح کزد: گسازدگی علین    

ٍ داًص در دیي ه یي اسشم بزای پیزٍاى 

خَد اس چٌبى ٍسعای بزخَردار است کیِ  

اهکبى علن آهَسی را بزای ّوِ هسلوبًبى 

بِ هٌظَر فاح قلِ ّبی عیلین ٍ داًیص        

  فزاّن ًوَدُ است.

 مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه تفرش برگسار شد  

ّوشهبى بب فزارسیذى رٍس جْبًی کبر ٍ کیبرگز هزاسیوی         

رٍس دٍضٌ ِ ییبسدّن اردی ْیطت بیب حیضَر سزپزسیت             

داًطگبُ، سزپزست ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هعظن رّ زی در   

داًییطگبُ، هییذیزعبهل ضییزکت پذیییذُ پییبک طییزاٍ  ٍ         

تئبتز حبج   کبرکٌبى ضزکای داًطگبُ تفزش در سب ي آهفی

 ابزاّین ًصیز ایي داًطگبُ بزگشار ضذ. 

سزپزست داًطگبُ تفزش در ایي هزاسین ضیوي ت زییک       

فزارسیذى اعییبد ضیع بًیِ ٍ رٍس جبً یبس گفیت: اهٌییت             

فیطبًی    ایجبدضذُ در جبهعیِ هزّیَى ایریبرگزی ٍ جیبى        

 عٌَاى ضْذای سًذُ است. جبً بساى بِ

کِ جبً بساى رسب ت ضیْذا    دکاز حویذرضب ص ب بببیبى ایي

فیطبًی خیَد بیِ سیزاًجبم رسیبًذُ اًیذافشٍد:               را بب جبى  

جبً بساى بب گذضاي اس سشهت جسن خَد ضوي حوبییت    

اس کیبى کطَر در بزابز هاجبٍساى در ّیطت سیبل دفیب            

هقذس در درگبُ خذاًٍیذ دارای هٌش یت ّوبًٌیذ ضیْذا           

ّساٌذ.ٍی اداهِ داد: ایٌیک کیِ بیساز خیذهاگشاری ٍ             

ٍظیفیِ هیب بیِ هیزدم در سیبیِ تیشش ٍ رضیبد                   اًجبم

جبً بساى هْیب ضذُ است ببیذ بزای حیل هیطکش  آًیبى       

بکَضین.سزپزست داًطگبُ بیب اضیبرُ بیِ فزارسییذى رٍس          

 ِ عٌیَاى قیطز      جْبًی کبر ٍ کبرگز تصزیح کزد: کبرگزاى ب

پذیز جبهعِ در جبیگبُ هیسئَ یای اس    کص ٍ آسیب سحوت

ّیچ تشضی فزٍگذار ًیساٌذ کِ رسیذگی بیِ هیطکش         

آًبى ًیش در اٍ َیت کیبری هجوَعیِ هیذیزیای داًیطگبُ           

تفزش قزارگزفاِ است. سزپزست ًْیبد ًوبیٌیذگی هقیبم       

هعظن رّ زی در داًیطگبُ تفیزش ًییش در اییي هزاسین             

ضوي ت زیک رٍس جبً یبس ٍ رٍس کیبرگز گفیت: در دییي               

ه یي اسشم بِ هَضَ  کبر ٍ کبرگز تأکیذ فزاٍاى ضیذُ ٍ     

کبر ّوزاُ بیبتقَا ٍ کَضیص اس ارسش ٍاالییی بزخیَردار             

کیِ   سادُ بب بیبى ایي االسشم دکاز هْذی قبضی است.حجت

اگز تشش ٍ کَضص در ّز ضغلی رعبییت گیزدد قیذر         

یببذ اداهیِ داد: مویزا  اییي           اقاصبدی کطَر افشایص هی 

ّیب    ّیبی خیبًَادُ     افشایص قذر  اقاصبدی کطَر بِ سفزُ

گزدد.ٍی اداهِ داد: جبً بساى ًییش بیب قیصذ ا ْیی ٍ          بزهی

حفظ کیبى کطَر ٍ ًظبم قیذم درراُ دفیب  اس کیطَر در           

بزابز دضوي ًْبدًذ کِ ایي اهز ًیش در دیي ه ییي اسیشم      

 ببضذ. اس ارسش ٍاال بزخَردار هی

در پبیبى ایي هزاسن بب اّذای ّیذایب ٍ گیل اس کبرکٌیبى               

 ضزکای ٍ جبً بساى داًطگبُ تفزش تجلیل ضذ.

 مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در دانشگاه تفرش برگسار شد  



 اهبم علی )ع(:   زكبت داًص، آهَزش ثِ كسبًى كِ ضبيستِ آًٌد ٍ كَضص در عول ثِ آى است. 
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ّاب     ّاب  هْبثابى اعا با كابًَى        ثب دست

داًطجَيی اّل ثیت ٍ هْادٍيت داًاطهبُ         

يکی از ايتبم تحت حوبيات كویتاِ     تفبش 

اهداد ضْبستبى تفبش ثِ رٍيب  خاَد كاِ     

 ثبگزار  جطي تَلد دست يبفت.

ثااِ گاازارش خجبًبهااِ، داًااطجَيبى عاا َ      

ثیت ٍ هْدٍيات      ّب  داًطجَيی اّل  كبًَى

داًطهبُ تفبش در حبضیِ ثبگازار  جاطي    

ًیکَكااابر  كویتاااِ اهاااداد ضْبساااتبى     

دس از خَاًدى ًبهِ ايتابم ٍ ديادى      تفبش 

ّااب تح ااز آرزٍ  ايااي كااَد         آرزٍ  آى 

سبلِ هجٌی ثب ثبگزار  جاطي تَلاد را          دٌج

هت جل ضدُ ٍ در يک حبكت خَدجاَش ٍ   

سبضاابر از ايراابر ٍ سااوبٍت رٍز دٍضااٌجِ         

ّجدّن ارديجْطت در آساتبًِ فبارسایدى      

جطي هیالد اهابم زهابى )عاج( ثاب حا َر           

خبًَادُ ٍ  اقدام ثِ ثبگزار  جاطي تَلاد       

تئبتب حبج اثباّین ًصیب ًوَدًد كِ    در آهفی

 ثب است جبل داًطجَيبى رٍثبٍ ضد.

ّااب    الزم ثااِ ركااب اساات اعاا با كاابًَى       

ازاياي    ثیت ٍ هْدٍيت دیص     داًطجَيی اّل

ًاَ آرزٍ       ًیز در آستبًِ فبارسیدى سابل    

يکی ديهب از ايتبم هجٌی ثب خبيد دٍچبخاِ   

ّب  ً د  خاَد ثابآٍردُ        را ثب اّداا كوک 

 ًوَدًد.

رویای یکی از ایتام با دست های مهربان  

 داوشجویان داوشگاه تفرش برآورده شد 

جااطي ثاازرت اًتواابر ٍ دٍ ساابلهی         

اًجوي اساالهی داًاطجَيبى داًاطهبُ        

تفابش عاصب رٍز گتضاتِ ثاب حاا َر           

هااسئَلیي ٍ داًااطجَيبى در ساابلي        

اجتوبعابت حاابج اثااباّین ًااصیب ايااي       

 داًطهبُ ثبگزار ضد.

حجاات االسااالم هحااسي گواابر از         

كبرضٌبسابى هاتّجی در ايااي هباساان        

گفت: ثْتبيي عول اًتوبر فبج است ٍ      

هٌتوباى ثبيد ثابا  هَاجاِ ضادى ثاب           

هَضَع اًتوبر ضوي حفظ ًطبط ٍضع    

هَجَد خَد را ثِ ٍظع هطلَة تغییاب        

 دٌّد.

ٍ  ثب ثیبى ايي كاِ دٍراى داًاطجَيی      

يکی از دٍراى طاليی ّب ضوص اسات   

افزٍد: يکی از ثاستبّب  تغیایب ٍضاع       

هَجَد ثِ ٍضع هطلَة حا َر فاابل         

ّاب  داًاطجَيی     داًطجَيبى در تطکل

است.حجت االسالم گوبر تصبيح كابد:   

ّاب  خَضابيٌد دٍراى       يکای از اتفاب     

  ُ ّب    داًطجَيی، ثْبُ جستي از ديدگب

يکديهب ٍ جوع ضدى در كٌبر يکديهاب    

طجز يک قبعدُ ثبا  رسیدى ثِ ًطبط   

ٍ حبكت از ٍضاع هَجاَد ثاِ ٍضاع             

 هطلَة است.

ثبگزار  استٌدآح كود  تَسط ساید  

هحسي ّبضوی ساَهیي هابد خٌادُ         

كطَر، ضاب سبايی تَسط هجید تبل از  

ضبعباى آيیٌی ثبجستِ كاطَر، اكاباى     

كلیخ داًاطجَيی، اجابا  تَاضایح ٍ         

        ِ ّاب     اجبا  هاسبث ِ از ديهاب ثبًبها

جبًجی ايي هباسن ثَد كِ ثاب اسات جبل      

 داًطجَيبى رٍثبٍ گبديد.  

جشه بسرگ بسرگ اوتظار در داوشگاه  

 تفرش برگسار شد 

در آستبًِ فبارسایدى هیاالد هٌجای عبلان          

ثطبيت ح بت هْد  )عج(جاطي ثازرت        

ًیواِ ضاجبى عصب رٍز گتضاتِ ثاِ ّوات          

كبًَى داًاطجَيی اّال ثیات ٍ هْدٍيات            

ٍحوبياات هااديبيت فبٌّهاای داًااطهبُ در      

سبلي اجتوبعبت حبج اثباّین ًصیب داًطهبُ    

  تفبش ثبگزار ضد.

ثِ گزارش خجبًبهِ حجت االساالم هْاد          

ثبًبهااِ ّااب    فاابطوی هٌااص كبرضااٌب      

تلَيزيًَی در ايي هباسن ضوي تجبياک فابا    

رسیدى اعیبد ضاجبًیِ ٍ هیاالد اهابم زهابى       

)عج( گفت: اهبم زهبى )عج( ثب ظْاَر خاَد       

جْبى را اصاال  ٍ داب از عادل ٍ داد های               

ًوبيد كِ اليِ ّاب  اٍلیاِ يابراى حا بت            

ًفب های ثبضاٌدكِ ثاِ عٌاَاى اٍلیاي             ۳۱۳

هجوَعِ در عاصب ظْاَر ثاِ آى حا بت             

هلحز های ضاًَد. ثبگازار  ثبًبهاِ ّاب             

هتٌَع از جولِ استٌد آح كود ، صاٌدلی       

داغ، ت ديب از جْبدگباى از هْوتبيي ثبًبهاِ   

ّب  جبًجی ايي هباسن ثَد كِ ثاب اسات جبل     

داًطجَيبى رٍثبٍ گبديد. ّوچٌیاي هباسان     

جطي اعیبد ضااجبًیِ ثاِ ّوات هديبيات           

فبٌّهی ٍ اجتوبعی ٍ ّوکبر  كبًَى ّاب   

اّل ثیت ٍ ضبّد ٍ ايربرگب در خَاثهبّْاب    

كَثب دخاتباى ٍ چواباى داسباى داًاطهبُ           

تفبش در ضات هیاالد حا بت اثَالفا ل           

) ع ( ثااد از ًوابز هغابة ٍ عاطب ثبگاازار                

گبديد. سوٌباًی، هَلَد  خَاًای، هاسبث ِ    

ح َر  ٍ تجلیل از داًاطجَيبى ضابّد ٍ          

ايربرگب خَاثهبّی از اّن ثبًبهِ ّاب  اجابا         

 ضدُ در ايي هباسن ثَد.

 جشه اعیاد شعباویه  در داوشگاه تفرش 

ًوبياااطهبُ كتااابة ثاااِ هٌبساااجت       

گباهیداضت ّفتِ هالن ٍ يبد ٍ خابطبُ  

استبد ضْید هبت ی هطْب  رٍز ضٌجِ 

هابُ در صاحي داًاطکدُ        ارديجْطت 9

 علَم گطبيص يبفت.

ثِ گزارش خجبًبهِ در اياي ًوبياطهبُ         

كااِ ثااِ ّواات هااديبيت فبٌّهاای ٍ        

اجتواابعی داًااطهبُ تفاابش ٍ ثبّااد       

ت َيت فبٌّا  هطبلااِ خصَصابر در         

هیبى قطب داًطجَ ٍ فبّیوتِ ٍ جاَاى  

عٌاَاى ٍ     052ثبدبضدُ است ثیاص از     

جلد كتابة ثاب هَضاَعبت       022حدٍد 

ضٌبسی، تبثیتی، رهابى،     خبًَادُ ٍ رٍاى

داستبى، هتّجی ٍ عوَهی در هااب        

هٌداى ثِ فبٌّ  هطبلااِ ٍ         ديد عالقِ

 خَاًی قبارگبفت. كتبة

درصاد    ۳2عبضِ كتابة ثاب توفیا          

كتاابة ٍ ًااتر قاابآى كاابين از ديهااب         

 ّب  جبًجی ايي ًوبيطهبُ ثَد. ثبًبهِ

 ۱1لغبيااات     9اياااي ًوبياااطهبُ از      

ِ   ارديجْطت هٌوَر ثبزدياد عواَم       هبُ ث

 دايب ثَد.

 ومایشگاه کتاب در داوشگاه تفرش  



 7 ْاد هي گرزد. ى ًهقام هؼظن زّةسی :   زٍابط ػوَهي بْتسيي ًواياًگس اٍضاع داخلي ًْاد اش يک سَ ٍ اش سَی ديگس هٌؼکس کٌٌدُ چگًَگي هسائلي است کِ دز آ

 ۵۲زٍش دٍضاٌةِ     ّوايص خااًَادُ هَقا     

ازديةْطت هاُ بِ ّوت هديسيت قسٌّگي ٍ  

ٍ ّوکااازی هسکااص بْداضاات ٍ         اجتواااػي

هطاٍزُ داًطگاُ تكسش دز سالي اجتواػات     

 حاج ابساّین ًصیس ايي داًطگاُ بسگصاز ضد.

دکتس سؼید ػصياصی زٍاًاطٌاو ٍ هاطاٍز        

خاًَادُ دز ايي هساسن گكات: اقاسسدگي ٍ        

پسخاضااگسی دٍ بیوااازی زايااص دز ػااصس         

 باضد. کًٌَي دزبیي شٍجیي هي

ٍی با بیاى ايي کاِ ضاٌاخت زٍحیاات ٍ             

ابؼاااد ضیااصیتي شًاااى تَسااط هااسداى اش       

باضاد اقاصٍد:      اّویت بسصايي بسخَزداز هاي 

ايجاد هحةت بیي شٍجیي ًیاشهٌاد زػايات        

اصَلي اسات کاِ باياد اش جاًاا آًااى دز             

 هطاجسات خاًَادگي زػايت گسدد.

ٍی اباساش ّواادزدیو گااَش دادىو ا اادام         

قَزیو ًَضتيو دادى ّديِ ٍ غااقلگیسی زا         

اش اصَل هْن ػٌَاى ًواَد کاِ دز ٌّگاام           

بسٍش ػصةاًیت شًاى بايد اش جاًا هسداى باِ   

هٌظَز ايجاد هحةت بیاي شٍجیاي زػايات         

 گسدد.

ػصيااصی تااصسيد کااسد: شًاااى دز ٌّگااام         

ػصةاًیت اش اقؼال هٌكي ٍ هسداى اش اقؼاال        

ًوايٌاد کاِ ضاٌاخت        هستقین استكادُ هي  

زٍحیات ٍ ػکس الؼول ّاای شٍجیاي دز          

هطاجسات خاًَادگي يک هْازت اسات کاِ    

 بايد اش سَی شٍجیي قسا گسقتِ ضَد.

الشم بِ ذکس است دز اداهِ ايي هساسان دٍ       

ّوايص  ًطاست داًاطجَيي زاّکازّاای         

اشدٍاج آساى داًطجَيي ٍيژُ داًاطجَياى ٍ   

ّوايص  ًقص اساتید دز اشدٍاج داًطجَيي   

ّواساُ باا پسساص ٍ پاسا           ٍيژُ اسااتید    

بسگصاز ٍ باا اساتقةال داًاطگاّیاى زٍباسٍ           

 گسديد.

همایش خانواده موفق در دانشگاه تفرش  

 برگزار شد 

 1اداهِ اش صكحِ 

سال پیص تصَز هي ضاد     11تا حدٍد 

زهص هَققیت اًساى ّا بِ بْسُ َّضاي       

اقساد باش هي گسدد اها پس اش تحقیقات    

گستسدُو جْاى با يک ٍا ؼیات جدياد     

هَاجِ گسدياد. ٍا ؼیاتي کاِ ّواِ زا           

ضگكت شدُ کسدو هطالؼات ًَيي ًاطاى    

دزصاد    ۵۲هي دّد بْسُ َّضي تٌْاا   

 5۲دز هَققیاات اقااساد سااْن دازد ٍ         

دزصد ديگس بِ  دزت ازتةاا  اًاساًي         

باش هي گسدد. ايي ّواى چایصی اسات     

کِ دز ديي هةیاي اسا م ًایص باِ آى           

تاکید بسیاز ضدُ اسات. خَضاسٍيي ٍ        

خَش شباًيو کلید زهص هَققیت اسات       

ٍ ًةايد آى زا قساهَش کسد.  يک زٍابط   

ػوَهي کاز بايد ضوي زػايت پَضاص     

هٌاسااا ٍ خلاا  ٍ خااَی هطلااَ و         

گكتازی ضیَا داضتِ باضد تاا بتَاًاد اش     

 دزت جر  اقساد بِ خَبي بْسُ کاقاي  

 زا بةسد. 

يکااي ديگااس اش کازّااای هْاان زٍابااط       

ػوَهيو قسٌّگ ساشی ٍ ايجاد زغةات   

ػوَهي است. باياد باا ًکتاِ ساٌجي           

ضؼف ّای ساشهاى زا ضٌاسايي ٍ بسای   

حل آى زاّکازّای هكیاد ازائاِ کاسد.          

قساهَش ًةايد کاسد کاِ هَققیات آى          

سَی خطاس اسات. زٍاباط ػوَهاي اش         

زيسک کسدى ًةايد ّاساو باِ دل زاُ       

دّد ٍ اگس پس اش بسزسي ّای الشم باِ  

ايي ًتیجِ بسسد کِ هي تَاى بِ ّاد    

اهیدٍاز بَدو بايد خطس کسد. کازو ًطا     

ٍ بْسُ ٍزی اگس ادغام ضَد ٍ با اًگایصُ     

ٍ اػتةاز آقسيٌي تصئیي گسددو هي تَاًد    

زٍابط ػوَهي زا دز هسیس زٍضٌي  ساز     

داد. قسضاایِ پااسداشیو آيٌاادُ ًگااسیو      

بحساى ضٌاسيو اًسجامو ًطا و اطا ع     

يابيو اط ع زساًيو قسٌّاگ سااشی ٍ      

اػتةاز آقسيٌي کلید ّای زهص هَققیات    

 دز ايي ػسصِ است.

يک زٍابط ػوَهي هَق  بايد بتَاًد اش    

آًچِ زٍی هي دّد ٍ  اساز اسات زٍی     

دّدو يک ًقطِ هٌاسا تسسین ٍ آًچِ    

ػولیاتي ضدُ است زا هاستٌد سااشی        

کٌد. دستِ بٌدی اط ػاات ٍ باِ زٍش          

کسدى داًص ًیص بسگ بسًادُ ای اسات      

کِ بايد بسای آى بسًاهِ زيصی کاسد. دز     

شهاًي کِ حتي تصَزش زا ًوي کٌیانو  

ايي هاَازد هاي تَاًاد هاًٌاد چساغاي            

ًَزاًي هسیس تازيک زا زٍضي ٍ ها زا بِ   

 سس هٌصل هقصَد زاٌّوايي کٌد. 

خَضااةیتاًِ دز دًیااای اهااسٍش ػ  ااِ      

هٌداى بِ زٍابط ػوَهي ايي ضااًس زا     

دازًد تاا دز دٍزُ ّاای تیصاصي باِ           

زاحاتي ضاسکت کاسدُ ٍ اش تجسبیااات          

ازشًدُ بصزگاى اياي ػسصاِ بْاسُ هٌاد         

 ضًَد.  

يک زٍابط ػوَهي باياد هطلاغ تسياي          

قسد ساشهاى خَد باضد چاسا کاِ ياک          

زٍابط ػوَهي هَقا  ياک سایٌگَ ٍ          

ضايد قاسدی باِ هساتاا بااالتس اش آى             

باضد. بسای يک هاديس زٍاباط ػوَهاي       

سَاب  زسااًِ ای هاي تَاًاد يکاي اش            

زهصّای هَققیت باضد. اٍ باا ضاٌاختي    

کِ اش جاهؼِ زساًِ ای دازد هاي تَاًاد    

با اط ع زساًي د ی  ٍ بِ زٍشو زسااًِ      

ّاای هبةات ٍ هٌكاي زا ضٌاساايي ٍ            

 اثسات هٌكي زا خٌبي کٌد. 

هديس هَق  قسدی است کاِ اش پٌْااى         

کااازی خااَددازی ٍ اش اًجااام هْااسی        

چیٌي اضتةاُ پسّیص کٌد. اٍ بايد قسدی   

باضد کِ طَالًي قکس کسدُ اهاا ساسيغ      

ػول کٌد. بِ جای تحسيک زساًِ ّا ٍ    

هیطابیي باياد باا آًْاا ّواساُ ضاَد.            

 دزت دزک ضٌاسايي خطس زا داضاتِ        

باضد ٍ بسای اص ح ٍ تسهین ايسادّاای     

هَجَد بِ خَد تسو زاُ ًدّد. زٍاباط       

ػوَهي هَق  بايد سطد ًظاازت خاَد    

زا اقصايص دادُ ٍ ضوي تَجِ بِ ًاسل      

جَاىو استوساز ٍ بالٌدگي زا سس لَحاِ    

 قؼالیت ّای خَد  ساز دّد. 

جاهؼِ اهسٍشو جاهؼِ ای تحصیل کاسدُ  

ٍ ًسل ها ًسلي است کِ بیاطتس ٍ ات    

خااَد زا دز سااايت ّااای ايٌتسًااتي ٍ        

ازتةاطااات الکتسًٍیااک هااي گرزاًااد.      

احااتسام بااِ جاهؼااِ زساااًِ ای ًةايااد        

قساهَش ضَدو زٍش خةسًگااز ٍ زٍاباط         

ػوَهي بْاًِ ای است تا باِ ًَػاي اش          

خاادهات ٍ تااا ش ّاااای اقاااسادی        

تطکسکٌین کِ ّیچگاُ باِ حا  خاَد       

ًسسیدُ ٍ ًیَاٌّد زسیدو ضاايد زٍشی    

بسسد کِ ازشش ازتةاطاات زا آى گًَاِ      

 کِ ضايستِ استو دزک کٌین. 

اهیي صاًؼي ًَيسٌدُ ٍزشضي ٍ هدياس        

 زٍابط ػوَهي قدزاسیَى اسکیت 

 بدون شرح
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وشست َم اودیششی اعشضب َیشبل ع مشی           

تح یل جریبوشبل   ”داوشگبٌ تفرش بب مًضًع 

شششبمگبٌ “  سیبسششی مًجششًد در اوتتببششبل     

اردی ُشششت مششبٌ  بششب حششضًر        81 ديشششى ٍ

در  دکتر لیشبلی   حجت االسالم ي المس میه 

 مُمبوسرای اسبتید برگزار گردید.  

 نشست هم انذیشی اعضا هیات علمی   

 جریانات سیاسی موجود در انتخابات

تری ششًن آداد داوشششجًیی بششب عىششًان        

اوتتبة اوقالبی ي اقتشابد اوقالبشی ريد        

اردی ُشششت در صششحه      42یکشششى ٍ  

داوشکدٌ ع ًم داوشگبٌ تفشرش برگشزار      

 شد.

بشششٍ گشششزارش ه روبمشششٍ، در ایشششه        

کشٍ بشب اسشتق بل داوششجًیبن          تری ًن

مًاجششٍ شششد ، داوشششجًیبن بششب آرا  ي          

اودیشٍ َبی متت ف بشٍ بیشبن واشرال      

هششًد در مششًرد اوتتششبة اوقالبششی ي          

اقتششابداوقالبی پرداهتىششد. گفتىشششی      

تری ًن آداد داوشجًیی اوتتشبة      است 

اوقالبشی ياقتشابد اوقالبشی، بشٍ َمششت          

 بسیج داوشجًیی برگزار گردید.

 تریبون آزاد دانشجویی 

انتخاب انقالبی و اقتصاد انقالبی 

وشست ريشىگری مشق حضًر بشب مًضشًع     

 81اوتتششبة اصشش ر عششار ريد یکشششى ٍ          

اردی ُشت بب حضًر داوششگبَیبن داوششگبٌ      

تفرش در سبله اجتمبعشبل حشبا ابراَیشم          

 وایر ایه داوشگبٌ برگزار شد.

بٍ گزارش ه روبمٍ در ایه وشست کشٍ بشٍ         

َمت بسیج اسبتید داوشگبٌ تفرش برگشزار       

گردیششد،  دکششتر محمششدجًاد محمًدیششبن       

گششر مششسبئل سیبسششی در       تفرشششی تح یششل 

َبی اوتتبة اص ر  ي حضًر    هاًص مالک

حداکثری مشردم در اوتتببشبل ملشبل ی را          

ارائٍ ومًدود کٍ بشب اسشتق بل داوششگبَیبن          

 ريبري گردید.  

 تریبون آزاد دانشجویی   

 انتخاب اصلح 

 نشست روشنگری 

 انتخاب اصلح در دانشگاه تفرش 

اوتتشبة  ”تری ًن آداد داوشجًیی بب عىًان      

اردی ُشت مشبٌ در    81ريد یکشى ٍ “  اص ر

صششحه داوشششکدٌ ع ششًم داوشششگبٌ تفششرش      

 برگزار شد.

بٍ گزارش ه روبمٍ ، در ایه مراسم جمعی   

اد داوشجًیبن بشٍ بیشبن واشرال هشًد در            

دمیىششٍ  اوتتببششبل  ي اوتتششبة اصشش ر             

پرداهتىششد.  گفتششىی اسششت تری ششًن آداد        

داوشجًیی اوتتبة اصش ر کشٍ بشٍ َمشت           

بسیج داوشجًیی داوششگبٌ تفشرش برگشزار      

َبی   گردید بب استق بل داوشجًیبن اد طیف  

 متت ف َمراٌ بًد.  

  تصویری:گسارش  

 تریبون های دانشجویی


