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  2صفحه 
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آییه داوص آمًخشگی داوطجًیبن مقبعع 

کبرضىبسی ي کبرضىبسی ارضدذداوطدگدبٌ      

سفرش عصر ريز یکطىجٍ ثب حضًر رئید   

داوطگبٌ، سردرسز وُبد ومبیىذگی مدقدب    

معظم رَجری، معبيویه، داوطدجدًیدبن ي      

خبوًادٌ داوطجًیبن در سبله اجشمدبعدبر   

حبج اثراَیم وصیر ي در محیغی گدر  ي      

 صمیمبوٍ ثرگسارضذ.

ثٍ گسارش خجروبمٍ، رئدید  داوطدگدبٌ         

سفرش در ایه آییه گفز: َدمدسمدبن ثدب        

الشحصیلی ثرگی دیگدر از زودذگدی         فبرغ

ازجملٍ ادامٍ سحصیل خذمز سرثدبزی ي    

آمًخدشدگدبن     يريد ثٍ ثبزار کبر ثرای داوص

گردد کٍ مًفقیز در ایه مدًارد     آغبز می

ویبزمىذ داضشه ثروبمٍ مذين ي مىظدم از    

سًی داوطجًیبن اسز.دکشر حمدیدذر دب     

صجب افسيد: ثب سًجٍ ثٍ ضدرایدظ فدعدلدی           

کسدت   الشحصیدنن     جبمعٍ ي سراکم فبرغ

مىذی ثُشدر ي     کبر سخصصی ویبزمىذ ثُرٌ

ثُیىٍ از ديران سدحدصدیدل اسدز زیدرا           

داوطجًیبوی کٍ ثُشریه اسدشدفدبدٌ را از        

اوذ از ضدبود         ديران سحصیل خًد ثردٌ

ثیطشری ثرای کست ضغل مدىدبسدت در      

ثبضىذ.يی ثدبثدیدبن      ثبزار کبر ثرخًردار می

ایىکٍ رسیذن ثٍ ضرایظ مىبسدت کدبری     

درگري اسشفبدٌ حدذاکدیدری از سدمدب             

َب اسز سصریح کدرد: داضدشده          مًقعیز

ضىبسی ي اسشدفدبدٌ    ح  مسئًلیز، يقز

ثُیىٍ از ویريی جًاوی سٍ مؤلفٍ مُم در   

يکدبر مدىدبسدت          دسشیبثدی ثدٍ کسدت       

اسز.ریی  داوطگبٌ سفرش سصریح کدرد:   

َب ایجبد ريحیدٍ   مأمًریز کىًوی داوطگبٌ

کبرآفریىی در ثیه داوطجًیبن در کدىدبر     

مأمًریز آمًزضی اسز زیرا رسیذن ثدٍ    

مًفقیز ي َذف درگري ایجدبد اودگدیدسٌ       

کبرآفریىی در کست آیدىدذٌ درخطدبن        

      ٌ اودذازی     اسز.دکشر صجب ثب اضبرٌ ثدٍ را

الشحصینن داوطگبٌ سدفدرش      جبمعٍ فبرغ

آمًخشگبن داوطدگدبٌ      اظُبر داضز: داوص 

سددفددرش ثددب عضددًیددز در جددبمددعددٍ           

سًاوىذ ثدب   الشحصینن ایه داوطگبٌ می فبرغ

َدبی سدبلدیدبودٍ ایده            حضًر در وطسز

مىذی از ارسجبط میبن   مه ثُرٌ داوطگبٌ 

الشحصینن ثدب داوطدگدبٌ از           جبمعٍ فبرغ

سدجدبرة یدکددذیدگددر ودیددس اسددشدفددبدٌ             

ومبیىذ.سردرسز وُبد ومبیىذگدی مدقدب        

معظم رَجری در داوطگبٌ سفرش ویدس در    

ایه مراسم گفز: ديران سحصیل ضمب در    

داوطگبٌ ديران وسجشبً راحشی وسجدز ثدٍ     

ديراوی اسز کٍ از ایه ثٍ ثدعدذ سدذدری       

االسدن  دکدشدر سدیدذ           ومبییذ.حجز  می

زادٌ افسيد: ديران داوطجًیی   مُذی قب ی

میذان سمریه ي کست سجرثٍ ي مدُدبرر     

ثرای يريد ثٍ میذان کبرزار زوذگی اسدز    

الشحصینن ثب کست مُبرر ي  کٍ ثبیذ فبرغ

ريحیٍ وًآيری معبدالر چىذ مجًُلی را   

آمیسی را ثرای خدًد   حل ي آیىذٌ مًفقیز

ي کطًر رقم زوىذ.در ایه آییده کدٍ ثدٍ         

َمز رياثظ عمًمی ي معبيوز آمدًزضدی   

َدبی     داوطگبٌ سفرش ي ثب حضًر خبودًادٌ 

َبی ضبد ي    داوطجًیبن ثرگسار ضذ، ثروبمٍ

مفرح ازجملٍ دخص کلیخ، اسدشدىدذآح      

مدًسدیدقدی      ثدبزی،    کمدذی، ضدعدجدذٌ      

اَدذا  جدًایدس ي سدىدذید               ،    سىشی

داوطجًیبن ممشبز مقبعع کبرضىدبسدی    ثٍ 

ي کبرضىبسی ارضذ، اَذا لدًح یدبدمدبن        

آمًخشگی ي اجرا مدراسدم زیدجدبی        داوص

 سًگىذوبمٍ ثرگسار گردیذ.

 آییه داوص آمًختگی داوطجًیبن داوطگبٌ تفرش برگزار ضد

طرح ضیبفت اودیطٍ اعضب َیبت 

علمی داوطگبٌ تفرش برگگزار  

 ضد
  3صفحه 

مًفقیت داوطجًی داوطگگگبٌ    

تفرش در چُلگمگیگه ديرٌ      

 مسببقبت قرآن ايقبف استبن 
  5صفحه 

صعًد گريٌ کگًَگىگًردی     

کبرکىبن داوطگبٌ تفرش بٍ قلٍ 

 ۰۳۷۲ارفٍ کًٌ بب ارتفگب     

  5صفحه 
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دوميننا اودوج ادننادج  ننرو      

ادننادج مؼينناا مدنناو  ا نن       

سنيددم  مردادمنا  دو مطا نن       

محننرو  اسننچاا مداومحننا  و      

 بخچياوج بر داو شذ.

به  داوش خبرنامه  داننجویااا   

 رو  ادنادج مؼيناا اؼا ينت        

خید وا دو سه بخنش ػمرانن ا         

ارمطگنن  و سننومت و دو  طنن        

ووسننچا دو بخننش باااننت اا         

شدرسچاا کیمرنن  بنه انونا         

 وسانذنذ.  

دو بخننش ػمراننن ا سنناخت و       

تکميننم مننووذ و دایاوکننج       

براج مذوسها دو بخش ارمطگ     

آمیاش قرآاا احکنا  و مبانن         

ماج مخچلن      اػچقادج براج ود   

سنط  داننش آمنیااا ووسنچا و         

ممچطيا دو بخش سومت نيند     

بننا بااداننذ خانننه بننه خانننه          

ووسننچااياا و مکننام سننومتا     

منناج  دشننک  و     اوائننه مننجاوو  

اػطاج داووماج میودنيناا اانراد    

بننضاػت نننيد دو دسننچیو         بنن 

کنناو رو  ادننادج مؼيننا قننراو     

داشت. مراس  اخچچامينه اودوج     

 رو  ادادج مؼينا بنه ممنرا        

اجا والدت اما  وضا )ع( نيند        

دو ووا  اانننان  اانننا اودو دو         

مووذ بخش بااات بر داو شنذ.   

مننولی   ننرو  ادننادج مؼيننا    

 فت: قطؼنا  اکن  اا منیادا          

که ومبر  “آتش به اخچياو “  ارماا

مؼظنن  انقننو  دو داننذاو بننا        

دانجویااا آا وا بياا ارمیدننذ     

و اا آا دو شرااط کطین  تؼبينر   

بننه کنناو خیداننیش ارمطگنن       

کردنذا مميا اودوماج ادنادج   

است.  رو  ادادج مؼيا نيد بنا  

 بيک به ننذاج مقنا  ػظمناج         

والات دومينا اودوج ادنادج       

خننید وا شدرسننچاا کیمرننن       

بر داو کرد. ااا اؼا  دانجویا   

اداا  اا مدنر      اادود: محروميت

کجیو مه به  حاظ ػمران ا منه  

ارمطگ  و مه اا مطظر سنومت     

وسيله اودوماج ادادج امنرج   به

است که ممگاا بنه آا ارػناا         

دمنذ    داونذ. ااا امر ننجاا من        

مرکوا ووحينه ادنادج وانید        

داشچه باشذ شنامذ انک تحنی       

مثبننت و کاوآمننذج آا بخننش      

موچي . دو دوميا اودوج  نرو    

ػطنیاا    نفر به   ۰۴ادادج مؼيا   

ننا     مطچخب اا سيم ػظي  ثبت     

داننچر انومننا    ۰۴کططننذ اا اا   

اسننوم  دانننجویااا سراسننر     

کجیو شرکت کردنذ که انومنا    

اسننوم  دانننجویااا دانننجگا     

ػطنیاا انک      تفرش تیانوت بنه   

موچه اصل  اا بر داوکططنذ اا      

نفر اا اػضاج خنید       ۸ااا اودوا 

 وا به ااا اودو اػدا  کطذ.

اردوی جهبدی اعضبی اوجمه اسالمی داوشجویبن  

 داوشگبه تفرش 

 دیدار مسئولیه داوشگبه تفرش بب  

 امبم جمعه شهرستبن 

وئيس دانجگا ا سر رست ندناد     

نمااطذ   مقا  مؼظن  ومنبرج    

دو دانننجگا ا مننولی يا بننوي     

اساتيذ و کاوکطنااا مؼناونيا و        

امؼنه    مذاراا دانجگا  بنا امنا    

شدرسننچاا تفننرش داننذاو و       

 انچیا  ااجاا وا تبراک  فچطذ.

بننه  ننداوش خبرنامننها دکچننر      

حميذوضا صبا وئينس داننجگا     

دو ااننا داننذاو ضننما ػننر        

تبراک انچیا  ااجاا به سمت      

امؼنه شدرسنچاا تفنرش         اما 

 داوشنن  اا وضننؼيت میاننید      

 دانجگا  اوائه نمیدنذ.

امؼه شدرسچاا تفرش دو    اما  

ااا داذاو ضما تقذار و تنجکر   

وسنان  منولی يا و       اا خذمات 

اساتيذ داننجگا  تفنرش  فنت:      

شدرسچاا تفرش مدنذ ػلمنا و        

مفاخر ػلم  و ارمطگ  کنجیو     

است و دو ااا واسچا وسا ت منا    

ماج ػلمن      مؼرا  ااا  طويطه

به ایاناا و اامؼنه داننجگام     

 است.  

االسو  خذام  بنا اشناو      حوت

مناج    ما و  نروه     به انوا  برنامه

منننا   ارمطگننن  دو داننننجگا     

مناج    براادااش کيفينت برنامنه    

ارمطگنن  تیکيننذ و خیاسننچاو       

مناج آمیاشن       بر داوج کاو ا  

ادننت اثربخننج  بيننجچر ااننا     

خننذمات دو اامؼننه شننذ. وج       

ادامه داد: دانجگا  مرکد تی يذ و  

تربيننت مننذاراا آاطننذ  کننجیو     

 نننراا   اسننت و باانننذ تحنننی      

و داواج میضغ بنید  و       انقوب 

با توليما تجیا  و تکرا  ػلن     

بننه مرثرتننراا مکنناا بننراج        

کاوماج مد  ارمطگن  تبذانم       

 ننردد. اوائننه  ننداوش تیسننط      

مؼنناونيا و مننذاراا آمیاشنن ا     

 ژومننج  و ارمطگنن  اا داگننر      

ماج انانب  اانا دانذاو          برنامه

 بید.

اودوج ادادج خیامراا دانجویج دانجگا  تفنرش  

شدرایو ما  سنا  اناوج  نس اا د  ووا             ۳۱ووا 

 بر داوج به کاو خید خاتمه داد.

به  داوش بوي  دانجویا  دانجگا  تفنرشا اانا       

شدرایوما  دو سه ووسچاج    ۳۱ا    ۱اودو اا تاواخ 

نفر اا    5۰مفچااا محمذآباد و قد قاش و با شرکت   

مناج    دانجویااا به  اااا وسيذ. بر نداوج کنو      

دواجا بر نداوج نمناا       ارمطگ  و آمیاشن ا منر     

اماػت دو موااذ ووسچاما و دػاج ػراه و نمناا        

ماا    ػيذ قربااا داذاو با خانیاد  شدذاا  خش قا  

وس  اادبید به اما   ووسچاماا بر نداوج منوابقه     به

دسچ  دو ووسچاا حنضیو   آشپدج و نمااجگا  صطااغ

 دشک دو ووسچا و وادانت و تیاانغ وااگناا داوو           

ماج ااراشذ  دو ااا اودو بنید.         و ... ااامله برنامه

شدرایوما  وااست داننجگا  و      ۷الا  به رکر است 

و    مولی  نداد نمااطنذ   مقنا  مؼظن  ومنبرج          

مؼاونت دانجویا  و ارمطگ  به ممرا  امؼن  اا       

مننولی يا محلنن  اا اودوج ادننادج خیامننراا         

داننجوی دو ووسننچاج مفچنناا شدرسننچاا تفننرش        

 ما قراو  راچطذ. بااداذ و دو ارااا اقذامات آا

 اردوی جهبدی  داوشجویبن  دخترداوشگبه تفرش  
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غشفههِ دسههداٍسدّام ػلوههی، فشٌّ ههی ٍ       

اجدواػی داًش اُ تفشش صهح  سٍص نهٌحِ        

نْشیَسهاُ بِ هٌاسحت ّفدهِ فشٌّ هی        ۱۱

ایي نْشسداى دس پاسک حکین ًظاهی بشپها     

 نذ.

ایي ًوایش اُ بِ هذت یه  ّفدهِ صهح  ٍ       

ػصش بِ هٌظَس باصدیذ ػوَم دایش نذ. ّفدِ   

 ۱۱الهی     ۱۱فشٌّ ی نْشسداى تفهشش اص    

 نْشیَس هاُ سال جاسم بشگضاس نذ.

الصم بهِ ركهش اسهت بشًاههِ ّهام هدؼهذد             

فشٌّ ی، ٍسصنی، اجدواػی ٍ هزّحی بشام   

ایي ایام پیش بیٌی نذُ بَد كهِ بشگهضاسم     

ػٌَاى بشًاهِ بِ ّوت داًهش اُ     ۰۴بیش اص 

 تفشش دس ایي ّفدِ بشگضاس نذ.

گفدٌی اسهت كاسگهاُ فشٌّ هی، زهَصنهی          

تحکیههن بٌیههاى اههاًَادُ سٍص دٍنههٌحِ بههِ       

هٌاسههحت فههشا سسههیذى ّفدههِ فشٌّ ههی        

نْشسداى تفشش ٍ بِ ّوت داًش اُ ّهام       

دٍلدی، زصاد ٍ پیام ًَس ٍ بها ّوکهاسم اداسُ      

فشٌّگ ٍ اسناد اسالهی دس سالي پشٍفهوَس  

 حوابی ایي نْشسداى بشگضاس نذ.

دس ایههي كاسگههاُ دكههدش سههؼیذ ػضیههضم          

كاسنٌاس ٍسٍاًشٌاس ههوال  اهاًَادُ دس        

اصَص اًَاع نخصیت كَدكاى ٍ تشبیهت        

 زًاى هطالحی سا اسالِ ًوَدًذ.

بشگضاسم ًشوت پشسش ٍ پاسخ ٍ تجلیه         

اص سادات ٍ ػلی ًام ّا اص دی ش بشًاهِ ّهام   

 جاًحی ایي كاسگاُ زهَصنی بَد.

داوشگبٌ تفرش درَفتٍ فرَىگی    

 شُرستبن تفرش 

طشح ضیافت اًذیشِ اػضا ّیهات ػلوهی      

داًهش اُ تفههشش بههِ هههذت سههِ سٍص دس         

داًش اُ هاصًذساى بشگضاس نذ. بِ گهضاسش       

احشًاهِ، ایي طشح بها هَضهَع تؼلیهن ٍ           

تشبیههت اسههالهی سههط  دٍ بهها حههضَس         

االسههالم دكههدش سههیذ صههاد          حجههت

پیشٌواصم اص اساتیذ حَصُ بشگضاس نذ. بش     

  ِ ّهام    اساس ایي گضاسش، بشگضاسم بشًاهه

زهَصنی ٍ فشٌّ ی اصجولِ كاسگاُ تؼلین    

ّام جاًحی طهشح     ٍ تشبیت اص دی ش بشًاهِ

ضیافت اًذیشِ اسهاتیذ داًهش اُ تفهشش       

 بَد.

حضًرمسئًلیه داوشگبٌ تفرش در مراسم 

 افتتبحیٍ پريژٌ َبی َفتٍ ديلت

طرح ضیبفت اودیشٍ اعضب َیبت علمی 

 داوشگبٌ تفرش برگزار شد

ّوضهاى با زغاص ّفدِ دٍلت هوهوهَلهیهي     

داًش اُ  تفشش بِ اتفا   اههام جهوهؼهِ       

تفشش ،اسداًهذاس ،فهشههاًهذاس ٍ سهایهش             

هووَلیي هحلی دس افدداح پهشٍطُ ّهام       

ػوشاًی هجدوغ زبشساًی سٍسدایی هشیهي  

نْشیَس ۱نْشسداى تفشش سٍص سِ نٌحِ 

نشكت كشدًذ. ا افددهاح ایهي طهشح          ۶۹

سٍسدا ناه  كْلَػلیا، كْهلهَ    ۹ساكٌاى 

سفلی، جَسقیي، نَل ، گَجهِ گه  ٍ       

گضاًٍذ اص زب زناهیذًی بْشُ هٌذ نذًهذ.  

 اخببر اوتصبببت

 كٌدشل :  دكدش ػلی هذدم  -هذیش گشٍُ هٌْذسی بش  

 



 4 ّبى ًبتَاى است.  ّب، رٍضي كٌٌذُ ديذگبى كَر ٍ ًيزٍثخص ثذى اهبم ػلی )ع( :   ثِ راستى كِ داًص، هبيِ حيبت دل

ّوشهبى ثب فزارسيذى ّفتِ فزٌّگی تفزش ٍ دِّ اهبهتت  

ٍ ٍاليت، جطي ٍاليت رٍس يکطٌجِ ثتب حوتَر ريتيت          

داًطگبُ، سزپزست ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هؼظن رّتجتز ،     

هذيزاى، هؼبًٍيي ٍ كبركٌبى در سبلي اجتوتبػتبت حتب       

 اثزاّين ًصيز داًطگبُ تفزش ثزگشار ضذ.

ثِ گشارش خجزًبهِ، ريي  داًطگبُ تفزش در ايي هزاستن  

ضوي ػزض تجزيک ثِ هٌبسجت دِّ اهبهت ٍ ٍاليتت ٍ      

فزارسيذى ّفتِ فزٌّگی ضْزستبى تفزش گفت: هجبحث  

فزٌّگی اس اّويت ثسشايی ثزخَردار است ٍ ثب تَجتِ ثتِ     

ّب  هختلف ثتزا      ّب  هتٌَػی كِ آر سَ  ارگبى ثزًبهِ

تز ثزگشار ضذى ايي هزاسن اًذيطيذُ ضتذُ     ّزچِ ثبضکَُ

است جب دارد توبهی هزدم ٍ كبرهٌذاى ًْبيت استفبدُ را   

 ثٌوبيٌذ.  اس ايي ثزًبهِ

دكتز حويذرضب صجب افشٍد: در ػصز كًٌَی كطَر هب هَرد  

ّب  هختلف فزٌّگتی اس ستَ  دضتوتي            ّجَم ّجوِ

قزارگزفتِ است كِ رسبلت فزٌّگی كِ در ايي ضتزايت      

هَرد تؼْذ هبست اًجبم ضبيستِ اقذاهبت ثتلتٌتذهتذت ٍ       

هذت فزٌّگی در جبهؼِ است.  ٍ  تصتزيتک كتزد:        هيبى

كتِ   ك  پَضيذُ ًيست    اّويت هسبئل فزٌّگی ثز ّيچ

اسپيتص تت ش      ثبيذ در جْت ارتقبء سطک فزٌّگی ثيص

 ًوَد.

در اداهتِ ثتب تتجتزيتک                رييت  داًطتگتبُ تتفتزش         

اهيي سبلگزد تأسي  داًطگبُ تفتزش اس     سی  فزارسيذى

ٍقفِ استبداى ٍ كبرهٌذاى در طَل سِ دّتِ   ّب  ثی ت ش

 ايي داًطگبُ تقذيز ٍ تطکز ًوَد.  فؼبليت

سزپزست ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هؼظن رّجز  در داًطگتبُ  

يَب أَيوَُّْب التزَُّسوتَل    ” تفزش ًيش در ايي هزاسن ثب اضبرُ ثِ آيِ 

ْشَل إَِليَْک هِْي رَثَّک  ٍَإِْى َلْن تَفَْؼْل فَتوَتب ثَتَلُّت ْتتَ         ثَِلُّْغ هَب أً 

گفت: خذاًٍذ ثب تَجِ ثِ ايي آيِ ثتِ حوتزت        ”  رِسَبلَتَِو 

هحوذ )ظ( دستَر ًوَدًذ تب پيبم ٍاليت حوزت ػلی را   

ثِ هزدم ثزسبًذ ٍ اگز ايي اهز هْن را ثِ اًجبم ًتزستبًتٌتذ     

فطبًی پيبهجز درراُ تجليغ ديي ّيچ  سبل جبى 32ثبٍجَد 

  رٍد. ػولی اًجبم ًٌوَدُ ٍ ّوِ سحوبت ايطبى اس ثيي هی

سادُ افشٍد: خذاًٍتذ    االس م دكتز سيذ هْذ  قبضی حجت

ّتب در اهتبى          ثب اطويٌبى دادى ثِ پيبهجز كِ اس ضيطٌت

است خَاستبر رسبًذى پيبم اهبهت حوزت ػلی )ع( ثتِ        

دٌّذُ اّويت ٍاليت حوتزت   هزدم ضذ كِ ايي اهز ًطبى

 ػلی )ع( در پيطگبُ خذاًٍذ هتؼبل است.

تؼذاد  اس    ٍ  اداهِ داد: حبدثِ غذيز را در تبريخ اس م  

كٌٌذُ ايي هطتلتت    اًذ كِ ايي اهز ثيبى صحبثِ ثيبى ًوَدُ

است كِ حکَهت ٍقت ًقل حذيث اس پيبهتجتز را هتٌتغ         

ًوَدُ ثَد ٍ ديگز صحبثِ ًيش ثِ دليل ايي هٌغ ثتِ ختَد     

جزات ًقل حذيث را ًذاًذ سيزا ثب ثزخَرد حکَهت هَاجتِ  

ضذًذ.  هؼبًٍت فزٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ تتفتزش       هی

ًيش در ايي هزاسن ضوي ثيبى تجزيک فتزارستيتذى دّتِ       

اهبهت ٍ ٍاليت ٍ حبدثِ غتذيتز ختَاستتتبر هتؼتزفتی               

 هذّت ضيؼِ ثِ جْبًيبى ضذ.  صحيک

دكتز هحوذ حجيجی ثب اضبرُ ثِ فزارسيذى ّفتِ فزٌّگتی  

ضْزستبى تفزش افشٍد: ّفتِ فزٌّگی ثيبًگز پيطيٌِ ػلن  

ٍ فزٌّگ ضْزستبى تفزش است كِ در ايي راستب يکی اس 

داًطگبُ است كِ ارتقب ٍ     ًوبدّب  فزٌّگ در ضْزستبى

اػت   آى ًيبسهٌذ ت ش ّوگی هسئَالى ٍ داًطگبّيبى 

 است.

خَاًی، استتتٌتذ     ّب  هتٌَع اسجولِ هَلَد  اجزا  ثزًبهِ

ثبس  ٍ تجليل اس سبدات ٍ هشدٍجتيتي    آح كوذ ، ضؼجذُ

، ثزگشار  هسبثقِ ًقبضی ٍيژُ فزسًذاى كبركٌتبى  69سبل 

 اس ديگز ثزًبهِ جبًجی ايي هزاسن ثَد.

کسب مقام موفق تریه پایگاه توسط  

 بسیج داوطجویی داوطگاه تفرش  

 جطه والیت در  

  داوطگاه تفرش برگزار ضد

ثِ گشارش خجزًبهِ، طی جلسِ ا  كِ 

هزداد هبُ ثب حوتَر     32رٍس دٍضٌجِ 

ًوبيٌذگبًی اس سپبُ پبسذاراى اًتقت ة   

اس هی استبى تْزاى، فزهبًذّی سپبُ 

استبى هزكش ، ًوبيٌذگبى ٍلی هحتزم 

فقيِ ٍ ّوچٌيي فزهبًذّبى ٍ اػوتب   

ّب  ثسيج استبى هزكش  ثزگشار  پبيگبُ

ّب  اًجبم گزفتتتِ    ضذ، پ  اس ارسيبثی

ّتب      ّب  فتؼتبلتيتت       در توبم سهيٌِ

ّب  ثسيج استتتبى هتزكتش ،          پبيگبُ

ثسيج داًطجَيی داًطتگتبُ تتفتزش       

تزيتي   هَفق” هفتخز ثِ دريبفت ػٌَاى 

 ۷۷استبى هزكش  اس ثتيتي         “  پبيگبُ

پبيگبُ فؼبل ايتي استتتبى اس ستَ            

فزهبًذُ سپبُ رٍح اهلل استبى هتزكتش    

 گزديذ.

ثسيج داًطجَيی داًطگبُ تفزش توبم 

تَاى خَد را در راستب  تحقق تذاثيتز  

فزهبًذُ هؼظن كل قَا حوتزت اهتبم     

الؼبلی( ثتِ جتْتت         ا  )هذظلِ خبهٌِ

خطٌَد  ٍ رضبيت خذاًٍذ هتؼتبل ٍ    

گتيتزد تتب       اهبم ػصز )ػج( ثِ كبر هی  

ثتَاًذ قذهی در راستب  ظَْر حوزت 

 ػصز )ػج( ثزدارد. ٍلی

 همایص پیاده روی داوطگاهیان 

 داوطگاه تفرش برگزارضد

رٍ  داًطگتبّتيتبى تتفتزش         ّوبيص پيبدُ

گزاهيذاضت ّفتِ فزٌّگی ضْزستبى ٍ دِّ 

ٍاليت ثب حوَر ّيأت رئيسِ داًطتگتبُ، ٍ       

ضْزيَرهتبُ   ۴۱ضٌجِ  كبركٌبى صجک رٍس سِ

 در داًطگبُ تفزش ثزگشار گزديذ.

ثِ گشارش خجزًبهتِ، ايتي ّتوتبيتص ثتب             

رٍ  اس هسيز درة ٍرٍد  تب يتبدهتبى      پيبدُ

كٌٌذگبى ثتؼتذ    ضْذا  گوٌبم آغبس ٍ ضزكت

اس پيوَدى هسيز ثب گلجبراى قجتَر هتطتْتز       

ضْذا  گوٌبم ٍ ادا  احتزام ثِ هقبم ضبهتخ  

 آًبى ثِ كبر خَد پبيبى دادًذ.

سزپزست ًْبد ًوبيٌذگی هتقتبم هتؼتظتن          

رّجز  در داًطگبُ تفزش در ايي هزاسن ثتب  

اضبرُ ثِ ك م حوزت ػلی )ع( در ختطتجتِ      

ّب  ثبتتقتَا تتجتبرتطتبى         هتقيي كِ اًسبى

پزسَد است گفت: ضْذا جبى ػشيش خَد را    

تقذين ٍ در قجبل آى ثْطت پتزًتؼتوتت را       

دريبفت ًوَدًذ كِ ايي تجتبرت تتجتبرتتی       

  ثبضذ.  پزسَد هی

سادُ    االس م دكتز سيذ هْذ  قبضتی  حجت

كِ ضْذا  گوٌبم ثزگشيذگبى هتب     ثبثيبى ايي

تتَجتِ ثتِ       در جْبى آخزت ّستٌذ افشٍد:  

خذاًٍذ ٍ خلَظ ًيت در اػتوتبل رستبلتت       

كًٌَی هب ثزا  هبًذگبر ضذى اػوبل هتب در      

 ِ قصتذ     دًيب ٍ آخزت است سيزا اػوبلی كِ ثت

 پذيزد ارسضوٌذ ًيست. خَدًوبيی اًجبم هی



 5 حضشت محمذ )ع( :   طلب داوص بش َش مسلماوى ياجب است. خذايوذ جًيىذگان داوص سا ديست داسد. 

داوطجًی داوطگاٌ تفشش دس   

مشحلٍ استاوی چُلمیه ديسٌ   

مسابمات لشآن ايلاف استتتان   

مشکضی مًفك بٍ کسب ممتا   

 استاوی ضذ.

داوطجًی داوطگاٌ تفشش دس   

مشحلٍ استاوی چُلمیه ديسٌ   

مسابمات لشآن ايلاف استتتان   

ممتا     مشکضی مًفك بٍ کسب

استاوتی ضتذ. بتٍ گتضاسش            

خبشوامتٍ دس ايته ديسٌ اص           

مسابمات کٍ ضطم متشدادمتاٌ   

بشگضاس گشديذ ػلتی متًیيتی      

داوطجًی سضتٍ متُتىتذستی     

بشداسی داوطگاٌ تتفتشش    ومطٍ

دس سضتٍ لشائت ي تتحتمتیتك       

ستبٍ سً  سا کسب ومتًد. دس     

چُلمیه ديسٌ مسابمات لشآن 

 432ايلاف استان متشکتضی     

ٍ  ضشکت َتای     کىىذٌ دس سضتت

دػاخًاوی، حفظ، اران، لشائت 

تشتیل ي لشائت تحمتیتك بتٍ      

مذت يک سيص با يکذيگتش بتٍ     

 سلابت پشداختىذ.

مًفقیت داوشجًی        

داوشگاٌ تفرش در چُلمیه 

 ديرٌ مسابقات قرآن  

گشيٌ کتًَتىتًسدی کتاسکتىتان         

داوطگتاٌ تتفتشش دس  اسديی            

چُاسسيصٌ بٍ للٍ اسفتغ کتًٌ دس       

ضشق البشص مشکضی بتا استتفتاع        

استتتان    متتش يالتغ دس       4332

ماصوذسان صؼًد ومتًدوتذ.  بتٍ         

گضاسش خبشوامٍ، دس ايه بشوتامتٍ   

يسصضی کٍ دس سيصَای  -فشَىگی

تتیتش متاٌ ستا           42لغايت  42

جاسی بشگضاس ضذ، اػضای گتشيٌ    

داوطتگتاٌ    کًَىًسدی کاسکىان   

تفشش بٍ سشپشستی محمذ سضتا  

باباػباسی بٍ َمت پايگاٌ بسیت   

ي امتتًس اداسی          کتتاسکتتىتتان 

 بٍ للٍ صؼًد کشدوذ.  داوطگاٌ

صعًد گريٌ کًَىًردی کارکىان داوشگاٌ تفرش بٍ  

 متر ۰۳۷۲قلٍ ارفٍ کًٌ با ارتفاع 

بازدید رئیس داوشگاٌ از  

خًابگاٌ َای داوشجًیی در 

 آستاوٍ سال تحصیلی جدید 
تکریم  معاين فرَىگی ي داوشجًیی داوشگاٌ تفرش 

 از وقص فرزود آيری در تحکیم بىیان خاوًادٌ 
تشيه کاوًن بطشی، ػىترتش    خاوًادٌ بٍ ػىًان مُم

اساسی دس تطکیل، پیطشفت ي متًفتمتیتت يتک        

جامؼٍ ي ملت است، لزا سؼادت َش جتامتؼتٍ ای      

َای آن جامؼٍ است.  مىًط بٍ ویک بختی خاوًادٌ

بىابشايه، بايذ َش چٍ بیطتش دس جُت وتیتل بتٍ        

سؼادتمىذی آن کًضیذ. اص آوجا کٍ ویشيی اوساوی  

سالم محًس تًسؼٍ است دس ساستای تحکیم بىیان 

خاوًادٌ ي فشصوذآيسی سالم بايذ کًضیذ. تتحتمتك       

َای مختلف، تشکتیتب    اَذاف کالن کطًس دس سدٌ

کىذ ي  جمؼیتی جًان، مبتکش ي خالق سا طلب می

حشکت الگًی جمؼیتی بٍ سمت پیش ضذن ػتاليٌ  

َای کطًس، وتیتشيی یص  دس          بش بلؼیذن سشمايٍ

کىذ. تتاکتیتذ        تحً  آفشيىی سا اص کطًس سلب می

ژٌ مما  مؼظم سَبشی بش افضايص جمؼیت بٍ جا  يي

ي کاسضىاسی است ي بشای سسیذن بٍ جايگاٌ اي    

َای فشصوذآيسی بٍ ستشػتت      مىطمٍ بايذ سیاست

 اصالح ضًد.

دس ايه ساستا مؼاين داوطجتًيتی ي فتشَتىتگتی           

داوطگاٌ ي مذيش فشَىگی دس الذامی فشَىگی الذا  

بٍ باصديذ اص خاوًادٌ کاسمىذاوی اص حًصٌ متؼتايوتت    

داوطجًيی ي فشَىگی داوطگاٌ تتفتشش کتٍ بتٍ         

اوذ کشد ي َذايايی سا بتٍ     تاصگی صاحب وًصاد ضذٌ

آوان تمذيم ومًد.گفتىی است کشيم صسجیتىتی ي      

 محمًد سبضػلی اص جملٍ ايه کاسکىان بًدوذ.



 6 انسان بلند هرتبه چون به فهن و دانايى رسد، هتواضع هى شود.  اهام علی )ع(: 

 گزارش تصویری:  اردو جهادی  دانشگاه تفرش



 7 گردد.  شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى تر مى فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ امام علی )ع(:   

 گزارش تصویری : آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تفرش 



 مدیر مسئول : نفیسه آقبببببئی،   مدیر روابط عمومی : محمد رضب پرنیبن پور،  سردبیر : سمیه هدایتی 

 8 تهیه عکس: روح ا... دواتگری  گرافیک و صفحه آرایی : قرار گبه فرهنگی شهدای تفرش


