وشست َم اودیشی صىعت برق ي داوشگاٌ تفرش

مراسم گرامیداشت سالريز حماسٍ ۹
دی در یادمان شُدای گمممىما
داوشگاٌ تفرش برگسار شد.
صفحه 2

ٍ

ًطست ّن اًذیطی نیٌیؼیت وی
داًطگاُ تف ش وا حضیَ هیذیی ػیاهی
ض کت و هٌطقِ ای واخت  ،هذی ػاهی
اتیتیاى هی کی ی،
ض کت تَزیغ وی
هؼاًٍیي ض کت و واخیتی ٍ تیَزییغ
اتتاى ،ف هاًذا ضْ تتاى تف شّ ،ییا
ئیسِ ٍ اػضای ّیا ػلو داًطیدیذُ
و د تالي گ دّوای او اّین کا یاو
داًطگاُ تف ش و گ ا ضذ.
ف هاًذا ضْ تتاى تف ش د ایي ًطست
گفت :ح کت وِ توت اًی یی ّیای ًیَ
ازجولِ اً یی خَ ضیذی هصیذا ویا ز
تحقق اقتصاد هقاٍهیتی اتیت .ػیلی
هی زای افی ٍد :داًطیگیاُ تیفی ش از
پتاًسی واالی د زهیٌیِ ا تیطیاا ویا
نٌؼت و خَ دا ه واضذ کیِ فی اّین
ًوَدى وست ّای تؼاه وا نٌؼت د ایي
داًطگاُ ض ٍ ی اتت .هذی ػاه ض کت
تَزیغ و اتتاى ه ک ی ًیی د اییي
ًطییسییت گییفییت :ایییي ض ی کییت از
آهادگ کاه وِ هٌظَ ایجیاد تیاییت
کا گاّ د حَزُ تَزیغ و د آییٌیذُ
ً دیک د داًطگاُ تیفی ش وی خیَ دا
ه واضذ .هٌْذس هحوذ اهلل داداقتیصیاد
د حیَزُ
و ٍ اًططا نٌؼیت وی
تَزیغ و وا هحیط زیست ا چالص ٍز
نٌؼت و ػٌَاى ًیویَد.هیذیی ػیاهی
ض کت و هٌطقِای واخت ًی د اییي
ًطست گفت :داًطیگیاُ تیفی ش ییک
ظ فیت هٌاتب د وحی تیؼیاهی ویا
د اتیتیاى
داًطگاُ و ای نٌؼت وی
ه ک ی اتت .هٌْذس ف ّاد ضیطیییْی

برگساری جلسٍ ماَیاوٍ اوجمه تفرشی
َا در داوشگاٌ تفرش
صفحه 3

کسب سُمیٍ حضًر در المپیاد يرزشی
کشًر تًسط داوشجًی کاراتٍ کمار
داوشگاٌ تفرش

صفحه 4

بیست ي یکمیه جشىًارٌ يرزش َمای
َمگاوی پاییسٌ در داوشگاٌ تفرش
صفحه 5

واویاى ایي کِ ایي ًطست ًقطِ ػطی ٍ
ف ایٌذی و ای ا تطاا داًطگاُ ٍ نٌیؼیت
وِ هٌظَ ضٌاخت ًیازّا ٍ ض ٍ ّا د
تَتؼِ هتَازى ٍ وخص قیاویتی اتیت،
اف ٍد :وخط ًگ ی ،وازا اًیحیصیا ی ٍ
تَجِ ًد دى وِ تحقیییقیا کیا وی دی
ازجولِ هطدال پییطی ٍی د حیَزُ
ا تطاا نٌؼت ٍ داًطگاُ اتتٍ .ی اًؼقاد
تفاّن ًاهِ هطت ک د حَزُ پژٍّیص ٍ
تحقیقا  ،اتتفادُ آ پتاًسی ّای ػلو
داًطگاُ تف ش ٍ حوایت از افتتاح ه کی
تحقیقا هتٌاتب وا ظ فیت ّای هَجَد
د داًطگاُ تف ش ا ازجولِ و ًاهِّیای
ض کت و هٌطقِای د حَزُ تؼاه ویا
داًطگاُ ػٌَاى ًوَد کِ د آیٌذُ ً دیک
د داًطگاُ تف ش ػولیات ه ضیَدٍ.ی
وا اضا ُ وِ تَاوق ق ا دادّای ّویدیا ی
اًجامضذُ ض کت و هٌطقِای واخت ویا
داًطگاُ تف ش اداهیِ داد :تیجیْییی
آزهایطگاُ د قالب پ ٍیُ ّای تحقیقات ،
حوایت از پایاىًاهِّای ا ضذ ٍ دکتی ی،

ا ائِ هقاال هطت ک وِ کٌفی اًی ّیا،
هطا کت د تألی ٍ تی جیویِ کیتیب،
اتتفادُ از حضَ اػضای ّیا ػلو د
اتا فد  ،هطا کت د اج ای پ ٍیُّیای
تحقیقات ٍ اًؼقاد تفاّنًاهِ تِ جاًطِ ا
از هْوت یي پیطٌْادّای ّودا ی وی
هٌطقِ ای واخت وا داًطگاُ تف ش ػٌیَاى
ًوَد .ئی داًطگاُ تف ش ًی د اییي
ًطست گفت :داًطگاُ تف ش از پتاًسی
والقَُ خَو ازجولِ اػضیای ّیییا
ػلو ٍ هحیط فی یدی وی ای اًیجیام
فؼالیت ّای پژٍّط ٍ تیحیقیییقیاتی
و خَ دا ه واضذ.دکت حویذ ضا نیطیا
اف ٍد :و گ ا ی ایي ًطست ّن اًیذیطی
وا حضَ هذی ػاهالى و واخت ٍ تَزیغ
ًقطِ ػطف و ای ض ٍع ّودا ی ّیای
جذیذ نٌؼت ٍ داًطیگیاُ اتیت.ویییاى
اٍلَیت ّای تحقیقات هَ د ًیاز ض کیت
و هٌطقِ ای واخت تَتط کا ضٌاتیاى
وخص تحقیقا ایي ض کیت از دییگی
و ًاهِ جاًط ایي ًطست وَد.
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اهبم علی (ع) ۺ بِ احتزام پذر ٍ هعلوت اس جبی بزخیش ّزچٌذ فزهبى رٍا ببضی.

مراسم گرامیداشت سالروز حماسه  ۹دی در یادمان شهدای گمنام دانشگاه تفرش
هزاسن گزاهیذاضتت ستبوزٍس حوبستِ  ۹دی بتب حترَر
هسئَویي ،کبرکٌتبى ٍ داًتطیَنبى در نبدهتبى ضتْذای
گوٌبم داًطگبُ تفزش بزگشار ضذ.
بِ گشارش خبزًبهِ ،هعبٍى داًطیَنی ٍ فزٌّگی داًطگبُ
تفزش در اني هزاسن گفتۺ  ۹دی هبُ رٍس بتییز هلتت
انزاى است کِ بِ دویل هیبّذ هلتت انتزاى در حفت
جوَْری اسالهی انزاى در تبرنخ هبًذگبر ضذ.
دکتز هحوذ حبیبی بببیبى انٌکِ کسبًی هیتَاًٌذ حبفت
جوَْری اسالهی ببضٌذ کِ دارای دٍ هطختیِ بتبز ٍ
بییز ببضٌذ اداهِ دادۺ عٌیز بییز  ۹ ،دی را آفزنتذ
ٍ ببز ًیش قطعب گوطذُ پتبس فتٌتِ  ۸۸را ببگذضتت
سهبى در جلَی دنذگبى ّوگبى تزسین ًوَد.
ٍی اداهِ دادۺ در فتٌِ سب  ۸۸ظلوتی آضتکبر در انتي
سب بًِظبم ،اًقالة ٍ آرای ۰۴هیلیًَی هتزدم ضتذ ،اهتب
خذاًٍذ بِ خبطز ببز ٍ انستبدگی هزدم ٍ رّبز اًقتالة،
تَطئِ کسبًی را کِ فکز هی کزدًذ بتب جْتل ٍ ًبآگبّتی
هیتَاًٌذ ًظبهی را کِ بزای آى ّشنٌِ ّبی سنتبدی ضتذُ
بَد خذضِ دار ٍ ببعت ًباهیتذی ٍ بتی اعتوتبدی هتزدم
گزدًذ ،خٌثی ٍ رنطِکي ًوَد.

در پبنبى اني هزاسن کِ بِ ّوتت هعبًٍتت داًتطیَنی ٍ
فزٌّگی داًطگبُ تفزش بزگشار ضذ ،ضزکت کٌٌذگبى پس

اس قزائت فبتحِ بتِ هقتبم ضتبهخ ضتْیذاى گوٌتبم ادای
احتزام ًوَدًذ.

نشست روشنگری و گفتمان سازی با موضوع  ۹دی در دانشگاه تفرش برگسارشد
ًطست رٍضٌگزی ٍ گفتوبى سبسی بب هَضَع  ۹دی رٍس
چْبرضٌبِ  ۶دی هبُ بتب حترَر هتسئَویي ستنبُ ًبحیتِ
تفزش ،هذنزاى ٍ کبرکٌبى در سبوي گزدّوتبنی هزحتَم
کبرنببی داًطگبُ تفزش بزگشار ضذ.
هعبٍى سیبسی ًبحیتِ هقبٍهتت بتسیف تفتزش در انتي
ًطست گفتۺ حوبسِ ًْن دیهبُ ًوبد بشرگی اس حرَر بب
بییز هلت آگبُ ٍ ّویتطِ دربتحٌِ انتزاى در بزابتز
تَطئِّبی دضوٌبى انزاى اسالهی بَد.

سزٍاى حتسیي هحوَدنتبى فتشٍدۺ هتزدم بتب بتییز
ٍاًقالبی کطَرهبى درحزکتی خَدجَش ٍ هیلیًَتی بتِ
خیبببىّب رنختٌذ ٍ حوبسِ  ۹دیهبُ را خلق ًوًَذ.
گفتٌی است بح ٍ بزرسی عَاهل هؤثز در ضکل گتیزی
فتٌِ  ، ۸۸پیزٍسی جبِْ هقبٍهتت ٍ ضکتست ٍ ًتببَدی
داعص اس دنگز هَضَعب هطزحضذُ در اني ًطست بتَد
کِ بِ ّوت بسیف اداری ضْیذ چوزاى داًتطگبُ تفتزش
بزگشار گزدنذ.

اهبم علی (ع) ّ :ز کس در حبل علت داًش هزگش فزا رسذ  ،هیبى اٍ ٍ پیبهجزاى تٌْب یک درجِ تفبٍت ثبشذ .
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برگزاری جلسه ماهیانه انجمن تفرشی ها در دانشگاه تفرش
در

جلسِ هبّیبًِ اًجوي تفزشیّب ثِ دعَت داًشگبُ تفرز
ثب حضَر رییس ٍ هعبًٍیي داًشگبُ ،خیزیي ٍ تعرذاد اس
شْزًٍذاى تفزشی ٍ اعضبء اًجوري تفزشری ّرب همیرن
تْررزاى عرروز رٍس یهررشٌجِ سررَم د هرربُ در سررب ي
اجتوبعبت حبج اثزاّین ًویز داًشگبُ تفز ثزگشار شذ.
ثِ گرشار خجزًبهرِ ،رییرس داًرشگبُ تفرز در ایري
ًشست گفت :خیزیي حبهی داًشگبُ تفرز در سرٌَات
گذشتِ ثب احذاث ثٌبّب خیز سبس ایي داًرشگبُ را هرَرد
حوبیتّب هبد ٍ هعٌَ خَد لزار دادُاًذ.
دکتز حویذرضب صجب افشٍد :حوبیت ّب خریزیي ّورَارُ
د گزمکٌٌذُ هسئَ یي داًشگبُ ٍ هٌشبخذهبت ارسًذُ ثرِ
آیٌذگبى در سب یبى آتی خَاّذ ثَد .عجذا حسیي یعمَثری
ًست خیز احذاث کٌٌذُ سبختوبى ادار ٍ آهَسشری در
داًشگبُ تفز ًیش در ایي آییي گفرت :کلٌر احرذاث
ایري سربختوبى در سربل  39در لب رت عرز ّرب 05
درصذ ثب حضَر خیزیي داًشگبُ سبس کرشَر ٍ خیزیري
حبهی داًشگبُ در داًشگبُ تفز ثز سهیي سدُ شرذ کرِ
ایرري پررزٍصُ ترربکٌَى اس  05درصررذ پیررشزفت فیشیهرری
ثزخَردار هیثبشذ ٍ .افشٍد :در صرَرت حوبیرت ٍسارت

علَم ٍ دٍ ت خَاثگبُ داًشجَیی در داًرشگبُ تفرز
لب ت عز ّب  05درصذ احذاث هیًوبین.
رئیس اًجوي تفزشیّب همین تْزاى ًیش در ایي هزاسرن
گفت :الذام خیزیي در ایجبد ثٌبّب علوری آهَسشری در
داًشگبُ تفز ًشبًِ عشك آًبى ثِ آثربداًی ٍ پیرشزفت
ایزاى ثَدُ است .هٌْذس ایزج حسبثی ثب اشبرُ ثِ سربثمِ
تأسیس اًجوي تفزشیّب همین تْزاى در سربل 7931
در تْزاى افشٍد :پزٍفسَر حسبثی ارتجبط ثب ّورشْزیبى را
اتبق فهز ثزا آثبداًی شرْز ٍ هولهرت هری داًرستٌذ ٍ
تعبهل اهزٍس ّوشْزیبى تفزشی در ایي اًجوري ثرستز
ثزا تَسعِ ٍ پیشزفت ایزاى است.
در پبیبى ایي هزاسن کِ اعضبء اًجوي تفزشی ّب همیرن
تْرزاى ٍ خریزیي حربهی داًرشگبُ تفرز ٍ جوعری اس
شْزًٍذاى تفزشی حضَر داشتٌذ شزکتکٌٌذگبى ضروي
ارائرِ پیررشٌْبدّب ٍ اًتمبدّرب خرَد خَاسررتبر ٍحرذت ٍ
ّوررذ ی هررزدم ٍ هررسئَ یي ثررزا تَسررعِ ٍ پیررشزفت
شْزستبى ٍ داًشگبُ تفز شذًذ .ثبسدیرذ اس سربختوبى
ادار آهَسشی یعمَثی ًست اس دیگز ثزًبهِ جربًجی ایري
ًشست ثَد.

ّوهبر ارجوٌذ جٌبة آلب هحوذرضب پزًیبى پَر
چِ غزٍرآفزیٌٌذ آى عشیشاًری کرِ در کوربل صرذالت ٍ
درستهبر  ،ثیش اس سی سبل اس ثْتزیي سبل ّرب عورز

خَد را در سرٌگز خرذهت گذراًذًرذ ٍ درجْرت تحمرك
اّذاف داًشگبُ ،خب وبًِ اس ّیچ کَششی دریغ ًَرسیذًرذ
ٍ ثب پذیز غن ٍ شبد ٍ ثب تَکل ثِ ایشد هٌبى در کٌربر
سبیز ّوسٌگزاى اس جبى ٍ هبل خَد گذشتٌذ ٍ ایٌرک ثرب
کَ ِ ثبر اس تجزثِ سٌگز را ثِ دیگزاى هی سپبرًذ.
اکٌَى کِ ثِ افتخبر ثبسًشستگی ًبیل آهذُ ایرذ ،شبیرستِ
است ثِ پبس تال ّب ٍ سحوبت هستوز شوب در راسرتب
تَسعِ ٍ پیشزفت ّوِ جبًجِ داًشگبُ تفز ًْ ،بیرت
سپبس ٍ لذرداًی کبرکٌربى رٍاثرظ عوَهری داًرشگبُ را
خذهت حضزت عب ی اثزاس دارینّ .وهبراى ایي ٍاحذ ّیرچ
گبُ خبعزُ تال ّب ثی ٍلفرِ  ،پیگریز ٍ سرخت
کَشی شروب را در اثعربد هختلر اس یربد ًوری ثزًرذ ٍ
اهیذٍارًذ کِ در آیٌذُ ًیش اس حضَر پرز شرَر ٍ اسرتوزار
ّوهبر شوب در ایي ٍاحذ ثْزُ هٌذ ٍ ثزخَردار ثبشرٌذ ٍ
ایٌک کِ دٍر سهبى ٍ گزد ایربم سلرسلِ ٍصرل را ثرِ

فزاق هی کشذ  ،آًچرِ ترسلی ثخرش خربعز هرب اسرت
خبعزاتی اسرت کرِ در کٌربر ّرن سیرستِ ایرن ٍ در
اًذٍُ ٍ شبد آى ّوزاُ ٍ ّوگبم ثَدُ این .شَر شیزیي
خبعزات تالشْب شوب ّوَارُ در ایي ٍاحذ کِ در جرب
جب آى اثز لذم ّب پشتهبر ٍ ّوت شوب ثزآى هَج هی
سًذ ثِ یبدگبر خَاّذهبًذ ٍ ایري ثبلیربت صرب حبت چرَى
چزاغی فزا رٍ سًذگی ٍ آیٌذُ ٍ فزدا شوب خَاّذ ثَد.
اهیذ است در پزتَ عٌبیبت حك ّوَارُ در کلیرِ هزاحرل
سًذگی هَفك ٍهؤیذ ثبشیذ.
رٍاثظ عوَهی داًشگبُ تفز

اهبم صبدق (ع) ّ :يچ عولى هبًٌذ پژٍّص ًيست.
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نگاهی به تعمیر و تجهیز خوابگاه های

کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط

دانشجویی در تابستان 69

دانشجوی کاراته کار دانشگاه تفرش
هذیش اداسُ تشبيت بذًی ٍ فجَق بجشًجبهجِ
داًطگبُ تفشش اص کسب سْويِ حًَس دس
ضبًضدّويي اهوپيبد فجشّجٌجگجی ٍسصضجی
داًطجَیبى کطَس تجَسجی یجک ًجفجش اص
داًطجَیبى کبساتِ کبس ایجي داًطجگجبُ دس
سلببتّبی هٌطمِ چْبس کطَس خبش داد.
بِ گضاسش خبشًبهِا پشٍیض سجبجی گجفجت:
هحوذاهيي ابَاهحسٌجی داًطجججَی ایجي
داًطگبُ دس هسببمب کبساتِ داًطگبُ ّجب ٍ
هؤسسب آهَصضی عبهی هٌطمِ چْبس کجِ

هذیش داًطجَیی داًطگبُ تفشش اص تعويش
ٍ تجْيض خَابگبُ ّبی داًطجججَیجی دس
تببستبى سبل جبسی خبش داد.
دکتش سعيذ لشببًعلی افضٍد :ایي الذاهجب
بب پيگيشی هجذاًِ اداسُ خَابگجبُ ّجب ٍ
حوبیت ٍ تالش هعبًٍت داًطججَیجی ٍ
فشٌّگی داًطگبُ صَس پزیشفتِ است.
ٍی خشیذاسی  081دستگبُ یخجاجبل ٍ
 001دستگبُ هحبفع یخجاجبل ججْجت
تجْيض خَابگبُ ّبی کجَرجشا اهجضّجشا ا
یبسييا اهيشکبيش ٍ چوشاىا ّواجٌجيجي
هجْض ًوَدى آضپضخبًِ خَابجگجبُ ّجبی
بشادساى بِ اجبق گبصّبی صٌعتی ٍ خشیذ
 001ضعلِ اجبق گبص صٌعتی بشای کليجِ
خَابگبُ ّب سا اص جولِ الذاهجب صجَس
گشفتِ دس جْت تعجوجيجش ٍ بجبصسجبصی
خَابگبُ ّبی داًطجَیی عٌَاى ًوَد.
هذیش داًطجَیی داًطگبُ تفجشش اداهجِ
داد :خشیذ دٍ دستگبُ تلَیضیَى ال ای
دی  94ایٌچ ججْجت ساُ اًجذاصی دس
خَابگبُ ّبی یبسيي ٍ اهجضّجشاا افجبفجِ
ًوَدى یک دستگبُ یخابل بِ آضپضخبًِ
ّبی یبسيي ججْجت سفجبُ بجيجطجتجش

داًطجَیبىا تعويش ٍ تجْيض یجخجاجبل
ّبی لذیوی جْت استجفجبدُ دس اتجبق
داًطجَیبىا خشیذ  01دسجتجگجبُ ججبسٍ
بشلی صٌعتیا تْيِ 00عذد سطل صببهجِ
 011هيتشی فلضیا تعَیض هَکت ّجبی
فشسَدُ اتبق ّبی توبهی خَابگبُ ّب دس
آیٌذُ ًضدیک (کِ بخطی اص آى اًجججبم
گشفتِ است)ا تعويشا هَهِ کطی کليجِ
سشٍیس ّبی خَابجگجبُ اهجيجشکجبجيجشا
دیَاسکطی ٍ هحفَظ ًجوجَدى حجيجب
پطتی ٍاحذّبی خَابجگجبُ یجبسجيجي ٍ
سایضًی دس خصَظ خشیذ گجيجت ّجبی
ٍسٍد ٍ خشٍج بِ هٌظَس کٌتشل تشدد دس
خَابگبُ ّبا ایٌتشًتی ٍ ًجَبجت دّجی
هبضيي ّبی هجبجبسجطجَیجی ٍ ایجججبد
ضَتيٌگ سا اص دیگجش فجعجبهجيجت ّجبی
تعويشاتی ٍ عوشاًی اًجبم ضذُ ٍ بجعجًجب
دس حبل اًجبم دس خَابگبُ ّب هی ببضذ.
الصم بِ رکش است حويذ ضبُ حسجيجٌجی
هذیش سببك اهَس خَابگبُ ّبی داًطجگجبُ
تفشش بَد کِ اص آرس هبُ  49ابَاهفجًجل
هعصَهی دس ایي پست سبصهبًجی اداهجِ
فعبهيت هی دّذ.

بِ هيضببًی داًطگبُ لن بشگضاس ضذا تَاًسجت
دس ٍصى  90کيلَگشم همبم دٍم سا کسجب ٍ
سْويِ حًَس دس ضبًضدّويي اهجوجپجيجبد
فشٌّگی ٍسصضی داًطجَیجبى کطجَس کجِ
تببستبى سبل آیٌذُ بِ هيضببًجی داًطجگجبُ
ضيشاص بشگضاس هیضَد سا اص آى خَد کٌٌذ.
ٍی تصشیح کشد :عجلجی اهجيجش ججبًجی ٍ
هحوذحسيي سليوی دیگش داًطجججَیجبى
داًطگبُ تفشش ًيض دس سکَی سجَم لجشاس
گشفتٌذ.

اخبار انتصابات
هسئَل سٍابی عوَهی  :سويِ ّذایتی

حضشت هحوذ (ع)  :تفشيح ٍثبصى وٌيذ صيشا دٍست ًذاسم دس ديي ضوب خطًَتى ديذُ ضَد.
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بیست و یکمین جشنواره
ورزشهای همگانی پاییسه
در دانشگاه تفرش
ثيست ٍ يىويي جطٌَاسُ ٍسصشّبی ّوگبًی پبييزضُ دس
داًطگبُ تفشش ثشگضاس ضذ.
هسئَل اداسُ تشثيت ثذًی ٍ فَقثشًبهِ داًطگبُ اص پزبيزبى
جطٌَاسُ پبييضُ  96خجش داد.
پشٍيض سججی دس گفتگَ ثب خجشًبهِ گزفزت :ثزذٍى ضزه
سالهت يه جبهعِ ثِ هيضاى گشايص هشدم ثِ فعبليتّبی
سبلن ٍسصضی ٍ تحشن جسوی آى ّب ٍاثستِ اسزتٍ .ی
افضٍد :تشثيتثذًی ٍ ٍسصش يىی اص سبلنتشيي ٍ هفيذتشيي
فعبليت ّبيی است وِ افشاد جبهعِ هیتَاًٌزذ دس اٍلزبت
فشاغت ثِ آى سٍیآٍسًذ ،دس ايي ساستزب جطزٌزَاسُ ّزبی
ٍسصضی وِ دس طَلتشم تَسط تشثيتثذًی داًطزگزبُ ّزب
ثشگضاس هیگشدد ،يىی اص ساُوبسّبی هَجَد جْت جززة
داًطجَيبى ثِ ٍسصش هیثبضذ.
هسئَل اداسُ تشثيتثذًی ٍ فَق ثشًزبهزِ تػزشيزح وزشد:
جطٌَاسُ پبييضُ دس  11سضتِ پسشاى ضزبهز  :فزَتسزبل،
تٌيس سٍی هيضٍ ،اليجبل ،ثذهيٌتَى ،طٌبة صًزی ،داست،
ضطشًج ،تيشاًذاصی ثب تفٌگ ثبدی ،دٍهيذاًزی ،آهزبدگزی
جسوبًی ٍ فَتجبل دستی دًٍفشُ ٍ  7سضزتزِ دخزتزشاى
ضبه  :ثذهيٌتَى ،تٌيس سٍی هزيزض ،ضزطزشًزج ،داست،
طٌبةوطیّ ،فت سٌگ ٍ آهبدگی جسوبًی ثشگضاس ضزذ.
سججی گضاسش هسبثمبت سا ثِ ضشح ري اعالم وشد:
فَتسبل:
پس اص اطالعسسبًی ٍ ثجتًبم تينّبی ضشوزت وزٌزٌزذُ،
جلسِ لشعِ وطزی دس هزَسخزِ  96/7/25دس دفزتزش
تشثيتثذًی ثب حضَس سشپشستبى  13تين ضشوتوزٌزٌزذُ،
هذيش تشثيت ثذًی ٍ داٍساى ّيئت فَتجزبل ضزْزشسزتزبى
ثشگضاس ٍ گشٍُثٌذی تين ّب هطخع گزشديزذ .دس حزيزي
ثشگضاسی لشعِ وطی ،آخشيي همشسات فَتسبل ٍ تزَجزيزِ
سشپشستبى اًجبم گشفت ٍ هسبثمبت ثِ  3گشٍُ  3تيوی ٍ
يه گشٍُ  4تيوی اًجبم ٍ اص تبسيخ  96/7/27ثزب سلزبثزت
تينّبی ضشوتوٌٌذُ آغبص گشديذ وِ دس پبيزبى هزشحلزِ
همذهبتی ٍ حزفی  4تين غعَدوٌٌذُ ثِ هشحلِ پزبيزبًزی
هطخع گشديذًذ ٍ تينّبی ايشاى  ٍ 57هشداى ثزْزوزي
چی ثِ ديذاس سدُثٌذی ٍ تينّبی ايشاى  ٍ 70ايزشاى 75
ديذاس پبيبًی ساُ يبفتٌذ .فيٌبل ٍ سدُثٌذی هسبثزمزبت دس
تبسيخ  96/9/27دس سبلي ٍسصضی ثب حضَس هطتبلزبى ثزِ
ايي سضتِ ٍ ثب حضَس ّيبت سئيسِ ٍ جوعی اص اسزبتزيزذ
ثشگضاس گشديذ .دس پبيبى تين عمبة ثِعٌَاى تيزن اخزالق،
اثَالفض اخاللی  94ثِعٌَاى ثبصيىي اخالق ٍ اثَالفزضز

دالٍس 94ثِعٌَاى آلبی گ ايي دٍسُ اص سلبثتّب اًتزخزبة
گشديذًذ.
همبم اٍل :ايشاى 75
علی وبٍُای  – 94اهيي ضْجبصی  – 94جزَاد عزبثزذی
 -94هحوذ اهبًی هٌظن  -94اثَالفض دالٍس  -94هَسی
صهبًی  –94احوذسضب ضفيعی  -95پبسسيب عوشٍالعزاليزی
95
همبم دٍم :ايشاى 70
سجبد حبتوی خَاُ  – 94هحوَد صاّذيبى – 94عظزيزن
سٌّوب  – 94علی ًػشاللْی  – 93سضزب غزَفزی – 93
احوذسضب ضوسی – 95حسيي سشخي  – 94هسزعزَد
سحيوی 94
همبم سَم :هشداى ثْوي چی
احوذسضب لبسوی ًژاد  – 92حسيي خبوذاى  – 92سضزب
غفبييبى  – 92يبسش اسوبعيلی  –92علی غبدلزی –93
غبدق فبتحی  –93اهيش ثبسيىلَ  -92هيالد احوذی 93
ٍ-2اليجبل چْبسًفشُ:
هسبثمبت ثب حضَس  8تين ً 4فشُ ثب ً 2فش رخيشُ ثِ هزذت
 10ضت ثب حضَس عاللِهٌذاى ٍ هطتبلبى ثِ ايي سضزتزِ
ثشگضاس گشديذ ،وِ دس پبيبى تينّبی ايشاى  ،85ثْوي چزی
ٍ ستبسگبى ثِ تشتيت ثِ همبم ّبی اٍل تزب سزَم دسزت
يبفتٌذ.
همبم اٍل (ايشاى :)85
پبتشيس عوشٍ العاليی  – 95هْذی اسذی  – 94عظزيزن
سٌّوب  – 94عليشضب غالهی  – 96حسيي صيذآثبدی 96
– حسيي سشخي  – 94ثٌيبهيي لشًلی 94
همبم دٍم (ثْوي چی):
غبدق فبتحی  – 93علی غبدلی  – 93جَاد عبثزذ پزَس
 – 94سعيذ هحجی  – 95اهيش فزشاّزبًزی  – 93عزلزی
سليوبًی  – 96اهيشحسيي فالحيبى 96

همبم سَم (ستبسگبى):
عليشضب هلىی  – 93هحوذ خبتوی  – 96هجيذ ًْبًٍذی
 – 93عليشضب ٍفسی  – 967فشيذ علی عسگزشی – 93
حسيي سبهبًلَ  – 93هحوذ غفب 93
فَتجبل دستی:
هسبثمبت فَتجبل دستی طجك سٍال ّويطِ طزشفزذاساى
خبظ خَد سا داسد وِ ثِ هذت  2ضت ثب حضَس  15تزيزن
دًٍفشُ ثشگضاس گشديذ.
همبم اٍل :هيالد هحوذی  ٍ 93هجتجی اثشی  93هزمزبم
دٍم :هحوذ اهبًی هٌظن  ٍ 94فشٌّگ هزحزوزَدی 94
همبم سَم :سضب هػطفبيی  ٍ 94سجبد خبًويشصا 93
طٌبة صًی:
هسبثمبت طٌبة صًی جطٌَاسُ ثب حضَس ثيص اص ً 35فش اص
داًطجَيبى ثِ هذت  2ضت ثِغَست تبين  3دليمِای دس
سبلي ٍسصضی ثشگضاس گشديذ.
همبم اٍل :سعيذ وَّی ثبسٍق  94همبم دٍم :اهيشحسزيزي
گ هحوذی  94همبم سَم :هْذی اسذی 94
تيشاًذاصی:
ايي هسبثمِ وِ ّش تشم ثب ّيجبى خزبغزی دس سزبلزي
ٍسصضی ثشگضاس هیگشدد ثِ هذت  4ضت ثب حضَس ثيص اص
ً 108فش اص داًطجَيبى ثشگضاس گشديذ.
همبم اٍل :احوذسضب لبسوی  92هزمزبم دٍم :احسزبى
وبظوی حسييآثبد  94همبم سَم :علیاغغش سٍاى ثعذ 96
ضطشًج:
ثب حضَس ً 24فش اص داًطجَيبى عاللِهٌذ ثِ ايي سضتِ ثزِ
هذت  2ضت دس ًوبصخبًِ خَاثگبُ اهيزشوزجزيزش ثزشگزضاس
گشديذ.
همبم اٍل :هْذی هػفب  94همبم دٍم :هْذی سئَفزی 94
همبم سَم :اهيشعلی ًيه الجبل 94
اداهِ دس غفحِ ثعذ
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اداهِ اس صفحِ قثل:

حضزت ػلی (ع)  :تِ تيزاًداسى رٍى آٍريد ،سيزا يكى اس تْتزيي سزگزهى ّاى شوا است.

دارت :
ايي هساتقِ تِ هدت  2شة ٍ تاا حضاَر ً 06افاز اس
داًشجَياى شزکت کٌٌدُ در هجوَػِ ٍرسشای شاْاياد
احودی رٍشي تزگشار گزديد.
هقام اٍل :هْدی اسدی  49هقام دٍم :هحاواد حاا ای
احودی  49هقام سَم :هحود اهاًی هٌظن 49
تٌيس رٍی هيش:
هساتقِ تٌيس رٍی هيش تا حضَر هشتاقاى ايي رشتِ تاِ
هدت  5شة ٍ تا حضَر ً 06فز اس داًشجَياى تِ صاَرت
دٍ حذفی تزگشار گزديد.
هقام اٍل :داًيال ػثاسی  49هاقاام دٍم :هفا افای
حسيسادُ  40هقام سَم :سؼيد قاسنسادُ 42
تدهيٌتَى:
ايي رشتِ ٍرسشی کِ طزفداراى خاص خَد را دارد تاِ
هدت  0شة تِصَرت حذفی ٍ تا حضاَر ً 29افاز اس
داًشجَياى در سالي ٍرسشی تزگشار گزديد.
هقام اٍل :هحودهْادی هاحاواَدی  45هاقاام دٍم:
هحودحسيي ثاًی  45هاقاام ساَم :رراا رحاياوای
حا یآتادی 45
دٍهيداًی:
ايي هساتقِ در ّز تزم تا حضاَر اواغ کا ايازی اس
داًشجَياى هشتاق ٍ ػالقِهٌد تزگشار هیگازدد کاِ در
ايي دٍرُ تا حضَر تيش اس ً 50فز اس داًشجَياى تزگشار ٍ
در پاياى اس شزکتکٌٌدگاى تا شاخِ گلی تقديز شد.
هقام اٍل :يشداى تساطی  45هقام دٍم :پاارساياا ػاوازٍ
الؼاليی  45هقام سَم :اهيي شْثاسی 49
آهادگی سواًی:

ايي رشتِ ٍرسشی تِ ػلت تاحازز سيااد ٍ آهاادگای
سواًی خَب ّويشِ هشتاقاى خاص خاَد را دارد ٍ
ايي هساتقات تِصَرت ايستگاّی تِ هدت  0رٍس ٍ تاِ
تؼداد ً 660فز در سالي ٍرسشی شْيد شْزياری تازگاشار
گزديد.
هقام اٍل :اتَالفضل دالٍر  49هقام دٍم :تٌياهيي قازًالای
 49هقام سَم :هحود اهاًی هٌظن 49

اهبم علی (ع)  :غيزت  ،ثوزُ ٍ ،حبصل شجبعت ٍلْزهبًى است.

اداهِ اس صفحِ لجل

طٌبة سًی:
پس اس اطالع رسبًی اس ثزگشاری هسبثمِ طٌبة سًی تعدااد
ً 43فز اس داًشجَیبى ثجتًبم ًوَدًا .هسبثمبت طی سدِ
رٍس هتَالی در تبریخّبی  41 ٍ 41 ،43آثبى هبُ ثدزگدشار
گزدیا.
همبم اٍل سیٌت عجااللْی  34همبم دٍم :فبئشُ حسٌی 31
همبم سَم :هزین شزیفی پَر 34
دارت:
ایي هسبثمِ ثب حضَر ً 41فز اس داًشجَیبى خَاثگبُ ّدبی
کَثز ،یبسيي ٍ الشّزاء ثِ هات سِ شت در خَاثگبُ کَثدز
ٍ سبلي ٍرسشی ثزگشار گزدیا.
همبم اٍلً :زگس یَسليبًی  34همبم دٍم :هدزیدن پدَر
سليوی  31همبم سَم :هْسب السبدات کبظوی فزد 34
آهبدگی جسوبًی:
در هسبثمبت آهبدگی جسوبًی ّويشِ افزاد خبص ٍ ثزتدز
در آى شزکت هیًوبیٌا کِ در ایي هسبثمبت ً 41دفدز اس
داًشجَیبى ثِ هات  2رٍس ثِصَرت ایستگبّدی ثدزگدشار
گزدیا.

همبم اٍل :غشالِ حسيٌی فز  33همبم دٍم :فبئشُ حسدٌدی
 31همبم سَم :سّزا ٍحيای فز 34
ثاهيٌتَى:
ایي هسبثمبت در لبلت جشٌَارُ پبیيشُ ٍ اًتدادبة تديدن
ثاهيٌتَى داًشجَیبى داًشگبُ جْت حضَر در هسبثمدبت
لْزهبًی هٌطمِ  3کشَر ثزگشار شا کِ  21شزکتکٌٌداُ
 21ثِ رلبثت پزداختٌا.
همبم اٍل :سّزا رهضبًی  34همبم دٍمً :گيدي کدبٍُ 34
همبم سَم :کيويب عجبس لزثبًی 31
شطزًج:
هسبثمِ شطزًج ثب حضَر ً 23فز اس داًشجَیبى ثِ هدات
دٍ شت در ًوبسخبًِ خَاثگبُ کَثز ثزگشار گزدیا.
همبم اٍل :سويِ ثبالئی  33همبم دٍم :هْسب کزیودی 34
همبم سَمً :گيي کبٍُ 34
تٌيس رٍی هيش:
هسبثمبت تٌيس رٍی هيش ثب حضَر ً 22فز اس داًشجَیدبى
عاللِهٌا در سبلي ٍرسشی ثزگشار گزدیا.
همبم اٍل :شبدیِ السبدات حياری  31همبم دٍم :هدزیدن
عجااللْی تفزشی  34همبم سَم :فزساًِ تفزشی 31
ّفتسٌگ:
ایي هسبثمِ کِ جشٍ ٍرسش ّبی ّوگبًی ٍ ثَهی – هحلی
هیثبشا ثب حضَر ً 42فز اس داًشجَیبى کِ شَر ٍ حدبل
خبصی ثِ ایشبى دادُ ثَد ثز طجك استبًاارد هسدبثدمدبت
ّوگبًی ثِصَرت اًفزادی ثزگشار گزدیا.
همبم اٍل :پزیشاد کزهبًجبًی  34همبم دٍم :هْسب کزیودی
 34همبم سَم :فبطوِ عبثا 31
طٌبةکشی:
هسبثمبت ّيجبى اًگيش ٍ پزطزفاار طٌبة کشی ثب ثجتًدبم
 1تين ً 7فزُ ثزگشار گزدیا.
تين اٍل :تين ارشا
سويِ ثبالئی  – 33هَْش حياری  – 31سّزا فدتدبحدی
 – 31الِْ عزثی  – 33پزیسب ثيبثبًی  -31پزیسب ثدبلدزی
ً – 31اا ثزاتی 31
تين دٍم :تين ٍحات آریب
غشالِ حسيٌی فز  – 33سّزا ٍحيای فدز  – 34هدزیدن
شزیفی پَر  - 34شبدیِ السبدات حياری ّ – 31دبًديدِ
الچيٌی  -33فبطوِ عبثا  -31فبطوِ ذٍتبفمبری 31
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تين سَم :تين ثزگشیاگبى
هْسب کزیوی  -34پزیشاد کزهبًجبیی  -34هدزیدن پدَر
سليوی  -31پزیسب لبسوی ً -32گيي کبٍُ  -34سودبًدِ
سبکی 31

سومیه جلسه هیات امنای
یادمان شهدای گمنام
سَهيي جلسِ ّيبت اهٌبی یبدهبى شْاای گودٌدبم
داًشگبُ تفزش ثب حضَر ّيبت اهٌب شْاای گودٌدبم
داًشگبُ ٍ ًيش ثزخی هسئَليي دفتز حفد آثدبر ٍ
ارسش ّبی دفبع هماس در شْزسدتدبى ٍ اسدتدبى
هزکشی رٍس یکشٌجِ  23دیهبُ در سبلي جدلدسدبت
کبریبثی داًشگبُ ثزگشار گزدیا.
ثِ گشارش خجزًبهِ ،دکتز حويارضب صدجدب رئديدس
داًشگبُ در ایي جلسِ ضوي خيزهمام ثِ هْودبًدبى
ٍ حضبر ،ثز اّويت حف یبد ٍ ًبم شْاای گزاًمدار
ثسيبر تأکيا ًوَدًا.در اداهدِ اعضدب در خصدَص
هجبحث هزثَط ثِ یبدهبى شْاای گوٌبم در اثدعدبد
فزٌّگی ٍ عوزاًی ثِ ثحث ٍ تجبدلًظز پزداختدٌدا.
در ایي جلسِ همزر گزدیا هزاسن یبدٍارُ شدْداای
گوٌبم داًشگبُ در سبل  37ثِصَرت هشبرکتدی ثدب
سبیز ارگبىّب ٍ دستگبُ ّبی شدْدزسدتدبى ثدزگدشار
گزدیاُ ٍ ّوچٌيي ثزگشاری هحبفل اًس ثدب لدزآى
کزین ّوزاُ ثب هيثبق ٍ تجایا ثيعت ثب شدْداا در
یبدهبى شْاا صَرت پذیزدّ .وچٌيي در خصدَص
هجبحث عوزاًی همزر گزدیا تب ًديدبسّدب ٍ الدالم
هَردًيبس جْت فضبسبسی داخلی یبدهبى ،ثِ دفدتدز
حف آثبر ٍ ارسشّبی دفبع هماس اسدتدبى اعدالم
گزدد تب در صَرت اهکبى ،حوبیت ّدبی هدبدی ٍ
هعٌَی ثعول آیا.
حضَر در یبدهبى شْاا ٍ لزائت فبتحِ ًيش در پبیدبى
جلسِ اًجبم گزدیا.
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