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 داوطگاٌ تفرش 
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سٌجی احذاث ًیریشٍهیاُ        ًطست اهکاى

آبیاى بیا حریَس           ۱۲سٍص یکطیٌی یِ      

هزاساى بخص خصَصی، فشهاًیذاس   سشهایِ

ضْشستاى تفشش، سیرس داًطگاُ تفشش، 

هعاًٍري ٍ تعذادی اص اعریای ّیریا           

علوی داًطکذُ بشق دس سالي هشدّوایی 

 ابشاّرن کاسیابی ایي داًطگاُ بشهضاس ضذ.

دکتش حورذسضا ص ا سییریس داًطیگیاُ       

تفشش دس حاضرِ بشهضاسی ایي ًطیسیت   

دس هفتگَ با خ شًگاس خ شًاهِ ّیذ  اص      

آضیٌیاییی     بشهضاسی اییي ًطیسیت سا          

ّیای     هزاساى با اهکاًا  ٍ ظشفرت سشهایِ

داًطگاُ، استقاء است اط با صٌعت، فیشاّین   

ًوَدى بستشّای الصم دس جْت اییجیاد     

ّیای     داًطگاُ س ض، ّیذاییت ویظٍّیص      

اساترذ ٍ داًطجَیاى دس جْیت کیاسبیشد      

ّیای     ّای ًَ ٍ استفادُ اص وتاًسرل اًشطی

ایي ویشٍطُ     اًذاصی  داًطگاُ تفشش دس ساُ

عٌَاى ًوَد. ٍی اداهِ داد: تیشش دس          

بیٌیریاى     ّای داًص جْت تأسرس ضشکت

دس صهرٌِ ساخت، تست، استاًذاسدسیاصی  

سیاصی تیجیْیریضا  هیضسعیِ               ٍ بْرٌِ

خَسضرذی دس ساستای سسرذى بِ جایگاُ 

دس ًظش هشفتِ بشای اییي داًطیگیاُ دس          

صهرٌِ وٌل ّای خَسضریذی اص دییگیش        

اّذا  احذاث ایي ًیریشٍهیاُ دس اییي           

داًطگاُ است.سیرس داًطیگیاُ تیفیشش        

بابراى ایٌکِ دس عصیش کیٌیًَیی دٍلیت          

        ُ ّیای     هَظف بِ استفیادُ اص ًیریشٍهیا

هٌظَس کاّص آالییٌیذهیی     خَسضرذی بِ

ّای فسرلی اسیت اداهیِ داد:          ًرشٍهاُ

    ُ ّیا اییجیاد         هأهَسیت کًٌَی داًطیگیا

ٍ اییجیاد سٍحیریِ           داًطگاُ ًسل سَم

کاسآفشیٌی دس بري داًطجَیاى دس کیٌیاس     

کِ احذاث اییي   هأهَسیت آهَصضی است 

ًرشٍهاُ ضوي تشبرت داًطجیَی هیاّیش      

بستشّای ایجاد داًطگاُ کیاسآفیشییي سا      

رکیش اسیت کیِ         ًوایذ. ضایاى  فشاّن هی

ّرأ  هضبَس وس اص بشهضاسی جلیسیِ، اص     

سایت داًطگاُ بیاصدییذ ًیویَدُ ٍ بیا            

تَضیریتیا  سییاسیت داًطیگیاُ، بیا               

ّیا     ّای داًطگاُ دس ایي حیَصُ  تَاًوٌذی

برطتش آضٌیا ضیذًیذ.هیفیتیٌیی اسیت               

اصایي ًطستی دس ایي صهیریٌیِ دس         ورص

دس داًطگاُ تفشش بشهضاسضیذ.   59اسفٌذ 
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ايلیه وطست تخصصی طرح استقیرار  

 ساماوٍ ایمىی، بُذاضت يمحیط زیست 
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 2 حضرت هحور )ص( :   ّر کِ علن جَیر خرا عْرُ ذار رٍزى اٍ شَذ. 

ذاًششاه ُ رشششرد ٍ ذانرخ ًششِ شششَرا         

ّو ٌّهی هب رزُ ا  هشَاذ هدشرر ااش  ى          

آاشش ى هشش ُ      ۲۲هرکششس  رٍز ذٍشششٌبِ      

ً هِ ها رک اش  عٌشَاى شنشاهنر        رش ّن

 اٍلنِ از اع ن ذ هٌعقر ًوَذًر.

اششِ اششسارد خبرً هششِ  ذاششنر شششَرا          

ّوشش ٌّهی هبشش رزُ ا هَاذهدششرر ااشش  ى      

ً هشِ    هرکس  ذر هراان اًعق ذ ایي رشش ّن      

ذر ذاًاه ُ رشرد اشت: اشر ااش ا ایشي       

ِ         رش ّن صشَرت    ً هشِ  ذاًشاه ُ رششرد اش

ذاًششاه ُ ششش یلَت ذر ااشش  ى هرکششس          

هعرفی ٍ کون ِ   ”  ذاًاه ُ ش ک  ”عٌَاى  اِ

فرٌّهی شناهنر  اٍلنِ از اع نش ذ اشرا       

اٍلنششي اشش ر ذر ااشش  ى هرکششس  ذر ایششي         

 ارذذ. ذاًاه ُ فع ل هی

هحور  افسٍذ: ایي کون شِ ذر    اهلل ش ُ ًبی

ّش  ٍ     راا    رأکنر اشر ررفنشت رشا          

ّ   ذاًاجَیی ا  هشا رکت خشَذ       اًجوي

ّش      ذاًاجَی ى ٍ اشَ  ذاذى فع لنشت       

ّ  ذر اهر هب رزُ فرٌّهی ا  هَاذ هدرر   آى

ذر ذاًاه ُ رشرد  ّش ِ آیٌرُ ا  حشضَر       

هششوالَ ى ااشش  ًی شششرٍع اششِ فع لنششت        

کشِ ذاًشاجَی ى       ًو یر. ٍ  ا ان ى ایي  هی

اشنراى هب رزُ ا  هَاذ هدرر ذر ایي طرح   

ا شششٌر اذاهششِ ذاذ: اٍلَیششت ٍ ّششر          هششی

اا ای شَرا  ّو ٌّهی هب رزُ اش  هشَاذ     

هدششرر ااشش  ى هرکششس  ذر ایششي طششرح         

ّش   ذاًشاجَیی ذر       رَاًوٌرا ز  را  

 ُ ّ   شنشاهنر  ٍ      زهنٌِ هَاذ هدرر ٍ را

ّ یی اات کِ ایي هَاذ ار ششد       آانب

ًو یششر کششِ ذر ایششي       ٍ ج هعششِ ٍارذ هششی    

خصَص  ایي شَرا از آهش ذای ک هش  ذر         

    ُ ّش   آهَزششی ذر       اهر اراشسار  ک راش 

ا ششر. فره ًشرار      ّ  ارخَرذار هشی     ذاًاه ُ

شْرا  ى رشرد ًنس ذر ایي هراان اشت:  

شْراششششششش  ى رششششششششرد اشششششششِ      

ّشش   ذیهششر ااشش  ى      شْراشش  ى   ًششوبت

هرکششس   شْراشش  ًی ششش ک ذر زهنٌششِ        

ا شر  اه  ایشي اهشر       هصر  هَاذ هدرر هی

ًب یر هوالَلني را ذر زهنٌِ شنشاهنر  ٍ        

شْرا  ى غ فش       هب رزُ ا  هَاذ هدرر ذر

ًو یشششر. علشششی هنرزایشششی  افشششسٍذ:           

شَرا  ّو ٌّهی هب رزُ ا  هشَاذ        را لت

هدرر اا  ى هرکس   شناهنر   ذره ى ٍ  

هب رزُ ا  هَاذ هدرر اات کِ رحقق ایشي      

راش لت ًن زهٌشر کشش ر فرٌّهشی  آا ّششی         

ادای ٍ ااش ش ذُ از ش  ًشون  ًنرٍّش           

هرذهششی ااششت. ٍ  اذاهششِ ذاذ: ایششي           

ً هششِ ا ّششر  اررقشش   هششا رکت        رششش ّن

      ِ کشٌی هعشض       ذاًاه ُ رششرد ذر ریشا

اع ن ذ هٌعقر ٍ ایي هجوَعشِ اشِ لحش             

هششریریت ارزشششوٌر ذاًششاه ُ ٍ رشش د        

        ِ عٌشَاى    هع ًٍني  هشریراى ٍ ک رکٌش ى اش

ذاًاه ُ ش یلَت ذر اا  ى اِ ً م ذاًشاه ُ     

شرُ ااشت. رینش        ش ک هعرفی ٍ اً د ب

ذاًاه ُ رشرد ًنس ذر ایي هرااشن اششت:     

احششت رْشش جن فرٌّهششی رٍی رذّشش          

ه ش ٍری ذارذ کِ ی ی از ایشي رٍی رذّش       

 اع ن ذ ًو  جَاى کاَر اات.  

هح فظشت از     ذک ر  حونررض  صب  افسٍذ:

جَاً ى کاَر ذر اراار ایي رَطالِ ذششوي     

  ُ ّش  ذر     ًن زهٌر عسم ٍ ّوت ّوِ ذاش ه 

کي کشرذى ایشي اش   خ ًو ًشوَز            ریاِ

ااششششت. ذکشششش ر حونررضشششش  صششششب        

هح فظت از جَاً ى کاَر ذر ارااشر    افسٍذ:

ایي رَطالِ ذشوي ًن زهٌر عشسم ٍ ّوشت       

کشي کشرذى ایشي       ّ  ذر ریاِ ّوِ ذا ه ُ

 ا   خ ًو ًوَز اات.

 داًشگاُ تفرش ٍ دبیرخاًِ شَرای ّواٌّگیاًعقاد تفاّن ًاهِ هشترک  بیي 

 هبارزُ با هَاد هخذر استاى هرکسی  

 پیام تسلیت رئیس داًشگاُ تفرش بِ زلسلِ زدگاى غرب کشَر

ریشا ر    3/7ذر شی ح ذثشِ ذلدشراد زلسلشِ اشِ اسراشی             

ّش یی از ااش  ى       ه ُ ذر ادش      آا ى  ۲2شٌبِ   ش هه ُ یک

ذیشرُ غشرب کشاَر  رینش           کره ًا ُ ٍ هٌش طق آاشنب    

ذاًاه ُ رشرد ذر شنش هی ایشي ح ذثشِ ذلدشراد را اشِ                

ذیرُ ٍ هلت ششری  ایشراى رشولنت            ّ   هصنبت خ ًَاذُ

اشت.   اِ اسارد  خبرً هِ  ه ي شنش م رشولنت ٍ  اشِ          

 شرح زیر اات:

اهلل الرحوي الشرحنن اًش  هلل ٍ اًش  النشِ راجعشَى                                                       اون    

ا  ًْ یت رأا  ٍ رأثر ضوي ااشراز ّوشررذ   ذراتششت         

جوعی از ّوَطٌ ى عسیسه ى ذر ح ذثِ ذلدراد زلسلشِ را    

ّش    ذاغشرار ایشي         ٍیژُ  خش ًَاذُ   اِ هلت شری  ایراى اِ

ًو ین ٍ ارا  ذر اتش ه ى طلب     ح ذثِ رولنت عرض هی

آهرزد ٍ غشراى الْی   ارا  ا زه ًشرا ى صشبر جسیش  ٍ          

ارا  هصرٍه ى ایي ح ذثِ از خراًٍر هٌ ى شش   ع جش        

 خَاا  رم.
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“ ّوِ عليهِ اظهبىرار   ”الوللی  ّوايػ بيي

بههِ ّوههت اًاوههي اظههجهی داًههؽاَياى      

داًؽگاُ تفهرغ ٍ بها وه َر اًديهؽوٌد           

آرشاًبيٌی ادگاردٍ رٍبيي )ظْيل اظعد( ٍ    

غجهرضا هٌبظوی عه َ هروهس هلالعهات      

ٍزارت اههههَر خارجهههِ، ههههع َليي ٍ         

ت هاتر وها       داًؽاَياى در ظهالي آهفهی      

 ابراّين ًصير داًؽگاُ تفرغ برگسار ؼد.

بههِ گههسارغ خررًاهههِ، دوههبر غجهرضهها       

هٌبظوی، وارؼٌاض هعائل ارٍپا ٍ آهريىا   

در ايهي ّوهايػ بابيهاى ايٌىهِ از زههاى            

رًعاًط بؽر با ظهِ وادههِ رٍبهرٍ ؼهدُ        

گهير     اظت افسٍد: اٍليهي وادههِ ؼهىل        

  ِ عٌههَاى اٍليههي توههدى     توههدى جديههد بهه

 82غيرديٌی واون برجْاى اظت وهِ بها        

تودى اصلی تاريخ بؽريت در وال تمابهل    

 اظت.

ٍ  اداهِ داد: زهاًی وِ وٌبرل ايي تودى  

در دظت صْيًَيعن ٍ اهپرياليهعن لهرار         

گرفت وادهِ دٍم ًيس بِ ٍجهَد آههد وهِ       

اٍليي لرباًياى ايي فاجعِ خهَد ارٍپائيهاى     

بَدًد. ع َ هروهس هلالعهات ٍزارت اههَر       

خارجِ افسٍد: وادهِ ظَم ظْهَر اًمهج         

اظجهی بِ رّهرر  اههام خويهٌی )رُ( ٍ        

همام هعظهن رّهرر  ٍ همابلهِ آًهاى بها              

اظبعوار ٍ صْيًَيهعن در جْهاى اظهت.          

وهِ بٌها بهر تعريهر          هٌبظوی بابيهاى ايهي    

بعيار  از هبفىراى هها در وهال واضهر           

اين، گفت:   ٍارد هرولِ اٍل آخرالسهاى ؼدُ

برخی از هبفىريي غر  ٍ ؼيعِ بهر ايهي         

اعبمادًد وِ ايراى در ايي هرولهِ بازيگهر         

 اصلی اظت.  

ٍ  بابياى ايٌىِ در آخرالسهاى ظهِ ديهي        

اصلی يَْد، ههعيیيت ٍ اظهجم بازيگهر          

هيهداى ّهعبٌد، تههصريد وهرد: يْهَد را           

وٌد ٍ ههعيیيت      صْيًَيعن هديريت هی

در چالػ تهاريیی بها يْهَد بهِ واؼهيِ           

وههؽيدُ ؼههدُ ٍ در رظههالت ٍ وههارورد          

اظبراتصيه بهرا  بهؽر ّيها وهارورد           

ًدارًد. ع َ هروس هلالعهات ٍزارت اههَر         

خارجههِ اظْههار وههرد: ظههمَ  اًههعاى،         

ّهها  ظههٌبی ٍ      فرٍپاؼههی ديههي ٍ ارزغ    

فرٍپاؼی خاًَادُ برًاهِ هْن صْيًَيهعن     

برا  ًؽاًِ گرفبي هعصَهيت ٍ پاوی بؽر  

اظت. اًديؽوٌد ٍ هرلغ آرشاًبيهٌی دوبهر     

ظْيل اظعد ًيس در ايي ّوايػ گفت: در    

اهريىا  التيهي ؼهاّد ًفهَس اظهبىرار ٍ           

ِ     ههَازات آى ؼهىل      بِ ّها     گهير  جرْه

 اين.   هماٍهت بِ رّرر  چاٍز بَدُ

وِ با رفبي چهاٍز اهريىها       ٍ  بابياى ايي

التيي با خجء فىهر  رٍبهرٍ ؼهدُ اظهت          

افسٍد: هرارزُ عليِ اظهبىرار در اهريىها         

گهير  جرْهِ ٍاوهد        التيي ًيازهٌد ؼىل 

اظت زيرا تا زهاًی وِ جرِْ ضد اظبىرار،   

جرِْ ٍاود  ًؽَد لهادر بهِ همابلهِ بها            

باؼههين. ٍ  ضههوي بيههاى       اظههبىرار ًوههی 

ا  از هجلههات ؼههيخ عردالىريههن        خههاهرُ

ّها     ا... با يىی از خاخام   عريد اظير وس 

يَْد افسٍد: بٌا بر اظْهارات ايهي خاخهام          

ؼيعياى جٌگ وبوی با يَْديهاى دارًهد         

وِ در ايهي جٌهگ پهيرٍز  وبوهی بها              

هعلواًاى اظت زيرا فرٌّگ يَْد فرٌّگ   

وههِ فرٌّههگ     دًيههَ  اظههت درصههَرتی   

ؼهههيعياى فرٌّهههگ اخهههرٍ  اظهههت ٍ       

وهِ    باؼٌد دروالی  ّا فالد الگَ هی اظرائيل

باؼهٌد ٍ آى      وِ ؼيعياى دارا  الگهَ ههی    

اهام وعيي )ع( ٍ ليهام عاؼهَرا اظهت. ٍ       

ظَهيي تفاٍت ٍ جَد اًمهج  اظهجهی ٍ        

صدٍر ايي اًمج  بهِ وهؽَرّا  هٌلمهِ       

اظت ٍ اگر ايراى هدل اًمج  خهَد را بهِ     

وؽَرّا  عراق، ظَريِ، لرٌاى ٍ فلعليي 

ٍ ... هٌبمل ًوايد ؼىهعت يْهَد وبوهی      

 اظت.  

ايي اًديؽوٌد ٍ هرلغ آرشاًبيهٌی تهصريد      

ورد: اگر ببَاًين ايي الگَّا را بها ًگهاُ ٍ           

الولهل    الوللی در فه ا  بيهي      رٍيىرد بيي

خَبی تلريك دّين ٍ از ظِ هؤلفِ لَ     بِ

      ِ ريهس  ٍ     ًيرٍ  بؽر ، هديريت ٍ برًاهه

فداوار  برخَردار باؼهين پهيرٍز ًْايهی         

هرههارزُ عليههِ اظههبىرار ٍ صْيًَيههعن         

خههَاّين بههَد. فههارٍق يبيههن از اعهه ا         

اًصارا... يوي ًيس در ايهي ّوهايػ گفهت:      

جٌگ وًٌَی در يوي باعث ايوهاى للرهی      

هردم ايي وؽَر بِ هیَر هماٍههت ؼهدُ         

 اظت.  

جرْهِ ٍ     04وِ در يوي با     ٍ  بابياى ايي

باؼهين    جرْهِ رٍبهرٍ ههی      84در خار  با 

اداهِ داد: ّويي رٍيارٍيی باعث افسايهػ        

درن هردم ايي وؽَر بهِ ايهراى ٍ ههردم       

ايي وؽَر ؼدُ اظت. فارٍق يبين افهسٍد:       

با تَجِ بِ ترليغات صهَرت گرفبهِ عليهِ      

ّا  ظلفی ٍ ٍّهابی،       يوي تَظط جٌرػ 

گهير  دٍلهت      اًصار ا... يوي هَافك ؼهىل 

فدرال در ايي وؽَر ًيعت ٍ ضوي آهادُ     

ّا  آيٌدُ وهِ      وردى خَد در برابر جٌگ  

وٌهد بهعيار  از       ايي وؽَر را تْديد ههی 

ّهها  اظههرائيلی ٍ اهريىههايی را بهها         پهرٍشُ 

دارد تها     ؼىعت رٍبرٍ ًوَدُ ٍ اعجم ههی    

آخريي لیظِ در وٌار توهاهی ههعلواًاى        

در ظراظر جْاى بَدُ ٍ در برابهر ظلهن از       

ًوايد.در ايي ّوايػ بها      ّا ووايت هی آى

الىههعاًدر ”اًديههؽوٌداى جْههاى ازجولههِ     

اًديهؽوٌد علهن ظياظهت اّهل         “  دٍگيي

اظههباد ”  جيوههس ّههٌر  فههبسر    ”  رٍظههيِ،  

 ِ پهرداز    فلعفِ بازًؽعبِ اهريىايی ٍ ًظريه

تَه ِ، دوبر وَيي بريت اظهباد داًهؽگاُ    

ٍيٌعىاًعيي، دوبر اظهىاًت بٌهت افهعر      

  ِ صَرت   ظابك عوليات ٍيصُ ارتػ اهريىا ب

ٍيدئَوٌفراًط ارترا  برلرار ٍ بِ ظهؤاالت   

 در زهيٌِ اظبىرارظبيس  پاظخ دادُ ؼد.

 در دانشگاه تفرش برگزار شد“ همه علیه استکبار”همایش بین المللی 



 4 گردد.  ؼَد هگر ظرف داًػ كِ با تحفيل ػلَم، فضاى آى بازتر هى تر هى اهام ػلی )ع( :   فضاى ّر ظرفى در اثر هحتَاى خَد تٌگ

ّاا     ًؽعت ـويوی ًوایٌذُ ؼْرظتاى

تفرغ، آؼتياى ٍ فراّاى با ّيات رئيعِ   

ٍ اػضاء ّيات ػلوای داًاؽگاُ تفارغ          

برگسار ؼذ. بِ گسارغ خبرًاهاِ در ایاي      

آباااى هاااُ در ظااا ي          51ًؽااعت     

گردّواااایی كاریاااابی باااا  اااضَر        

فرهاًذارؼْرظااتاى ٍ رئيااط  داًااؽگاُ      

اراک برگسار گردیذ در خفَؾ راّکارّا  

 ِ ا  داًاؽگاُ     ٍ راّبردّا  هعائل تَظؼ

 ًظر ـَرت گرفت. تفرغ بحث ٍ تبادل

 ايلیه وشست تخصصی طرح استقرار ساماوه ایمىی، بهذاشت يمحیط زیست 

 در داوشگاه تفرش برگسار شذ

وشست  ومایىذه  تفرش، آشتیان ي فراهان  

 با هیات رئیسه داوشگاه تفرش

اٍ يي ًؽعت تخففی طار  اظاتارار ظااهاًِ ایواٌی،           

آبااى هااُ باا        ۹۲زیعت رٍز دٍؼاٌبِ     بْذاؼت ٍ هحيط

 ضَر پرٍفعَر هحوذ ؼْریار  اظتاد داًؽگاُ چاا ورز     

ظَئذ با برگسار  دٍ كارگاُ آهَزؼی ٍیصُ اػضا  ّياات      

  ُ ّاا ٍ هاعلَ يي       ػلوی ٍ كارؼٌاظاى آزهایؽگاُ ٍ كارگا

داًؽجَیی در ظا ي گردّوایی ابراّين كاریابی داًاؽگاُ   

 تفرغ برگسار ؼذ.

بِ گسارغ خبرًاهِ، پرٍفاعَر هحواذ ؼاْریار  اظاتاد        

داًؽگاُ چاا ورز ظاَئذ در ایاي ًؽاعت گفات: ایجااد              

ٍر  در هحياط كاار        ؼرایط ظالهت آٍر ّوراُ باا بْارُ   

تریاي    ّاا از هْان     ّا ٍ كارگاُ برا  كارؼٌاظاى آزهایؽگاُ

 اّذاف برگسار  ایي ًؽعت تخففی اظت.

كِ اًتاال چيس  كِ در بايرٍى اظات باِ           ٍ  بابياى ایي

آًچِ در درٍى ٍ فکر اظت آى چيس  اظت كِ در بحاث     

HSE گردد افسٍد: تحليال خطرّاا        هطر  ٍ ػرضِ هی

 HSEكار، ایجاد ؼرایط درظت ٍ تفکر یکعاى در بحث    

 HSE ریس  در هَارد اٍرشاًعی از اـاَل هْان            ٍ برًاهِ

 اظت.

ٍ  اداهِ داد: ریعک ا توال تاَمم باا تلفاات یکای از              

          ُ ّاا ٍ     هعائل هْوی اظات كاِ كارؼٌاظااى آزهایاؽگا

ٍجَد خطار در اًجاام كاار در           بایذ در هَاقغ  ّا  كارگاُ

هحيط كار خَد بِ آى تَجِ ٍ از دیگراى برا   ال ایاي    

هؽکل كوک بگيرًاذ. پرٍفاعَر ؼاْریار  اداهاِ داد:             

ّااا  هَجااَد در اًجااام كااار یکاای از          تحلياال تکٌيااک 

ّا  كار اظت كِ در طَل فرایٌذ اًجاام كاار در        تکٌيک

ّا بایذ بِ آى تَجِ ٍ در ـَرت ٍجَد خطر از      آزهایؽگاُ

اًجااام آى كااار جلَگااير  ًوایيااذ. ٍ  تاافری  كاارد:          

تااؽخيؿ ظااٌاریَّا  خطرًاااک هر لااِ دیگاار از           

ُ     تکٌيک ّاا ٍ     ّا  كار اظت كِ بایذ ّوکاراى آزهایاؽگا

ِ      كارگاُ ـاَرت    ّا  آهَزؼی ایي ظٌاریَّا را تْياِ ٍ با

یک برگِ در هکاى هٌاظب ًفب ًوایٌذ. اٍ ياي ًؽاعت      

تخفاافی طاار  اظااتارار ظاااهاًِ ایوااٌی، بْذاؼاات ٍ         

زیااعت بااِ ّواات هااذیریت پصٍّاؽی ٍ گاارٍُ           هحياط 

پصٍّؽی پایػ كوی ٍ كيفی ظاياتت داًاؽگاُ تفارغ      

ایااي داًااؽگاُ برگااسار ٍ       HSEتحاات ًظااارت ؼااَرا      

پرٍفعَر هحوذ ؼْریار  از  آزهایؽگاُ ٍ كارگااُ ّاا         

 داًؽگاُ بازدیذ ًوَدًذ.

 اخبار اوتصابات

 ظرپرظت گرٍُ پصٍّؽی فَتًَيک :  دكتر بْرام بْراهی 

 ظرپرظت اهَر ادار  :  هٌْذض هحوذـادق كریوی 

 ػاهل ها ی هؼاًٍت داًؽجَیی ٍ فرٌّگی :  هحوذ ؼاُ  عيٌی 

 رئيط ادارُ كارگسیٌی :  هٌْذض ػليرضا بياتی 

 كارؼٌاض ادارُ برًاهِ، بَدجِ، تحَل ادار  ٍ بْرُ ٍر  :  هٌْذض هرین ّاؼوی 

 

 



 5 ّبى ًبتَاى است.  ّب، رٍضي كٌٌذُ ديذگبى كَر ٍ ًيرٍبخص بذى اهبم ػلی )ع( :   بِ راستى كِ داًص، هبيِ حيبت دل

ًفر از كبركٌبى ببزًطستِ داًطگبُ  ۹آييي تکرين ٍ تجليل 

آببى هبُ بب حضَر هسئوَیويوي ٍ       ۴۱تفرش رٍز يکطٌبِ 

كبركٌبى در سبیي گردّوبيی حبج ابراّين كبريببوی ايوي     

داًطگبُ برگسار ضذ. بِ گسارش خبرًبهِ، رئيس داًطوگوبُ      

تفرش در ايي آييي گفت: دٍراى بوبزًطوسوتوگوی دٍراى         

هيوَى ٍ هببرک برای توبهی افرادی است ٍ توکوريون ٍ      

ّبی هوْون    تجليل از ايي ػسيساى يکی از ٍظبيف ٍ رسبیت

 ايي داًطگبُ است.  

دكتر  حويذرضب صبب افسٍد: در آيٌذُ ًوسديوک كوبًوَى          

ببزًطستگبى داًطگبُ تفرش ببّذف تؼبهل داًطوگوبُ بوب        

ببزًطستگبى ٍ اًتقبل تجبرة ايي ػسيساى درراُ تَسؼوِ ٍ    

پيطرفت داًطگبُ ايجبد خوَاّوذ ضوذ. ٍی بورگوساری               

ّبی هبّيبًِ بب ببزًطستگبى ٍ پيوگويوری بويوووِ          ًطست

تکويلی ببزًطستگبى ضركتی ايي داًطگبُ را از ديوگور         

ّبی ايي داًطگبُ در خذهت بِ قطر بوبزًطوسوتوِ      رسبیت

رئيسِ داًطگبُ تفرش ببافتخوبر   ػٌَاى ًوَد ٍ افسٍد: ّيئت 

بوبضوذ.      در كٌبر ببزًطستگبى در حل هطکالت آًبى هوی   

هؼبٍى اداری هبیی ٍ هذيريت هٌببغ داًطگبُ تفرش ًويوس     

ِ  در  ّوبی هوؼوٌوَی        ايي آييي گفت: ببزًطستگبى سرهبي

ببضٌذ كِ سی سبل از ػور ضريوف خوَد را        داًطگبُ هی

درراُ خذهت صبدقبًِ بِ ايي داًطگبُ صورف ًوووَدُ ٍ          

ا...      اًذ. دكتر ًبی  افتخبر ببزًطستگی ًبئل ضذُ اكٌَى بِ ّن

ّذف ًْبيی هجوَػِ هذيريتوی   گَدرزًٍذ چگيٌی افسٍد:  

كِ در    داًطگبُ تفرش رضذ ٍ تؼبیی داًطگبُ تفرش است 

توبهی آحبد داًطگبّيبى اسوتوفوبدُ        ايي راُ از پتبًسيل

 ًوبيين.   هی

در پبيبى هراسن كِ بب اجرای چٌذ برًبهِ فرٌّگی ّوووراُ   

بَد بب اّذا یَح تقذير از ّوکبراى ببزًطستِ داًطوگوبُ بوب      

 اّذاء یَح يبدبَد ٍ ّذيِ تقذير ٍ تجليل ضذ.

نطست پرسص و پاسخ دانطجویی با  

 ریاست و معاونان دانطگاه     

آیین تکریم و تجلیل از  

بازنطستگان دانطگاه تفرش 

 برگسار ضد

ّوسهبى بب فرارسيذى ّفتِ بوْوذاضوت      

رٍاى كبرگبُ آهَزضی  ًطبط ٍ ضبدی در 

هْرهوبُ   ۰۳هحل كبر  ػصر رٍز يکطٌبِ 

سبل جبری بب حضَر هؼبًٍت داًطجَيوی  

ٍ فرٌّگوی ٍ كوبركوٌوبى در سوبیوي               

اجتوبػبت حبج ابراّين ًصير داًطوگوبُ     

 برگسار ضذ.

بِ گسارش خبرًبهِ،  در ايي كبرگبُ كوِ    

بِ ّوت هركس بوْوذاضوت ٍ هطوبٍرُ           

داًطگبُ برگسار گرديذ آقبی ػوبوذایوْوی     

هطبٍر داًطگبُ بِ بررسی راّوکوبرّوب ٍ      

ّبی ايجبد بسترّوبی ًطوبط ٍ        تکٌيک

ضووبدابووی در هووحوويووظ كووبر بوورای           

 كٌٌذگبى پرداختٌذ.  ضركت

نطاط و ضادی در محل ” کارگاه آموزضی  

 در دانطگاه تفرش برگسار ضد“  کار

ًطست صويوووی پورسوص ٍ پوبسو              

داًطجَيی بِ ّوت بسيج داًطوجوَيوی      

دٍضٌبِ اٍل آببى هبُ سوبل جوبری بوب          

حضَر هسئَیيي داًطگبُ تفرش در سبیي 

 تئبتر ايي داًطگبُ برگسارضذ. آهفی

بِ گسارش خبرًبهِ، در ايي ًطست دكتر 

حويذرضب صبب رئيس داًطگبُ توفورش،     

دكتر هحوذ حبيبی هؼبٍى فرٌّوگوی ٍ     

داًطجَيی، دكتر اسوبػيل ًظری هؼوبٍى  

آهَزضی ٍ تحصيالت تکويلی ٍ دكوتور     

سْيل ٍاضقبًی فراّبًی هذير پووٍّطوی   

پبسخگَی سوااتت داًطوجوَيوبى در           

ّبی هختلف آهَزضوی، صوٌوفوی،        زهيٌِ

 رفبّی ٍ فرٌّگی ٍ داًطجَيی بَدًذ.  

در اداهِ ايي ًطوسوت چوٌوذ توي از              

ّوبی داًطوجوَيوی،          ًوبيٌذگبى تطکول 

ّوبی     ّب ٍ اًجوووي   ضَرای صٌفی، كبًَى

ػلوی بِ بيوبى هسوبئول ٍ هطوکوالت            

فرٌّگی، آهَزضی، پوٍّطی، رفوبّوی ٍ     

 داًطجَيی پرداختٌذ.



 6 گشدد.  شِد ىگش ظشف داٍش كْ ثب تحصيل ػنِه، فضبى آً ثبصتش ىى تش ىى اىبه ػنی )ع( :   فضبى ٓش ظشفى دس اثش ىحتِاى خِد تَگ

سیيس اداسّ تشثيت ثذٍی داٍشگبّ تفرش  اص    

دسخررشش داٍررشاِن ایررٌ داٍررشگبّ دس        

سِىيٌ دُسّ ىسبثقبت ثيرٌ اميننری شريٌ       

 كبساتْ ثبٍِاً خجش داد.

پشُیض سججی دس گفتگِ ثب خجشٍگبس خجشٍبىرْ   

گفت:: دس ایرٌ دُسّ اص ىرسبثقبت كرْ ثرْ              

ىيضثبٍی استبً یضد ثشگرضاس شرذ ىيَرب پرِس          

ثبثرربیی داٍررشاِن تررشه سررْ كبسشَبسرری       

ىَٔذسی صَبیغ داٍشگبّ تفش  ىِفر  ثرْ      

كست ىذال طال پس اص شش ىجبسصّ پيبپی    

دسیک سُصگشدیذ.  ُن اداىرْ داد: دس ایرٌ           

ُسصشرابس ثربٓو ثرْ ستبثرت          543ىسبثقبت  

پشداختَذ كْ دس پبیبً تيو كبساتْ ایرشاً ثرب     

ىرذال    53ٍقشّ ُ     75ىذال طال،   71كست 

ٓب ایرستبد.   ثشٍض ثش ساِن ٍخست ایٌ ستبثت

ثرذٍی داٍرشگبّ تفرش         سیيس اداسّ تشثيت  

تصشیح كشد: ٓيچَيٌ تيو كبساتْ ػرشا  ثرب     

ٍقشّ ُ یرک ىرذال        2كست سْ ىذال طال، 

ثشٍررض ٍب ررت تٔشىرربً شررذ ُ ٓيچَيررٌ           

ُسصشابساً كبساتْ كشِس افغبٍستبً ٍريض ثرب         

ثشٍرض ثرش سراِن        5كست یک ىذال طال ُ 

سِه ایستبدٍذ. گفتَی است سرِىيٌ دُسّ        

اميننی شيٌ كبساتْ ثبٍِاً سُص       ىسبثقبت ثيٌ

پَاشَجْ یبصدٓو آثبً ىبّ ثب حضِس ثيش اص   

ٍفش ثربٍِن كبساترْ كرب اص كرشِسٓبن             533

ایشاً, ػشا , پبكستبً, افغبٍستبً ُ تشكيرْ        

ٓرربن سررَی ٍٍِٔرربجً, ٍِجِاٍرربً,        دس سدّ 

جِاٍبً ُ ثضسگسبجً دس اُصاً ىختنر  ثرْ          

ىذت یک سُص ثرْ ىيضثربٍی ٓيربت كبساترْ            

 استبً یضد ثشگضاس شذ.

درخطص داوطجوی داوطگاه تفرش در 

کاراته  ضیهمسابقات بیه المللی 

داٍشاِیبً دخرتش ُ پرسش ثرْ ىَبسرجت           

گشاىيذاشت ٓفتْ تشثيت ثذٍی ثْ تشتيرت     

 ْ ٓربن امٍِرذ ُ كنرک  ربل صرؼِد              ثْ تن

 كشدٍذ.

ثررْ گررضاس  خجشٍبىررْ، ثررْ ىَبسررجت          

ثرررذٍی،   گشاىيذاشرررت ٓفترررْ تشثيرررت    

داٍررررشاِیبً كَِٓررررِسد ىَتخررررت      

 53۵4ٓبن سشاسش كشِس ثْ تنرْ        داٍشگبّ

ىررتشن امٍِررذ دس اسررتبً ٓيررذاً صررؼِد       

كَِٓرِسد ثشترش      33كشدً. دس ایٌ صؼِد    

تيو حضِس داشتَذ ُ پس اص      77دس تبمت 

صؼِد ثب حضِس ثش ىرضاس شرٔذان گيَربه          

ُاتغ دس استفبػبت ىيذاً ىيشبً ُ تشا رت     

فبتحْ ثْ ىقبه ُاجن شرٔذا ادان احرتشاه        

كشدٍذ. ىشاسرو اختتبىيرْ اُميرٌ صرؼِد          

سشاسشن داٍشاِیبً پسش ثْ تنْ امٍِذ ثرْ     

آثبً ىبّ    77ىيضثبٍی داٍشگبّ ثِػنی سيَب  

ثررب حررضِس دكررتش والىرری، ُصیررش ػنررِه،        

تحقيقبت ُ فَبُسن ثشگضاس گشدیرذ. ىقربه        

ػبمی ُصاست ػنِه اص حضِس ُسصشرابساً ُ     

كََذگبً تذسداٍی ُ اػتالن ُسص    ششكت

ٓررب سا ثبػررس تِسررؼْ سرر ح        دس داٍررشگبّ 

سالىتی ُ شبداثی سُح ثششيشدٍذ. دس ایٌ   

ىشاسو كْ ثب اجشان صیجبن ضشة صُسخبٍرْ  

تٌ اص پيشاسِتبً ػشصرْ      5ٓيشاّ ثِد اص 

كَِِٓسدن استبً ٓيذاً ُ كشِس تانيل    

شذ. دس حبشيْ ىشاسو اص پيشآٌ ُسصشری    

داٍشگبّ ثِػنی سيَب كْ ىَقش ثْ ترصِیش   

گِسفَذ ُحشی ىَبط  وشثی ایرشاً ثرِد     

سٍُيبیی گشدیذ. گفتَی است كَِِٓسداٍی  

اص دٍشگبّ تفش  ٍيض دس ایرٌ كَِٓرِسدن    

 حضِس یبفتَذ.

داوطجوی داوطگاه تفرش به  ۰۱۱ 

 روی اربعیه اعزام ضدود پیاده

 اولیه صعود سراسری داوطجویان کطور به قلۀ الوود 

ىسئِل ثسيج داٍشاِیی داٍشگبّ تفرش   

داٍشاِن پسش ایٌ داٍشگبّ   733اص اػضاه 

 سُن اسثؼيٌ اىسبل خجش داد. ثْ پيبدّ

اثِامفضل دمارِ دس گفتگرِ ثرب خجشٍگربس            

خجشٍبىْ گفت: اىسبل ثشان اُميٌ ثربس ثرب       

ٓياربسن ثرسيج داٍرشاِیی ُ سرربصىبً         

ُظيفْ ػيِىی طی تؼٔذن سربصىبً     ٍظبه

ُظيفْ ثشان صذُس ىارِص خرشُا اص         ٍظبه

كررشِس دس ایرربه اسثؼيررٌ( ثرربفشه تؼٔررذ         

ىحضشن تِسط ثسيج داٍشاِیی ثاربن       

ُثيقْ ىِافقت كشدٍذ. ُن اداىْ داد: طری  

ٍفرررش اص    733ایرررٌ ترررشاسداد حرررذُد      

داٍشاِیبً ثشادس ایرٌ داٍرشگبّ دس ایرٌ          

     ْ صرِست اٍفرشادن      طشح ششكت كشدّ ُ ث

ػرررربصه ػتجرررربت ػبميرررربت شررررذٍذ.                    

جصه ثْ ركش است داٍرشگبٓيبً داٍرشگبّ        

سُن اسثؼيرٌ حرضِس       تفش  ٍيض دس پيبدّ   

اٍذ كْ طی سُصٓبن گزشتْ    پشسٍگ داشتْ

دس تبمت كبسُاً ُ اٍفشادن ثْ ایٌ ىشاسرو    

اٍررذ.گفتَی اسررت اسدُن       شررذّ  اػررضاه

سُن حشه تب حرشه )حرشه حرضشت            پيبدّ

ىؼررصِىْ ) ( تررب ىررساذ ىقررذ           

جياشاً( ُیژّ خِآشاً داٍشاِ داٍشگبّ    

آثبً ٓيضىبً ثرب    7۵شَجْ  تفش  سُص پَج

اسثؼيٌ حسيَی ٍيض ثشگضاس شرذ. دس ایرٌ         

آیيٌ جبىبٍذگبً اسثؼيٌ حسيَی )ع( ایٌ   

حشكت ىؼَِن سا ثشان دُىيرٌ سربل ثرب        

    ّ ٓربن    خِاٍذً صیبست ػبشرِسا دس خِاثگرب

داٍشاِیی آوبص ُ ثْ سيت حشه حرضشت   

 ىؼصِىْ حشكت ٍيِدٍذ.
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آببى باب    42الی  81ّفتِ قرآى ٍ داًطجَ 

برگساری برًبهِ ّبی  هختلف در داًطگبُ    

 تفرش برگسار گردیذ.

دیذار برگسیذُ خبدهبى حسيٌی باب هاابم      

هعظان رّاا،ری، دیاذار باب اهاابم  وعااِ          

ضْرسااتبى، حااضَر فعاابليي قرآًاای در       

هراسان ًوابز  وعاِ، ث،ام ًابم سای ٍ              

سَهيي  طٌَارُ قراى ٍ عاتر،، هحفال      

قااراى باار ساار هااسار ضااْذای گوٌاابم ٍ         

دٍرّوی قرآًی از  ولِ برًبهِ ّبی ایاي     

 آیيي بَد.

 برگساری هفته قرآن و دانشجو

هااکاكرُ بااب  ”  تری،ااَى آزاد بااب هَ ااَع      

رٍز دٍضااٌ،ِ   “  اسااتا،بر آری یااب خااير    

پبًسدُ آببى هبُ بِ ّوم اًجوي اسالهی     

داًطجَیبى داًاطگبُ تفارش در ناحي       

 داًطاذُ علَم برگسارضذ.                

باااِ گاااسارش خ،رًبهاااِ، در ایاااي          

كااِ بااب اسااتا،بر پرضااَر         تری،ااَى   

داًطجَیبى داًطگبُ تفرش هَا ِ ضاذ،       

داًااطجَیبى بااب آراا ٍ اًذیااطِ ّاابی         

 هختلف بِ بيبى ًظرا، خَد  پرداختٌذ.

کارگاه حجاب و عفاف در دانشگاه تفرش  

 برگسار شد
 تریبون آزاد 

اٍليي كبرگبُ ٍ ًطسم داًطجاَیای باب       

كبرضٌبس حَزُ حجبة ٍ هذیار هاركاس      

ریحبًِ الٌ،ی قن ّوراُ بب پرسص ٍ پبسخ 

سيسدّن آببى هبُ در داًطاگابُ تافارش       

  برگسارضذ.

بِ گسارش خ،رًگبر فرٌّاگای، در ایاي        

االسالم ابراّين پَر گافام:    كبرگبُ حجم

ای فطری اسام كاِ از          حجبة، هسئلِ

دیرببز در فرٌّگ هلی ٍ ببساتابًای هاب       

حجببی ٍ كطاف       ٍ َد داضتِ اسم. بی 

ّبی بسيبر دٍر هَردتَ ِ  حجبة، از سبر

ّب فرّاٌاگ    استعوبر  ْبًی بَد؛ زیرا آى

ّبی اسالهی را ّذف قارار     دار هلم ریطِ

 دادُ بَدًذ.  

ٍی افسٍد: تبریخ ٍاقعی كطف حجبة در    

ّبی پيص از عصر ر بخبًی  ایراى بِ سبر

هابُ     گردد، ٍلی ا رای آى، در دی   ببزهی

 نَر، گرفم. 8182

حجم االسالم ابراّين پَر تصریح كارد:    

پَضص ببًَاى درگکر تبریخ، ًاوابدی از       

 بیگبُ زى در ّر فرٌّگ ٍ توذًی اسم. 

یببين كِ زًابى در       ببهطبلعِ تبریخ درهی

تر  تر ٍ كبهل هطرق زهيي پَضطی هحان

از زًبى غربی داضتِ ٍ دارًذ ٍ ّاواياي        

ًطبًگر ایي اسم كِ ًگبُ هردهبى ًس،ام  

بِ زى در سرزهيٌی چَى ایراى هتافابٍ،   

ّبی غربی بِ هااَالاِ     از دیذگبُ سرزهيي

 زى بَد.

ٍی گفم: پَضص زًبى در ایراى ببساتابى    

دّذ كِ حجبة زًابى ایاراًای،       ًطبى هی

حتی ق،ل از ٍرٍد اساالم باِ ایاراى،            

حجببی كبهل ٍ در  اْابى بابساتابى            

 فرد بَد. هٌحصربِ

 آبان 31راه پیمایی 
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