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زوذٌ یاد محمذ تقی عطاطایطی ادط طاد
تربیت بذوی ،مربی دازوذٌ ي خطًضطىطا
فًتسال داوططاطاٌ تط طرش ي ضطُطر
قم داع ی بعذ از وایبقُرماوی تیطمطص
در قم واگُان بٍ علت ایست قلبی دیطذٌ
از جُان فري بست ي جامعٍ داوطاطاَطی
ت رش بٍ يیژٌ اَالی فًتسال داوطااٌ را
در ضًک ي وابايری عمیقی فطري بطرد
زوذٌ یاد عاایی از دال َ ۲۸مکاری بطا
داوطااٌ ت رش را با عىطًان دطرمطربطی
فًتسال آغاز ي از دال  ۲۸عاليٌ بر ایه
بٍ صًرت اد اد تربیت بذوی ادامٍ داد
يی کٍ َذایت تیم فًتسال امیذ آتلطیطٍ
تُران قم در لیگ برتر فًتسال امیطذ را
بر عُذٌ داضت ،قرار بًد ريز دي بُمطه

برای حضًر در مرحلٍ وُایی لیگ بطرتطر
امیذ ي مصاف با  ۳تیطم دیطاطر ،عطاز
مطُذ ضًد اما اجل بٍ يی مُلت وذاد ي
فًتسال کطًر عسادار ضذ ایه مطربطی
دازوذٌ کٍ بسیاری از اَالی ایه رض طٍ
يی را در قامت یک اد اد يرزش ي َطم
بٍ عىًان یک مربی فًتسال ،پطذر وسطل
جذیذ د ارٌ َای جطًان در داوططاطاٌ
ي فًتسال قم می داوىذ ،در دطال َطای
اخیر حضًری جذی در عرصٍ بازیطکطه
دازی ي پريرش بازیکىان مسط طعطذ ي
جًان داضت ي در داح ايل فًتسال قم
بٍ مربیاری مطغًل بًد زوذٌیاد عاایی
در طًل مربیاری خطًد در داوططاطاٌ
ت رش صاحبعىًان قُرماوی مسابطقطات

مىاقٍ  ۴ي چطُطارجطاوطبطٍ کطٍ بطٍ
مىادبت َای مخ لف برگسار می گردیطذ،
بًد ازجملٍ مقا َای قطُطرمطاوطی کطٍ
داوطااٌ ت رش با مربیاری ایه ادط طاد
فقیذ کسب ومًد عبارت از قطُطرمطاوطی
داوطااٌ ت رش در مسطابطقطات جطا
رمضان در ضُر ت رش از دال  ۲۸الطی
 ۲۸ي قُرماوی در دٍ ديرٌ مسطابطقطات
چُارجاوبٍ بٍ مىادبت َ ٍ ديلت ،ريز
داوطجً ،دالريز آزادی خطرمططُطر بطا
حضًر تیم َای امیرکبیر ،ضُیذ رجایی،
صىع ی اص ُان ،خًاجٍ وصیر ي داوطااٌ
کاضان بًد
ريحص ضاد ي یادش گرامی

اهام خویٌی (رُ)  :پیزٍسي اًقالب رّیي ّوِ هلت است .

2

تیاویٍ داوشگاٌ تفرش تٍ مىاسثت گرامیداشت سی ي وُمیه سالگرد پیريزی اوقالب
صریقِ طاّزُ (س) ترستزي هٌاسرة ترزاي اراپرِ پیرام
هعٌررَي اًقررالب اسررالهی ٍ تیرراى سلحررشَري ّررا ٍ
ذالٍرهزذي ّاي هلت ایزاى اسرالهی ٍ هثرارسات هرزذم
ساذي خررَاُ ذر تزاتررز حاکویررت اسررتثراذ ٍ سررل ِ
خارجی تِ جْاًیاى است .هزذم غیَر ٍ ٍالیتورار ایرزاى
اسالهی ذر طلیعرِ هْلویري سرا زٍس پریزٍسي اًقرالب،
ّواًٌر کَّی استَار ٍ تاصالتت ،ذر پیزٍي اس ٍ ری اهرز
سهرراى خررَذ ،ذر تزاتررز ّوررِ ًاهالیوررات ٍ فررشارّاي
تیيا وللی ایرستاذُ اًرر ٍ ذر راسرتاي تحقره اّررا ٍ
رهاىّاي اهام راحل ٍ شْراي اًقالب اسرالهی اس ّیر
ایثار ٍ گذشتی ذریغ ًویٍرسًر ٍ تا تصیزتی هثال سذًری،
تفکزي رٍشي ٍ اراذُ اي پرَالذیي ،ترِ هیثراو خرَذ ترا
رهاىّاي ٍاالي ًظام اسالهی پایثٌر ٍ استَارًر.
تی تزذیر ذاًشگاّیاى ذاًشگاُ تفرز ذسرت ذر ذسرت
هزذم هؤهي ،اًقالتی ٍ ٍالیتورار شْزستاى تفز  ،تحت
رّثزي هقام عظوراي ٍالیرت حر زت اهرام خاهٌرِ اي
(هرظلِا عا ی) اهسال ًیش تِ هاًٌرر سرال ّراي گذشرتِ،
ح َري پزشَر ٍ گاّاًِ ذر تزًاهِّاي ذِّ هثارک فجز
تِ ٍیژُ راّپیوایی یرَم اهلل  22تْوري ،ذاشرتِ ٍ نروي
تجریر هیثاو ذٍتارُ تا رهاى ّراي اهرام راحرل ،تیعتری
هجرذ تا رّثز فزساًِ اًقالب اسالهی خَاٌّر ذاشت.
ذاًشگاُ تفرز ترِ هٌاسرثت سری ٍ ًْویري سرا گزذ
پیزٍسي اًقالب اسالهی تیاًیِاي صاذر کزذ.
تِ گشار خثزًاهِ ،هتي تیاًیِ تِ ایي شزح است:
تاسوِتعا ی
ذِّ فجز هظْز شکَُ ٍ عظوت ٍ فراکاري هلرت ایرزاى
است .هقام هعظن رّثزي (هرظلِا عا ی)
ٍا فجز ٍ یال عشز....

ذِّ هثارک فجز ،تجلی شکَّوٌر حواسِ ٍ سرزافزاسي
هلتی است کِ ذر عصز اسارت اًساى صفحِ ّاي سریي را
ذر ترراریح حیررات ذهرری گررشَذ ٍ فزیرراذ خررراخَاّی،
هعٌَیت ،ساذي ٍ استقالل را ذر گَ ٍ جراى جْاًیراى
طٌیياًراس کزذ.
تقارى سی ٍ ًْویي سا گزذ پیزٍسي اًقالب اسرالهی ترا
ایام فاطویِ ٍ هشیي شرى طلیعرِ ى ترِ ًرام حر زت

ذاًشگاُ تفز

داوشگاٌ تفرش وایة قُرمان مساتقات تکًاودي داوشگاٌ َای مىطقٍ  ۴کشًرشد
رپیس اذارُ تزتیتترًی ٍ فَوتزًاهرِ ذاًرشگاُ تفرز اس
ًایة قْزهاًی تین تکَاًررٍ پرسزاى ذاًرشگاُ تفرز ذر
هررساتقات قْزهرراًی تکَاًرررٍ ذاًررشگاُ ّررا ٍ هؤسررسات
هَسشی عا ی هٌ قِ هْار خثز ذاذ.
پزٍیش رجثی ذر گفتگَ تا خثزًگار خثزًاهِ گفت :ذر ایي
ذٍرُ اس هساتقات کِ تا حر َر  9تیرن اس ذاًرشگاُ ّرا ٍ
هؤسسات هَسشی عرا ی هٌ قرِ هْرار ٍ ترِ هیشتاًری
ذاًشگاُ صٌعتی اراک تزگرشار شرر ،ذاًرشگاُ تفرز ترا
کسة ذٍ هرال طال ٍ یک تزًش تز سکَي ًایرة قْزهاًری
ایستاذ.

ٍي اذاهِ ذاذّ :وچٌیي ذاًرشجَیاى هْرري اسرري ٍ
هحسي حاجیلَیی تَاًرستٌر ترا کرسة ذٍ هررال طرال
سْویِ ح َر ذر شاًشذّویي ا وپیاذ فزٌّگری ٍرسشری
ذاًشجَیاى کشَر کِ تاتستاى سرال یٌررُ ترِ هیشتاًری
ذاًشگاُ شیزاس تزگشار هیشَذ را اس ى خَذ کٌٌر.
رپیس اذارُ تزتیتترًی ٍ فرَو تزًاهرِ ذاًرشگاُ تفرز
کسة هرال تزًش ایي ذٍرُ اس هرساتقات تَسرد ذاًرشجَ
پارسیا عوزٍاعالیی را اس ذیگرز افتدرارات تیرن تکَاًررٍ
پسزاى ذاًشگاُ تفز عٌَاى ًوَذ.

حضشت هحوذ(ص) ّ :واًا فاطوِ پاسُ تي هي اػت ٍ اٍ سٍشٌایی چشواًن ٍ هیَُ قلة هي اػت ،آًچِ اٍ سا تیاصاسد هشا آصاس هیدّذ ٍ آًچِ اٍ سا خَشحال کٌذ
هشا خَشحال هیکٌذ.
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دو طرح عمرانی و آموزشی دانشگاه تفرش با حضور استاندار مرکسی افتتاح گردید
اص پشٍطُ ّای ػاختواى اداسی پظٍّشی یعقَتی ًؼة،
سػتَساى یاع داًشگاُ ٍ آشپضخاًِ داًشگاُ اص دیگش
تشًاهِ ّای جاًثی حضَس اػتاًذاس هشکضی دس داًشگاُ
تفشؽ تَد .الصم تِ رکش اػت دس ایي آییي هعاٍى
آهَصشی ٍ تحظیالت تکویلی داًشگاُ تفشؽ ٍ هعاٍى
داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشگاُ خَاػتاس حوایت
اػتاًذاسی هشکضی ٍ تخظیض تَدجِ ّای اػتاًی تِ
داًشگاُ تفشؽ شذًذ کِ آقاصادُ اػتاًذاسهشکضی تش
تخظیض تَدجِ ّای اػتاًی دس طَست تعاهل دٍ طشفِ
هیاى اػتاًذاسی ٍ داًشگاُ تفشؽ تأکیذ ًوَدًذ.

اًاهلل ٍ اًاالیِ ساجعَى
خاًَادُ هحتشم عطایی
ضایعِ دسگزشت هشحَم جٌاب آقای هحححوحذ تحقحی
عطایی اػتاد تشتیت تذًی ٍ هشتی فحَتؼحال داًشحگحاُ
تفشؽ ،ها ٍ جاهعِ ٍسصشی سا تِ ػَگ ًشاًذ .تی تشدیذ
فقذاى حضَس ایشاى سٍیذادی ًاگَاس اػت ٍ جثحشاى آى
هیؼش ًیؼت .ایٌجاًة ایي ضحایحعحِ سا تحِ شحوحا ٍ
داًشگاّیاى داًشگاُ تفشؽ تؼلیت گفتِ ٍ اص خحذاًٍحذ
سحواى ٍ غفاس تشای آى هشحَم ،سحوت ٍ هحفحفحشت ٍ
تشای ػایش تاصهاًذگاى طثش ٍ ػالهت آسصٍهٌذم.
حویذسضا طثا
سئیغ داًشگاُ تفشؽ
ّوضهاى تا پٌجویي سٍص اص دِّ فجش اًقالب اػالهی ،دٍ
طشح عوشاًی  61تْوي هاُ تا حضَس اػتاًذاس هشکضی،
فشهاًذاس شْشػتاى تفشؽ ،اهام جوعِ شْشػتاى ،هذیشاى
ٍ هعاًٍیي داًشگاُ تفشؽ ٍ جوعی اص هذیشاى اػتاًی ٍ
هحلی دس داًشگاُ تفشؽ افتتاح ٍ تْشُتشداسی شذ.

تِ گضاسؽ خثشًاهِ ،ایي طشح ّا شاهل افتتاح ػاختواى
کالع ّا ٍ ػایت هْاست تشق داًشگاُ تفشؽ تَد
کِ تااعتثاسی تالغ تش  05هیلیاسد ٍ  055هیلیَى سیال اص
هحل اعتثاسات دٍلتی تِ تْشُتشداسی سػیذ.
گلثاساى قثَس هطْش شْذای گوٌام داًشگاُ تفشؽ ،تاصدیذ

هذیش هؼئَل ً :فیؼِ آقبثبثبئی ،هذیش سٍاثط عوَهی ٍ ػشدثیش :ػویِ ّذایتی
تْیِ عکغ :سٍح ا ...دٍاتگشی گشافیک ٍ صفحِ آسایی  :قشاس گبُ فشٌّگی ؿْذای تفشؽ
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ضرورت تشکیل اتاق فکر در

دانشگاه تفرش در دهه فجر انقالب

روابط عمومی دانشگاه ها

اسالمی و ایام فاطمیه

دس ّششـتویي ًـششؼر ؿششَسای هششذیشاى
سٍاثششط عوَهششی داًششـگبُ ّششب ٍ هشا ششض
پظٍّـی ٍ فٌبٍسی هٌطقِ  ۴شـَس شِ
سٍص چْبسؿٌجِ  ۵۲ثْوشي هشبُ ثشب وش َس
د ششتش عجششذانْی ًششظاد ،هششذیش سٍاثششط
عوَهی ٍصاست علَم ،تحقیقبت ٍ فٌشبٍسی
ثشگششضاس ؿششذ تششـکی اتششبا فکششش سٍاثششط
عوَهیّب دس دػتَس بس قشاس گشفر.
ٍی ثشًبهِّب ٍ ػیبػرّشبی ٍصاست علشَم
دس ساػتبی و هـک ثَدجشِ ٍ اصش ح
تششـکی ت ػششبیتبسی سٍاثششط عوَهششی
داًـگبُّب سا دٍ هَضَع هجت ثِ دس سٍاثط
عوَهی ّب عٌَاى ششد شِ ثبیشذ دس ایشي
ساػششتب اقششذاهبت اػبػششی صششَست گششیشد.
هششذیش سٍاثششط عوَهششی ٍصاست علششَم،
تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثب اؿشبسُ ثشِ اّویشر
جبیگبُ سٍاثط عوَهی ّشب ثشِ ٍیشظُ سٍاثشط

عوَهی داًـگبُ ّشب ثشِ اػشتفبدُ اص ّوشِ
ظشفیر ّب ٍ اثضاسّبی استجبطی دس استقبء ٍ
اثشثخـی سٍاثط عوَهشی ّشب ثشِ ٍیشظُ دس
ف بی هجبصی اؿبسُ ًوشَدُ ٍ ثشش استقشبء
یفی یجشًَیؼی ،ػشَطُ یشبثی ٍ تَنیشذ
هحتَا تأ یذ شد.
گفتشٌی اػشر دس ایششي ًـشؼر هششذیشاى
سٍاثششط عوَهششی داًششـگبُ ّششب ٍ هشا ششض
پظٍّششـی ٍ فٌششبٍسی هٌطقششِ  ۴ششـَس
هؼبئ ٍ هـک ت سٍاثط عوَهیّشب سا دس
ثخؾ ثَدجِ ،تـکی ت ػبیتبسیً ،حشَُ
هذیشیر ٍثگبُ ّب ،تَنیذ هحتشَا ٍ هشـک
ًیشٍی اًؼبًی هطشح ًوَدًذ.
الصم ثِ ر ش اػر هؼٍَل سٍاثط عوَهشی
داًـگبُ تفشؽ ًشیض دس ًـشؼر هشذیشاى
سٍاثط عوَهی داًشـگبُ ّشبی هٌطقشِ ۴
و َس داؿر.

اخبار انتصابات
سئیغ داًـکذُ هٌْذػی ثشا  :د تش ّوبیَى هـکیي لک

دس دّششِ فجششش ٍ پششیشٍصی ؿششکَّوٌذ
اًق ة اػ هی ایشاى ٍ تقبسى آى ثب ایشبم
فبطویِ اّن ثشًبهِ ّبی داًـگبُ تفششؽ
ؿبه پخؾ ػشٍدّبی ووبػشی دّشِ
فجششش ،اجششبس سٍثششی یبدهششبى ؿششْذا ٍ
سٍایتگشششی ،هفشفششی ٍ تجییششي اثفششبد
ؿخصیتی اهشبم یویشٌی هسُ  ،ثشپبیشی
ًوبیـگبُ یبع جَد ثِ ّور هذیشیشر
فشٌّگی ٍ اجتوبعی ٍ اسائِ ثیؾ اص ۲5
پَػتش ثب عٌبٍیي فجشًبهِ ،یشبع ًجشَی
ثخؾ ّبیی اص یطجِ فذ یشِ ٍ صًذگشی
و شت صّشا هع  ،ثبصدیذ اص هش ض ثبًشَ
ًؼیجِ ٍ دنجَیی اص هذدجَیبى ٍ هبدساى
چـن اًتظبس اص دیگش ثشًبهشِ ّشبی دّشِ
فجش دس داًـگبُ تفشؽ ثَد.
قبث ر ش اػر دس ایي ایشبم یجشؼتِ دس
اٍنیشششي گشدّوشششبیی جبهفشششِ ثشششبًَاى
ؿْشػششتبى تفشششؽ هششذیش فشٌّگششی ٍ

اجتوششبعی داًششـگبُ تفشششؽ ثششِ علششر
ففبنیرّبی فشٌّگی ٍی شِ دس ػشط
ؿْش صَست گشفتِ ثَد ،ثِ عٌَاى ثشبًَی
ثشتش ؿْشػتبى ؿٌبیتِ ؿذ.
ثِ گشضاسؽ یجشًبهشِ ،دس ایشبم فبطویشِ
ًوبیـگبُ اًؼیِ انحَسا ثِ ّوشر شبًَى
اّ ثیر هع ثشپب ؿذ .ایي ًوبیـگبُ ثشب
ّذف ثِ تصَیش شـیذى گَؿشِ ای اص
اشثر فبطوِ صّشا هع ثششای اؿشبعِ ٍ
صیبًر اص فشٌّگ اػش هی ٍ هشزّجی،
انگَ گشفتي اص ؿخصیر ٍاال ٍ ثشجشؼتِ
و شت صّشای هشضیِ هع دس صشحي
داًـکذُ علشَم ثشپشب ؿشذّ .ونٌیشي
هشاػن عضاداسی دّشِ دٍم فبطویشِ ثشِ
هذت  ۲ؿت ثِ ّور بًَى اّ ثیشر
هع
هع دس هؼجذ وش شت اثَانفش
داًـگبُ تفشؽ ثشگضاس ؿذ.

