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 دانشجویبن 

  2صفحه 

  3صفحه 

ًطست اعضاء ّیات علوی ٍّیات رئیسِ 

داًطگاُ تفرش با ًوایٌدُ تفرش، فراّااى  

ٍ آضتیاى در هجلس ضَرای اسالهی رٍز   

دٍضٌبِ دٍم هردادهاُ با حضَرفارهااًادار    

تفرش در هحل داًطگاُ تفارش بارااسار      

 ضد.

در ایي ًطست رییس داًطگااُ تافارش      

ضوي خیر هقدم بِ حاضریي اسارضی از   

عولکرد ساِ هااّاِ خاَد در دٍراى               

 سرپرستی داًطگاُ ارائِ ًوَد.

ًوایٌدُ هردم در هجلس ضَرای اسالهای  

ضوي تبریک ّفتِ کراهت ٍ اًاتاباا         

آقای دکتر حویدرضاا باباا از ساَی           

ضَرای عالی اًقال  فرٌّگی بِ ساوات     

ریاست داًطاگااُ تافارش باِ بایااى                

ّای خَد پرداخت. هحودحسیٌی   دیدااُ

ضوي تاکید ًسبت بِ استقالل داًطاگااُ   

تفرش با تکیِ بار ٍحادت ٍّاوادلای            

داًطگاّیاى بر تَسعِ ّوِ جاًبِ داًطگاُ 

ّا خبَبا افاسایاص    تفرش درکلیِ زهیٌِ

 داًطجَ اضارُ ًوَد.   

ًظر باا اعضاا      ٍی ضوي افتگَ ٍ تبادل  

ّیات علوی داًطگاُ تفرش اظْار ًواَد   

ّای هستور از تاواام      با تالش ٍ پیگیری

ّای خَد در جاْات تاَساعاِ           ظرفیت

داًطگاُ استفادُ خَاٌّد کرد. بازدیاد از     

تاواام ٍ آهاادُ           ّای عوراًی ًیوِ پرٍشُ

ِ  بْرُ ّاای     برداری داًطگاُ از دیگر برًاها

 ایي ًطست بَد.

 نمبیدده  تر د، ف اهبن   آشتیبن د  مجلس شو ای اسالمی :

 حرظ استقالل دانشگبه تر د   

   توسعه آن بب تکیه ب   حدت   همدلی دانشگبهیبن  

 انتصبة دکت  صبب به  یبست دانشگبه تر د         

طی حکوی از سَی دکاتار   

هحود فرّادی ٍزیر عالاَم،   

تحقیقات ٍ فٌاٍری دکاتار     

حویدرضا ببا باِ ساوات      

ریاست داًطاگااُ تافارش        

هٌبَ  ضد. دکتر ببا پیص از ایي باِ عاٌاَاى       

سرپرست داًطگاُ هطغَل بِ فعالیت بَد کِ پس 

از تأیید ضَرای عالی اًقال  فرّاٌاگای، حاکان        

ریاست ٍی از سَی ٍزیر علَم تاحاقایاقاات ٍ          

 فٌاٍری بادر ضد.  

یک اث  دانشجویی از دانشگبه ترف د  

 شد  ۰9نبمزد نهبیی جشدوا ه تیت 

  3صفحه   

ا د ی جهبدی دانشجویبن دانشفگفبه   

 تر د ب گزا  شد

  
  4صفحه 



 2 شُد.  حضشت وحىذ )ص( :   جُیاى داٌش ، جُیاى سحىت است . جُیٍذِ داٌش سکً اسالن است َ پاداشش تا پیاوثشاي دادِ وى

ومالّ ػضُ ْیاات ػمىاگ واشَِ ییضیا            

 Coronal jet“داٌشگاِ تفشش تا ػٍُاي 

collimation by nonlinear 
i n d u c e d  fl o w s دس   ”

Astrophysical journal       کّ واُسد

حىایت یذساسیُي سشآوذاي ػمىگ ایاشاي     

َاتااه ّ تااّ سیاساات جىٓااُس  اساات،        

پزیشی ّ شذِ است َ تّ صَد  تاّ اااج          

 خُاْذ سسیذ.

تّ وضاسش ایهٍا، وٍغماّ وشکاض ، دک اش      

سٓیل َاشماٌگ یشاْاٌگ، وحماك َ وذیاش         

پظَْشگ داٌشگاِ تفاشش َ ػاضُ ْیاات         

ػمىگ سش ّ ییضی  وشایش اخ شییضی  َ   

پالسىا دس ایً داٌشگاِ، ومالاّ وازکُس سا        

تألیف کشدِ است. اَ دک شایش سا دس سال    

تا وُضُع ومالّ وزکُس اخز کاشد َ اص      98

تاش سَ  ایاً وغالؼاّ دس حاال            98سال 

 تحمیك است.

ْا  تشاص اَل دٌیا    ومالّ دس طَسٌال 01َ  

ْاا دس     تّ ااج سساٌذِ کّ جذیاذتشیً آي  

Astrophysical journal      تااّ ااااج

الىممگ َ تخظاظگ   ایً طَسٌال تیً  سسیذ.

شىاهگ اص     0721یؼاٍگ     0988دس سال 

صواي ٌاطشالذیً شاِ لاجاس آغااص تاّ کااس          

کااشدِ َ دس عااُل تاااسیر تااهیاس  اص            

دس اَسدْا  ٌجُن َ اخ شییضیکاگ سا تاّ        

ااج سساٌذِ است. ػالَِ تاش ایاً حاذَد      

َ جاضَ    ISIومالّ کّ ْىگگ دس سغح   72

ً  طَسٌال الىممگ ْه ٍذ اص اَ      ْا  خُب تی

 تّ ااج سسیذِ است.

یً اسا اد داٌاشگاِ َ وحماك ْىنٍیاً         ا

ْاا  پینیاذِ َ ییضیا          دستاسِ سیاه ه  

ػىُوگ الذاوات پظَْشگ اٌجان دادِ، اواا     

تىشکض خاُد سا تاش سَ  وُضاُع شا اب            

دادي تادْا  خُسشیذ  َ وشوایش تاا         

 خُسشااااایذ، لاااااشاس دادِ اسااااات.       

تّ تٓاٌّ ایً دس اَسد دس ٌشه گ تا دک اش    

یشاْااٌگ، دس خاظُص ایاً ا اش            َاشماٌگ

ػمىگ تحمیماتگ، سٌَاذ وغالؼاات اٌجاان         

شذِ، اٌ ظاسات جاوؼّ ػمىگ داٌشگاْگ اص   

دَلت دَاصدْه َ ٌایض وُاٌاغ َ واشکالت       

پیش سَ  وحمماي تا اَ وف گُ کشدیه کّ   

 خُاٌیاذ.   ششح ایً وف گُ سا دس ریال واگ    

یشاْاٌگ، دس خاظُص ایاً        دک ش َاشماٌگ 

ا ش ػمىگ تحمیماتگ، سٌَذ وغالؼات اٌجاان   

شذِ، تّ خثشٌگاس ایاهٍا، وفات: دس ایاً           

ْاا  شا اب دٍْاذِ تادْاا           ومالّ جت 

خُسشیذ  سا وذلهاص  کاشدِ َ تاا یشات     

ٌیشَْا  وخ مف تش سااخ اس جات واُسد         

 تشسسااگ َ تحمیااك لااشاس وشی ااّ اساات.       

ْایگ   َ  ایضَد: دس سغح خُسشیذ َاکٍش

شاُد.   ْا  اٌشط  اٌجان وگ اص عشیك تثذیل

ْاا     دس جُ اعشاف کاشِ صویاً وااُْاسِ         

وخ مف ُْاشٍاسگ َ غیشِ کاّ دس عاُل         

ْااا  وخم ااف تااّ یااضا یشساا ادِ        صواااي

اٌذ، َجُد داسٌذ. تشا  وا وٓاه اسات       شذِ

ْا دس اواي تىاٌٍاذ اشاکاّ      کّ ایً واُْاسِ

ْاا    ْا  تهیاس  طشف یشس ادي آي ْضیٍّ

ْاایگ دس صویاً       ویش   تّ یضا تشا  اٌذاصِ  

ْا ومااَن   ویشد. اوش ایً واُْاسِ طُست وگ

ٌثاشٍذ یا دس ٌمغّ دسس گ لاشاس ٌگیشٌاذ،        

ْااا آساایة    تادْااا  خُسشاایذ  تااّ آي    

صٌٍذ َ اٍذ ویمیااسد درس ْضیٍاّ تاّ             وگ

سَد، اص ایً سَ تخشگ اص وغالؼات     ْذس وگ

وا دس خظُص ایً وٓه است کاّ اگٌُاّ    

ویشٌااذ.   تادْاا  خُسشاایذ  شا اب وااگ     

تادْا  خُسشیذ  کّ حاَ  تشخگ واُاد    

ْه ٍذ اص سغح خُسشیذ ساعغ َ خااس      

کٍٍاذ َ تاا       ْاا ػثاُس واگ       شذِ، اص سیاسِ 

اٌ ٓااا  وٍظُوااّ شىااهگ واااه شدِ        

 شٌُذ. وگ

یشاْاٌگ اظٓاس کشد: ش اب وشی ً     َاشماٌگ

تادْا  خُسشیذ  تخشگ اص وغالؼات دس      

حال اٌجان است. دس ایً ومالّ تاّ ْىاشاِ       

سیذ وحىُد حجاص  اص داٌشجُیاي سااتك  

یُق لیهاٌهه دس داٌشگاِ تفشش یشوُلاگ    

ٌُش یه َ یکگ اص دریال شا اب وشی اً         

تادْا  خُسشیذ  سا وذلاهاص  کاشدیه.        

وضیت ایً کاس ایاً اسات کاّ ػاالَِ تاش          

کاستشد آوُصشاگ تُساظ وذلاهاص  کاّ          

تاُاٌیه تفٓىیاه      ٌیاصوٍذ یشوُل است، وگ  

کّ اّ ػُاول ییضیکگ تاػا  ایاً اتفااق       

 شُد. وگ

ْا  اتىهفش خُسشایذ      َ  ایضَد: پذیذِ

ْاا تاهیاس      تهیاس صیثاست َ واشاْذِ آي      

تخاش اسات، اواا تاشا  تاذسی  َ              لزت

آوُصش وُضُػات وشتُط تّ آي تایاذ تاا          

یشوُل َ وذلاهاص  الاذان کاشد َ ْىاّ            

ْااا  ییضیکااگ سا دس آي تثیٍیااه،         پذیااذِ

تیٍگ   ْىنٍیً تایذ وُاسد  سا دس آي پیش

کٍیه کّ تکٍُلُط  ٍُْص اجااصِ واشاْذِ    

دْذ. تجٓیضات وا ٍُْص تشا  ایاً   آٌشا ٌىگ

وٓه تهیاس ضؼیف است، اوا تا وذلاهاص         

 ساص  کشد. ْا سا شثیّ تُاي آي سیاضگ وگ

یشاْاٌگ وفت: وا ا اش پذیاذِ تااد        َاشماٌگ

تیٍیاه،    خُسشیذ  سا تش سَ  صویاً واگ       

واْگ ایً تادْا َ اٌفجاسْاا آٌماذس لاُ           

تیٍذ، لزا دس    ْه ٍذ کّ واُْاسِ آسیة وگ

ْاایگ کاّ      ساص  پذیاذِ  ایً تحمیك شثیّ

ای اذ َ ػاوال       سَ  خُسشیذ اتفااق واگ      

شاا اب وااشی ً تادْااا  خُسشاایذ          

شٌُذ، واُسد تحمیاك َ تشسساگ لاشاس            وگ

  وشی ّ است. 

ایً ومالّ عگ اٍذ سَص اخیش تاشا  اااج    

Astrophysدس ica l  journal  

طَسٌاال تشوضیاذِ      26شذِ َ جضَ    پزیشی ّ

یذساسیُي سشآوذاي ػمىگ ایاشاي َاتاه ّ     

تااّ وؼاٌَاات ػمىااگ َ یٍاااَس  سیاساات        

جىُٓس  است. تٍیاد سشآوذاي ػمىگ کاّ   

َاتااه ّ تااّ سیاساات جىٓااُس  اساات         

طَسٌااال   26ا  سا اص      ْااا  َیااظِ   حىایاات

دْذ کاّ یکاگ اص        وؼ ثش جٓاٌگ اٌجان وگ  

ْا ْىیً طَسٌال است. دَ طَسٌال تشتاش     آي

 Science      َNatureوُسدحىایااات  

طَسٌال تشتاش تؼاذ  ػىاذتا         01ْه ٍذ َ 

ْاا  ػماُن پضشااکگ       وشتاُط تاّ طَسٌاال     

طَسٌال دیگاش وماارتگ اص        81ْه ٍذ. دس  

 شذِ است. ْا اٌ خاب ْىّ سش ّ

رصن تّ رکش اسات یذساسایُي ساشآوذاي         

ػمىگ ایشاي تا ْذف دس یاتگ تّ وشجؼیت  

ػمىگ، ایضایش کیفیات ػمىاگ کاشُس َ          

کى  تّ تُسؼّ تحمیمات وحمماي وؼ ثاش  

 اٌذاص  شذِ است.   ساِ

ٌفش اص ایشاد تاا     011ایً یذساسیُي سارٌّ 

تُاٌىٍذ  پظَْشگ وؼ ثش سا شٍاساایگ َ        

وااشَِ الااف َ ب آٌٓااا سا حىایاات           7دس  

  کٍذ. وگ

ْا    ْا تظُست پشداخت وشٌت  ایً حىایت

ْااا  آصوایااشگاْگ،     پظَْااشگ، وشٌاات  

ْاا  وؼ ثاش      حىایت اص ششکت دس کٍگشِ   

الىممگ، جزب وحمك پاهادک ش  َ ...     تیً

 تاشذ. وگ

سشآوذاي ػمىگ ایشاد  ْاه ٍذ کاّ دس          

َ دسا اَسدْا     یؼالیت ْاا  پظَْاشگ     

ْا  اخیش داسٌاذ.      وؼ ثش  دس سال  ػمىگ 

ْایاگ    تشا  شٍاسایگ ایً ایشاد اص شااخض 

کّ ٌشاي دٍْذِ یؼالیت ْا  پظَْاشگ َ    

ٌّ آوُصشگ تُدِ اس فادِ شذِ است. ایاً     

ایااشاد سااارٌّ دس یاا  وکاااٌیضن سلات ااگ       

 شٌُذ.   اٌ خاب وگ

مقاله محقق دانشگاه تفزش در 
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مقبلههٍ میمههی وههىی ي مُىذهههی م یههٍ          

تخػػی ممشان داوطگبٌ تفشش ثب مًضهً      

مکبویسم خشاثی پالهکً ي لضيم مطبلعهبت       ”

ثٍ هشدثیشی میی هًسکی  “ مُىذهی ایمىی

ي وًضتٍ ضذٌ تًهط م تجی احمذی وبمضد    

 ضذ. 10وُبیی جطىًاسٌ تیتش 

ثٍ گضاسش خجشوبمٍ ي ثٍ وقهل اص دثیشخبوهٍ          

دَمیههه جههطىًاسٌ سهههبوٍ ي وههطشیبت          

داوط ًیی، پس اص ثشگضاسی دايسی مشحیهٍ     

وُبیی )مشحیٍ ههًم(، وبمضدَهبی دسیبوه          

گبوٍ آثبس ثشگضیهذٌ،     َبی پىج جبیضٌ دس ثخص

وطشیبت ثشگضیذٌ، ثخص يیههٌ، وًیهسىذگبن    

ثشتش ي ثخص م بصی مطخع ضذ ي سقبثه     

َههضاس اثههش ي وههطشیٍ        37ثیههه ثیههص اص      

 داوط ًیی کطًس ثٍ ایستگبٌ آخش سهیذ.  

ثش اهبس ایهه گهضاسش دس مشحیهٍ وُبیهی            

اثش ثشگضیذٌ َش سهتٍ ثب حهضًس      10دايسی، 

      ٍ وگهبسی دس     اهبتیذ ي پیطکهسًتبن سيصوبمه

مهًسد    10محل دثیشخبوٍ جهطىًاسٌ تیهتش        

ثشسهی ي دايسی قهشاس گشوه  ي دسوُبیه             

      ٍ َهبی مختیه       وبمضدَبی وُهبیی دس سههت

 تعییه ضذوذ.

وبمضد پىهج ثخهص جهطىًاسٌ،        268دس ثیه 

 58/96داوطگبٌ داسای وبمضد ثًدوذ کهٍ       61

         ٌ َهبی    دسغذ وبمضدَهب متعیهب ثهٍ داوهطگب

دسغههذ   36/56صیشم مًمههٍ يصاست میههًم،     

   ٌ َههبی يصاست    وبمضدَههب متعیههب ثههٍ داوههطگب

دسغذ وبمضدَبی دسیبوه       4/48ثُذاض  ي 

جًایههض وههیض ثههٍ ياحههذَبی داوههطگبٌ آصاد         

اهههالمی تعیههب داضههتىذ. ثههش اهههبس ایههه       

گضاسش، داوطگبٌ وشديهی مطُذ، داوهطگبٌ     

تُشان ي داوطگبٌ میًم پضضکی اغهفُبن ثهب        

وبمضد ثیهطتشیه ههُم سا دس       27ي  30، 31

داسوهذ دس     10ثیه وبمضدَبی جطىًاسٌ تیهتش 

ایه میبن  داوطگبٌ تفشش داسای یک وهبمضد   

ثًد کٍ ثهب داوهطگبٌ َهبیی  هًن غهىعتی            

امیشکجیش میهم ي غهىع  ایهشان خًاسصمهی           

 اغفُبن دس سقبثتی پبیبپبی ثًد. 

الصم ثٍ رکش اه  دَمیهه ديسٌ جهطىًاسٌ        

سهبوٍ ي وطشیبت داوط ًیی ثب مىهًان تیتهش    

مسئًلی  اجتمبمی داوهطگبٌ،    ”ثب ضعبس    10

   ٍ دس پىهج ثخهص      “  وقبدی مىػفبوٍ ي آصاداوه

آثبس ثشگضیذٌ، وطشیبت ثشگضیذٌ، ثخص يیهٌ،   

وضبی م بصی ي وًیهسىذگبن ثشتهش ثشگهضاس         

 ضذ.  

 

اثر دانشجویی از دانشگاه تفرش  یک

 شد  ۰۱نامسد نهایی جشنواره تیتر

 ٌ َهبی داوهطگبٌ      مسئًل اداسٌ امًسخًاثگهب

دسغههذی مجیهه      90تفههشش اص ياسیههض      

ٌ    اجبسٌ َهبی ایهه داوهطگبٌ        ثُبی خًاثگهب

حسبة غهىذي  سوهبٌ داوهط ًیبن دس           ثٍ

 خجش داد. 95-96هبل تحػییی 

حسیىی دس گفتگً ثب خجشوگهبس      حمیذ ضبٌ

خجشوبمٍ اوضيد: ایه مقذاس دسغذ ياسیهضی     

ثٍ غىذي  سوبٌ ههجت گشدیهذ داوهطگبٌ          

تفشش امتجبسی معهبدل یهک میییهبسد ي          

میییًن سیبل ثبث  تعمیش ي ت ُیهض         400

َهب اص غهىذي  دسیهبوتی داضهتٍ           خًاثگبٌ

هبثقٍ ثًدٌ اه . ایه     ثبضذ کٍ تبکىًن ثی

امتجبس وسج  ثٍ هبل قجل تقشیجب اوضایهص   

     ديثشاثشی داضتٍ اه .

يی ادامٍ داد: قػذ داسیهم ایهه مجیه  سا        

گهبص،    ثبث  خشیذ ت ُیضات اصجمیٍ اجهب       

هشدکه، جبسيثشقی ي... َضیىهٍ       وشیضس، آة

 ومبییم.  

حسیىی اظُهبس امیهذياسی کهشد: دس           ضبٌ

َب تب    هبل تحػییی آیىذٌ ياسیضی خًاثگبٌ 

 دسغذ ثشهذ.   100مشص 

گفتههىی اههه  خًاثگههبٌ َههبی ديلتههی        

داوطگبٌ ضبمل امیشکجهیش،  مشان،کًثهش،       

 الضَشا ي یبهیه می ثبضذ.

میسبانی دانشگاه تفرش از خیّرین و 

 حامیان خود در ضیافت افطار

های  بهای خوابگاه اجاره   0۱پرداخت %

صندوق رفاه    دانشگاه تفرش به

دس ساهتبی يالدت کشیم اَل ثیه  امهبم     

حسه م هتهجهی) ( کهٍ دس تهقهًیهم                

ثٍ مىًان  داوطگبَی اص هًی يصاست میًم

وهبم   سيص خیشیه يياقفیه آمًصش مبلهی    

گزاسی ضذٌ اه ؛ ضیبو  اوهطهبسی ثهب      

حضًس تىی  ىذ اص خهیهشیهه حهبمهی            

داوطگبٌ تفشش دس سيص هٍ ضىجٍ هی ام   

ثٍ میضثبوی داوطگبٌ تهفهشش      خشداد مبٌ 

 ثشگضاس گشدیذ.  

الصم ثٍ رکش اهه  دس ایهه مهشاههم             

معىًی امبم جمعٍ محتشم ضهُهشههتهبن،     

وشمبوذاس ، سئیس ي معبيویه داوطهگهبٌ ي       

 تعذادی اص اهبتیذ حضًس داضتىذ.



 4 حضشت محمذ )ف( :   جًیىذٌ ی داوؾ، دس پىبٌ عىبیت خذايوذ اػت. 

مؼئًل ثؼیج داوـجًیی  داوـیهیبٌ      

تفشؽ اص اعیضا  داوـیجیًییبن اییه          

داوـهبٌ ثٍ اسديی جیُیبدی تیحیت         

 خجش داد.“ امت ياحذٌ”عىًان 

اثًالفضل دلجً دس گفتهً ثب خجشویهیبس   

وفش اص داوـجیًییبن    ۰۴خجشوبمٍ گفت: 

پؼش ایه داوـهبٌ ثٍ مذت دٌ سيص ثیٍ    

َبی فشَىه ،  مىظًس فعبلیت دس حًصٌ

آمًصؿ ، عمشاو  ثٍ مىبطك میحیشي      

اعییضا  ؿییذوییذ. يی ادییُییبسوییشد:          

داوـجًیبن جُبدگش دس سيػیتیبَیبی      

محمذآثبد، َفتبن ي لضلمبؽ اص تیًاثی    

ثخؾ مشوضی ؿُشػتبن تیفیشؽ ثیٍ      

فعبلیت پشداختىذ. مؼیئیًل ثؼیییج        

داوـجًی  داوـهبٌ تفشؽ ادامیٍ داد:    

َبی عمشاو  احذاث ییه   اوجب  فعبلیت

ثبة مىضل محیشيمیبن دس سيػیتیبی         

َفتبن تعمیش ي ثبصػبصی ػٍ ثبة خبوٍ 

ایتب  دس سيػتبی میحیمیذ آثیبد اص           

َبی اسديی جیُیبدی      تشیه ثشوبمٍ مُم

 پؼشان داوـجًی داوـهبٌ تفشؽ ثًد.  

دلجً ثشگیضاسی ییبدياسٌ ؿیُیذا دس           

سيػتبی محمذ آثبد، دیذاس ثب خبویًادٌ  

ؿُذا دس سيػتبی َیفیتیبن، تیًصیی         

تبثلًَبی لشآو  ي ثشگضاسی مؼبثیمیبت   

آمًصؿ  ي فشَىه  ثشای وًدوبن سا اص 

َبی فیشَیىیهی  اسديی          دیهش ثشوبمٍ

جُبدی عىًان ومًد. يی ثب ثیبن ایىىٍ  

اػبع ویبس جیُیبدی ثیش میجیىیبی              

خًدػبصی ي ػبصوذگ  اػیت ادیُیبس      

وشد: َذف اص اجیشای اییه اسديی            

جُبدی خیذمیت ثیٍ میحیشيمیبن،             

خًدػبصی داوـجًییبن، ثیبب ثیشدن        

سيحیٍ َمىبسی، اییایبس، گیزؿیت ي         

تمًیت سيحیٍ جُبدی ثییه جیًاویبن      

اػت وٍ دس میذت حضیًس دس اسدي         

ؿًد. اسديَبی جُبدی امت   حبصل م 

لیایبییت     ۳۱ياحذٌ داوـهبٌ تفشؽ اص 

تیشمبٌ ػبل جبسی ثٍ َمت ثؼیج  ۳۱

داوـجًی  داوـهبٌ تیفیشؽ دس ػیٍ        

سيػتبی محمذآثبد، َفتبن ي لضلمیبؽ  

اص تًاث  ثخؾ مشوضی ؿیُیشػیتیبن       

 تفشؽ ثشگضاس گشدیذ.

گفتى  اػت سییغ داوـهبٌ تفشؽ ي  

معبين داوـجًی  ي فشَىه  دس یىی   

اص سيصَبی اسديی جُبدی دس ویىیبس       

داوـجًیبن حضًس یبفتىذ ي اص وضدییه  

ؿبَذ فعبلیت داوـجًییبن ثیًدویذ ي        

َمشاٌ ثب آوبن ثٍ فعیبلیییت جیُیبدی        

 پشداختىذ.

 ضیافت افطار با حضور ایتام توسط

 اوجمه اسالمی داوشگاه تفرش 

 اردوی جهادی داوشجویان

 برگزار شذداوشگاه تفرش  

ثٍ مىبػجت فشاسػیذن مبٌ مجبسن سمضیبن،    

اوجمه اػالم  داوـجًیبن داوـهبٌ تفیشؽ  

خیشدادمیبٌ      ۱۳ؿبمهبٌ چُبسؿىجٍ میًس     

الذا  ثٍ ثشپبی  ػفشٌ اطعبمی  ثیب حضیًس        

ایتب  ؿُشػتبن تفشؽ دس اییه داوـیهیبٌ        

 ومًد.

ثٍ گضاسؽ خجشوبمٍ، دس ایه مشاػم معیىیًی   

َیبیـیبن    وٍ وًدوبن یتیم ثٍ َمشاٌ خبوًادٌ

ابػیال      حضًس داؿتىذ دس اثتیذا حیجیت     

محمذی )اص سيحبویًن سياوـىبع وًدن ي    

مجشی دس ثشوبمٍ عمً پًسوگ( ثٍ ػخىشاوی    

ي اجشای ثشوبمٍ ثشای وًدوبن ي ویًجیًاویبن    

پشداخت ي ػپغ پغ اص اران ماشة ي ومبص، 

 ػفشٌ افطبس ثشگضاس گشدیذ.

 ۳۳۴گفتى  اػت ایه مشاػم ثیب حضیًس         

ثٍ َیمیت     َبیـبن ي وًدن یتیم ي خبوًادٌ

اوجمه اػالم  داوـهبٌ تفشؽ ي َمیىیبسی   

ومیتٍ امذاد امب  خمیى  )سٌ( ؿُیشػیتیبن    

 تفشؽ ثشگضاس گشدیذ.

اعضای شورای مرکزی اوجمه اسالمی 

 پیشرو داوشگاه تفرش اوتخاب شذوذ

ثب ثشگضاسی اوتخبثبت ؿًسای مشوضی اوجمیه  

اػالم  پیـشي داوـجًیبن داوـهبٌ تیفیشؽ   

 َفت عضً سػم  ایه ؿًسا اوتخبة ؿذوذ.

ثٍ گضاسؽ خجشوبمٍ ي ثٍ ومیل اص اویجیمیه         

اػالم  پیـشي داوـجًیبن داوـهبٌ تیفیشؽ   

دس ایه اوتخبثبت، يحیذ سضب صوذٌ وب ، صَیشا    

يحیذی فش، ثمیه ػشآثبداو ، غضالٍ امجذی، 

سضب معصًم ، محمذمُذی پًس، امیشحؼیه 

عىًان اعضبی ؿًسای مشوضی اییه     امیشی ثٍ

اوجمه ثشگضیذٌ ؿذوذ.ثش اػبع ایه گضاسؽ،  

پغ اص ثشگضاسی جلؼٍ ايل ؿًسای میشویضی   

اوجمه اػالم  پیـشي داوـیهیبٌ تیفیشؽ،         

عىًان دثیییشتـیىیل،      يحیذ سضب صوذٌ وب  ثٍ

عىًان وبیت دثیش ي دثیییش    صَشا يحیذی فش ثٍ

ومیؼیًن تـىیالت، ثمیییه ػیشآثیبداوی         

عىًان دثیش ومیؼیًن آمیًصؽ، غیضالیٍ         ثٍ

عىًان دثیش ومیؼیًن ثبوًان، سضب  امجذی ثٍ

عىًان دثیش ومیؼیًن فشَىهی ،   معصًم  ثٍ

عىًان دثیش ومیؼیییًن    محمذ مُذی پًس ثٍ

عىیًان دثیییش       سػبوٍ ي امیشحؼیه امیشی ثٍ

ومیؼیًن مبل  ي تذاسویبت اییه تـیىیل         

 داوـجًی  اوتخبة ؿذوذ.

بص  ثٍ روش اػت عل  جًصی ویض ثٍ اوتخبة 

عىًان عضً ؿًسا ثذين حیك     اعضبی ؿًسا ثٍ

عىًان دثیش ومییؼیییًن ػیییبػی           سأی ثٍ

 اوتخبة گشدیذ.

 اخبار اوتصابات

 مذیشگشيٌ پظيَـ  فًتًویه:  دوتش حمیذسضب دَمبوپًس 

 مذیش گشيٌ طئًدصی ي مُىذػ  ومـٍ ثشداسی:  دوتش مشضیٍ جعفشی

 سئیغ اداسٌ وبسپشداصی:  صبدق محمذی

 ػشپشػت  مُمبوؼشای اػبتیذ:  اثًالفضل غفبسی



 5 اهبم علی )ع( :   ّیچ عولى هبًٌس پػٍّف ًیؿت. 

زوتط ؾْیل ٍاقمبًی فطاّبًی عضَ ّیاب   

علوی گطٍُ فیعیه زاًكگبُ تفطـ اؾات    

 Coronal jet“اـ ثب عٌاَاى     وِ همبلِ

co l l imation  by  non l inea r 
induced flows”           اذیطا زض غٍضًاب

Astrophysical journal      واِ هاَضز

حوبیت فسضاؾیَى ؾطآهساى علوی ایاطاى  

ٍاثؿتِ ثِ ًْبز ضیبؾت جوْاَض  اؾات      

پصیطفتِ قسُ ٍ ثِ ظٍز  ثِ چبح ذاَاّاس   

 ضؾیس .

ثِ ثْبًِ ایي زؾتبٍضز زض ًكؿتی زض زفتط 

ذجطگعاض  ایؿٌب  هٌغمِ هطوع   ثب اٍ ثاِ  

عٌَاى یه هحمك ٍ یىی اظ اعضب  ّیاب   

علوی هَفك وكَض زض ذهَل اًتااابضا    

جبهعِ علوی زاًكگبّی اظ زٍلت زٍاظزّن 

ٍ ًیع هَاًع ٍ هكاىا   پایاف ضٍ              

هحممبى ثب اٍ گفتگَ وطزین وِ قطح ایاي  

 ذَاًیس. گفتگَ ضا زض شیل هی

تفبٍ  جبهعِ زاًكگبّی ایطاى ثاب زیاگاط      

ّبیی زض    وكَضّب زض چیؿت. چِ حوبیت 

ایي ظهیٌِ هَضز ًیبظ اؾت ٍ هَاًع ثاطؾاط   

ضاُ علن ٍ تحمیك زض وكاَض ضا زض چاِ         

زاًیس؟زض حَظُ علن ٍ زاًاف     هَاضز  هی

ّوِ هكى   هطثَط ثِ هٌبثع ًیؿت  زض   

ّب زض ت ـ ثطا  جصة  ٍالع توبم زاًكگبُ

ّب ّؿتٌس. ثبیس تعساز زاًكجَیابى    حوبیت

زوتطا وِ اؾبتیس آهَظـ ٍ ّسایت آًبى ضا 

گیطًس ثِ حاس  ثابقاس واِ          ثطعْسُ هی

اؾبتیس ثتَاًٌس ثِ اًساظُ وبفای ثاِ آًاْاب         

ضؾیسگی وٌٌس. عسم تَجِ ثِ ایي هاْان      

یىی اظ زالیل ثطٍظ هكى   زض هؿایاط       

علن اؾت. ّوچٌیي ثبیس ثیي زاًكجَیابى   

ایجبز اًگیعُ ثیكتط  نَض  گایاطز واِ      

اظ       ایي هْن ًیع زض ؾبیِ تَجِ ٍ حوبیت

 علن اهىبًپصیط ذَاّس ثَز.

ثِ تفىطا  اعضب  ّیب  علوی اعاتاوابز      

ّب   ّب  قطوت وٌین. ثطا  ایٌىِ حوبیت 

ّب  علن ٍ فاٌابٍض       زاًف ثٌیبى ٍ پبضن

پبؾرگَ  ًیبظّب  هحممبى ٍ زاًكوٌساى 

ثبقس  ثبیس اضتجبط ثیي نٌعت ٍ زاًكاگابُ   

لَیتط قسُ ٍ ثِ تفىطا  اعضاب  ّایاب       

علوی اعتوبز ثیكتط  قَز. ثاِ عاٌاَاى       

هثب  یه اؾتبز زاًكگبُ وِ تحمیمب  ثاِ  

الاوالالای        ضٍظ ٍ عجك اؾتبًساضزّب  ثیي

زّس حاتاواب زاضا  تافاىاط             اًجبم هی

ّاب  وؿات قاسُ ٍ             ثطاؾبؼ آهَذتِ

ًكؿت ٍ ثطذبؾت ثب اؾبتیس ثطتط اظ ذاَز    

عی ؾبلیبى هتوبز  اؾت وِ ثبیس ثِ ایاي  

فىط ثْب زازُ قَز.ثبیس ثطا  اؾابتایاس ٍ         

زاًكجَیبى ثیكتط ٍلت گصاقتِ قَز  زض   

تَاًٌس عالان ٍ      ایي نَض  زاًكجَیبى هی

زاًف ثیكتط  اظ اؾبتیس ذَز وؿت وٌٌس 

وِ ایي هْوتطیي لضیِ اؾات  ؾاپاؽ        

ّب  هبلی ثبیس هَضز تاَجاِ لاطاض       حوبیت

گیطز وِ زض ٍالع زض زضجِ ثعس  اّویات  

لطاض زاضًس. لغعب ٍلتی ًیبظ هابلای ٍجاَز       

ًساقتِ ثبقس ٍ ّسف فمظ پػٍّف ثبقاس   

ذطٍجی تحمیمب  اًجبم قسُ ثؿیبض ثْتاط  

ذَاّس ثَز.زض هجوَع هبًع ثعضگی ثاطا      

زؾت یبفتي ثِ اّاساف ثاعضي عالاوای          

پػٍّكی ٍجَز ًساضز. ثب ایي حاب   ثاطا      

ّاب      ؾفطّب  ذبضجی اؾبتیس ثبیس ووه

ثیكتط  نَض  گیطز. یه اؾتبز ثبیس عی  

ؾب  حسالل زض زٍ یب ؾاِ واٌافاطاًاؽ          

الوللی قطوت زاقتِ ثبقس واِ ایاي        ثیي

ؾفطّب ًیبظهٌس نطف ّعیٌِ اؾت ٍ ثابیاس   

ّبؾات   تبهیي قَز. ثب قطوت زض وٌفطاًؽ 

تاَاى ثاِ عاَض هؿاتامایان اظ                  وِ هی

هٌس قاس.   زؾتبٍضزّب  زیگط هحممبى ثْطُ

ّطچِ ثیكتط قاطوات واطزى زض ایاي           

ّب هَجت تحمك تجبزال  علوای   وٌفطاًؽ

قَز  ّاواچاٌایاي         ثِ ضٍظتط ٍ ثیكتط هی

تَاى ذَز ضا ثِ عٌَاى یه قرهایات    هی

الوللی ثْتط قٌبؾبًاس   علوی ثِ جبهعِ ثیي

وِ ّوِ ایٌْب هؿتلعم نطف ّعیٌِ اؾات.  

تَاًس یىی اظ    ّب  هصوَض هی ًجَز حوبیت

 زالیل فطاض ًرجگبى اظ وكَض ًیع ثبقس.

ّب  آتی ذَز زض حَظُ  اظ اّساف ٍ اٍلَیت

 پػٍّف ٍ تحمیمب  ثگَییس.

       ُ ّاب      ثب ّوىبض  ٍ تعبهل ثاب زاًكاگاب

هرتلف وكَض ثِ زًجب  ایي ّسف انلی ٍ 

هْن ّؿتین وِ ثتَاًین ایاطاى ضا ًایاع          

ّوچَى تعساز  اظ وكَضّب  جْابى ثاِ     

لغت فیعیه ذَضقیس  تجسیل واٌایان.    

اهطٍظُ ٍلتی زض هَضز فیعیه ذَضقیاس   

قَز  وكَضّبیی ّواچاَى    اظْبض ًاط هی

آهطیىب  اًگلیؽ  آلوبى  ضٍؾیِ  ثالاػیاه     

اؾپبًیب  اؾتطالیب ٍ چٌس وكَض زیاگاط ثاِ      

عٌَاى وكَضّب  ثطجؿتِ ٍ لغت فیعیه 

قًَس ٍ هب ثِ زًجاب    ذَضقیس  هغطح هی

افعٍزى ایطاى ثِ ایي وكَضّب ّؿتین. ایاي   

هْن ثب ّوىبض  ّوِ هحممابى وكاَض ٍ       

ّاب     افعایای  ّب  ّسفوٌس ٍ ّن ضیع  ثطًبهِ

اهیس اؾت ثب ثىبض گطفتي  قَز.   حبنل هی

ترهم ذَز هجْاَالتای ضا وكاف ٍ          

ّبیی اًجبم زّین ٍ ثتَاًیان زض     هسلؿبظ 

حَظُ هؿئلِ قتبة گاطفاتاي ثابزّاب           

ذَضقیس  وِ ٌَّظ یه هؿئلِ ثبظ اؾات  

ٍ ٌَّظ پبؾد نطیحی ثِ آى زازُ ًكاسُ     

ثِ اقطاف وبهل ثطؾین  ّواچاٌایاي ثاِ        

زًجب  فْویسى ًحَُ گاطم قاسى تاب           

ذَضقیس ٍ ضؾیسى ثِ زؾتبٍضزّابیای زض     

ایي ظهیٌِ ّؿتین چطاوِ حایاب  ضٍ        

ظهیي هؿتمیوب ثب ذَضقیس اضتجابط زاضز.    

ثِ عٌَاى هثب  زض عَ  تبضید اتفبق افتبزُ 

وِ ثبزّب ٍ اًطغ  ذَضقیس  ثاِ حاس        

ظیبز ثَزُ وِ اگط زض ایي عهط قبّس آًاْاب   

ثَزین  ثطا  حیب  ثكط ثط ضٍ  وطُ ظهیي 

افتبز  پاؽ   زاز هی اتفبلب  ًبگَاض  ضخ هی

ثبیس یه ضٍـ پیكاگایاط  ثاطا  ایاي          

 هَضَع یبفت قَز. 

ذساًٍس ضٍ  ظهیي یه هگٌَتؿفط ایاجابز   

وطزُ وِ اظ ضیرتي هَاز ثِ زاذل ظهایاي     

وٌس. چٌیي الساهبتی ثابیاس       جلَگیط  هی

ّب ًیع اًجبم قَز ٍ ظهابًای        ثطا  هبَّاضُ

تَاى ثِ ایي ّسف زؾت یابفات واِ         هی

قٌبذت ذَثی اظ ثبزّاب  ذاَضقایاس        

 زاقتِ ثبقین.

ثب لغت فیعیه قاسى ایاطاى فابنالاِ            

 چٌساًی ًساضین

اٍضبع اذتطفیعیه ایطاى ثس ًیاؿات  اهاب      

ثبیس ثْتط قَز. زؾتیبثی ثِ ّسف لاغات      

فیعیه وطزى ایطاى ثب تَجِ ثاِ قاطایاظ      

ّب  عالاوای     هَجَز زض وكَض ٍ پیكطفت

 ّب  اذیط  ًعزیه اؾت. ؾب 

ّب  هرتلف ّوچَى ًْابز   ّطلسض ؾبظهبى

ضیبؾت جوَْض  اظ ایي عالان ثایاكاتاط         

ضؾایان     حوبیت وٌٌس ظٍزتط ثِ ًتیجِ هی

الجتِ ٍظاض  علَم ًیع زض ایي ظهیٌِ ت ـ 

 ّب  ثؿیبض  وطزُ اؾت.

عجك لبًًَی زض ٍظاض  علَم ثبیس ثیاف اظ    

زضنس ثَزجِ زاًكگبُ نطف پػٍّاف   01

قَز وِ ثؿیبض ذَة اؾت. زض ٍالاع ایاي      

ًگبُ یىی اظ زالیل ضقس علوی ٍ پػٍّكی 

ّاب     ضٍز  اهب اگط حوبیت وكَض ثِ قوبض هی

ّب  ثیكاتاط     ثیكتط قَز ثبلتجع هَفمیت

قَز. ثبیس زض چٌس هَضز ٍ چٌس   حبنل هی

ضقتِ علوی ثِ قس  ّاعیاٌاِ واطزُ ٍ         

هطجعیت علوی پیسا وٌین وِ ّن ٍظاض    

علَم ٍ ّن ًْبز ضیبؾت جاواْاَض  ثاِ         

 زًجب  ایي ّسف ّؿتٌس. 

 8ازاهِ زض نفحِ                                   

با قطب فیزیک شدن ایران فاصله چندانی نداریم/به تفکرات اعضای هیات علمی  

 اعتماد کنیم
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سییس اداسُ تشبیت بذًی ٍ فَق بشًاهِ 

داًشگاُ تفشش اص برشگرضاسا اسدٍا         

عبیعت گشدا ٍ ورَّرٌرَسدا دس          

دسیاچِ گْش هلمب بِ ًگیري صاگرش      

ٍیژُ داًشجَیاى دختش  ٍصعَد بِ للرِ  

سبالى ٍ تفشج دس غاسآبری سرْرَ ى      

هْاباد ٍیژُ داًشجَیاى پسش بِ ّورت  

 ایي اداسُ خبشداد.

پشٍیض سجبی دس گفتگَ با خربرشًرگراس     

ایي اسدٍ بِ هذت سرِ   خبشًاهِ گفت:  

تیشهاُ  بشاا دخرترشاى ٍ        71سٍص اص 

هشداد هراُ    1چْاس سٍص بشاا پسشاى اص 

ٍ باّذف ایجاد سٍحیِ ًشاط ٍ تشٍیرج  

فررشّررٌرر  ٍسصش ّرروررگرراًرری ٍ         

گشدا بیي داًشجَیاى اًرجرام    عبیعت

شذ. ٍا تصرشیرک ورشد: داًشرگراُ              

ًْاد علوی ٍ تأثیشگزاس دس  عٌَاى یه بِ

ساصا هفیذ بِ حال جراهرعرِ       فشٌّ 

تَاًذ دس اهش حفظ هرٌرابر      ّوَاسُ هی

عبیعی ٍ هحیظ پران ورَّسرتراى         

سشلَحِ ٍ الگَ باشذ وِ خَشبختاًرِ   

داًشگاُ تفشش دس ایي اهش پریرشرگرام     

 بَدُ است.  

 صم بِ روش است ساّپیوایی هسریرش     

سٍا    ویلَهتشا وَّستاًی پیرادُ  71

دس شْشستاى دسٍد  تفشیک دس هٌراررش   

صیباا دسیاچِ گْش  صعرَد برِ للرِ        

سبالى ٍ استفادُ اص هٌارش صیباا غراس  

ّراا   آبی سَْ ى هْاباد اص اّن بشًاهِ

 ایي اسدٍّا بَد.

 زیارتی فرهنگیاردوی 

 ویژه دانشجویان دانشگاه تفرش   

اردوی طبیعت گردی و کوهنوردی 

ویژه دانشجویان دانشگاه تفرش 

اسدٍا صیاستی هشْذ همرذ  داًشرجرَیراى       

 دختش داًشگاُ تفشش بشگضاس شذ.

اسدٍا صیاستی  فشٌّگی  داًشجَیاى داًشگاُ 

تفشش  بِ ّوت هذیش فشٌّگی ٍ اجتواعی با 

 71سٍص  دس      5داًشجَ  بِ هذت  06حضَس 

تیشهاُ بشگضاس شذ. صیاست حشم هغْش    صشف  

غزا  دس هرْروراًسرشاا اهرام س(را )ع(                    

ّاا آهَصشی ٍ براصدیرذ اص اهراوري            واسگاُ

ّراا ایري        صیاستی ٍ تفشیحی اص دیگش بشًاهِ

 اسدٍ بَد.

بِ ّوت اًجوي اسالهی داًشجَیاى داًشگراُ  

تفشش ٍ با ووه ٍ هشاسوت داًشرجرَیراى       

ّراا   هیلیَى سیال جْت تْیِ بستِ 77هبلغ 

آٍسا شذ ٍ با ّوىاسا وویرترِ    غزایی جو 

اهذاد اهام خویٌی )سُ( بریري ًریراصهرٌرذاى         

شْشستاى تفشش تَصی  گشدیرذ. ایرٌرگرًَرِ         

تَاًذ عاهل هْوی دس    ّاا خیشیِ هی فعالیت

ایجاد اًگیضُ فعالیت داًشجَیاى ٍ اساتیذ دس   

 هٌاعك هحشٍم جاهعِ باشذ.  

 های خیریه  فعالیت  

 دانشجویان دانشگاه تفرش  
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ايلیه المپیبد ملیلی يسصه َلمل لبولی           

َب ي مؤسسلبت مملًصه للبللی          داوش بٌ

ثلٍ     ۶۹۴۱تلیلش        ۵۲سشاسش کشًس، اص   

میضثبوی داوش بٌ تُشان ي ثب اَذاف تلًهلٍ   

ثٍ يسصه َم بوی، ایجبد تفکش ي تلالبمل     

کبس گشيَی، افضایش َمذلی، َم افضایی ي 

حس مشبسکت پزیشی دس داوشجًیبن ي ثلب  

َبی مختیف داوشلجلًیلی اص         حضًس تیم

داوشجًیبن يصاست لیًم، تلحلقلیلقلبت ي        

فىبيسی، يصسات ثُذاشت، دسمبن ي ممًصه 

پضشکی، داوش بٌ فشَى یبن اص مملًصه ي    

پشيسه، داوش بٌ پیبم وًس، داوش بٌ هبمل   

ای ي      لیمی کبسثشدی، داوش بٌ فىی حشفٍ

مؤسسبت غیش اوتفلبللی دس دي ثلخلش           

 دختشان ي پسشان ثشگضاس شذ.

دس ایه المپیبد، داوشجًیبن دس شش سشتٍ 

شًت فًتجبل َذفمىلذ، َلفلت سلىل           

مُبستی، شًت ثسکتجبل، فشیضثی، طلىلبة   

صوی ي ممبدگی هسلملبولی ثلٍ س لبثلت           

َب ثش اسبس ولرلش    پشداختىذ، کٍ ایه سشتٍ

خًاَی ي اوتخبة، مذیشان تشثیت ثلذولی     

َبی مختیف ممًصه لبلی دس ايلیه  ثخش

 المپیبد گىجبوذٌ شذ.

مسبثقبت ايلیه المپیبد ثخلش دخلتلشان      

طی مشاسمی ثب حضًس مسئًالن داوش لبٌ  

تُشان ي يصاست لیًم تحقیقبت ي فىبيسی ي 

 ٍ ولااد، ملالبين         سخىشاوی دکتش حسه ثل

داوش بٌ ي سئلیلس سلبصملبن خلذملبت           

داوشجًیی داوشل لبٌ تلُلشان، دکلتلش             

اثًالحسه سیبضی، مابين سلبصملبن املًس      

داوشجًیبن يصاست لیًم، تلحلقلیلقلبت ي        

فىبيسی، لیی حجیت اللُلی، ملذیلشکل         

ثذوی داوش بٌ تُشان ي ثب ملالشفلی       تشثیت

ثٍ کبس  ۶۹۴۱تیش  ۵۲َب ي وفشات ثشتش،  تیم

َبی فشَى لیلبن    خًد پبیبن داد ي داوش بٌ

کشمبن، یضد، شُیذ ثُشتی، فشَلىل لیلبن     

خشاسبن سضًی، فلشديسلی مشلُلذ ي           

داوشکذٌ فىی ي مُىذسلی گلیلپلبیل لبن         

 َبی ايل تب ششم سا کست کشدوذ. مقبم

ايلیه المپیبد ثخش پسشان طی مشاسملی  

ثب حضًس مسئًالن داوشل لبٌ تلُلشان ي         

يصاست لیًم تحقلیلقلبت ي فلىلبيسی ي            

سخىشاوی لیی حجیت الُلی، ملذیلشکل        

ثذوی داوش بٌ تُشان، سحیم ششیلف،   تشثیت

مابين فىی المپیبد پسشان، دکتلش حسله     

وااد، مابين داوش بٌ ي سئیس سلبصملبن      ثٍ

خذمبت داوشجًیی داوش لبٌ تلُلشان ثلب         

َب ي وفشات ثشتش، سلًم ملشداد      ماشفی تیم

َبی  ثٍ کبس خًد پبیبن داد. داوش بٌ  ۶۹۴۱

فشَى یبن کشمبوشبٌ، ثیشهىذ، مُلىلذسلی    

َبی وًیه گیجُبس، پیبم ولًس   لیًم ي فىبيسی

َمذان، مجتم  ممًصه لبلی اسفشایه ي   

َبی ايل تب ششم سا    فشديسی مشُذ مقبم

 کست کشدوذ.

دس پبیبن مشاسم اختتبمیٍ ايلیه الملپلیلبد    

میی يسصه َم بوی ثخش پسشان، پشچلم  

میضثبوی ديمیه المپیبد اص سًی مسئلًالن  

داوش بٌ تُشان ثٍ مسئًالن داوش بٌ الضَشا 

لىًان میضثبوبن  ي داوش بٌ ثًلیی َمذان ثٍ

دختشان ي پسشان تقذیم ي مشا  ايللیله   

المپیبد خبمًه شذ تب دي سبل دی لش دس    

دي داوش بٌ مجذداً سيشه شًد. دس ايلیله   

وفش دس  بلت ثلیلش    ۶۵۱۱المپیبد، حذيد 

تیم ششکت کشدوذ. ايلیه المپیلبد    ۶۳۱اص 

       ٌ َلب ي       میی يسصه َمل لبولی داوشل لب

مؤسسبت ممًصه لبلی سشاسش کشًس سيص   

سسملبً   ۵۱شىجٍ سًم مشداد دس سبلت  سٍ

 پبیبن یبفت.

گفتىی است تیم ممبدگی هسمبوی پسشان 

 ۶۵تیم، مقلبم     ۴۵داوش بٌ تفشه اص ثیه 

سا کست کشد. امیله شلُلجلبصی، للیلی            

صبد ی، حسیه سشخی ، یضدان ثسبطلی،  

سششت ي پبسسیب لملشاللال یلی      لیی ویک

)پبتشیس( ثٍ سشپشستی محسه  لىلجلشی      

الضبی ایه تیم ثًدوذ. سبیش وتبیج پسلشان   

داوش بٌ تفشه لجبست است اص۵ دس سشلتلٍ    

 ۶۲۲ثللب         شللًت ثسللکللتللجللبل       

مثبدی دس    لیی صبدق حسه کىىذٌ ششکت

ي پلبسسلیلب للملشيااللل ئلی               ۹۴سکً 

سىل    ایستبدوذ. دس سشتٍ َفت    ۰۱سکً

کلىلىلذٌ للیلی صلبدق              ششکت ۶۲۵ثب 

حسلیله    ي    ۵۹    مثبدی دس سکً    حسه

ایسلتلبدولذ. دس          ۶۵۲  سشخی  دس سکً

 ۶۱۰سشتٍ مملبدگلی هسلملبولی ثلب               

کىىذٌ حسیه سشخی  دس سلکلً        ششکت

ي امللیلله شللُللجللبصی دس سللکللً             ۳۰

ایستبدوذ. دس سشتٍ شًت فًتجبل ثلب      ۶۹۲

سلششلت      کىىذٌ لییشضب ویک ششکت ۶۱۲

مثبدی دس    ي لیی صبدق حسه ۳۵دس سکً 

سشتٍ فیشیضثلی اص      ایستبدوذ. دس  ۴۴سکً 

ي    ۶۲تیم داوش بٌ تفشه مقلبم     ۲۳ثیه 

تیم مقلبم   ۱۱دس سشتٍ طىبة صوی اص ثیه 

َلبی     سا ثٍ دست ميسد. َمچىیه تیم  ۶۰

دختشان داوش بٌ تفشه ثٍ تلشتلیلت دس        

 ۴۶َبی ممبدگی هسمبوی اص ثلیله      سشتٍ

تلیلم      ۲۰، فیشیضثی اص ثیه   ۹۵تیم مقبم 

تلیلم      ۲۱ي طىبة صوی اص ثیه    ۶۴مقبم 

  سا کست ومًدوذ. ۰۰کىىذٌ مقبم  ششکت

سبیش وتبیج دختشان داوشل لبٌ تلفلشه          

للجللبست اسللت اص۵ دس سشللتلٍ شللًت              

صَلشا      کىلىلذٌ   ششکت ۶۲۱ثب   ثسکتجبل

ي میىب پًس ثبثبیلی دس     ۶۵سمضبوی دس سکً

سىل    ایستبدوذ. دس سشتٍ َفت ۵۰  سکً 

کىىذٌ غضالٍ حسیىی فش دس  ششکت ۶۲۵ثب 

ي شلیلذا چلملىلکلبس دس               ۳۲    سکً   

 ایستبدوذ.   ۶۱۵  سکً

 ۶۱۶دس سشتٍ ممبدگی هسلملبولی ثلب           

کلىلىلذٌ صَلشا سمضلبولی دس                شلشکلت  

ي میىب پًس ثبثبیی دس سلکلً          ۴۱  سکً 

ایستبدوذ. دس سشتٍ شًت فًتجبل ثلب      ۶۹۱

کىىذٌ میىب پًس ثلبثلبیلی دس       ششکت ۶۲۲

ي فبئضٌ ملشتضلًی دس سلکلً            ۶۶۵سکً

 ایستبدوذ.   ۶۲۲

َب دستیم َب ثٍ  الصم ثٍ رکش است الضب تیم

تشتیت دس مملبدگلی هسلملبولی صَلشا             

، غضالٍ حسیىی فش، ملیلىلب پلًس        سمضبوی

ثبثبئی، فبئضٌ حسلىلی، فلبئلضٌ السلبدات          

،فیشیضثی غلضاللٍ      مشتضًی، شیذا چمىکبس

فبئضٌ حسىی ي فبئضٌ مشتضًی  حسیىی فش،

فلبئلضٌ       ي طىبة صوی غضالٍ حسیىی فلش،   

ي شیذا چمىکبس ثٍ سشپلشسلتلی     مشتضًی

 مشیم لجبسی ثًدوذ.

ها ي  داوشجًیان داوشگاٌ تفرش در ايلیه المپیاد ملی يرزش همگاوی داوشگاٌ 

 مؤسسات آمًزش عالی سراسر کشًر حضًر یافتىد
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بِ عٌَاى یک ؽخقيت علوی ٍ پضٍّؾی 

 هغالبات ؽوا اس دٍلت دٍاسدّن چيغت .

حوایت اس ارتباط بيؾتز اعضاا  ّاياات      

علوی با فٌایع اس هغالبات هْن جااها اِ    

داًؾگاّی اعت. فٌ ات یاک دیاذ ااُ          

هختـ خَد دارد، باِ عاٌاَاى ها اا             

خَاّذ هحقَ  خَد را ارتما دّاذ ٍ       هی

دیذ اُ باسار فزٍػ ًيش دارد، اهاا ّاياات      

علوی داًؾگاُ کوتز با باسار عزٍکار دارد   

ٍ بز اًجام کار پضٍّؾی هَرد عاللِ خاَد  

کٌذ تا یک هاذلغااس  خاَ        توزکش هی

اًجام دّذ، اس ایي رٍ بایذ ایي دٍ را بِ ّن 

ًشدیک کزد کِ ایي هْن ًيش بِ ًظز هاي    

 بز عْذُ دٍلت اعت.

یک عضَ ّيات علوی اًزص  ٍ تاوازکاش      

خَد را بِ تزبيت داًؾجَ، پضٍّؼ، کؾف 

هجَْالت ٍ خلك هفاّايان اخاتاقااؿ        

دّذ کِ جشٍ تاکيذات همام ها اظان       هی

رّبز  ًيش ّغت. فٌ ت ًاياش ارتابااط        

ّاا     هغتمين با هزدم جاه ِ دارد. دٍلات    

بایذ ایي دٍ بغتز را حوایت ٍ تمَیت ٍ بِ 

ّاا     ّن ًشدیک کٌٌذ، ا ز ایي حاواایات     

فَرت  يزد خَد بِ خَد کارآفزیٌی ًياش  

ؽَد ٍ ٍلتی فٌ ت رًٍك پاياذا    اًجام هی

کٌذ، اؽتغا  ًيزٍ  اًغاًی ًاياش ایاجااد       

 ؽَد. هی

 ُ ّاا باِ        تمَیت اهکاًات ٍرسؽی داًؾگاا

 اًذاسُ فزاّن کزدى تجْيشات هْن اعت

ایجاد ًؾاط علوی در جاه ِ داًؾگااّای   

دٍ حالت دارد. بزا  ایٌکاِ داًؾاجاَ را         

جذ  کٌيذ هغتمل اس خَ  ٍ لَ  بَدى 

اعاتيذ، تجْيشات آسهایؾگاّی ٍ اهکاًاات  

ّا ًيش هْن اعت. ا ز ایاي    ٍرسؽی داًؾگاُ

اهکاًات خَ  ًباؽذ بالتبع ؽاّذ ًؾااط    

داًؾجَیی ًخَاّين بَد. بزا  افزاد  کاِ   

ّاا  ریاا ای         بِ دًبا  علن ٍ فازهاَ   

ّغتٌذ، ف اليت در هحيغی بزخاَردار اس    

ًؾاط، ًَعی فزفت اعتزاحت ٍ اهاکااى     

ؽاَد، اس     کغب اًزص  بيؾتز هحغَ  هی

ایي رٍ لَ  کازدى اهاکااًاات ٍرسؽای          

ّا بِ اًذاسُ فزاّن کزدى تجْيشات  داًؾگاُ

 اّويت دارد.

ٍظيفِ افلی داًؾگاُ کارآفزیٌی ًياغات،   

بلکِ پزٍرػ اًذیؾِ اعت. در داًؾاگااُ        

بایذ در کٌار داًؼ، اًاذیؾاياذى را باِ         

داًؾجَ یاد دّين، اها هياشاى هاغاالا اِ        

عوَهی ٍ تخققی بز عْذُ خَد هحمك ٍ 

داًؾجَ اعت. ها هَظفين بِ آًْا آهاَسػ   

علوی دادُ ٍ بِ ّوزاُ آى تجار  خَد را   

ّاا ٍ        يز  اًتما  دّين تا هباًی تقوين

ّا  آتای خاَد را باذاًاٌاذ ٍ                 تحليل

ؽاى در ایي سهيٌِ کاهل ؽَد. بِ   اعالعات

عبارت دیگز، اعاتيذ پایِ درٍط را تمَیت 

ّا  آتی کاِ تاَعاظ       کٌٌذ ٍ تحليل هی

ؽاَد، هغاتالاشم          داًؾجَیاى اًجام های 

بزخَردار  اس آهَسػ درعت اعت. ا از     

ایي فزایٌذ بِ درعاتای اًاجاام ؽاَد،            

تَاًٌذ خاَ  فاکاز         داًؾجَیاى ب ذا هی

کٌٌذ ٍ بزا  کؾَر افتخاار باِ ارهاغااى         

آٍرًذ، پظ ٍظيفِ افلی هاا آهاَسػ ٍ       

 پزٍرػ اًذیؾِ اعت.

 ٍ کالم آخز ...

داًؾگاُ یک کتابخاًِ باشر  ًاياغات،         

داًؾجَ ؽخقيت داًؾجَیی ٍ عالاوای      

ّا  داًؾگاّی  خَد را با حضَر در کالط

کٌذ پظ بایذ اًذیؾيذى را بِ اٍ  کغب هی

بِ درعتی آهَسػ دادُ ٍ اٍ را در هغاياز   

درعت ّذایت کٌين. با تزبيت ٍ پازٍرػ     

داًؾجَیاى خالق، کارآفزیٌی بِ خاَد     

ؽَد، اس ایي رٍ باایاذ باز       خَد حافل هی

 تمَیت خالليت توزکش کٌين.

 گزارش تصویری اردوهای دانشجویی  دانشگاه تفرش
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خجزًگبر ّزچٌد ٍاصُ آؽٌب ثزای ّوِ اعت 

ّرب ٍ       اهب ٌَّس ثغیبری اس هزدم هرزارت   

ّبی ایي ؽغل پرزهرطربعرزُ را          دؽَاری

 داًٌد. ًوی

ثِ گشارػ خجزًگبر فرزّرٌرگری ایرزًرب             

ًگبر ثب خلك ثْتزیي آثبر  خجزًگبر ٍ رٍسًبهِ

ّب در تالػ اعت درد ٍ هؾرالرالت    ٍ ٍاصُ

کرِ ثرِ        ّوِ هزدم را ثبسگَ کٌد اهب ٍلتی

رعررد چرریررشی      هؾررالررالت خررَد هرری    

ًَیغد اهرب     اٍ ثزای هزدم هی  ًَیغد.   ًوی

 ًَیغد. کغی ثزای اٍ ًوی

اگز ًجَد ؽْبدت ػشیشاًی هثل ؽرْریرد       

هحوَد صبرهی ؽبید رٍسی ثزای خجزًگبر 

ِ    ًبهگذاری ًوی ای    ؽد ٍ کغی ًیش ثرْربًر

      یبفت اس اٍ ثٌَیغد. ًوی

ّرب ٍ     ّویي حبال ّن اگز ثِ گَگل  عبیت

عبیز آثبر هالتَة هزاجؼِ کٌید کوترزیري   

آثبر هزتجظ ثب خجزًگبر ٍ هغربلرل اٍ را           

کِ خبلمبى ثغیربری   خَاّید یبفت درحبلی

ّبی هالتَة ٍ    ّب ٍ رعبًِ اس هغبلت عبیت

 غیز هالتَة هتؼلك ثِ خجزًگبراى اعت.

ّبی هالتَة ٍ    ّب ٍ رعبًِ صفحبت رٍسًبهِ

غیز هالتَة هولَ اس هغبلت خجرزًرگربراى    

اعت اهب هغبلت ثغیبری ًبدری در هرَرد    

 ایي لؾز سحوتالؼ اعت.

ًَیغد چرَى اٍ     خجزًگبر چزا اس خَد ًوی

ًَیغد ٍ هؾالل ؽْزًٍرداى   ثزای هزدم هی

داًرد.     تز اس هغربلرل خرَد هری           را هْن

ِ    خجزًگبراى ثزای اعالع هرَلرغ      رعبًی ثر

اعالػبت ٍ اخجبر را اس هجبدی هرطرترلر        

ترزیري      کٌٌد ٍ آى را در عزیرغ  کغت هی

 دٌّد.  سهبى در اختیبر هزدم لزار هی

در ایي راُ هصبلت ٍ هؾالالت هطتلفی را   

کٌٌد. کوتزیي ایري هصربلرت          تحول هی

دؽٌبم اعت. ضزة ٍ ؽتن خجزًگبراى در    

ٌّگبم فرؼربلریرت خرجرزی اس دیرگرز                 

ّبی ایي ؽغل اعت کِ ثرزخری      دؽَاری

هَارد کبر ثِ ثیوبرعتربى ّرن کؾریردُ         

 ؽَد. هی

ّب در کرٌربر    خجزًگبراى ّوَارُ در ثحزاى 

ػٌَاى ًطغتیي افرزاد     ًیزٍّبی اهدادی ثِ

ؽًَد. اخجبر ٍ اعالػبتی کِ آًبى   حبضز هی

کٌٌد در ترَسیرغ    اس ایي حَادث هٌتؾز هی

رعبًی ٍ اهدادی ًمؼ ثغشایی ایرفرب    کوک

کٌٌد. آًبى در ایي راُ حتی سخوری ٍ      هی

ؽًَد. هٌربعرك ثرحرزاى ٍ          کؾتِ ّن هی

ّب ّوَارُ هحل حضَر خجزًرگربراى    جٌگ

       ِ ّربی     اعت.خجزًگبراى سیبدی اس رعربًر

ایزاًی در دفبع همدط ٍ عبیز تحَالت ثرِ  

ؽْبدت رعیدًد کِ ثزای ًوًَِ فرمرظ اس     

خجزگشاری جوَْری اعرالهری یایرزًرب           

صبرهی  عبجدی  هیزافضلی ٍ.. ثِ خریرل     

 ؽْدای رعبًِ پیَعتٌد.

ؽْید هحوَد صبرهی خجزًگبر ایزاًری ٍ     

هغئَل دفتز خرجرزگرشاری جرورْرَری         

اعالهی ایزاى در هشار ؽزی  ثَد کرِ در      

در جررزیرربى کؾررترربر          7711عرربل   

ّبی ایزاًی در هشار ؽزی  کؾتِ  دیپلوبت

ؽد ٍ ؽَرای فزٌّگ ػوَهی کؾرَر در      

هزدادهبُ را    71اٍلیي عبلگزد ایي رخداد  

 ًبهگذاری کزد. رٍس خجزًگبرػٌَاى  ثِ

ػٌَاى رٍس  ّزچٌد ثب ًبهگذاری ایي رٍس ثِ 

خجزًگبر گزاهیداؽت فؼبالى ایي ثرطرؼ     

عبهبًی ثِ خَد گزفت اهب ٌَّس ثرِ ًرظرز      

رعد ثزخی اس هتَلیبى اهَر ثرِ ارسػ     هی

 کبر خجزًگبراى ٍال  ًیغتٌد.

ثدٍى اغزاق ارسػ کبر خجزًگبراى ثریرؼ    

ػٌرَاى هربدیربت دریربفرت           اسآًچِ کِ ثِ

رٍ کغبًی کرِ ایري        کٌد ّغت. اسایي  هی

کٌرٌرد    ػٌَاى ؽغل اًتطبة هی حزفِ را ثِ

هبدیبت کوتزیي ًمؼ را در اًتطبة آًربى    

کٌد. جدای اس   ػٌَاى ؽغل آیٌدُ ایفب هی ثِ

داؽتي اعتؼداد ٍ ػاللِ  اًتطبة ؽرغرل     

تصَر ًیغت ٍ  خجزًگبری ثدٍى ػؾك لبثل

افزادی کِ ایي حرزفرِ را ثرزای کغرت           

هبدیبت اًتطبة کٌٌد خیلی سٍد اس اداهرِ    

 ؽًَد. کبر هٌصزف هی

آًبًی کِ اّویت هأهَریرت ٍ رعربلرت         

خجزًگبراى در اًؼالبط درعت ٍ عرزیرغ       

داًٌد  فؼبلیت اصحبة للرن در     پیبم را هی

ادػرب ثرِ ایري فرؼربلریرت               رعبًِ کِ ثی

 ًٌْد. رٍسی اّتوبم دارًد را ارج هی ؽجبًِ

در رٍسگبری کِ اس آى ثِ ػصز اعالػربت    

ثزًد  ًمؼ خرجرزًرگربر      آٍری ًبم هی ٍ في

ثیؼ اس ّوِ هَردتَجِ اعت سیرزا آًربى     

تزیي اعالػبت را در اختیبر هطبعجربى   تبسُ

 دٌّد. لزار هی

ّرب   در دًیبی کًٌَی ایي خجزًگبراى رعبًِ 

ّغتٌد کِ ثب تیشَّؽی ٍ دلرت  ًرمرؼ      

ٍاعغِ ثیي هزدم ٍ هغرئرَالى را ایرفرب         

عزف درد دل هرزدم   ّب  اسیک کٌٌد. آى هی

ؽًٌَد ٍ ثِ همبهبت ثربال اًرترمربل          را هی

ّربی     دٌّد  ٍ اس عَی دیگز  پربعر      هی

رعربًرٌرد.     هغئَالى را ثِ آگبّی هزدم هی

ًمد ػولالزد خَة یب ثرد حربکروربى در         

ّب  اس دیگز ٍظبی  خجزًگبراى اعرت   رعبًِ

کِ ثِ ثبلٌدگی ًظبم ٍ ًیش پبعطگَ ثرَدى    

 رعبًد. هغئَالى یبری هی

خجزًگبراى ثب ایفبی ًمؼ صحریرخ خرَد       

عَی پیؾزفت عَق  تَاًٌد جبهؼِ را ثِ هی

 ای پزّیش کٌٌد. دٌّد ٍ اس هغبلل حبؽیِ

ًمؼ خجزًگبراى در جٌگ ترحروریرلری         

اًالبرًبپذیز اعت ٍ آًبى در عرَل ّؾرت     

عبل دفبع همدط ثب تَلید ّشاراى خجرز ٍ    

گررشارػ ثررزی سریررٌرری اس ترربریرر             

ًگبری کؾرَر را ثرِ ًروربیرؼ               رٍسًبهِ

 گذاؽتٌد.

ّبی خرَد در       آًبى ثب رؽبدت ٍ فداکبری 

ّب ٍ    ّب  خوپبرُ دفبع همدط اس ثیي گلَلِ

ّبی هیي  گشارػ ٍ خجرز ترْریرِ        هیداى

 422کزدًد. در آهبر ثٌیربد ؽرْریرد           هی

آسادُ خجزًگبر ثرِ   74جبًجبس ٍ  05ؽْید  

دّرٌردُ      ثجت رعیدُ اعت ٍ ایري ًؾربى    

      ِ ّربی     حضَر فؼبل ایي لؾز در ػرزصر

 خجزی ًمبط جٌگی ٍ ثحزاًی اعت.

خجزًگبر در هحل ٍلَع رٍیدادّب  چؾن ٍ   

گَػ رعبًِ ٍ چؾن ٍ گَػ هزدم اعرت.  

ّب ثپزداسد ٍ آى      اٍ ثبید ثِ کؾ  حمیمت

را در کوتزیي سهبى ثِ هطبعرجربى خرَد      

 ثزعبًد.

اهلل ػرلریرِ ٍ آلرِ در            پیبهجز خدا صلی 

حدیثی فزهَدُ اعت: حك را ثگَ ٍ درراُ    

 .خدا اس هالهت ّیچ هالهت گزی ًْزاط

عرلرجری ٍ         ٍیضگی حك هرحرَری  حرك     

ّربی یرک      تزیي ٍیضگی گَیی  اس هْن حك

خجزًگبر هَفك ٍ خرداترزط اعرت. در           

چیٌی  ثدگَیی ٍ ثرِ جربى        همبثل  عطي

ّربی     ّن اًداختي هزدهبى  اس ٍیرضگری      

ای اعت کِ ّز اًغبى ػبللری اس     ًالَّیدُ

جَید. پظ چِ ًیالَعرت    ّب ثیشاری هی آى

ّبی خجزی ٍ ًیش خرَد     کِ صبحجبى ثٌگبُ

خجزًگبراى  ّوَارُ ثِ دًرجربل ٍالرؼریرت        

آفزیٌی ٍ ثرد کرزدى          ثبؽٌد ٍ اس جٌجبل

 هزدم ثبّن ثپزّیشًد.

هزداد رٍس خجزًگبر ثْتزیي فزصتی  71      

اعت کِ ًگبّی ّرزچرٌرد کرَتربُ ثرِ             

ّب  خدهبت ٍ ترأثریرزات فرؼربالى         فؼبلیت

 ػزصِ خجز در جبهؼِ داؽتِ ثبؽین.

 

 مرداد روز خبرنگار  71به مناسبت 

خبرنگاری؛ زندگی برای همنوع 
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