احیا و عزاداری شب  12ماه مبارک رمضان

دانشجویان دانشگاه تفرش شب بیست و یکم رمضان را با
عزاداری ،مناجات و انابه ،به سحر رساندند

تشکیل پرونده الکترونیک سالمت برای
کارکنان دانشگاه تفرش
صفحه 2

نشست هم اندیشی استادان دانشگااه
تفرش برگزار شد
صفحه 2

آئیي احیای لیلةالمذر در شب  12هااُ
هبارن رهضاى ٍ عشاداری شب شاْااد
اهیزالوؤهٌیي ،حضاز عالاع در در
هسجذ حضز ابَالفضل در داًشااااُ
تفزش بِ ّوت کاًَى اّل بیت علیاْان
السالم با شکَُ خاصع بزگشار شذ.
بِ گشارش خبزًاهِ ،داًشجَیاى هؤهي ٍ
شب سًذُ دار داًشااُ تافازش در شاب
بیست ٍیکن اس هاُ هباارن رهضااى باا
حضَر باشاکاَُ در هساجاذ حضاز
ابَالفضل در داًشااُ شب تمذیز را باِ
استغفار ،تَبِ ٍ استغاثِ سپزی ٍ بِ یااد

لحظا غوبار فزاق ٍ عزٍج رٍح هلکَتع
آى حضز  ،با بزگشاری عشاداری ،عشك ٍ
اراد خَد را بِ ساحت آسواًع آى اهاام
ّوام ابزاس کزدًذ .حجتاالسالم هااّازی
در ایي هزاسن پزفیض گفت :رٍسُ فاماظ
گزسٌاع ٍ تشٌاع ًیست بلکاِ اًسااى
بایذ دًبال ارتباط حمیمع باا خاذاًٍاذ
باشذٍ .ی تصزیح کزد :شب لذر تاکازار
ًیست ٍ پلِ صعَد اًساى اسات کاِ باا
ایجاد رابطِ ٍالعع سعع کٌذ ّزساال اس
سال لبل بْتز باشذ ٍ رابطِ ٍالعع باخذا
در اٍ ایجاد گزددٍ .ی اظْار کزد :بعذ اس

تَبِ ٍ بخشیذُ شذى بٌذُ اس سَی خاذا
در ایي شب ّا کِ اس ّشار هاُ بزتز اسات،
هْن ایي است کِ اًساى باسگشت بِ گٌاُ
ًکٌذ ٍ توْیذی بیٌذیشذ بِ جٌْوع کِ
بزای خَدساختِ بَد ٍ بایذ اس آى رّایاع
پیذا هعکزد ،بزًازدد.
لزائت دعای جَشاي کابایاز ،تاالٍ
هجلسع لزآى کزین ،عشاداری ٍ هازاسان
احیا ٍ لزآى بِ سز گذاشتي اس بزًاهِّای
دیاز ایي هزاسن بَد .ایي هزاسن هعٌَی
با تَسیع غذای سحزی در باهذاد خاتاواِ
یافت.

اهبم علی (ع)  :دٍست هَهي عمل است  ،یبٍرش ،علن  ،پدرش هدارا ٍ برادرش ً ،رهص.
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تشکیل پرونده الکترونیک سالهت برای

گراهیداشت سوم خرداد در

کارکناى دانشگاه تفرش

دانشگاه تفرش

وبرضٌبس هسئَل هروس بْداضت ٍ هطبٍرُ
داًطگبُ تفرش ازتطىیل پرًٍدُ الىترًٍیه
سالهت برای وبروٌبى ایني داًنطگبُ ر نر
داد.
ًبصرُ یعمَبی فنر در ففتگنَ بنب ر رًگنبر
ر رًبهننِ ففننت :رًٍنند تننطىیل پرًٍنندُ
الىترًٍیه سالهت برای وبروٌبى داًنطگبُ
تفرش بب اًجبم تست لٌند رنَى ٍ بربنی
رَى ًبضتب آغبز فردید.
ٍی اداهِ داد :تبوٌَى برای  ۰۲۱وبرهٌد ٍ
یننه ّیننبم علوننی پرًٍنندُ الىترًٍیىننی
سالهت تطىیل ضدُ است.
وبرضٌبس هسئَل هروس بْداضت ٍ هطبٍرُ
داًننطگبُ تفننرش برپننبیی ًوبیننطگبّی از

زًدفی سبلن بنب داضنتي تیهینِ رنَة بنب
ّوىنننبری ضنن ىِ بْداضنننت ٍ درهنننبى
ضْرسننتبى تفننرش را از دیگننر برًبهننِ در
راستبی ارتمبء سطح سالهت ٍ رَدهرال تی
در بیي وبرهٌداى عٌَاى ًوَد.

سرپرست ًْبد ًوبیٌدفی همنبم هعمنن
رّنن ری در داًننطگبُ تفننرش ففننت:
عولیبم آزاد سبزی ررهنطْر در سنبیِ
جْبد ،ضْبدم ،دیٌنداری ٍ پبسنب بنِ
ًدای اهبم رویٌی (رُ) هحمك ضد.
حجت االسالم دوتر سید هْدی لبضنی
زادُ در آییني فل نبراى هنسار ضنْدای
فوٌبم داًطگبُ تفرش افسٍد :رزهٌندفبى
در طَل ّطت سبل دفبع همدس بنرای
حفبظت از دیي رَد ه نبرزُ ًوَدًند ٍ
تالش آًبى در دفبع از سرحدام ونطَر
برای دًیب طل ی ٍ هبدی فراینی ً نَدُ
اسننتٍ .ی اداهننِ داد :سننَم رننرداد
رٍزی هبًننندفبر در تنننبریب اینننراى
اسالهی اسنت ونِ در سنبیِ رضنبدم

رزهٌدفبى ٍ ضْدا بنِ ًفنا اینراى رلنن
رَرد .در پبیبى ایي هراسن وِ بِ ّونت
ستبد فراهیداضت سَم ررداد داًنطگبُ
تفرش برفسار ضند ،ضنروت وٌٌندفبى
پس از لرائت فبتحِ تربت پبن ضْیداى
فوٌبم را فل براى ٍ عطر افطبًی ًونَدُ
ٍ بنب آرهنبى ّنبی ٍاالی اهنبم راحنل ٍ
ضْیداى تجدید هیثبق ًوَدًد.

برگساری هسابقه دو و هیدانی به هناسبت

نشست هناندیشی استاداى دانشگاه تفرش

آزاد سازی خرهشهر در دانشگاه تفرش

برگسار شد

بِ هٌبس ت سَم رردادهبُ سنبلنرٍز آزاد
سبزی ررهطْر ،هسببمِ دٍ ٍهیداًنی ۲
ررداد تَسط ادارُ تربیت بدًی ٍ فنَق
برًبهِ داًطگبُ تفرش برفسار ضد.
بِ فسارش ر رًبهِ ،در ایي هسببمنِ ونِ
بیص از  ۰۱داًطجنَی پسنر ضنرونت
داضتٌد ،ضروت وٌٌدفبى هسبفت ۰۰۱۱
هتری هسیر رَابگبُ پسراى تنب هسنجند
داًطگبُ را دٍیدًد .در پبیبى ایي هسببمنِ
از ًفرام برتر بب اّدا جَایسی تمدیر ضد.

نشست اعضا هیات علوی دانشگاه تفرش
ًطست عوَهی اعضبء هحترم ّنین م
علوی داًطگبُ رٍز دٍضٌ نِ ۰رنرداد
در هحل سبلي فردّونبینی هنرحنَم
وبریببی داًطگبُ برفسار فردید .در ایي
ًطست در رصَظ هسبئل داًطنگنبُ
تفرش بحث ٍ ت بدل ًمر فردید.

ًطست ّناًدیطی ٍ هنعنرفنت افنساینی
استبداى داًطگبُ تنفنرش بنب هنَضنَع
” التصبد همبٍهتی“ بب حضَر اهبم جوعنِ
هحترم ضْرستبى ،هسئَل ًْبد رّن نری
در داًطگبُ تفرش ٍ اعضبی ّیبم علونی
در هْوبًسرای اسبتیند ایني داًطنگنبُ
برفسار ضد.
بِ فسارش ر رًبهِ ،در ایي ًطست وِ بِ
ّوت ًْبد ًوبیٌدفی همبم هعمن رّ ری
در داًطگبُ تفرش برفسار فردید ،دونتنر
سید وبظن رجبیی بِ بنینبى ٍ تن نیني
التصبد همبٍهتی پردارتٌد .درپبیبى ایني
ًطست پرسص ٍ پبسب برفسارفردید.

ففتٌی است بعد از ًطنسنت حنجنت
االسالم ٍالوسلویي حبج آلب هَهٌی اهنبم
جوعِ هحترم ضْنرسنتنبى تنفنرش از
رَابگبُ بوراى داًطگبُ تفرش بنبزدیند
ًوَدًد.

اهام ػلی (ع)  :ػلن خَیش زا تِ جْل ٍ یقیي خَد زا تِ شک هثدل ًکٌید ،آًگاُ کِ تِ ػلن زسیدید ػول کٌید ٍ آًگاُ کِ تِ یقیي دست یافتید ،اقدام ًوایید.
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هدیر کل فرٌّگی ٍ اجتواعی ٍزارت علَم:

در دّویي جشٌَارُ هلی حرکت ،داًشجَیاى بِ صَرت فردی
ّن هیتَاًٌد شرکت کٌٌد
تِ گصازش زٍاتطظ ػوَهطی ٍشازع ػلطَم،
فضل ا ...ایسجی کجَزی هدیسکل فسٌّگی
ٍ اجتواػی ٍشازع ػلَم تطا اػط م ایٌکطِ
داًشگاُ زاشی کسهاًشاُ هیصتطاى دّویطي
دٍزُ جشٌَازُ هلی حسکطت خَاّطد تطَد
افصٍد :جشٌَازُ هلی حسکت دز دٍ هسحلِ
دزٍى داًشگاّی ٍ هلی ساالًِ تِ هٌظطَز
ًوایش ٍ ازائِ دستاٍزدّای اًجوطي ّطای
ػلوطططی داًططططشجَیی دز دٍ ت ططططش
ًوایشگاّی ٍ زقاتتی تسگصاز هی شطَد کطِ
حاطططل آى ازائططِ ٍ هؼسفططی اتططداػاع،
اتتکازاع ٍ اختساػاع داًشجَیاى تِ ػوطَم
است.
ٍی افصٍد :زًٍد تکاهلی ٍ زٍ تِ پیطشسفت
جشٌَازُ حسکت عی  ۰۱دٍزُ ،آى زا تطِ
یکی اش هْن تسیي جطشٌَازُ ّطای ػلوطی
داًشجَیی ٍ هحولی تسای تطسٍش ٍ هْطَز
خ قیتّا ٍ اتتکازاع داًشجَیاى فؼال دز
ّ ۸طططصاز اًجوطططي ػلوطططی داًطططشجَیی
داًشگاُ ّای سساسس کشَز تثطدیل کطسدُ
اسططت .زئیططر شططَزای سیاسططت گططرازی

جططشٌَازُ حسکططت ،اداهططِ داد :دّویططي
جشٌَازُ هلطی حسکطت تطا ترییساتطی دز
حَشُّای زقاتتی ٍ شیَُ تسگصازی ّوطساُ
است کِ هْن تسیي ترییس دز ایطي دٍزُ اش
جشٌَازُ ایي است کطِ دز ادٍاز گرشطتِ
فقظ داًطشجَیاى دز قابطة اًجوطي ّطای
ػلوططی داًططشجَیی هططی تَاًططنتٌد دز
جشٌَازُ حسکت شطسکت کٌٌطد ٍبطی دز
دّویي دٍزُ داًشجَیاى تِ طَزع فسدی
ًیص دز تسخی حَشُّای زقاتتی هی تَاًٌطد
شسکت کٌٌدٍ .ی دز خظَص ٍیژگی ّای
ایططي دٍزُ جططشٌَازُ اهْططاز داشططت :دز
زاستای تقَیت ت ش زقاتتی ٍ ت ظطظی
شططدى حططَشُ ّططای ه تلططو ػلططَم دز
شیَُّای گرشتِ تاشتیٌی تِ ػول آهدُ ٍ
تسای اٍبیي تطاز دز ایطي دٍزُّ ،طس گطسٍُ
آهَششی دز حَشُ ّطای زقطاتتی دز دزٍى
خَدشاى تِ زقاتت هی پسداشًد .تِ ػٌطَاى
هثال دز گطسٍُ ػلطَم اًطناًی یطا فطٌی ٍ
هٌْدسی یطا ػلطَم پایطِ دز حطَشُ ّطای
زقاتتی کطِ عثطد دسطتَزابؼول اجسایطی

حضَر دٍ داًشجَ داًشگاُ تفرش در

جططشٌَازُ هططش ض شططدُ اسططت فقططظ
داًشجَیاى ایي زشتِّا هیتَاًٌد شطسکت
کٌٌد .یؼٌی زقاتت ّطا دز اططل دز دزٍى
حَشُّای ت ظظیتس طَززع هطی گطیسد.
ایي دز حابی است کطِ دز ادٍاز گرشطتِ
شسکت کٌٌدگاى اش گطسٍُ ّطای ه تلطو
آهَششی تَدًد کِ دز یک حطَشُ تطا ّطن
زقاتت هطی کسدًطد .ایطي هطن لِ ّطن دز
زاستای تْثَد ٍضؼیت زقاتطت ٍ کاّطش
ًاتساتسیّاست ٍ ّن دز جْت ایجاد ًگطاُ
حسفِ ای ٍ ت ظظی تِ هقَبِ زقاتطت .تطِ
سطال ّطای
ػثازع دیگس اهنال تطسخ
گرشططتِ زقاتططت دز دزٍى گططسٍُ ّططای
تحظیلی طَزع هیگیسد.
ایسجططی کجططَزی دز اداهططِ تاکیططد کططسد:
ت ش تیيابولل جشٌَازُ دز ایي دٍزُ تطِ
عَز ٍیژُ هد ًظس قطساز دازد ٍ اش تواهطی
هسفیتّای الشم دز حَشُ آهطَشش ػابطی
تسای تَسؼِ ازتثاعاع ػلوی تسای تقَیطت
ایي جشٌَازُ استفادُ هی شطَد ٍ تَسطؼِ
تؼاه ع ٍ ازتثاعاع تیي ابوللی شهیٌطِ زا

تسای کنة تجستِ ،اًتقال داًش ٍ آشٌایی
عسفیي تا هسفیت ّطای ػلوطی ٍ اًطناًی
فساّن هی سطاشد .هطدیس کطل فسٌّگطی ٍ
اجتواػی ٍشازع ػلَم ،دز خظَص شهطاى
تسگصازی ٍ داًشگاُ هیصتطاى ایطي دٍزُ اش
جططشٌَازُ گفططت :تططس اسططات تجستیططاع
گرشطططتِ ٍ تطططا تَجطططِ تطططِ تسزسطططی
دزخَاسططت ّططای هیصتططاًی کططِ اش عططس
داًشگاُّای ه تلو ازائِ هی شَد ،اهنال
ًططیص تؼططدادی اش داًططشگاُ ّططای کططشَز
هتقاضی هیصتاًی جشٌَازُ تَدًطد کطِ دز
ًْایت تا تسزسی ٍ ازشیطاتی شطاخض ّطای
ه تلو ،داًشگاُ زاشی کسهاًشاُ تِ ػٌَاى
هیصتاى جشٌَازُ اًت اب شد.
ٍی دز پایاى خاعس ًطشاى کطسد :داًطشگاُ
زاشی کسهاًشاُ اش هسفیتّا ٍ تَاًوٌدّای
اًناًی الشم ٍ شیسساختّای کطافی تطسای
تسگصازی دّویي دٍزُ جطشٌَازُ حسکطت
تسخَزداز است ٍ دّویي جطشٌَازُ هلطی
حسکت دز ّفتِ اٍل آذز هاُ سطال جطازی
دز ایي داًشگاُ تسگصاز هی شَد.

بدٍى شرح

سی ٍ دٍهیي جشٌَارُ سراسری
قرآى ٍ عترت داًشجَیاى
سی ٍ دٍهیي جشٌَازُ سساسسی قطسآى
ٍ ػتسع داًشجَیاى تصزگتسیي جشٌَازُ
دیٌی ٍ هرّثی داًشجَیاى کشَز است
کِ ّطد اش تسگطصازی ایطي جطشٌَازُ
تسٍیج ٍ پشتیثاًی اش فؼابیت ّای دیٌی
ٍ قسآًی دز داًشگاُ ّای سساسس کطشَز
هی تاشد.
تِ گصازش خثسًاهِ هسحلِ سساسسی ایي
جططشٌَازُ تاتططنتاى سططال جططازی دز
داًشگاُ ػلَم کشاٍزشی ٍ هٌاتغ عثیؼی
گسگاى تا هطشازکت داًطشگاُ گلطنتاى
تسگططصاز هططی گططسدد .گفتططٌی اسططت اش

داًشگاُ تفسش دز زشتِ هٌاجاع خَاًی
هْدی زتاط سسپَشی ٍ دز زشطتِ اذاى
ػلی هَالیی حضَز دازًد.

اخبار اًتصابات
هؼاٍى ادازی هابی ٍ هدیسیت هٌاتغ :دکتس ًثی ابِ گَدزشًٍد چگیٌی
هدیس اهَزحقَقی ،قسازدادّا ٍ زسیدگی تِ شکایاع :اسواػیل یؼقَتی فس
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