
داوشجًیان مُىدسی برق داوشگاگاٌ     
تفرش مًفك بٍ ساخت ربات لیفتگرا   

 ًَشمىد شدود

 راٌ یابی داوشجًی داوشااٌ تفرش بٍ

 اتحادیٍ اوجمه َای علمی کشًر  

  2صفحه 

  2صفحه 

رئیس داٌطگاِ تفرش در پیاوی سالگررد  

آرر را تّ جاوعّ عرمرىری َ         ۶۱حىاسّ 

خصُظ داٌطجُیراي   داٌطگاْی کطُر تّ

 عسیس تثریک گفت.

تّ گسارش خثرٌاوّ وتً پیان ترثرریرک      

 دکتر حىیذرضا صثا تّ ضرح ریل است:

ضرراٌررسدْرره آررورراِ یررادآَر رضرراد         

داٌطجُیاٌی است کّ تا ٌثار خُي خُد از 

کیاي کطُر در تراتر استعىار، استکثار َ   

دخالت تیگاٌگاي دفاع کردٌذ ترا در راِ      

رسیذي ترّ اسرتر رشو کطرُر پریران              

آزادخُاْی ومت ایرراي را ترّ گرُش            

 جٓاٌیاي ترساٌٍذ.  

یاد َ خاطررِ   ایٍجاٌة ضىً گراویذاضت

ضٓذای جٍثص داٌطجُیی، ایرً رَز را      

تىاوی ضىا داٌطجُیاي َ فرْیختگراي   تّ

جاوعّ ترثرریرک َ ترٓرٍریرت عرر                

اویذ است کّ تا فرراگریرری       ٌىایه.   وی

عمه، داٌص، اخشق َ تصیر  سیاسی در   

سایّ وٍُیا  و ان وعظره رْرثرری در        

ْای اٌ شب اسشوی ضراْرذ    وسیر آرواي

ضکُفایی کطُر عسیسواي ایراي اسرشوری   

 تاضیه.

 پیام تبریک رئیس داوشااٌ تفرش بٍ مىاسبت ريز داوشجً

کسب سُمیٍ حضًر در المپیاد يرزشی 

کشًر تًسط داوشجًیان بدمیىتًن کار 

 داوشااٌ تفرش
  3صفحه 

کسب مقام سًم مسابقات تىیس ريی    

 ۴میس داوشجًیان داوشااٌ َای مىطقٍ 

 کشًر تًسط داوشااٌ تفرش 

  3صفحه 

 

در وراسه تجمیل از پژَْطگراي َ فٍاَراي ترتر استاي ورکرسی،   

ٌُیذ رزوجُی داٌطجُی دکتری ترق داٌطگاِ تفرش تّ عٍرُاي    

وعرفی ضذ.    ۶۱پژَْطگر ترتر حُزِ داٌطجُیی استاي در ساو  

وراسه تجمیل از پژَْطگراي َ فٍاَراي ترتر استاي ورکسی رَز      

ترا حررُر اسرتاٌذار ورکرسی َ ورس ُلیً             آرر    8چٓارضٍثّ  

 داٌطگاِ ْای استاي در داٌطگاِ اراک ترگسار ضذ.

در ایً وراسه ٌُیذ رزوجُی داٌطجُی دکتری تررق داٌرطگاِ      

عٍُاي پژَْطگر ترتر حُزِ داٌطجُیی استاي ورکرسی      تفرش تّ

 وعرفی ضذ. ۶۱در ساو 

 داوشجًی داوشااٌ تفرش پژيَشار برتر استان مرکسی شد
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داًطجَياى هٌْذسی برش  اکتتشًٍکرد داًرط اُ ش رشش           

 هَفق بِ ساخت سبات کک تشاک َّضوٌذ ضذًذ.

اػضای ايي شکن سباشکرد هترطتل اص داًرطجَياى هرشٍُ          

اکتتشًٍکد داًطتذُ هٌْذسی بش  يًَس هلتَشی خرَاُ،       

ٍحکذ حسکٌی ٍ هْذی صًجکشبٌذ، شحت سشپشستی ػرضَ   

هحوذ فتَحی ايي سبرات   ّکات ػلوی ايي هشٍُ دكتش ػلی

 سا طشاحی ٍ ساختٌذ.

يًَس هلتَشی خَاُ يتری اص سراصًذهاى سبرات کک رتشاک         

َّضوٌذ دس ه ت رَ برا خنشً راس خنشًاهرِ ه رت: ايري                

هتش سا داسا     ۰۱۱قابلکت كٌتشل اص ساُ دٍس بِ فاصلِ    سبات

باضذ ٍ ايري فاصرلِ قابرل اسش را  برِ يرد كکلَهترش                    هی

باضذ. ٍی بابکاى ايٌتِ سبات برِ دٍ صرَست دسرتی ٍ           هی

باضرذ افرضٍد: دس حاکرت خَدكراس          كٌتشل هی خَدكاس قابل

شَاى اک َی حشكتی سبات سا بشای سسکذى بِ هحل براس    هی

شؼککي كشد. ايي اک رَ اص طشيرق اسشنراا ساديَيری برشای              

هشدد ٍ پرس اص دسيافرت اک رَی            كٌتشکش سبات اسسال هی  

حشكتی، سبات با ًاٍبشی هنتٌی بش ايري اک رَ ٍ پشّرکض اص           

سَی ه صذ ًورَدُ ٍ      بشخَسد با هَاًغ ضشٍع بِ حشكت بِ

ًکض قذست هَشَسّای اکتتشيتری ٍ ًکرض           دس هسکش حشكت

ضرَد.    ّای هسکش شٌظکرن هری      اسش اع باس هتٌاسب با ضکب

ّای ايري سبرات،       هلتَشی خَاُ يادآٍس ضذ: اص دي ش قابلکت

اصآًترِ    قابلکت کک ت خَدكاس است كِ دس ايي حاکت پرس   

سبات بِ هجاٍست جؼنِ باس هَسدًظش سسرکذ برا فشاخَاًری        

ايي قابلکت، فاصلِ خَد سا با جؼنِ باس شٌظکرن ٍ خرَد سا          

ّرا سا     ػوَد بش جؼنِ قشاس دادُ ٍ هحل قشاسهکشی چٌ رد  

اصآى سبرات جؼنرِ      كٌذ. پس بش سٍی پالت باس هطخص هی

دّرذ    صَست شخوکٌی شطخکص هی  سا بلٌذ ٍ ٍصى آى سا بِ

كِ ًتَاًذ جؼنِ سا بلٌرذ ًوايرذ پکمرام خ را               ٍ دسصَسشی

كٌذ. ايي هنتتش جَاى افرضٍد: برشای طشاحری ٍ            صادس هی

ّرضاس خر       ۰۱افرضاسی     ساخت ايي سبات دس بخرص ًرشم     

ضذُ است.   ٍی اداهرِ داد: دس بخرص       ًَيسی اًجام بشًاهِ

افضاسی، ايري سبرات ضراهل يرد برشد هنترٌی برش                   سخت

ّای اسشناا    ػٌَاى پشداصض ش اصلی، هاطٍل  هکتشٍكٌتشکش بِ

اص ساُ دٍس اص ًَع ساديَيی، سٌسَس طيشٍسرتَ  ٍ ضرتا           

سٌج برشای شرطخکص ضرکب هرسکش ٍ ح رد شؼرادل ٍ                 

قشهض بشای شؼککي طرَل       ّای فشاصَت ٍ هادٍى سٌج فاصلِ

ٍ اسش اع باس ٍ هَاًغ هَجَد دس هسکش ٍ ض ت اًتَدسّرای     

 باضذ.   ًَسی بشای سٌجص هسافت طی ضذُ هی

داوشجویان مهىذسی برق داوشگاه تفرش موفك به ساخت 

 ربات لیفتراک هوشمىذ شذوذ

داًطجَی داًط اُ ش شش بشای ًخرستکي    

      ُ يررابی دس اشحاديررِ       برراس هَفررق بررِ سا

ّررای ػلورری داًررطجَيی سرر         اًجورري

 كطَس هشديذ.

دٍهکي ًطست هجورغ سراهًِ اشحاديرِ         

 َ برا   كرطَس  داًطجَيی ػلَم ٍ فٌاٍسی ًراً

شواهی هشايص ّرا برا ّوتراسی اًجوري           

آرسهراُ    ۳۲ػلوی داًطجَيی فٌاٍسی ًاًَ  

بِ هکضباًی داًط اُ هکالى بشهرضاس      ۰۲۳۱

ضذ. بِ هضاسش خنشًاهِ دس ايي ًطست با    

ّررای ػلورری    حررضَس كاسضررٌاج اًجورري  

داًررطجَيی ٍصاست ػلررَم، شح ک ررات ٍ        

فٌرراٍسی، دبررکشاى ٍ ًوايٌررذهاى اًجورري      

داًط اُ، اًتخابرات     ۰۳ػلوی داًطجَيی   

ّای ػلوی   ضَسای هشكضی اشحاديِ اًجوي

داًطجَيی ػلرَم ٍ فٌراٍسی ًراًَ ايرشاى           

صادُ   اًجام ضذ كِ طی آى هص  ی حسي  

داًررطجَی هٌْذسرری ضررکوی داًررط اُ      

ػٌَاى براصسج اشحاديرِ ػلرَم ٍ        ش شش بِ

فٌاٍسی ًاًَ اًتخا  ضرذ. ه ترٌی اسرت          

ّرای    دس اًجوري    ۳9صادُ اص سرال       حسي

ػلوی داًطجَيی فؼاککت داضتِ اسرت ٍ        

ّرای ػلوری اص سرال         دبکش دبکشاى اًجوي

 باضذ. دس داًط اُ ش شش هی ۳9

 برای وخستیه بار؛

 راه یابی داوشجوی داوشگاه تفرش به

 اتحادیه اوجمه های علمی کشور 

 مسابقه وجات تخم مرغ در 

 داوشگاه تفرش برگزار شذ 

هررشؽ بررِ ّوررت      هررساب ِ ًجررات شخررن   

ّای ػلوی داًطجَيی ٍ با حرضَس     اًجوي

شکن داًطجَيی دس صرحي داًرطتذُ         ۲۳

 هٌْذسی داًط اُ ش شش بشهضاس ضذ.

دبکش اجشايری ايري دٍسُ اص هرساب ات دس           

ه ت ررَ بررا خنشً رراس خنشًاهررِ ّررذ  اص       

سا ساخت   بشهضاسی ايي دٍسُ اص هساب ات   

داًرست كرِ بتَاًرذ       ّا ٍ اجرساهی     ساصُ

سا دس اسسررال كاٍضرر شّا بررِ           اًررساى

 ّای دي ش ياسی كٌذ، سکاسُ

كاٍضر شّا   صادُ افرضٍد:      هص  ی حرسي  

ّايی قشاس ب کشًرذ كرِ     بايذ دس دسٍى ساصُ

ّرا ٍ اجرشام       پرس اص بشخرَسد برا سرکاسُ        

آسواًی بتَاًٌذ ضوي كاستي اص سرشػت       

ُ      خَد بِ ّرای    سادهی ٍ با ح رد دسرت ا

دسٍى خَد با كوتشيي خساست بش سر         

سکاسُ هَسدًظش ًطرستِ ٍ برِ كراٍش ٍ           

ضرذُ سا     بشسسی بپشداصد ٍ اطالػات كسب  

ٍی اداهِ داد: ايي    بِ صهکي اسسال كٌٌذ. 

ّرای هختلر      هساب ِ ّشسال دس داًط اُ

كراسهکشی    بِ ايشاى ٍ حتی جْاى باّذ     

هرشدد    ّای هختل  بشهرضاس هری       خالقکت

بايذ  كٌٌذهاى دس ايي هساب ِ    ضشكت كِ 

ِ   هشؽ سا دس ساصُ شخن اًذ قشاس    ای كِ ساخت

دادُ ٍ آى سا اص اسش رراع هؼکررٌی كررِ دس           

ضرذُ سّرا      بخص قَاًکي هساب ِ هطخص  

هشؽ بايرذ سراکن     كِ دسًْايت شخن ًوايٌذ 

بِ صهکي بشسرذ. دبرکش اجشايری هرساب ِ           

هرشؽ افرضٍد: اهکرذ اسرت برا            ًجات شخرن 

هًَِ هساب ات قرذهی برشای        بشهضاسی ايي

باسٍسساصی استؼذادّا، ايجاد خالقکرت ٍ       

برراه بررشدى سرر   ػلورری داًررطجَياى       

هستؼذ بشداضتِ ضَد.ه تٌی است دس ايي  

هساب ِ جزا  ٍ پشّکجاى كِ برا حرضَس      

هستشدُ داًطجَياى ٍ با حوايت هذيشيت   

فشٌّ ی ٍ اجتواػی داًرط اُ دس صرحي       

داًطتذُ هٌْذسی داًط اُ ش رشش اجرشا     

ضذ. ساصُ ًشهس بالکی ه ام اٍل ، سراصُ        

ساضکِ صاسػی ٍ فاطوِ طکنی ه ام دٍم ،       

سرراصُ ػلکشضررا پررَس هحوررذ ٍ سٍ  ا...          

هحوذی ٍ احوذ استٌذسی ه ام سرَم سا   

كسب كشدًذ.ه تٌی است ضرنتِ آفترا      

استاى هشكرضی ايري هرساب ِ سا پَضرص          

 خنشی داد.



 3 اهام علی )ع( :   بْتريي علن آى است كِ هفيد باضد. 

برًاهددِ   بدددًی ٍ قددَ     هدددير ارا ُ بربيددت  

راًطگاُ بفرش از كسب سدْويِ ضدرَ       

ر  ضاًسرّويي الوپيار قرٌّگی ٍ زضدی    

راًددطیَياى كددطَ  بَسددف رٍ ًفددر از         

راًطیَياى بدهيٌتَى كا  ايدي راًدطگاُ        

ّای هٌطقِ چْا  كدطَ  بردر          ر   قابت

 رار.

پرٍيددس  یددری ر  وفتگددَ بددا بررًگددا         

بررًاهددِ وفددت: هسودضددسيي  دداًی ٍ       

هسودهْدی هسوَری  ار راًطیَی ايي  

ّددای بدددهيٌتَى     راًددطگاُ ر   قابددت    

ّا ٍ هؤسدسا  آهَزضدی عالدی           راًطگاُ

هٌطقِ چْا  كدِ بدِ هيسبداًی راًدطگاُ           

الوللددی اهددام بويددٌی ) ُ( قسٍيددي        بيدي 

بروسا  ضد، بَاًستٌد ر  رٍبل آزار هقدام     

قْرهاًی  ا كدسب ٍ سدْويِ ضدرَ  ر          

ضداًسرّويي الوپيددار قرٌّگددی ٍ زضددی     

راًطیَياى كطَ  كِ بابستاى سال آيٌدُ   

ضَر   بِ هيسباًی راًطگاُ ضيراز بروسا  هی  

  ا از آى بَر كٌٌد.

ٍی بصريح كرر: ر  بخص اًفدراری آزار         

ًيس آ ش وسی ريگر راًدطیَی راًدطگاُ    

بفددرش ر  ايددي رٍ  از هددسابقا   ر             

 سکَی سَم قرا  ورقت.

کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط 

 دانشجویان بدمینتون کار دانشگاه تفرش

هددسابقا  بٌيددی  ٍی هدديس راًددطیَياى      

كدطَ  بدا      ۴ّدای هٌطقدِ       ربتر راًطگاُ

قْرهاًدی    قْرهاًی بين راًطگاُ ا اک، ًايب 

راًطگاُ غيراًتفاعی  یدا قدسٍيي ٍ هقدام         

سَم هطترک راًطگاُ بفدرش ٍ راًدطگاُ      

بَعلی سيٌا ّودداى ر  راًدطگاُ بفدرش          

 پاياى ياقت.

بِ وسا ش بررًاهدِ، ر  بخدص اًفدراری          

ّا، كيويا هايلی از راًدطگاُ   آزار ايي  قابت

غيراًتفاعی  یا قسٍيي ٍ عاطفِ یديددی       

از راًطگاُ بَعلی سيٌا ّوداى بدِ بربيدب    

ّای اٍل ٍ رٍم  ا كدسب كررًدد ٍ              هقام

صديقِ صفری ٍ آبٌا صدودی از راًدطگاُ      

ِ  ا اک  طدَ  هدطترک برسدکَی سدَم          بد

 ايستارًد.

ّددای رٍبددل    ّوچٌيددي ر  بخددص بددازی    

ّا، آبٌدا صدودی ٍ        ايي  قابت   راًطگاّی

زّرا یٌيدی از راًطگاُ ا اک هقدام اٍل،         

كيويا هايلی ٍ هليسدِ بيدا از راًدطگاُ           

غيراًتفاعی  یا قسٍيي هقام رٍم ٍ عاطفدِ  

یديدی ٍ غسال سليواى بيگی از راًدطگاُ  

بَعلی سيٌا ّودداى ٍ صدديقِ صدفری ٍ         

      ِ طددَ    هريٌددا بدداقری از راًددطگاُ ا اک بدد

 هطترک سَم ضدًد.

هددسابقا  بٌيددی  ٍی هدديس راًددطیَياى      

 ُ كدطَ  از     ۴ّدای هٌطقدِ       ربتر راًطگا

آذ هاُ سال یا ی بدا   ۴۱لغايت  ۴۴با يخ 

بددازيکي از     ۵۲ضددركت ضددص بيددن ٍ        

ّای ا اک، بَعلی سديٌا ّودداى،         راًطگاُ

بفددرش، هريددر، ضددرر  ه)ددصَهِ ) (      

ٍ راًطگاُ غيراًتفاعی  یا قدسٍيي ر         قن

هیوَعِ ٍ زضی ضْيد ضْريا ی راًطگاُ    

  بفرش بروسا  ورريد.

بين بربر ايي رٍ ُ از هسابقا  بِ الوپيدار       

قرٌّگددی ٍ ٍ زضددی راًددطیَياى ربتددر       

بدِ    ۷۹ّای كطَ  كدِ بابدستاى          راًطگاُ

ضدَر    هيسباًی راًطگاُ ضيراز برودسا  هدی       

 وررر. اعسام هی

مسابقات تنیس روی میز کسب مقام سوم 

کشور  ۴دانشجویان دانشگاه های منطقه 

 توسط دانشگاه تفرش 
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مشاػم ثضسگذاؿت سيص داوـجً ثب حضوًس  

سئیغ داوـواوبٌس ػوشتوشػوت ووُوبد              

ومبيىذگی ممبم موظو وم سَوجوش  دس          

داوـابٌس مظبيوت فشَىای ي داوـجًيویس  

مذيوشان ي داوـوجوًيوبن دس ػوب وه               

اجتمبعبت حبج اثشاَیم وصیش داوـواوبٌ     

 تفشؽ ثشگضاس ؿذ.

 ۶۱اػتبد داوـابٌ دس ايه مشاػم گفت:    

آرس يبدآيس يکی اص سيصَوب  خوًوویوه         

جىجؾ داوـجًيی دس تبسيخ كـًس ايوشان  

اػووت.دكووتووش مووجووتووجووی صووذيوومووی       

جىجؾ داوـجًيی دس ايوشان دس      افضيد: 

َضيىٍ ػىایىی ثشا   ۶۳۳۱آرس  ۶۱سيص 

ايؼتبدن ثش سي  ممبم خوًد توشداخوت        

كشد.ي  ادامٍ داد: ؿُبدت ػٍ داوـوجوً     

دس جشيبن ػفش ویکؼوًن   ۶۳۳۱دس ػبل 

ثٍ ايشان وتیجٍ يک ايؼوتوبدگوی ثوشا        

جىجؾ داوـجًيی ايشان ثًد.ايه اػوتوبد    

خوًاَویس      عذا وت   داوـابٌ تصشيح كشد: 

ػتیض ي مجبسصٌ ثب وابٌ اػتکجبسػوتویوض     

َب  داوـجوًيوی    آسمبن ي ييظگی جىجؾ

ثوشا       دس ايشان ي كـًسَب  مخوتو و    

ايجبد تحًالت ثضسگ دس جبمظوٍ اػوت.     

صذيمی ضمه ثیبن چُبس مًج جوىوجوؾ    

تبكىًن اداموٍ   ۶۳۱۱داوـجًيی اص ػبل 

تبكىًن ثشوبمٍ ي حشكوت   ۱۶داد: اص ػبل  

خًاَویس موجوبسصٌ ثوب          جذ  ثشا  آسمبن

جوىوجوؾ     خًاَوی اص       اػتکجبسس عذا ت

داوـجًيی دس ايشان ديذٌ وـذٌ اػوت ي    

ايه جىجؾ فبلذ يک حشكوت اروشگوزاس      

اجتمبعی دس فضب  ػیبػی كـًس ثوًدٌ  

اػت. ي  تصشيح كشد: اگوش جوىوجوؾ           

داوـووجووًيووی وووتووًاوووذ دس داوـوواووبٌ        

آفشيىی ي اروشگوزاس  جوذ  دس             ومؾ

جشيبن ػبص  اجتمبعی ومبيذ دسصحوىوٍ   

تًاوذ حشكتی سا ايوجوبد      اجتمبع َم ومی

ثشگضاس  صىذ ی داغس تشػوؾ ي     ومبيذ.  

تبػخس طوىوضس مؼوبثوموٍ ي توموذيوش                 

ٍ   داوـجًيبن فظوبل دس    اص  َوب      عوشصو

َوب    فشَىای ي اجتمبعی اص دياش ثشوبمٍ

جبوجی ايه مشاػم ثًد كٍ ثٍ َمت ثؼیج 

 داوـجًيی داوـابٌ تفشؽ ثشگضاس ؿذ.

برگساری تجمع اعتراض آمیس  

دانشگاهیان و حوزویان تفرش در 

 محکومیت ترامپ    

انتخاب رئیس بسیج اساتیذ دانشگاه تفرش  

  به عنوان بسیجی نمونه

جمع صيوبد  اص طو،ةس سيحوبوویوبن ي              

 ۱۲داوـابَیبن داوـابٌ تفشؽ سيص ؿىجٍ   

آرسمبٌ دس محکًمویوت توشاموی سيویوغ           

جمًُس  آمشيکب دس ؿوىوبػوبيوی لوذع          

ٍ  )ثیت عىًان توبيوتوخوت سطيوم         ا ممذع( ث

غبصت صُیًویؼتی دس صحوه داوـوکوذٌ      

 ع ًم داوـابٌ تفشؽ تجمع كشدوذ.  

ثٍ گضاسؽ خجشوبمٍ دس ايه توجوموع كوٍ         

االػ،م عجبع ػمشلوىوذ  سئویوغ        حجت

جمظٍ محتشم ؿُشػتبن توفوشؽس    دفتش امبم

ػشتشػت وُبد ومبيىذگی موموبم موظو وم        

سَجش  دس داوـاوبٌ توفوشؽس اػوتوبدانس          

حضوًس داؿوتوىوذ        كبسكىبن ي داوـجًيبن 

مظتشضبن دػتًس وبثخشداوٍ ي ظوب وموبووٍ         

آييوً     تشامی دس اوتمبل ػفبست آمشيکب اص تل

ؿذت محکًم كشدووذ.   ا ممذع سا ثٍ ثٍ ثیت

كىىذگبن ثب ػوشدادن ؿوظوبسَوبيوی         تجمع

ضذآمشيکبيی ي ضذ صُیًویؼوتویس اعو،م      

كشدوذ لذع متظ ك ثٍ اػ،م ي ثخـوی اص    

تیکش ي ًَيت امت اػو،موی اػوت. ايوه          

تجمع ثب لشائت ثیبوویوٍ دس ياكوىوؾ ثوٍ            

 َب  جذيذ امشيکب تبيبن يبفت. تًطئٍ

سئیغ ثؼیج اػبتیذ داوـاوبٌ توفوشؽ اص        

ػً  فشمبوذٌ ػپبٌ سيح ا... اػتبن مشكوض      

ثٍ عىًان ثؼیجی ومًوٍ دس ػطح كوبووًن     

ثؼیج اػبتیذ داوـابٌ توفوشؽ اووتوخوبة        

 گشديذ.  

آرر، روز  ۶۱مراسم گرامیذاشت  

دانشجو در دانشگاه تفرش برگسارشذ 
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ثااب هحَض اات    ۵ّوااب ص زاًااطپبُ  ااب      

 یااطپیطا اظ اعتیاابز ضٍظ ضااٌجِ  ْاابضم        

آشضهبُ ثب حضَض هسئَلیي ٍ زاًاطوَ بى زض   

سبلي اجتوبعبت حبج اثطاّین ًصیط زاًطپبُ  

 تفطش ثطگعاض ضس.

زثیط ضَضاا ّوبٌّپی هجبضظُ ثب هَازهراسض  

استبى هطکعا زض ّوب ص گفت: زض عطصاِ    

 یطپیطا ٍ هقبثلِ ثب هَاز هراسض ثیاص اظ         

ضاْیس ٍ     0033سِ زِّ فعبلیت زاضاتِ ٍ    

ّعاض جبًجبظ تقس ن اًقالة ًوَزُ ٍ قصس   21

ّب ضا ثیطتط زض حَظُ  یطپیطا  زاض ن ّع ٌِ

جْت زض حَظُ فطٌّپی ثاب   ثیبٍض ن کِ اظا ي

 ا ن. ًبهِ هٌعقس ًوَزُ ّب تفبّن زاًطپبُ

        ُ هحواسا    ثِ گعاضش ذجطًبهِ ًاجی ا.. ضاب

ضْطسااتبى    افااعٍز: ثااِ ّواات هااسئَلیي     

ثبضس   تفطش  کی اظ ضْطّبا ثکط استبى هی 

عٌَاى اٍلیي زاًاطپبُ     زاًطپبُ تفطش ّن ثِ

ضسُ ٍ زضصاسز    ب  زض سطح استبى هعطفی

ُ        ّستین تفبّن  ّابا    ًبهِ ثاب ّواِ زاًاطپب

استبى هٌعقس ًوب ین تاب اًقالثای زض حاَظُ        

 یطپیطا اظ اعتیبز زض سطح استبى ا وابز       

زض ازاهااِ هعطفاای ساافیطاى         کٌیاان. ٍا 

ّبا  یطپیطا اظ    فطٌّپی ٍ تطکیل کویتِ

اعتیبز ثب هحَض ت زاًاطوَ بى ضا اظ ز پاط          

اّساف ا ي ّوب ص عٌاَاى کاطز.زض ازاهاِ          

ّب کبضضٌبؼ ا ي حَظُ    زکتط َّهبى ًبضًوی

زض ذصَظ عَاضض استعوبل هَاز هرسض ٍ      

هَاضز  یطپیطا اظ اعتیبز  یطاهَى ّوب اص  

ثِ سرٌطاًی  طزاذتٌس ٍ زاًاطوَ بى ضا ثاب        

سَظ   ّبا ا ي ثالا ذبًوبى  ذططات ٍ آسیت

 تب حسٍزا آضٌب ًوَزًس.

ا ي هطاسن ثِ ّوات هاس ط ت فطٌّپای ٍ         

اجتواابعی ٍ حوب اات ضااَضاا ّوبٌّپاای       

هجبضظُ ثب هَاز هرسض اساتبى هطکاعا ٍ ثاب           

هحَض ت  یطپیطا اظ اعتیابز ٍ زاضٍّاب ٍ           

اجاطاا    ّبا ضٍاًپطزاى ثطگاعاض ضاس.      قطظ

هسبثقِ حضَضا  ضعط  تئبتط   رص کلیا     

زض ذااصَظ اعتیاابز ٍ ضًٍوااب ی اظ توجااط         

جبهعِ  اب      – بزثَز ثب ضعبض زاًطپبُ  ب  

         ِ ّاابا   ٍ ثط اب ی ًوب اطپبُ اظ ز پااط ثطًبها

 جبًجی ا ي ّوب ص ثَز.

 پنجمین همایص دانطگاه پاک در  

 دانطگاه تفرش برگسار ضذ

ساابظا ثااب     سااویٌبض ترصااصی قبلاات    

هحَض ت کبضآفط ٌی ضٍظ زٍضٌجِ ثیستن    

آشضهبُ ثِ ّوت اًووي علوی هٌْسسای  

هکبًیااد زاًااطپبُ تفااطش زض ساابلي        

اجتوبعاابت حاابج اثااطاّین ًااصیط ا ااي       

 زاًطپبُ ثطگعاض ضس.

ثِ گعاضش ذجطًبهِ ٍ ثِ ًقل اظ اًوواي        

هٌْسساای هکبًیااد  هٌْااسؼ      علواای

آضتااَض َّساا یبى هااس طعبهل هحااتطم      

ضطکت فطاظ گبهبى زض ا اي ساویٌبض زض         

سبظا ٍ    ّبا ًَ ي قبلت  ذصَظ فٌبٍضا

       ِ گاصاضا    اثعاضسبظا اظ ططاحای ٍ صاح

فطآ ٌس تب سبذت  کابضآفط ٌی زض حاَظُ      

ساابظا ٍ ساابذت ٍ تَلیااس ٍ            قبلاات

ًپبضا ثابظاض کابض ٍ هاطبال ا اي             آ ٌسُ

حَظُ سرٌطاًی ًوَزًس. ا ي ّوب ص ثاب      

 استقجبل زاًطوَ ی ّوطاُ ثَز.

 سخنرانی علمی در دانطگاه تفرش 

 برگسار ضذ 

سمینار تخصصی قالب سازی با محوریت 

 کار آفرینی در دانطگاه تفرش برگسارضذ

ّوب ص ًقص هس ط ت  اطٍغُ زض ثْجاَز         

ّبا عوطاًی ٍ  بسد ثِ ا ي   عولکطز  طٍغُ

 طسص کِ کاسام گاطا ص عواطاى ثْتاط          

آشضهبُ ثِ ّوت اًوواي علوای      11است 

هٌْسسی عوطاى زاًطپبُ تفطش زض سبلي   

اجتوبعاابت حاابج اثااطاّین ًااصیط ا ااي        

زاًطپبُ ثطگعاض ضس.  ثِ گعاضش ذجطًبهاِ     

ٍ ثاِ ًقال اظ اًووااي علواای هٌْسساای          

عوطاى  زکتط زاز َض زض ا ي ّواب ص زض        

ذصَظ کبضثطز هس ط ت  اطٍغُ ٍ ًقاص         

ٍضا زض    هؤثاااط آى زض افاااعا ص ثْاااطُ      

ًحاَُ قجَلای زض        ّابا عوطاًای       اطٍغُ 

آظهَى کبضضٌبسی اضضس ٍ اضائِ تَضیحبت  

ّبا هٌْسسی عوطاى    زض ذصَظ گطا ص

سرٌطاًی ًوَزًس.ا ي ّوب ص ثب اساتقجبل  

 زاًطوَ ی ّوطاُ ثَز.

اًس ااطی اساابتیس زاًااطپبُ      ًطااست ّاان 

ثاب  “   تفسیط قطآى کط ن ”تفطش ثب هَضَع 

جوعااِ ضْطسااتبى تفااطش      حااضَض اهاابم 

ٍالواسلویي ذاساهی ٍ ثاِ         االسالم حوت

ّوت زفتط ًْبز ًوب ٌسگی هقابم هعمان         

ضّجطا زض زاًطپبُ تفطش ٍ ثب ّوکابضا        

ثاااسیس اسااابتیس زاًاااطپبُ زض سااابلي       

اجتوبعاابت هْوبًااسطاا اساابتیس ا ااي       

 زاًطپبُ ثطگعاض گطز س.  

ثاااِ گاااعاضش ذجطًبهاااِ زض ا اااي            

هَضَعبتی  یطاهَى اعوابظ ا اي         ًطست

کتبة آسوبًی  اّویت تفْیان ٍ تفاسیط        

آ بت تَسط اسابتیس ٍ صابحجبى اًس اطِ       

ثطاا عوَم ٍ تأثیط ضپطف تکاطاض شکاط ٍ      

قطائت ٍ تفسیط ثط اشعبى عوَهای جْات      

اضتقبء فطٌّپی کاطَض  تحکیان ٍحاست         

حَظُ ٍ زاًطپبُ ٍ هٌسَخ ثَزى هعبضضاِ    

زض  علن ٍ ز ي  تَجِ ثِ سري اهابم )ضُ(     

تعییااااااي سطًَضاااااات      هااااااَضز

ثااِ  ٍ تَجااِ ٍ ااػُ   زاًااطپبُ زض هولکاات

هجاابًی هعطفااتی زض هیاابى اساابتیس ٍ          

 زاًطپبّیبى هَضزثحث قطاض گطفت.

نطست هم انذیطی اعضا هیات علمی در 

 دانطگاه تفرش برگسار ضذ
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ّوبیش شى دز غسة ٍ جبهؼِ اسالهی ثهِ   

ّوت اًجوي اسالهی داًشجَیبى داًشگبُ   

تفههسو ٍ ثههب حههضَز سسهسسههت ًْههبد          

ًوبیٌدگی هقبم هؼظن زّجسی دز داًشگبُ   

ٍ داًشجَیبى دز سهبلي اجموبػهبت حهب       

 اثساّین ًصیس داًشگبُ تفسو ثسگصاز شد.

ثِ گصازو خجسًبهِ زقیِ سهوبرسی ثهبًَی     

هسلوبى شدُ اش کشَز هبکهسمبى دز ایهي     

ّوبیش گفت: حجبة دیَاز هحکن ثهسای      

ػصتوٌدی شًبى هسلن ٍ حسین اههي ثهسای    

   ُ ّهبی للهَدُ      هحبفظت اش شى دز ثساثس ًگب

هههسداى اسههت. ٍی ثبثیههبى ایٌکههِ غههسة        

داًهد    حجهبثی زا ًوهبد لشادی شى ههی           ثی

افصٍد: اصل لشادی ثبحجبة است ٍ ثیهبى        

ّب اثصازی ثهسای   ایي جوالت اش سَی غسثی

گوساُ ًوَدى شى ههسلوبى ٍ دٍز شهدى          

لًبى اش دیي است تهب دشهوي شٍدتهس ثهِ            

اّداف خَد هجٌی ثس دٍز کهسدى شًهبى اش      

ّبی اسالهی اشجولِ حجهبة   دیي ٍ ازشو

دست یبثد.  سوبرسی اداهِ داد: اسالم ثهِ     

شًههبى ػههصت ثهههشیدُ ٍ حجههبة ًههشبًِ        

هبًدگی شًبى ًجَدُ ثلکِ ًشبًِ ػصت،    ػقت

لشادی ٍ قدزتوٌدی شى ههسلوبى اسهت.         

زخسبزُ داًش دیگس ثبًَی هسلوبى شهدُ    

اش کشَز هبکسمبى ًهیص دز ایهي ّوبیهش           

چههبدز ًوههبد ػههصت، شههسف ٍ         گفههت:  

سسثلٌدی شى هسلوبى اسهت. ٍی افهصٍد:      

دشوي دزصدد است کِ ثب تجلیغ ٍ تَطئِ  

هبًدگی شى ههسلوبى      چبدز زا ًشبًِ ػقت  

اهب اش ظلوی کِ دز حق شًهبى       اػالم کٌد

شهدُ    غسثی اش سَی جَاهغ غسثهی اػوهب    

است ٍ لى ًگبُ اثهصازی ثهِ شى دز غهسة          

ثبشهٌد. داًهش تهصسی         خجس ههی  است ثی

تٌْب هَجهت سهلت لشادی       کسد: حجبة ًِ

هبًٌهد سهالحی اٍ زا        شَد ثلکِ ثِ شى ًوی

ّهبی ههملهح حفبظهت        دز ثساثس لسهیت   

 ثهشد. ًوَدُ ٍ ثِ شى لزاهش هؼٌَی هی

سهٌساًی دکمس ػلی غالهی هؼبٍى تسٍیه   

هسکههص هلبلؼههبت ٍ تحقیقههبت شًههبى دز         

خصَص سیوبی شى دز غهسة ٍ جبهؼهِ          

اسالهی ٍ ثسزسی ٍضؼیت شًهبى دز ایهي          

  ِ ّهبی جهبًجی ایهي        جَاهغ اش دیگس ثسًبهه

هساسن ثَد کِ ثِ هٌبسجت ّفمِ حجبة ٍ   

ػفبف داًشگبُ تفسو ٍ ثِ ّوهت اًجوهي    

اسالهی داًهشجَیبى داًهشگبُ تفهسو دز       

 ایي داًشگبُ ثسگصاز گسدید.

ماوور توان افسایی امداد و وجات در 

داوطگاه تفرش 

آییه معارفه اوجمه اسالمی پیطرو  

 داوطگاه تفرش ترگسارضد

لییي هؼبزفِ اًجوي اسالهی هیهشسٍ داًهشگبُ تفهسو ثهب         

زریسِ، هدیس فسٌّگی، اسبتید، اػضبء اًجوي    حضَز ّیئت

اسالهی هیشسٍ ٍ داًشجَیبى دز سهبلي اجموبػهبت حهب          

 اثساّین ًصیس ایي داًشگبُ ثسگصاز شد.

داًهشجَیی ٍ فسٌّگهی        ثِ گهصازو خجسًبههِ ، هؼهبٍى        

 ِ گهراز    داًشگبُ تفسو دز ایي لییي گفت: هساکص ػلوی هبی

ّبی ههملح فسٌّگی ٍ     تَسؼِ ٍ هیشسفت کشَز دز حَشُ

ثبشٌد ٍ ٍجَد ػالیهق ٍ افکهبز ههملهح دز             اجموبػی هی

ثبشٌد ثبػه      ّبی داًشگبّی کِ هحیط همؼبلی هی هحیط

گسدد ّسکهدام اش ایهي ػالیهق ٍ افکهبز اش هٌظسّهبی               هی

ههملح ثِ یک هَضَع ثٌگسًد.دکمس هحود حجیجی افصٍد:    

سِ تشکل هَجَد دز داًشگبُ تفسو قبًًَوٌد ثهَدُ ٍ دز     

شدگی ٍ تٌهدزٍی دز هحیهط       چبزچَة قبًَى ثدٍى شمبة

داًشگبّی ثسای زسیدى ثِ ّدف خَد کِ تؼبلی داًهشگبُ    

ثبشهٌد. ٍی تهصسی        ثبشد دز حب  حسکت هی ٍ کشَز هی

کسد: داًشجَ هؤذى جبهؼِ است ٍ هسئَلیت خلیسی ثهس    

ّهبی    زٍ تهشکل    ثبشهد اشایهي     ػْدُ قشس داًهشگبّی ههی     

داًشگبّی ثبید دز هسیس تؼبلی جبهؼِ اش ّیه  کَشهشی         

فسٍگراز ًجبشٌد.  حجیجی اداهِ داد: کشَز هب ًیبشهٌهد لى     

ّبی داًشجَیی دز سبیِ دقهت، لشادگهی ٍ       است تب تشکل

ثدٍى تؼصت تصویوی دزست گسفمِ تب دز لیٌدُ کشَزی  

           ِ سهبرزی ٍ     داشمِ ثبشهین کهِ دز لى حقبًیهت، شبیهسم

ػدالت ٍجَد داشمِ ٍ ّوهِ دز چهبزچَة قهبًَى کهبز ٍ             

فؼبلیت ًوبیٌد.  اًجهبم لییهي هؼبزفهِ، اجهسای هَسهیقی          

 ّبی جبًجی ایي هساسن ثَد. سٌمی ٍ تئبتس اش دیگس ثسًبهِ

ًشسیِ تکبة ًهشسیِ داًهشجَیی اًجوهي       

ػلوی هٌْدسی صٌبیغ داًشگبُ تفسو ثهب   

ههدیس ههسئَلی هحودهْهدی هههسجدی       

لزاًههی دز هههبًصدّویي ّوههبیش هلههی        

داًشجَیی هٌْدسهی صهٌبیغ هَفهق ثهِ          

 کست زتجِ سَم دز ثهش ًشسیبت شد.  

 سوم وطریه تکاب  مقامکسة 

 در پاوسدهمیه همایص ملی داوطجویی  

 ۸۲افصایهی اههداد ٍ ًجهبت             هبًَز تَاى 

لذزهههبُ ثههب حههضَز هههسئَلیي داًههشگبُ      

ارسههالم هههیس ّبشههوی     تفههسو، حجههت 

فقیهِ دز     هسئَ  دفمس ًوبیٌهدگی ٍلهی     

احوهس اسهمبى هسکهصی،        جوؼیت ّهال   

هؼهههبٍى اههههداد ٍ ًجهههبت جوؼیهههت       

احوههس اسههمبى، زریههت جوؼیههت       ّههال 

احوس شْسسمبى ًٍیسٍّبی اهدادی     ّال 

دز داًههشگبُ تفههسو ثسگههصاز شههد. ثههِ        

گههصازو خجسًبهههِ، ایههي هههبًَز ثههِ          

احوس داًهشجَیی   دزخَاست کبًَى ّال 

داًههشگبُ تفههسو ٍ ثبّههدف لشههٌبیی ٍ       

لهبدگی داًشجَیبى ثسای شسایط ثحساًی   

ًظیس ٍقَع شلصلِ ٍ سیل ٍ دیگس ثالیهبی     

جهسمجَ ٍ ًجهبت      طجیؼی اًجبم شهد.     

افساد، ػولیبت اهدادزسبًی، زّبسهبشی ٍ     

   ِ ّهبی ایهي      صؼَد ٍ فسٍد اشجولِ ثسًبهه

طسح دز داًهشگبُ تفهسو ثهَد کهِ ثهب             

احوهس،    ًشبًی، ّهال     حضَز ًیسٍی لتش

اٍزضاًههت، اهههدادگساى ٍ ًجههبتگساى ثههب       

هَفقیت دز هحَطِ داًشگبُ ثسگصاز شد.    

دز هبیبى ایي هبًَز دکمس حویدزضب صهجب   

زریت داًشگبُ تفسو ٍ سسهسست ًْهبد     

ًوبیٌههدگی هقههبم هؼظههن زّههجسی دز        

ػهههضَ افمههههبزی کهههبًَى       داًهههشگبُ

 شدًد.  احوس داًشگبُ داًشجَیی ّال 

همایص زن در غرب و جامعه اسالمی 

 در داوطگاه تفرش ترگسار ضد
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برگساری مسابقه دو و میدانی به مناسبت  

 روز دانشجو در دانشگاه تفرش

بههِ هٌاسههبا یشاهتذاضهها سٍص داًههط َ،      

آرسههاُ بهِ ّوها        ۳۱هسابقِ دٍٍهتهذاًی 

بههذًی ٍ بهها ّو ههاس  دفتههش        اداسُ تشبتهها 

هطاٍسُ ٍ بْذاضها داًهطهاُ دس داًهطهاُ         

تفشش بشیضاس ضذ. بِ یضاسش خبشًاههِ دس       

داًط َ  پسش   ۶۵ ايي هسابقِ کِ بتص اص

کٌٌذیاى ههسافا     ضشکا داضتٌذ، ضشکا  

هتش  ههستش خَابههاُ پهسشاى تها           ۳۶۱۱

هس ذ داًطهاُ سا دٍيذًهذ. دس پايهاى بهِ           

ًفهش اص دًٍهذیاى       ۳۵آرس اص     ۳۵هٌاسبا  

تقذيهش   بشتش ايي هسابقِ با اّهذا وَايهض       

 ضذ.  

 ؛در دومین روز از هفته بسیج  

مراسم تجلیل از دانشجویان جهادگر   

وْههادیش اسدٍ  وْههاد  اههها ٍا ههذُ      

سئتهسِ    داًطهاُ تفشش اص سهَ  ّتتها     

ايي داًطهاُ طی هشاسهوی هَسدتقذيهش        

 قشاس یشفتٌذ.

بههِ یههضاسش خبشًاهههِ، هشاسههن ت لتهه       

ايي وْادیشاى اسدٍ  وْهاد  اهها     اص 

ٍا ذُ با  ضَس سئتس داًطهاُ، ههستَ   

ًْاد ًوايٌذیی هقام هؼظهن سّهبش  دس     

داًطهاُ، هؼاًٍا اداس  هالی ٍ هؼاًٍها     

آهَصش ٍ تحصتالت ت وتلی بؼذ اص ًواص  

ظْش ٍ ػصش دس هس ذ  ضشت ابَالفض   

)ع( داًههطهاُ تفههشش بشیههضاس یشديههذ.       

ًفهش اص     ۵۶  یفتٌی اسا اسدٍ  وْاد 

خَاّشاى داًط َ  داًهطهاُ تفهشش اص        

ضههْشيَسهاُ دس سههِ     ۳۱الههی    ۱تههاسي   

سٍستا  ّفتاى، هحوذآباد ٍ قضلقهاش ٍ    

ًفش اص بهشادساى ايهي      ۰۱  اسدٍ  وْاد 

تتشهاُ سا  واس      ۵۱تا   ۳۱داًطهاُ اص 

بِ ّوها بهستد داًهط َيی داًهطهاُ          

تفههشش دس سههِ سٍسههتا  هحوههذآباد،       

ّفتاى ٍ قضلباش اص تَابغ بخص هشکهض   

 ضْشستاى بشیضاس یشديذ.

االسهالم    ولسِ فشٌّهی بها  هضَس   ها     

ايواًی هقذم هستَ  ًْاد ًوايٌذیی هقهام       

    ُ ّهها  اسههتاى    هؼظهن سّههبش  دس داًههطها

آرسهاُ دس داًهطهاُ      ۶هشکض  سٍص ي طٌبِ  

 تفشش بشیضاس یشديذ.  

دس ايههي ولههسِ کههِ بهها  ههضَس سٍسهها           

ّا  ضْشستاى تفهشش ّوهشاُ بها           داًطهاُ

ّا   هستَلتي ٍ کاسضٌاساى فشٌّهی داًطهاُ

بشیههضاس ضههذ، ابتههذا هههستَلتي بههِ بتههاى         

ّا پشداختهِ ٍ    ّا  فشٌّهی داًطهاُ دغذغِ

ّها    ّا  فشٌّهی ٍ کالس هقشس ضذ بشًاهِ

آهَصضی ههطتشکی دس هبا هم هَسدًظهش         

اصوولههِ ضههبْات ٍّابتهها ٍ فاطوتههِ ٍ         

ّا  دسٍغتي بشیضاس ٍ دس ايي صهتٌهِ    ػشفاى

ِ    ضفاف ّها  فشٌّههی الصم       ساص  ٍ بشًاهه

 صَست پزيشد.

جلسه فرهنگی مشترک                                

  در دانشگاه تفرش برگسار گردید

اولین دوره مسابقات فوتبال رایانه    

بِ یضاسش خبشًاهِ فتٌها  ٍ سدُ بٌهذ         

اٍلتي دٍسُ هسابقات ساياًهِ ا  فَتبها          

(PES)        دس فههضايی ضههاد ٍ پشًههطا  بهها

 ۵2 ضَس داًهط َياى سٍص سهِ ضهٌبِ          

آرسهاُ دس سالي اوتواػات  اج ابشاّتهن    

 ًههصتش داًههطهاُ تفههشش بشیههضاس ضههذ.       

یفتٌی اسا ايهي دٍسُ اص ههسابقات بهِ         

ّوا بستد داًط َيی داًطهاُ تفشش ٍ   

داًط َ بشیضاس یشديهذ کهِ       ۰2با  ضَس 

دس ًْايا فتٌا  ٍ سدُ بٌذ  ايي دٍسُ اص    

هسابقات دس ووغ داًط َياى دس سهالي       

اوتواػات بشیضاس ضذ. دس پاياى اص ًفهشات   

بشتش ٍ ّتات اوشايی بها اّهذاه ّذايايهی         

 تقذيش بؼو  آهذ. 

 اخبار انتصابات

 هذيش یشٍُ فتضيک :  دکتش سْت  ٍاضقاًی فشاّاًی

 ػضَ ػلی البذ  ّتات سستذیی بِ تخلفات اًتظاهی اػضا ّتات ػلوی:

 هٌْذس هتٌَ ضشيؼتی

 کاسضٌاس دبتشخاًِ ّتات بذٍ  سستذیی بِ تخلفات اًتظاهی ّتات ػلوی:

 وؼفش  اولَئی

 کاسضٌاس اداسُ سفاُ داًط َيی، دبتش ضَسا  بذٍ  اًضباطی داًطهاُ : 

 ه تذ ضاُ  ستٌی 

 هؼاٍى هذيش اهَس هالی :  هحوذػلی هحوذًژاد 

 سئتس اداسُ سفاُ داًط َيی :   وتذ ضاُ  ستٌی 

 سئتس اداسُ خَابهاُ ّا  داًط َيی :  ابَالفض  هؼصَهی 

 سئتس اداسُ فؼالتا ّا  فشٌّهی ٍ اوتواػی:  هٌْذس کشين صسوتٌی



 اهام علی )ع( :     علن گنج بزرگی است که با خرج کردى توام نوی شود. 
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