رئیس داوشکدٌ مُىدسی برق :

پیام تبریک رئیس داوشگاٌ تفرش بٍ مىاسبت آغاز سال تحصیلی
رئیس داوطگبٌ تفزش در پیبمی آغبس سبل
تحصیصیص صی 79- 79را ثصٍ اسصبتصیص
داوطدًیبن ي کبرکىبن تجزیک گفص .ثصٍ
گشارش خجزوبمٍ مته پیبم ثٍ ضزح سیصز
اس:.
در آستبوٍ ثُبر ع م ي داوصص ي ضصزي
فی ی دیگز اس ع م آمًسی ي پصًیصبیصی ي
پژيَطگزی آغبس سبل خ ی تحیی ی را
ثٍ تمبمی داوطگبَیبن عص صی الصصصیصًظ
داوطدًیبن يريدی خ یص تصجصزیصک ي
خیزمق م عزض میومبییم امصیص اسص.
ثبَم .ي تالش ک یٍ اسبتی ي کبرکصىصبن
داوطگبٌ تفزش ثتًاویم گبم َبی مُمی در
خُ .رض ي ضکًفبیی میُصه اسصالمصی
خًد ثزداضتٍ ي ثبایمبن ي پطتکبر خًد در

صفحه 2

آییه آغاز سال تحصیلی داوشجًیگان
يريدی جدید داوشگاٌ تفرش برگگسار
شد

صفحه 3

برگساری پىج کارگاٌ آمًزشگی بگا
حضًر مدیران ي کارشىاسان يزارت
علًم در داوشگاٌ تفرش
صفحه 5

سمیىار کار آفریىی در داوشگاٌ تفرش
برگسار شد
صفحه 5

ایدبد ثستزی مىبست خُ .ثصبلصىص گصی
استع ادَبی ضمب داوطدًیصبن پصزتصالش
ایزان اسالمی َمًارٌ کًضب ثصبضصیصم اس
درگبٌ خ ايو متعبل ثزای ک صیصٍ اعءصب

محتزم َیبت ع می ي کبرکىبن سحمتکص
داوطگبٌ تفزش آرسيی مًفقی .ي ثصزای
داوطدًیبن عشیش عشت ي سزث ى ی ي طصی
م ارج ثبالتز ع می را خًاستبرم

تجمع داوشگاَیان داوشگاٌ تفرش در محکًمیت اظُارات ترامپ
داوطگصبَصیصبن داوطصگصبٌ تصفصزش در
محکًمی .اظُبرات رئیس خمًُر امزیکب
ع یٍ خمًُری اسالمی ایزان  ۳۲مُزمصبٌ
در صحه مسد ایه داوطگصبٌ تصدصمص
ثزگشار ومًدو ثٍ گصشارش خصجصزوصبمصٍ
داوطگبَیبن پس اس اقبمٍ ومبس ثب سصزدادن
ضعبرَبیی َمچًن اهلل اکصجصز مصزر ثصز
آمزیکب مزر ثز اسزائیل َیصُصبت مصه
الذلٍ مًاض ض ایزاوی تزامپ را محکًم
کزدو معبيو .داوطدًیی ي فصزَصىصگصی
داوطگبٌ ویش در ایه تدصمص اعصتصزاضصی
گف :.امزیکب ثٍ دوجبل َ ای .خُبوصیصبن
ثٍ سم .دَک ٌ خُبوی ثب محًری .ثسط
ي گستزش راثطٍ عزضی خص ا ي اوسصبن

دستیابی داوش آمًختگان داوشگگگاٌ
تفرش بٍ داوش فىی ساخت دستگاٌَای
آزمایشگاَی رشتٍ مُىدسی برق کىترل

ثزای خُبویبن اس .دکتز محم حجیجصی
ثبثیبن ایه کٍ امبم خمیىی (رٌ) ثب تصسسصی
اس مکتت اَلثی .ي قیبم عصبضصًرا امصبم
حسیه ( ) گفتگًی وًیىی را در مقصبثصل
گفتگًی تم وی غزة ضکل داد افصشيد:
گفتگًی امبم خمیىی (رٌ) ثب ظًُر امصبم
سمبن (عح) ثٍ دَک ٌ خُبوی میاودصبمص
کٍ قطع ًب متفبيت ثب دَصکص ٌ خصُصبوصی
م وظز تم ن غزة ي در رأس آن امزیکصب
اس .يی ادامٍ داد :ريیبريیی امزیصکصب ي
ایزان ثب پیزيسی اوقالة اسالمی ایزان در
سبل  ۷9ضکل تبسٌای ثٍ خًد گزف .کصٍ
ثمزٌ آن احسبس تزس ض ی امزیکصب اس
صبدر ومًدن اوقالة اسالمی ایصزان ثصٍ

سزاسز خُبن اس .حجیجی تیزیح کصزد:
سپبٌ پبس اران اوقالة اسالمی ق رت وزم
خمًُری اسالمی ي یبدگبر امبم خمیصىصی
(رٌ) اس .کٍ ق رت چطمگصیصز آن در
سزوگًوی داعص ي تًطئٍ َبی دضمصىصبن
مًخجبت تزس امزیکب اس ایه وُبد اوقالثصی
را فزاَم ومًدٌ اس .يی افشيد :م  .ثصب
ثییزت ي اوقالثی ایزان ضمه حمبی .اس
يالی .فقیٍ در مسیز قیبم عبضًرا حزکص.
ومًدٌ ي ثب اتحصبد ي يحص ت تصًطصئصٍ
دضمىبن اسالم را خىثی میومصبیص در
پبیبن ضزک .کىىص گصبن ثصب حءصًر در
یبدمبن ضُ ای گمىبم داوطگبٌ ثٍ مصقصبم
ضبمخ ایه ضُی ان ادای احتزام ومًدو
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اهام هحوذبالز (ع)  :داًؾوٌذي كِ اس ػلوؼ عَد بزًذ  ،اس ّفتاد ّشار ػابذ بْتز اعت .

دستیابی دانش آموختگان دانشگاه تفرش به دانش فنی ساخت دستگاههای
آزمایشگاهی رشته مهندسی برق کنترل

رئیظ داًؾکذُ هٌْذعی بزق داًؾگاُ تفزػ اس دعتیابی
داًؼ آهَختگاى ایي داًشؾگاُ بشِ داًشؼ شٌی عشاخت
دعتگاُ ّاي آسهایؾگاّی رؽتِ هٌْذعشی بشزق كٌشتز
خبز داد.
دكتز هجتبی پیؾَایی در گفتگشَ بشا خبزًگشار خبزًاهشِ
گفت :عِ آسهایؾگاُ كٌتز فٌؼتی ،ابشار دلیك ٍ كٌتز
دیجیتا رؽتِ هٌْذعی بشزق كٌشتز داًشؾگاُ تفشزػ
باداًؼ ٌی داًؼآهَختگاى ٍ داًؾجَیاى ایشي داًشؾگاُ
طزاحی ،تجْیش ٍ راُاًذاسي ؽذٍ .ي بابیاى ایشي كشِ ایشي
آسهایششؾگاُ ّششا بششا اهکاًششا هششا ی هحششذٍد داًششؾگاُ ٍ
با بْزُ بزداري اس داًؼ ٍ تجزبشِ هَوشَد تجْشیش ؽشذُ
اعت ،ا شٍد :ایي دعتگاُ ّاي آسهایؾگاّی در ًشَع خشَد
كنًظیز بَدُ سیزا داًؼ داخلی ،تکویل ،ارتمشا ٍ بْبشَد
آى اهکاى پذیز اعت ،با عشاخت ایشي دعشتگاُ ّشا مشوي
فز ِوَیی ارسي لابلتَوِ در سهاى ٍ لیوت توشام ؽشذُ
فز ِ وَي ًوَدُاین سیزا ّشیٌِ توامؽشذُ تجْشیش ایشي
آسهایؾگاُّا یکدّن خزیذ ًوًَِ خاروی آى اعشت كشِ
درٍالغ زایٌذ تکویل ٍ تجْیش ایي آسهایؾگاُّشا هشقذاق
بارس التقاد هماٍهتی اعتٍ .ي با اؽشارُ بشِ هشذ سهشاى
تجْیش ٍ هطا ؼا اًجام ؽذُ در ایشي حشَسُ خاطزًشؾاى
عاخت :با تالػ داًشؼ آهَختگشاى ٍ تشریشك آرام هٌابشغ
ها ی تَاًغتین در هذ ؽؼ هاُ ایي تؼشذاد عیشغتن را
بِفَر هذرى طزاحی ًوَدُ ٍ عاخت آىّشا را ًشیش بشِ
اتوام بزعاًین ٍ در آغاس تزم وذیذ تحقیلی اس ایشي عشِ
آسهایؾگاُ بْزُبزداري ًوایین .رئیظ داًؾکذُ هٌْذعشی
بزق داًؾگاُ تفزػ اداهِ داد :بشغیاري اس داًشؾگاُ ّشا ٍ
فٌایغ كشؾَر ًیاسهٌشذ یٌیشي دعشتگاُ ّشا ٍ تجْشیشا
آسهایؾگاّی هیباؽذ كِ داًؾگاُ تفزػ اس آهادگی كاهل

بزاي در اختیار ًْادى ایي زایٌشذ ٍ داًشؼ بشِ آًشاى در
لا ششس عششاخت ایششي تجْششیشا ٍ بزگشششاري دٍرُ ّششاي
آهَسؽی بزخَردار هیباؽذ سیزا كاربزد ایشي دعشتگاُ ّشا
هحذٍد بِ آهَسػ در داًؾگاُّا ًیغت ٍ كاربزد حز ِ اي
ٍ فٌؼتی ًیش دارد ٍ در همیاط فشٌؼتی بْشزُ بشزداري اس
ایي عیغتنّا هیتَاًذ بِفز ِ وَیی در اًزصي ٍ بْبشَد
هحقَال كوک ًوایشذ .پیشؾَایی بابیشاى ایشي كشِ ایشي
تجْیشا خیلی بیؾتز اس بزگششاري دٍرُ ّشاي آهَسؽشی
تٌَع دارد ،اداهِ دادّ :فتاد آسهایؼ هتٌَع را هی تَاى بشا
ایي دعتگاُّا ٍ تجْیشا اوزا ًوَد ٍ داًشؾجَیاى را بشا
آًچِ در فٌؼت هَردًیاس اعت آؽشٌا ًوشَدُ ٍ ّوچٌیشي
هی تَاى پشزٍصُ ّشاي تحمیمشاتی دٍرُ ّشاي كارؽٌاعشی،
كارؽٌاعی ارؽذ ٍ حتی دكتزي را با كوک ایي تجْیشا
در یک بغتز آسهایؾگاّی بِ پیشؼ بشزد .هٌْشذط هیمشن
كزیوی یکی اس داًؼآهَختگاى عاسًذُ ایي دعتگاُ ّا ًیش
در گفتگَ با خبزًاهِ در خقَؿ ٍیضگشی ّشا ٍ ّشذا اس
عاخت ایي تجْیشا گفت :در راعشتاي تحمشك التشقاد
همشششاٍهتی تشششقوین بشششِ طزاحشششی ٍ عشششاخت ایشششي
دعتگاُ ّا اسوولشِ پالتشز دٍبؼشذي ٍ بَهشی عشاسي آى
پزداختین كِ لیوشت توشام ؽشذُ آى  ۰۱درفشذ ًوًَشِ
خاروی آى هیباؽذ .كزیوی اداهِ داد :هْن تشزیي هشیشت
دعتگاُ پالتز دٍبؼذي ایي اعت كِ پاعخگَي ًیاس ػاهشِ
بَدُ ٍ بِگًَِاي طزاحی ؽشذُ اعشت كشِ بشِ راحشتی بشِ
همیشاط فشٌؼتی تبششذیل گشؾتِ ٍ بششذٍى كوشک ا ششزاد
هتخقـ ٍ راُاًذاس خاروی كار هی ًوایذٍ .ي در اختیشار
لزار دادى بْتزیي ابشار بِ هٌْذعیي را هْن تزیي ّذا اس
عاخت ایي دعتگاُ ػٌَاى ًوَد ٍ اداهِ داد :هٌْذعیي بشا
اعتفادُ اس ایي دعتگاُ بِراحتی هیتَاًٌشذ درسهشاًی كشِ

هزوششغ ًیششاس لششزار گز تٌششذ پاعششخگَ باؽششٌذ .هٌْششذط
اهیزحغیي احوذي دیگز طزاح ٍ عاسًذُ ایي تجْشیشا
آسهایؾگاّی ًیش گفت :ففزتا  ۰۱۱پزٍعشِ عشاخت ایشي
تجْیشا تَعط عشِ تشي اس داًشؼ آهَختگشاى داًشؾگاُ
تفزػ اًجام ؽشذُ اعشت كشِ دررًٍشذ تَعشؼِ ،تؼوشیز ٍ
ًگْششذاري آى بششی ًیششاس اس هتخقششقاى خششاروی بششَدُ ٍ
بِراحتی هیتَاًین در فٌؼت در همیشاط ٍعشیغ تشزي اس
ایي دعتگاُ ّا اعتفادُ ًوایین ٍ بشِ ٍاعشطِ بزًاهشِ ّشاي
عادُ ٍ زاگیز ایي دعتگاُّا هتخققاى بیؾتزي را بزاي
داًؾگاُّا ٍ فٌؼت كؾَر تزبیت ًواین.
یًَظ هلکَتی خَاُ داًؾجَي ایي داًؾگاُ ٍ دیگز طشزاح
ٍ عاسًذُ ایشي تجْشیشا آسهایشؾگاّی ًشیش گفشت :ایشي
دعتگاُ ّاي هَوَد با بْشزُ گشیزي حشذاكمزي اس هٌابشغ
هَوَد در داًؾگاُ تفزػ ٍ بالیوت بشغیار پشاییي تشز اس
ًوًَِّاي هَوَد در باسار طزاحی ٍ عاختِؽذُ اعت كشِ
ّذا ها رعاًذى لیوت ایي دعتگاُّا بِ حذالل لیوشت
هَوَد اعت تا بتَاًین لیوت رلشابتی ًشغبت بشِ دیگشز
ًوًَِّاي خاروی داؽتِ باؽشینّ .شن اكٌشَى دٍ ّششار ٍ
 ۲۱۲داًؾجَ در  ۰۰رؽتِ همطغ كارؽٌاعی ۲۲ ،رؽشتِ
همطغ كارؽٌاعی ارؽشذ ٍ دٍ رؽشتِ همطشغ دكشتزي در
داًؾگاُ تفزػ بِ تحقیل هؾغَ هیباؽٌذ.

امبم حسین (ع)  :مسگ بب ػصت بستس اش شندگى بب ذلّت است.
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آیین آغاز سال تحصیلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تفرش برگسار شد

آیینن آانبش سننبص تیندینش وانن یب
وزووی جدید وانن اب ترنسع ػندس زوش
ووشنبه  ۴۲مهسمب سبص جبزی به همنت
مدیسیت فسهنانش و اجممنبػش وانن اب
ترننسع وز م م ػننه فسهناننش رسوفننس ز
حسببش شهسسنمب ترنسع و بنب شنس ت
وان یب و مسئ لین بسگصاز گسوید.
زییس وان اب ترسع وز این آیین ضنمن
خنن ع آمنند گ یننش بننه واننن یب
جدینندال زوو گرننت :ووزا واننن یش
ووزا تأثیسگراز وز شنندگش افنساو و وزوو
به وان اب  ،تمسینش منبسب بسای وزوو بنه
ػسصههبی ػنم و وانش اندوشی و بنسمسی
منبسب بنسای تمنسین منسئ لیت رنریسی
بننسای وزوو بننه جبمؼننه بننسای ایرننبی
مننسئ لیت هننبی مهننم وز شننندگش افننساو
است .و مس حمیدزضب صبب بببیب این نه
وان یب بب وزوو به وان اب آمبو وزوو
به فدل ن ینش اش شندگش خ و منش شن ند
افصوو :اولین زسبلت وانن یب اهمینت
قبئل شد به مبیث آم شع و ت جنه بنه
ویاس فؼبلیت هبی فسهناش و اجممنبػش و

وزششش وز نبز فؼبلینت هنبی آم ششنش
اسننت .وی اوامننه واو :مییننگ وان ن اب
ترسع مییطش منبسب بنسای رنهوهش و
آم شع است نه بنبوج و شنسایگ فؼننش
ز و انب اش فبزؽ المیدیال ج ینبی
ننبز ،واننن یبنش ننه اش ت انمننندی و
قببنیتهبی ػنمش بسخ زواز منش ببشنند اش
شننبنس بینن مسی بننسای ننسب شنن ل
بسخ زواز مشببشند .زییس وان اب ترسع
تدسیح سو :جبمؼه وان ابهش ترسع اػم
اش اسبتید و بزمندا مییطش آزام بنسای
فؼبلیننت هننبی آم ششننش و رهوهنن ش
وان یب فساهم نم و اند تب وانن یب
بب بسنبمهزیصی الشم ،حدا ثس بهس منندی زا
اش این مییگ بسای سب قنه هبی ػننم و
فنبوزی واشنمه ببشنند .سسرسسنت نهنبو
نمبیندگش مقبم مؼظم زهبسی وز وان اب
ترسع نیص وز این آیین ضمن تسنیت بنه
منبسبت فسازسید سبلسوش شنهبوت امنبم
س ن بو (ع) افننصوو :امننبم س ن بو (ع) بننب
تب میک جدید وػنب وازو میندا مبنبزش
ػنیه ظنم و اسمبداو گسوید ه اینن زوع

وز مقبیسه بب ویانس تننینک هنب ،زوشنش
خسومندانننه و جدینند بننسای مبننبزش بننب
وشمن ب و .ح ت االسنالم سنید مهندی
قبضش شاو گرت :زسنبلت وانن یب وز
ووزا تیدیل واشنمن تینسع ػنمنش و
اػمقبوی وز فساگیسی ػن م ،اید رنسواشی،
ترنس و تؼقل بنه منظن ز نسب خسوجنش
م فقیت آمیص اش وانن اب مینل تیندیل
خ و است .مؼبو آم ششنش و تیندیالت
تنمینش وان اب ترسع نیص وز این آیینن
ضمن مؼسفش واحدهبی مخمنن مؼبوننت
آم ششش بسای وان یب گرت :گرزانند
م فقیتآمیص ووزا وانن یش وز حن ش
آم ششش مسمنصم تؼبمل بب مدیسا گسو و
فساگیسی آیین نبمه هنبی آم ششنش اسنت.
و مس اسمبػیل نظسی بب اشبز به اینن نه
وان اب ترسع ینش اش وان اب هبی م فق
ز وز قب لش نن ز بزشنبسنش ازشند
است افصوو :حرن اینن م قؼینت مممنبش
وان اب ترسع وزگسو بهمس وزس خ انند
وان یب و تنالع ػنمنش آننب اسنت.
مؼننبو فسهناننش و وانن یش وانن اب
ترسع نیص وز اینن آیینن ضنمن مؼسفنش
تمبمش واحدهبی مؼبوننت وانن یش و
فسهناش گرت :امسوش زسنبلت وانن یب
جهننبو ػنمننش بننسای ت سننؼه و رین سفت
ز وز منطقه و جهب است و هسگ ننه
تالع و تقبل شحممش وز اینن زا قطؼنب
مأج ز و من زو زضنبیت خداونند ممؼنبص
مش ببشند .و نمس میمند حبینبش بببینب
این ه وان اب ترنسع وز مییطنش آزام
بننسای رننهوهش و وز نصوینننش شننهسهبی
بصزگ اشجمنه تهنسا و ازاع واقنغ شند

است افصوو :این شهسسنمب مهند رندزا
ز اسنت و ایننک زسنبلت منب
ػنمش
تالع بسای ازتقبء م قؼیت ػنمش وانن اب
ترسع و به م اشات آ شهسسنمب ترنسع
ز مشببشد .وی بب تأ ید بس این نه
وز
مهننم تننسین زا رینن سفت شهسسننمب ،
گسمسع مش و یرش وان اب هنبی آ
مش ببشد اش منسئ لین شهسسنمب تقبضنب
نم و تب همچ گرشمه اش حمبینت هنبی
مننبوی و مؼننن ی خنن و ،واننن اب زا
مسمریض نمبیند .رخش نیپ ،م سنیقش
آیینننش و اجننسای تئننبتس اش مهننم تسیننن
بسنبمههبی جبنبش این مساسم ب و.

اهبم خویٌی (رُ) ّ :ر رٍز هب در جٌگ ثرکتی داضتِ این کِ در ّوِ صحٌِ ّب از آى ثْرُ جستِ این.
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قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه تفرش

دیدار رئیس دانشگاه تفرش با خانواده

گلباران و عطرافشانی شد

شهدا و ایثارگران دانشگاه

ّوسهبى ثب فرا رسیدذى ّدهدتدِ دفدب
هقذس ٍ ایبم سَگَاری ضدْدبدا اهدبم
حسیي ( ) قجَر هطْر ضْذای گودٌدبم
داًطگبُ تهرش رٍز دٍضٌجِ سَم هْرهبُ
ثب حضَر هسئَلیي سپبُ ًبحیِ تدهدرش
رئیس داًطگبُ پیبم ًَر هدادبًٍدیدي ٍ
هذیراى داًطگبُ تهرش طدی آیدیدٌدی
گلجبراى ٍ عطرافطبًی ضذ.
ثِ گسارش خجرًبهِ رییس داًطگبُ پیدبم
ًَر ٍاحذ تهرش در ایي آیدیدي گدهد :
رسبل اهرٍز جبهاِ داًطگبّی قذرداًدی
از جبًهطبًی ٍ ایثبر ضْذا ٍ رزهدٌدذگدبى
ّط سبل دفب هقذس ٍ ادای احدتدرام
ثِ هدقدبم ضدبهدا آًدبى ثدِ عدٌدَاى
اداهِ دٌّذگبى راُ اهبم حسیي ( ) اس .
دکتر هْرداد ثیبا ثبثیبى ایٌکِ جبهدادِ
داًطگبّی ّودَارُ قدذرداى خدذهدبا
ًیرٍّبی ًظبهی جوَْری اسالهی ایدراى
در دفب از سرحذاا کطدَر در ثدراثدر
ّجَم دضوٌبى اس اداهِ داد :حضدَر
هل ایراى در تودبهدی صدحدٌدِ ّدبی

حوبسی کطَر فقط هختص ّهتِ دفدب
هقذس ًیس ٍ ثرای ایي هل تدودبهدی
لحظِ ّب لحظِ ّبی دفدب ٍ تدودبهدی
ّهتِّب ّهتِ دفب هقذس اس .
ٍی تصریح کرد :جبهدادِ داًطدگدبّدی
کطَر ثب توبم قدَا در ثدراثدر ّدجدَم
دضوٌبى ایستبدگی ًوَدُ ٍ توبم سدادی
خَد را ثرای ترثی افسراى جَاى ججِْ
جددٌددگ ًددرم ثددِ کددبرثددردُ تددب
آًبى هذافابى خَثی ثرای حودبید از
حرین ٍالی ٍ ًظبم ثبضٌذ.
اجرای هَزیک دفب هقذس گدلدجدبراى
قجَر هدطدْدر ضدْدذای گدودٌدبم ٍ
گطبیص ًوبیطگبُ پَستر از آغدبز تدب
پبیبى دفب هقذس ٍ پدٌدذ سدرر در
سبختوبى ضْیذ احوذی رٍضي ثِ ّو
هذیری فرٌّگی ٍ اجتوبعی داًطدگدبُ
تهرش ثب ثیص از  ۰۶پَستر ّدودراُ ثدب
پالک ًوبدیي ضْیذ هذافع حرم ضْدیدذ
حججی ٍ تصبٍیر ضْذای علوی از دیگر
ثرًبهِّبی جبًجی ایي هراسن ثَد.

ثِ هٌبسج فرا رسیذى ّهتِ دفب هدقدذس
رئیس داًطگبُ تهرش ثِ پبس هجبّذا ّدب
ٍ صجَری خبًَادُ هاظن ضْذا ٍ ایثبرگدراى
ثب دٍ خبًَادُ ضْیذ ایي داًطگبُ دیذار ٍ از
آًبى تجلیل ًوَدًذ.
ثِ گسارش خجرًبهِ دکتر صجب در ایي دیذار
گه ّ :هتِ دفب هقذس فرصتی هدٌدبسدت
ثرای تقذیر ٍ تجلیل از ایثبر ٍ جبًهدطدبًدی
رزهٌذگبى اس کِ ثب ث ل جبى خَد ایثبر ٍ
گ ض را ثِ هب آهدَخدتدٌدذٍ .ی افدسٍد:
ّن اکٌَى ضبّذ اهٌی ٍ دسدتدبٍردّدبی
ثسرگی در عرصِ ّبی هختلدف عدلدودی ٍ
فٌبٍری در کطَر ّستین کدِ در سدبیدِ
رضبدا ّبی ضْذا حبصلضذُ اس  .در ایي

دیذار کِ سرپرس ًْبد ًوبیٌذگدی هدقدبم
هاظن رّجری در داًطگبُ هسئَلیي ثٌیدبد
ضْیذ ٍ اهَر ایثبرگراى ضْرستبى ٍ جوادی
از هذیراى داًطگبُ تهرش حضَر داضدتدٌدذ
هسئَالى داًطگبُ تهرش ثب خدبًدَادُ ّدبی
ضْیذاى حسیي ضبّدودیدری ٍ حسدیدي
هحوَدیبى دیذار ًوَدًذ.

برپایی نمایشگاههای نوشت افزار ایرانی
اسالمی در دانشگاه تفرش
ّوسهبى ثب فرارسیذى ّهتِ دفب هقدذس
ٍ آغبز سبل تحصیلی جدذیدذ دٍهدیدي
ًوبیطگبُ کتبة ٍ ًَض افدسار ایدراًدی-
اسالهی در صحي داًطکذُ علَم داًطگبُ
تهرش ثرپب ضذ.
ثِ گسارش خجرًبهِ ایدي ًدودبیطدگدبُ
ثبّذف تطَیق ثِ کتبثدخدَاًدی تدرٍید
کبالّبی ایراًی -اسالهی ٍ حدودبید از
تَلیذ داخلی ٍ ثِ ّو اًجوي اسدالهدی

داًطجَیبى داًطگبُ ثرگسار ضذ .دٍهدیدي
ًوبیطگبُ کتبة ٍ ًَض افدسار ایدراًدی-
اسالهی تب ضبًسدّن هْرهبُ ثبعرضدِ 54
درصذ تخهیف کتبة ٍ  0۶تب  5۶درصدذ
تخهیف ًَض افسار ثِ هدٌدظدَر ثدبزدیدذ
داًطجَیبى دایر ثَد .گدهدتدٌدی اسد
ثخطی از تخهیه ثب اسدتدهدبدُ از ًد ر
فرٌّگی چٌذ ًدهدر از داًطدگدبّدیدبى
اعوبلگردیذ.

اخبار انتصابات
هذیر ًظبرا ٍ ارزیبثی  :دکتر هحوذرضب ثرٍهٌذ
هذیر داًطجَیی  :دکتر سایذ قرثبًالی
هذیر هرکس رضذ  :دکتر علی کبظوی
سرپرس ثرًبهِ ثَدجِ تحَل اداری ٍ ثْرُ ٍری  :پرٍیس صبثری
کبرضٌبس هسئَل ثَدجِ ٍ تطکیالا :قبئن ثیبتی

حضرت محمذ (ص) َ :ر کٍ ػلم جًیذ خذب ػُذٌ دبر ريزى بي شًد.
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سخنرانی علمی در دانشگاه تفرش

برگساری پنج کارگاه آموزشی با حضور

برگسار شذ

مذیران و کارشناسان وزارت علوم

اخىربوی ػلمضی جضة مًضضًع ”تضصمیم
گضضضضیری در فضضضضضةی دبدٌ َضضضضةی
حجیم“ تًاظ مُىذس مرتضی صضةجری
ػضضضً َیضضةت ػلمضضی گضضريٌ صضضىةیغ

پىج کةرگةٌ آمًزشی يیژٌ کةرکىةن ي بػضضة
َیةت ػلمی  71مُر مةٌ جة حضًر تؼذبدی
بز مضذیربن ي کةرشىةاضةن يزبرت ػلضًر در
دبوشگةٌ تفرش جرگسبر گردیذ.
جٍ گسبرش خحروةمٍ ،رییس دبوشگةٌ تفضرش
در آییه آغضةز جضٍ کضةر بیضه کةرگضةٌ َضةی
آمًزشی گفت :بَمیت جحض جضةزآمًزی ي
جٍ ريز کردن بعالػضةت در َمضٍ جًبمضغ ي
بدبربت جخش خصًصی ي ديلتی جضر کض ی
پًشیذٌ وی ت ي بیه دبوشگةٌ ویس جٍ دلیض
بَمیت بیه مًضًع اةل تحضصیلی جذیضذ
دبوشگةٌ تفرش ريز ییشىحٍ 71مُرمةٌ جة خضضًد رب جضضة جرگضضسبری بیضضه گُضضةر کةرگضضةٌ
حضًر دبوشجًیةن در اضةله بجتمةػضةت آمًزشی آغةز ومًدٌ بات .دکتر حمیذرضضة
حةب بجربَیم وصیر بیضه دبوضشگةٌ جرگضسبر صحة بفسيد :جرگسبری کةرگضةٌ َضةی آمًزشضی
شذ.
ج تری مىةاث جضربی حرکضت جضٍ اضمت
پًیةیی در جخش کةرمىذی ي َیةت ػلمی ي
باتفةدٌ بز پتةو ی َةی جةلقًٌ بات .مؼةين
آمًزشضضی ي تحضضصیالت تیمیلضضی دبوضضشگةٌ
تفرش ویس در بیه مرباضم گفضت :در ػضصر
کىًوضضی ،جرگضضسبری گىیضضه کةرگضضةٌ َةیضضی
جٍمىظًر پًیةیی آمًزشی يبدبری دبوشگةٌ َة
بلسبمی ي ضضريری باضت .دکضتر باضمةػی
وظری بفسيد :بیجةد ج ترَةی الزر جٍ مىظًر
برتحةط جیه دبوشگةٌ ي يزبرت ػلًر بز دیگضر
مسیضضت َضضةی جرگضضسبری بیضضه کةرگضضةٌ َضضةی
آمًزشی بات .دکتر گگیىی مؼةيوت بدبری

امیىةر کةر آفریىی جة مًضًع ثريتمىضذی
بز م یر دبوشجًیی ريز شىحٍ  ۲۲مُرمةٌ
جة حضًر دکتر بحض ةن مىضصًری ػضضً
َیةت ػلمضی دبوضشگةٌ بربو ي وًیض ىذٌ
کتضضةت پرفضضريش( ثريتمىضضذی جضضة ػلضضم
بوذيزی) در آمفضی تاضةتر حضةب بجربَیضم
وصیر دبوشگةٌ تفرش جرگسبر گردیذ.
جٍ گسبرش خحروةمٍ بیه امیىةر جة ريییرد
مذیریت کض ث ي کضةر ي ثريتمىضذی بز

مضضض یر دبوضضضشجًیی ،تًبومىذاضضضةزی
دبوشجًیةن ،تؼییه َذب ي عربحی م یر
درات جربی داتیةجی جضٍ آن ،تضالش در
شضضیًفةیی باضضتؼذبدَةی دبوضضشجًیةن ي
تةکیذ جر مذیریت زمةن جربی وخ تیه جةر
جضضٍ َمضضت َضض تٍ ی ػلمضضی جضض یج
دبوضضشجًیی بمضضةر صضضةدد (ع) دبوضضشگةٌ
تفرش ي جة َمیةری مذیریت فرَىگضی ي
بجتمةػی جرگسبر گردیذ.

سمینار کار آفرینی در دانشگاه تفرش
برگسار شذ

مةلی ي تًاؼٍ مىةجغ دبوشگةٌ تفرش وضیس در
بیه مربام گفضت :تحضًل بدبری ،بفسبیضش
دبوش کةری ي آمًزش ي جةزآمًزی کةرکىةن
مُم تضریه بَضذبب جرگضسبری کةرگضةٌ َضةی
آمًزشی باضت کضٍ جضٍ جضذیت بز اضًی
دبوشگةٌ در حةل بوجةر بات.
گفتضضىی باضضت کةرگضضةٌ آمًزشضضی ”تحییضضه
آییهوةمٍ َة ي مقرربت آمًزشضی“ ي”کةرگضةٌ
آمًزشضضی بلسبمضضةت ي بوتظضضةربت تذيیضضه
جروةمٍ َةی دراضی دبوضشگةَی“ جضة حضضًر
جُسبد محمضذوژبد مضذیرگريٌ جروةمضٍ ریضسی
آمًزشی ي دراضی يزبرت ػلضًر ” ،کةرگضةٌ
آمًزشی آییه وةمضٍ َضة ي مقضرربت بدبری ي
مىةجغ بو ةوی“ جة حضًر دکترػلیرضة مربدی
مؼةين بمًر مىةجغ بوض ةوی بدبرٌ کض بمضًر
بدبری ي پشتیحةوی يزبرت ػلًر ي ایذ جًبد
مًاًی رئیس بدبرٌ بوتصةجةت ي ترفیؼةت ي
بوتقضضةالت يزبرت ػلضضًر ،کةرگضضةٌ آمًزشضضی
حًزٌ ريبجظ جیه بلملض ” جضة حضضًر دکتضر
کرمی ػضضً َیضةت ػلمضی مرکضس ريبجضظ
جیهبلمل يزبرت ػلضًر ي”کةرگضةٌ آمًزشضی
حًزٌ مؼةيوت پژيَضشی“ جضة حضضًر دکتضر
ػلیةیی مؼةين دفضتر حمةیضت ي پضشتیحةوی
بمًر پژيَضشی ي فىضةيری يزبرت ػلضًر در
دبوضضشگةٌ تفضضرش جرگضضسبر ي جضضة باضضتقحةل
کةرکىةن ي بػضةء َیةت ػلمی ريجري گردیذ.

حضست هحود (ظ)  :ػبلن اش ػلن خَیص سیس ًگسدد تب سساًجبم ثِ ثْطت زسد.
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بسرگداشت ريز جُبوی يرزش داوشگبَی بب حضًر مسًيالن يزارت علًم برگسار شد
ًطست خجسی ثهِ هٌبسهجت زٍش اْبًه
ٍزشش داًههطگبّ دز داًههطفدُ وههٌ ٍ
هٌْدس ضْید ػجبسپَز تْساى ثب حهضَز
دکتس هجتج صدیق هؼبٍى ٍشیس ػلهَم ٍ
زییس سبشهبى اههَز داًهطجَیبىم هحوهد
پَزکیههبً هههدیسکب تسثیههت ثههدً ٍشازت
ػلههَم ٍ هحودز هههب دّیهههدا زییهههس
ودزاسیَى ٍزشش ّبی داًهطگبّ ثسزهصاز
ضد.
دز ایي ًطست خجسی هجتهج صهدیق م
هؼههبٍى ٍشیههس ػلههَم ثههب ثیههبى ایههي کههِ
ثصززداضهههت زٍش اْهههبً ٍزشش ّهههبی
داًطگبّ ثهسای دٍهیهي هستجهِ ثسزهصاز
ه ضَدم زفت :اهسبل ایي هساسن ثب تبخیس
چٌههد زٍشُ ثسزههصاز ضههد چههسا کههِ ه د
داضتین اًجويّهبی ٍزشضه داًهطجَی
حضَز زستسدُای دز ایي هساسهن داضهتِ
ثبضٌد تب ثب ّناوصای ّس چِ ثیهص تهس ثهِ
سههوت تَسههؼِ ٍ زضههد ٍزشش ّههبی
داًطگبّ زبم ثهسدازین .زییهس سهبشهبى

اهَز داًهطجَیبى زفهت :دز ایهي دٍزُ اش
ز بثههت ّههبی یًَیَزسههیبد  ۵۸داًههطجَی
ایههساى ضههسکت داضههتٌد کههِ  ۰۳دزصههد
کبزٍاى ایساى زا دختساى داًطجَ تهطفیب
دادًد ٍ خَضجیتبًِ ًوبیص ثسیبز خَثه
داضتٌد کِ اب دازد اش ّوفبزی ثیص ّبی
هیتلف ٍزشش داًطگبّ ٍ ٍشازت ٍزشش
ٍ کویتهِ الوپیهن ًهیص هدزداً کٌیهن.
صدیق اداههِ داد :هتبسهفبًِ ثهب ههطفب
تحههسن ًداضههتي ًههسب اههَاى هَااههِ
ّستین .دز سبل  ۵۸طجق آهبز اخر ضهدُ
 ۰۳دزصد دختساى داًطجَ ٍ  ۲۲دزصهد
پسساى داًطجَ ّیچ وؼبلیهت ٍزشضه دز
طَل ّفتِ ًداضتِاًد کِ ثسای الَزهیسی
اش ایههي هههطفب ٍ ثْجههَد آهههبز اوصایههص
وههضبّبی ٍزشضهه م زههستسش وؼبلیههت
اًجويّبی ٍزشض ٍ ثسًبههِ زیهصی ثهسای
حضَز ّس چهِ ثیهص تهس داًهطجَیبى دز
وؼبلیت ّهبی ٍزشضه ههَزد تبکیهد هساز
زسوت تب اىضبءاهلل ثِ ٍ ؼیت هٌبسهت دز

ایي ثیص ثسسین .دز ایي هساسن هحوهد
پَزکیبً م ههدیسکب تسثیهت ثهدً ٍشازت
ػلَم ثهب زساهیداضهت زٍش اْهبً ٍزشش
داًهههطگبّ ٍ تجسیهههن ایهههي زٍش ثهههِ
داًطجَیبىم زفتٍ :زشش داًهطگبّ دز
ایههساى پتبًههسیب ثههسیبز ثههب ی دازد ٍ
ًیبشهٌد حوبیت ّوهِ ابًجهِ ثیهص ّهبی
هیتلف است .دز ثحه تهبهیي وهضبّبی

ٍزشض ّس چٌهد ا هداهبت ثهسیبز خَثه
صَزت زسوتِ اههب تهب زسهیدى ثهِ ًق هِ
ه لَة وبصلِ شیبدی دازیهن .دز زرضهتِ
هیصاى سساًِ وضبّبی ٍزشض ین ههتس ٍ
 ۸۵سبًت هتس دز داًطگبُ ّب ثهَد کهِ تهب
پبیبى اهسبل ثِ ین ههتس ٍ ًیهن خَاّهد
زسید .زفتٌ است داًطگبُ تفسش ًیص دز
ایي ثصززداضت حضَز یبوت.

در راستبی تجلیل از مقبم شُدای مدافع حرم؛

ديمیه اتحبدیٍ اوجمهَبی علمی

اجرای تئبتر جببر در داوشگبٌ تفرش

داوشجًیی مُىدسی عمران کشًر

دز زاستبی تجلیب اش هقبم ضْدای هداوهغ
حسم؛ تئبتس اهبثس دز داًهطگبُ تفهسش ثهِ
زٍی صحٌِ زوت.
تئبتس ابثس ثب هَ َع اْبد ػلو وسٌّگه
ثب حضَز زستسدُ خَاّهساىم داًهطجَیبىم
ثسیجیبى ٍ طالة حَشُ ػلویهِ خَاّهساى

تفسش ػ س زٍش سِضٌجِ  ۲۸هْسهبُ سبل
ابزی دز آهف تئبتس داًهطگبُ تفهسش ثهِ
زٍی صحٌِ زوت.
ثِ زصازش خجسًبهِم ایي ثسًبههِ ثبّهد
آضههٌبی داًههطجَیبى ثباّویههت ابیگههبُ
ضْدای هداوغ حهسم ٍ اّویهت کهبز ایهي
ضْدا دز دوبع اش حهسین اّهب ثیهت (ع) ٍ
حسم حضست شیٌت (س)م تهسٍی وسٌّه
ایثبز ٍ ضْبدت دز هیهبى هطس داًهطجَ ٍ
تجییههي وسٌّهه حجههبة ٍ ػفههب ٍ
اهسثِ هؼهسٍ دز داًهطگبُ تفهسش ثسزهصاز
زسدید .زفتٌ است تئبتس ابثس ثهِ ّوهت
هههدیسیت وسٌّگه ٍ ااتوههبػ داًههطگبُ
تفسش ٍ ثهب ااهسای ٌّسهٌهداى هَسهسِ
وسٌّگ ه ّههٌسی ًههَز الوْههدی اش ضههْس
هقدس ن دز ایي داًطگبُ ااسا زسدید.

ثِ زصازش خجسًگبز وسٌّگه ٍ ااتوبػه
داًطگبُ تسثیت هدزس؛ دٍهیهي اتحبدیهِ
اًجوي ّبی ػلو داًهطجَی هٌْدسه
ػوساى (ثب توبم زسایصّب) دز تبزیخ ٍ ۲۸
 ۲۲هْسهبُ دز داًطفدُ وٌ ٍ هٌْدسه
ایي داًطگبُ ثسزصاز ٍ اػضبء وي تجهبدل

ًظس ا دام ثِ ثسزهصازی اًتیبثهبت سهبلیبًِ
اتحبدیِ پسداختٌد.
شم ثِ ذکس اسهت دثهیس اًجوهي ػلوه
هٌْدس ػوساى داًطگبُ تفهسش ًهیص دز
ایي السِ حضَز داضت.

امام حسین (ع) :پنج چیس است كه در هركسى نباشد ،خیر زيادى در او نیست :عقل ،دين ،ادب ،حیا و خوشخويى
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