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با رسیذن بُار، طبیعت ردای سبزش بزز     

َا، َشاردسزازان ي      وىذ. چىاين  ته می

بخزص   َا ي سزيدَای فزح لمزیان، وغمٍ

َزا را بزٍ          ي تاسٌ سزمی دَىذ ي اوسان

گززایزی      گطایزی ي َز        مُزيرسی، گزٌ

آير عطزك ي         خًاوىذ. بُار، پیزا    فزامی

ريیص است ي مًس  سزير ي آضای ي بٍ 

َمیه خاطز است وٍ خًاساىی است ي 

َا سززضزار اس سززير ي           با آمذوص دل

 یابذ.   َا معزفت می جان

با دیذن بُار، رحمت ي محبت خزذايوزذ   

آيری . در ایىىٍ چطمٍ مُز   را بٍ یاد می

سًی آدمیزان ي َزمزٍ         ایشد َمًارٌ بٍ

مًجًدات، سزاسیز است ي ما اگزز اي ي        

َایص را فزامًش وىی ، اي َززگزش    وطاوٍ

وىذ ي با دگززگزًوزی       ما را فزامًش ومی

َا ویش بزٍ جزهزًٌ گززی لزذرت             فصل

پزداسد تا ضایذ دلی بٍ یزاد   پایاوص می بی

اي افاذ ي بٍ ضًق اي بزاز زذ ي بززا زز            

َایص، اضزه ضزًق اس          تماضای جهًٌ

چطمی جاری ضزًد. اسزاسزاه جزُزان           

دار خزذاسزت ي جزمزال            َسای، آیىٍ

پزيردگارش را بٍ تماضا گذاضاٍ اسزت.    

َزای     تزیه جهًٌ بُار ویش یىی اس باضىًٌ

تزًان   خذا در جُان َسای است وٍ می

با تماضای آن، ومبی بٍ عال  معىا سد ي     

سًی خذا یزافزت ي جزمزال            راَی بٍ

پزيردگار را بٍ تماضا وطست. طبیعت بٍ  

عىًان یىی اس وطاوٍ َای خذا، سزضار اس 

درس ي عبزت است. دلزی وزٍ بزیزذار          

است، در َز پذیذٌ ای عزبززتزی مزی         

 بیىذ ....

داوطگاٌ تفزش  بزا وزارت تزبززیزه            
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 2 حضشت هحوذ )ف( :   ّش کِ علن جَیذ خذا عْذُ داس سٍصى اٍ ؿَد.  

یککم هح کک  دس حککَصُ اکَزککَط  اص            

ایجککبدهشکض وککشٍیو اکَزککَط  اًککؼبً         

ِ   عٌَاى یم دپبسووبى هیکبى   ثِ ا  دس    سؿکه

 آیٌذُ ًضدیم دس داًـگبُ وفشؽ خجش داد. 

دکهشهٌَچْش سیبح  دس گفهگَ ثب خجشًگبس    

 ِ عٌَاى   خجشًبهِ داًـگبُ گفت: ایي هشکض ث

اًکذاص جْبًک      یم گبم هْن هحل  ثب چـن

دس ساػهب  ًجبت کشُ صهیکي ٍ دس ٍّلکِ           

اٍل ثب آغبص اص وجذیل داًکـگبُ وفکشؽ ثکِ       

یم داًـگبُ ػجض ٍاقع  دس آیٌذُ ًضدیکم   

گشدد. ٍ  اظْبس اهیذٍاس  ًوکَد:      آغبص ه 

هَاصات ایجکبد هشککض وکشٍیو اکَزکَط             ثِ

ّکب  هذیشیکت      ّب ٍ گشٍُ  اًؼبً  دپبسووبى

ػجض ثب جبهعِ ّذف اعضب  ّیبت علوک     

هؼئَالى  کبسکٌبى ٍ داًـجَیبى داًکـگبُ   

وفککشؽ دس قبزککت یککم ثشًبهککِ آهککَصؽ        

ّکککب    ػکککبزِ )آهکککَصؽ    8   عوَهککک 

ُ  وفکیم ػکبزِ    4هکذت      ؿذُ دٍػبزِ کَوب

ػکبزِ دساصهکذت( ثکشا         8هکذت ٍ      هیبى

 0402ٍ هطبث  ثب     4444سػیذى ثِ ػبل 

اًذاص جْکبً  ثکشا      هیالد  کِ ػبل چـن

ثبؿذ دس ایي داًکـگبُ    ًجبت کشُ صهیي ه 

ازوللک     ایي هح ک  ثیکي    گشدًذ.  فعبل ه 

ککِ ّکش اقکذام        اکَزَط  اًؼبً  ثبثیبى ایي 

ِ   هحل  کِ هخهل ّب  هحیط    کٌٌذُ چشخ

وَاًکذ ثبعکم هعکضل        صیؼه  اػکت  هک     

جْبً  گشدد اداهکِ داد: ثکب ایجکبد هشککض          

ّب    وشٍیو اکَزَط  اًؼبً  دس آیٌذُ  ایذُ 

ؿٌبخه  )اکَزَطیک ( ثشا  ًجبت وٌْب     ثَم

ککشُ خکبک  اص هح  کبى  پظٍّکـگشاى ٍ           

حککه  ؿککْشًٍذاى ثَهکک  دس ایککي هشکککض        

آٍس  گشدیکذُ ٍ پکغ اص پککشداصؽ           جوک  

هٌظکَس    علو  دس حذ اجشای  ثِ دیگشاى ثِ

گکشدد. دککهش سیبحک         هک   آهَصؽ اسائِ   

 48افکککضٍد: داًکککـگبُ وفکککشؽ سوجکککِ        

ّب  کـَس سا دس صهیٌکِ داًکـگبُ       داًـگبُ

ػککجض داساػککت ٍ وککالؽ هککؼئَزیي ایککي       

داًـگبُ دس گبم ًْبدى ثِ ػکوت داًکـگبُ    

ػکهبیؾ    صیؼت قبثکل    ػجض ٍ حبه  هحیط 

اػت کِ ایي اهش عضم هب سا دس ایجبد هشککض  

ؿٌبػ  داًکـگبُ وفکشؽ  دٍچٌکذاى           ثَم

ٍ  وککیشیک کککشد: ثشخکک  اص       کٌککذ.    هکک 

ى داًکـگبُ ثکِ       ّب ثب وجْیض ًوکَد    داًـگبُ

ّب  خَسؿیذ   ثشخ  ثب اجکشا         ػیؼهن

وفکیم اص هجذأ پؼوبًذ  ثشخ  ثب حشککت     

دس ساػهب  هذیشیت ثْیٌکِ هکیشف آة ٍ      

اًذ دسحشککت ػکجض ًوکَدى         غیشُ وَاًؼهِ

داًـگبُ خَد گبم ثشداسًکذ ٍزک  هذیشیکت       

آة )پکککبگ ًگْذاؿکککهي ٍ هکککیشف          

وَجِ ثِ پبگ ًگْذاؿهي خبگ )ثب     ثْیٌِ(

حشکککت دس ساػککهب  وفکیککم اص هجککذأ         

پکککؼوبًذّب  وَزیکککذ ( جلَگکککیش  اص      

ّکب     آزَدگ  ّکَا )ثکب هکذیشیت ػکَخت       

فککؼیل ( ٍ هککیشف ثْیٌککِ ػککَخت )ثککب        

ّکککب  وجذیکککذ      اػکککهفبدُ اص اًکککشط     

ٍ ساّگککـب  حشکککت      پیککـٌْبد پککزیش(  

هحلکک  اص دسٍى داًککـگبُ ػککجض وفککشؽ         

ثبؿذ. ٍ  ویشیک کشد: فشصکت ًجکبت       ه 

کشُ صهیي ٍ حشکت صکحیک دس ساػکهب           

وَػکککعِ پبیکککذاس ٍ اجکککشا  هکککیَثبت        

ّب  ػشاى کشُ صهیکي دس صکَست        اجالع

هککذیشیت صککحیک ایککي هعککضل اػککهَاس       

ازوللک  اکَزکَط       ثبؿکذ. هح ک  ثیکي       ه 

ّب  جْکبى دس      اداهِ داد: داًـگبُ  اًؼبً 

ّب  خَسؿیذ  اقکذاهبت   اػهفبدُ اص اًشط 

اًذ کِ دس ایکي صهیٌکِ       خَث  سا اًجبم دادُ

ًیشٍگبُ خَسؿیذ  ثکب     گشدد   پیـٌْبد ه 

  ِ ِ       جزة ػکشهبی صکَست    گکزاس خکبسج  ثک

عٌَاى اقذاه    پبیلَت دس داًـگبُ وفشؽ ثِ

هٌبػککت دس ساػککهب  اػککهفبدُ اص اًککشط        

خَسؿککیذ  دس وکک هیي ثککشن هَسدًیککبص        

داًـگبُ ٍ حه  اًه بل هبصاد ثشن وَزیکذ    

ثککِ ؿککْش وفککشؽ ایجککبد گککشدد. ٍ            

ّکب ثکب ایجکبد هشککض          اگش داًـگبُ  افضٍد:

ثشا  وشٍیو اکَزَط  اًؼبً  گکبم ثشداسًکذ     

صیؼت دس جْبى  دس    عالٍُ ثش ثْجَد هحیط

ساػهب  آهَصؽ هشدم ثَه  ثشا  سعبیکت       

ازفجککب  هحیککط صیککؼه   دس سعبیککت          

ّب  طجیعت صًذگ  سٍصهکشُ خکَد       چشخِ

ؿٌبػک  ثکِ      گبم ثشداؿهِ ٍ ایي هشکض ثکَم 

 ِ جبًجککِ ٍ چٌککذهٌظَسُ دس       هشکککض  ّوکک

ساػهب  ًجبت کشُ صهیي هطکبث  هٌکـَس        

گشدد. الصم ثکِ      وجذیل ه    04دػهَس کبس 

رکش اػت اکَزَط  اًؼبً  ثب اثعکبد ٍػکی     

    ِ ّکب  هعوکبس        خَد  دسثشگیشًکذُ سؿکه

صیؼت  علَم اجهوبع       ؿْشػبص   هحیط 

هذیشیت پؼوبًذ  وشافیکم  اًکشط  ٍ ......         

 ثبؿذ. ا  ه  سؿهِ صَست هیبى ثِ
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 3 حضرت محمذ )ص( :   شُادت برتریه مرگُاست. 

دوتر حمیذرضاا با ا رسیاا دگوا  اٌ          

گساافىذ ري     ۲۲تفاارب بااٍ مىاساا ت      

بزرگذگشت شُذگ پیاا  باادر وارد. باٍ           

گزگرب خ روامٍ مته پیا  بٍ شار   یار      

 گست:

 وذٌ و ُذگشته یااد شاُذگا گوما             

تاااذگي  حروااات گومااا            باػااا 

                                            گست. 

 مما  مؼظم رَ را )مذظلٍ گلؼالی(     

شااُادت  ػاازت گبااذا گساات ي شااُذگ         

دگرگن پیري ا ي آ گدا ي گساتم     م ؼل

گمان حك بزرگ شُیذگن بر      و ًروذ. بی

گردن ملت ما  بسی ػظیم گست ي ػازت   

ي گمىیت گمري  و ًر  مرًَن مجاَاذت       

ي جاوف اوی شُیذگوی گست وٍ باا با            

جان خًد دررگٌ دفاع گ  گس   ي حرگست    

تاریه مماا  ي       گ  مر َاا و ًر  بٍ ػالی 

درجٍ وزد خذگا خًد دست یافتىذ ي باٍ   

بروت شُذگا گوما   ي دفااع مماذ           

گساات وااٍ گمااري   گیاارگن گساا می در         

گلمللای بار      َاا ػلمی  ملی ي بیه    ػربٍ

 للل رفیغ گفتخار گیستادٌ گست.

گساافىذ ري     ۲۲ گیىجاوااد در آسااتاوٍ      

بااٍ ومایىااذگی گ    »  بزرگذگشات شاُذگ   «

گساتیذ  واروىان ي دگوا جًیان دگوا  اٌ     

تفرب باٍ ري  پرفتاً  َماٍ شاُیذگن          

فرستیم ي یااد ي واا  شاُذگا            دريد می 

ٍ    يگالممااا  وااٍ َااستی   پااا    شااان رگ باا

گستمرگر حیات گس   ي سربلىذا ملت ي     

واا ًر ػزیزمااان فااذگ ومًدوااذ  ػزیااز        

 دگریم. می

يتؼالی رَريا خالصاوٍ   گ  خذگيوذ ت ارن 

دررگٌ ي َذف شُذگا گرگومایاٍ گوما           

 گس می رگ مسئلت دگر .

 

 حمیذرضا ب ا                    

 رسیا دگو  اٌ تفرب             
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مسئً  بسیج دگو جًیی دگو  اٌ تفارب     

وفر گ  دگو جًیان گیه دگو  اٌ    ۵۶گ  گػزگ  

بااٍ گرديا رگَیااان وااًر باارگا با دیااذ گ          

مىاطك ػملیاتی جى ی جىً  و ًر خ ر   

 دگد.

گبًگلفضل دلجً در حاشیٍ مرگسام گػازگ           

وفار    ۰۴دگو جًیان گفت: گ  گیاه تؼاذگد       

وفاار خًگَاارگن دگواا جً       ۲۶باارگدرگن ي    

گ  مىاطك    باشىذ وٍ بٍ مذت چُار ري  می

ػملیاااتی شاالمهٍ دَ يیااٍ  ط سیااٍ         

 وىىذ. ًَیزًَ ... با دیذ می

يا تريیج فرَىگ گیثار ي شاُادت ي واذٌ    

دگشته یااد ي خااطرٌ شاُیذگن رگ گ              و ٍ

گَذگف گرديَاا رگَیاان واًر برشامرد ي          

گفزيد: دفاع ممذ  یه ثريت بارگا گیاه        

شاًد ي َار ثريتای         مرد  محاسً  مای    

ویا مىذ فىايرا گست واٍ فىاايرا دفااع          

جاز رگَیاان واًر ي واذٌ         ممذ  چیزا بٍ

 دگشته یاد شُذگ ویست. و ٍ

مسئً  بسیج دگو جًیی دگو  اٌ تفارب     

دگشته یاد شاُذگ یاه      گدگمٍ دگد:  وذٌ و ٍ

يظیفٍ بر گردن ما گست  یرگ آواان للاٍ رگ     

     ٍ ساًا رسات ارا لاذ         پیذگ وماًدٌ ي با

بردگشتىذ ي ما دگو جًیان ویز بایاذ شاُذگ    

رگ سرمااا ك خاااًد لااارگر دگدٌ تاااا            

ضمه سارلًحٍ لارگر دگدن در         بتًگویم

       ٍ َاااا   گیثااار ي گ خًدگ شاات ی بااٍ للاا

یافتٍ تا لاذمی در ماسیر         دست  پی رفت

 پی رفت و ًر بردگروذ.

َاا دفااع مماذ      دلجً  با دیذ گ  یادمان

َااا جىاً   برگازگرا َیئات          در ج ٍُ

گاایرا گ     ماا َ ی در طااً  ساافر  بُاارٌ     

ريحاویت مؼظم ي رگيیاان باتجرباٍ دفااع          

      ٍ َااا گیاه سافر        ممذ  ي ... رگ گ  برواما

مؼىااًا ػىااًگن ي خاطرواا ان واارد:          

دگواا جًیان در طااً  گیااه ساافر بااا           

َاا شُذگ ي گما  شُذگ )رٌ( تجذیاذ    آرمان

 وىىذ. میثاق می

تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه تفرش 

 با شهدا در اردوی راهیان نور 



 4 حضشت هحوذ )ف( :   حکایت کؼى کِ علن آهَصد ٍ اص آى ػخي ًکٌذ چَى کؼى اػت کِ گٌجى ًْذ ٍ اص آى خشج ًکٌذ. 

تِ گزضاسؽ خثشًاهزِم هشاػزن اخمماه زِ        

ت ؼت ٍ ًْو زي گشدّوزایم هزؼنَ ى         

ّای ػشاػش کـَس     هشاکض هـاٍسُ داًـگاُ

هزاُ ٍ تاّزذب تشسػزم         تْوزي   03ٍ  92

ًقززؾ هشاکززض هززـاٍسُ دس خزز َف          

دیذُم تَاًوٌذػاصی دس    داًـجَیاى آػ ة

تذٍ ٍسٍد تِ جاهعِم پ ـگ شی اص اعم زادم  

داًـگاُ عاسی اص دخاً اتم اجشای طزش        

ػزز وای صًززذگمم تشت ززت دسهززاًگش دس       

ّای عاطفمم هزـاٍسُ ؿزیلم ٍ          ؿکؼت

تح  لمم پ زـگ شی اص ایزذص ٍ کزاًَى           

ّو اساى ػالهت سٍاى تِ ه ضتزاًم هشکزض    

هـاٍسُ داًـگاُ صٌعمم اه شکث ش تشگضاس    

ؿززذ. دس ایززي هشاػززن هشاکززض هززـاٍسُ         

دس چْزاس     2۹ّزای تشتزش ػزا          داًـگاُ

 ٍ فعززا   ػزز م هومززاصم ًوًَززِم تشتززش     

ؿذُ ٍ هَسدتقزذیش رزشاس گشفمٌزذ.       هعشفم

داًززـگاُ   2ّوچٌ ززي دس ایززي اسصیززاتم      

فشدٍػم هـْذم ؿ شاصم علزن ٍ صزٌعتم       

صززٌعمم ؿززشیرم کشدػززماىم تجٌززَسدم      

صززٌعمم کشهاًززـاُ ٍ داًززـگاُ تفززشؽ       

عٌَاى هشکض هـاٍسُ تشتزش داًزـجَیم          تِ

هعشفم ؿذًذ.  صم    602۹کـَس دس ػا  

تِ رکش اػت هشکزض هزـاٍسُ داًزـجَیم      

  ِ عٌَاى   داًـگاُ تفشؽ ً ض ػا  گزؿمِ ت

دس   602۱هشکض هـاٍسُ فعزا  دس ػزا          

ّای کـَس اًمخاب ٍ تقذیش    ه اى داًـگاُ

ؿذ.  گفمٌم اػت ًاصشُ یعقَتزم فزش دس     

  ِ عٌزَاى کاسؿزٌاع هزؼنَ         ایي ٍاحذ ت

 تَد.   2۹هـیَ  فعال ت  دس ػا  

مرکس مشاوره دانشگاه تفرش مرکس 

 مشاوره برتر کشور شذ

دٍه ي ًـؼت تخ  م هثزاًم فکزشی ٍ      

صیزؼتم    تؼمش فشٌّگم دس هذیشیت هح ط   

ای تا حزضَس    اکَلَطی اًؼاًم ٍ ًگاُ چشخِ

کاسهٌزززذاىم کاسؿٌاػزززاى ٍ هزززؼنَل ي      

ّا ٍ اعزضای ّ زات        ّا ٍ کاسگاُ آصهایـگاُ

 علوم دس داًـگاُ تفشؽ تشگضاس گشدیذ.

تِ گضاسؽ خثشًاهِم دکمش هٌَچْش سیاحم   

اػززماد داًززـگاُ گَتٌززثش  ػززَ ذ ٍ          

الوللزم اکَلزَطی      آسؿ مکت ٍ هحقق ت ي   

دس ایي ًـؼت پ شاهَى هثزاًم ٍ         اًؼاًم  

هفززاّ ن هشتززَ  تززِ اکَلززَطی اًززؼاًم        

       ِ ّزای    ػخٌشاًم ًوَدًذ. تَجِ تزِ چشخز

تْ زِ کووَػزتم       ػزاصگاس تزا طث عززتم  

ّای هح ط    پٌل ّای خَسؿ ذیم آلَدگم 

صیؼممم صتالِ ٍ تَػزعِ پایزذاسم تفک ز           

صتالِم چشخِ هَاد صا ذ ٍ تِ صفش سػزاًذىم    

تاصیافززت پززؼواًذّای خ شًززاا ٍ اسا ززِ      

ّای هخملزر دس خز َف تاصیافزت          سٍؽ

ِ   پؼواًذ اص هْن ؿزذُ دس     تشیي هثاحث اسا 

دٍه ززي    ایززي ًـززؼت تخ زز م تززَد.      

ًـؼت تخ  م هثزاًم فکزشی ٍ تزؼمش          

صیززؼتم   فشٌّگززم دس هززذیشیت هح ززط     

      ِ ای ٍیزظُ     اکَلَطی اًزؼاًم ٍ ًگزاُ چشخز

کاسهٌزززذاىم کاسؿٌاػزززاى ٍ هزززؼنَل ي      

ّا ٍ اعزضای ّ زات        ّا ٍ کاسگاُ آصهایـگاُ

یکـٌثِ    ّای  طم دٍ سٍص دس تاسیخ علوم 

اػفٌذهاُ تزِ ّوزت       6۱ٍ  60  ٍ دٍؿٌثِ

هذیشیت پظٍّـم ٍ گشٍُ پظٍّـم پایزؾ   

کوزززم ٍ ک فزززم ػززز ا ت داًزززـگاُ        

 تشگضاس ؿذ.  تفشؽ

نشست تخصصی مبانی فکری و بستر 

فرهنگی در مذیریت محیط زیست، 

 اکولوشی انسانی در دانشگاه تفرش

 اخبار انتصابات

 س  غ داًـکذُ هٌْذػم صٌایع:  دکمشحو ذسضا گلوکاًم

 س  غ هشکضهـاٍسُ ٍ تْذاؿت:  هٌْذع کشین صسج ٌم

 جشن میالد حضرت زهرا  )س(

 در خوابگاه های دانشگاه تفرش
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هحفل اًس تا قرزنى کرزین شراهگاُ دٍشرٌثِ          

جوعرِ  ریاسرت       ّفتن اسفٌدهاُ تا حضَر اهام

سزپزسررت درررتز ًْرراد رّررثزی  هعرراًٍ ي ٍ        

هرردیزاى  اسررا  د  داًررشجَیاى ٍ جوعرر  اس         

هررسالَ ى هحلرر  ٍ شررْزًٍداى در سررا ي          

اجتواعات حاج اتزاّ ن ًص ز داًرشگاُ  فرز      

جوعررِ   تزگشارشررد.تِ گررشار  خثزًاهررِ  اهررام    

شْزستاى  فز  در ایي هحفل ًَراً  تا ت راى   

ایي کْشاى داًشگاُ تزگشاری ایٌگًَرِ هحاررل    

است  گفت: سراحت داًرشگاُ دارای جایگراُ          

رر ع  است ٍ اسرتفادُ اس اسرا  د قزنًر  ترِ          

هٌظَر رزاّن ًوَدى تستزّای عول تِ قرزنى       

ٍ  زٍیج هعٌَیرت قرزنى در سًردگ  اررزاد ٍ              

تاشد.حجت ا سالم خداهر    جاهعِ اثزگذار ه 

تا اشارُ تِ نیات ٍ رٍایرت در سه ٌرِ ررض لت          

قزائت قزنى کزین ارشٍد: یک  اس اصرَ  قرزنى        

 اک د تز قزائت نى اسرت ٍ  سم اسرت ّورِ              

ارزاد تا  َجِ تِ سًدگ  ٍ حجن هشغلِ ٍ کرار        

خَد در قزائت قزنى کَشاتاشرٌد.ٍی ترا ت راى       

ایي کِ اًس تا قزنى راُ رس دى ترِ  کاهرل ٍ         

سعادت است اداهرِ داد: ترز اسرای نیرات ٍ              

رٍایات اس قاری قزنى کزین تالّای دً َی ٍ اس     

شررًٌَدُ قررزنى کررزین تالّررای نخررزت رررر         

گزدد اس ایٌزٍ  اک د تز خَاًدى قزنى کزیرن    ه 

ٍ  أهل ٍ  دتز درقرزنى کل رد ًجرات جاهعرِ             

است.سزپزسرررت ادارُ  ثل غرررات اسررراله        

شْزستاى  فز  ً ش در ایري هحفرل ًَراًر            

گفت: اًس ترا قرزنى کرزین حرال  هرشکالت           

ا سررالم رح ررن اّزهرر      تررشزیت اسررت.حجت 

کِ غفلت اس قزنى ٍ تزداشت غلرظ اس    تات اى ایي

نیات ٍ رٍایات ایي کتاب تاعث تِ ٍجَد نهدى     

هاًٌد داعش گزدید اداهِ داد:     گزٍُ  کف زی تِ

پ ادُ ًوَدى ٍ رًٍق هعٌَیرت قرزنى در تعرد           

سًدگ  ٍ جاهعِ تستز ایجاد سًدگ  رٍشري در    

کرراًَى گررزم خرراًَادُ ٍ سررعادت جاهعررِ           

است.سرررٌزاً  رئ ررس ادارُ اٍقرراو ٍ اهررَر        

خ زیِ شْزستاى  فز  پ زاهَى ار ثاط ٍقر     

ٍ علن ٍ حَسُ ٍ داًشگاُ   الٍت نیا   چٌد اس       

کالم ا.. قزنى هج د  َسظ استاد عثدا وحورد     

پَر عاشَری قراری هوتراس کرشَری ٍ اسرتاد          

هسعَد اکثزی حارظ کل قزنى ٍ ًرثِ علور      

ٍ اجررزای  َاشرر س  َسررظ گررزٍُ  َاشرر س          

ِ     ا ولل  تق ِ ا... اس هْرن    ت ي ّرای     رزیي تزًاهر

جاًث  ایي هحفل ًَراً  ترَد کرِ ترِ ّورت            

کرراًَى قررزنى ٍ عررتزت ٍ هرردیز رزٌّگرر  ٍ          

اجتورراع  داًررشگاُ  فررز  ٍ تررا ّوکرراری         

شْزداری  ادارُ  ثل غات اساله  ٍ ادارُ اٍقاو   

 ٍ اهَر خ زیِ در داًشگاُ  فز  تزگشار شد.

 محفل انس با قرآن کریم 

 در دانشگاه تفرش برگسار شد  

دکررتز حو در ررا صررثا رئ ررس        

داًشگاُ  فرز  در پ راه  پٌجرن         

   ِ ًرص زا دیي    اسفٌدهاُ  َ د خَاجر

عَس  ٍ رٍس هٌْردی را  ثزیر          

گفت.تِ گشار  خثزًاهِ هتي پ رام  

 تِ ایي شزح است:

پٌجن اسرفٌدهاُ  خجرستِ سادرٍس       

داًررررشوٌد تررررشر  ایزاًرررر        

ًررص زا دیي عَسرر   رٍس      خَاجررِ

هٌْدی ًاهگذاری شدُ است.تدٍى  

شرر  ًاهگررذاری رٍس تشرگداشررت     

ِ  خَاجِ عٌرَاى    ًص زا دیي عَس  ت

شررررص ت  ًوًَرررِ ٍ ا گرررَ در        

هٌْدس  کْي ایزاى اسراله   ترِ        

ًام رٍس هٌْدی  در راستای  َجرِ   

تِ ًقش ٍا  ٍ ارسشوٌد هٌْدسر ي  

عٌرَاى  الشرگزاى ٍ پ رشگاهاى         تِ

پ ررشزرت ٍ سرراسًدگ  در کررشَر      

تاشد کِ ترا  عْرد ٍ  فکرز در             ه 

ّ رر    عزصررِ علررن ٍ عوررل ترر        

کٌٌررد.   چشوداشررت   ررال  هرر    

ایٌجاًة  وي  قردیز ٍ  رشکز اس         

سحوررات  ررال  گررزاى عزصررِ        

هٌْدسررر  داًرررشگاُ  ایررري رٍس      

پزارترررار را تررِ ّوررِ هٌْدسرراى       

هتعْررد  ثزیرر  ٍ  ٌْ ررت عررز       

ًواین. اه رد اسرت داًرشجَیاى       ه 

اهزٍس ٍ هٌْدساى ررزدا ترا رعایرت      

هقزرات هٌْدسر   حفرظ اخرال         

ای ٍ تا استفادُ اس خالق رت ٍ    حزرِ

ًثَغ جَاً  ّواًٌد تشرگاً  چرَى     

ًص زا دیي عَس  ًام ایرزاى   خَاجِ

اسرراله  را پررزنٍاسُ  ررزاس دیررزٍس       

 ًوایٌد.

گفتررٌ  اسررت تررِ هٌاسررثت رٍس       

   ِ ًررص زا دیي   تشرگداشررت خَاجرر

عَسرر  هزاسررن رٍس هٌْرردی در      

 داًشگاُ  فز  تزگشار شد.  

پیام تبریک رئیس دانشگاه تفرش در   

 طوسینصیرالدین  بسرگداشت خواجه

 تریبون آزاد دانشجویی در  

 دانشگاه تفرش برگسار شد

اًرقرالب   ”  زیثَى نساد تا هرَ رَ        

ّفتن اسفٌد تِ ّوت “  اساله  ایزاى

اًجوي اساله  پر رشرزٍ داًشرگراُ        

 فز  در صحي داًشرکردُ عرلرَم       

تزگشار ٍ هَرد استقثا  داًشجرَیراى   

 قزار گزرت.
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مراسم جشنه میش د حشضرت زَشرا ) ( ي             

اسفىذماٌ با    12تجلیل از خاوًادٌ مؼظم شُذا  

حششضًر رسیششن داوششنگاٌس سرپرسشش  وُششاد         

ومایىششذگم ممششاظ مؼظششم رَششوریس مؼششايویهس      

مششولًلیه محلششم ي داوششنجًیان در سششاله         

اجتماػات حاج ابراَیم وصیر داوشنگاٌ تفشر      

 برگسار شذ.

بٍ گسار  خوروامٍس مذیر حشًزٌ ػلمیشٍ امشاظ          

صادق )ع( شُرسشتان تفشر  در ایشه آییشه            

ضمه توریک فرارسیذن می د حشضرت زَشرا        

) ( گف : حضرت زَرا ) ( از جایگاٌ بلىشذ     

باششذ کشٍ در حذیش          ي مرتفؼم برخًردار مم 

کواء ابؼاد شخصیتم ایشنان مرشرگ گردیشذٌ       

االس ظ محشوه تمشم زادٌ افشسيد:        اس .حج 

یکم از ابؼاد شخشصیتم حشضرت زَشرا ) (           

بخشش ششیؼیانس      ػىًان اصًل کلشم ي الُشاظ     بٍ

   ٍ ػىشًان الگشً بشٍ        ػوادت خالصاوٍ اس  کشٍ بش

کشٍ    گشردد.يی بابیشان ایشه       شیؼیان تًصیٍ مم

گشیرد    ػوادت خالصاوٍ از وی  اووان ونأت مم  

اضافٍ کرد: ػوشادت خالشصاوٍ زمشاوم کشٍ ايج           

گیرد بُتریه مشصلح  را پیشش ريی اوشوان           

االسش ظ تمشم زادٌ ادامشٍ         دَذ. حج   قرار مم

داد: سالريز تًلذ حضرت زَرا ) ( مصادف بشا  

تًلششذ امششاظ خمیششىم )رٌ( بىیاوگششبار اومشش          

اس مم ایران اس  کٍ ایمان ي اوذینٍ ایشنان     

تریشه    در سرح جُان اثرگبار گردیذ ي بشسر      

 اوم   قرن بیوتم را رقم زد.

رسین داونگاٌ تفر  ویس در ایه آییه ضشمه       

اسششفىذ سششالريز بسرگذاششش      11گرامیذاششش   

مماظ شُذا گف : شُادتس ػست ابذی اسش  ي      

داران پشششیريزی ي آزادی ي         شششُذاس مشششنؼل  

 وؼمتان ما در کنًروذ. استم ل ي يلم

دکتر حمیذرضا صشوا افشسيد: ػشست ي امىیش            

فشناوم    امريز کنًرس مرًَن مجاَذت ي جشان      

شُیذاوم اس  کٍ بشا بشبل جشان خشًد درراٌ           

دفاع از اس ظ ي حراس  از مرزَای کنًرس بشٍ     

تریه مماظ ي درجٍ وسد خذای خًد دسش    ػالم

یافتىذ ي بشٍ برکش  ششُذای اومش   ي دفشاع            

ممذ  اسش  کشٍ امشريزس ایشران اسش مم در             

المللشم بشر قلشل        َای ػلمم ملم ي بیشه   ػرصٍ

رفیغ افتخار ایوتادٌ اس . يی ادامٍ داد: ایشه     

قذر بار سشىگیىم    ازخًدگبشتگم شُذای گران

از مولًلی  را بر گردن ما وُادٌ اس  کٍ ایشه  

امر رسال  مشا را کشٍ رَشريی خالشصاوٍ راٌ ي            

َذف شُذای گراومایٍ اوم   اسش مم اسش         

 ومایذ. ديچىذان مم

مؼايو  داونجًیم ي فرَىگم داونگاٌ تفشر      

ویس در ایه مراسم گفش : حشضرت زَشرا ) (       

ايلیه مذافغ يالی  اس  کٍ با تماظ يجشًد در     

برابر اوحرافات ایوتاد. دکشتر محمشذ حویوشم          

بابیان ایىکٍ ػىصر مُم وظاظ حکًمشتم ششیؼٍ    

ساالری دیىم اس  افسيد: مردظ در وظشاظ    مردظ

سشاالری دیشىم ديششادي         موتىم بشر مشردظ    

   ٍ پیشش    حکًم  اتفاقات را تجربٍ ي اوم   را ب

 بروذ. مم

تجلیل از پىج خاوًادٌ مؼظم شُذای داوشنگاٌ    

تفر س تمذیر از مماظ باوًان شاغل در داوشنگاٌ  

اوذرکاران محفشل اوشن     تفر س تجلیل از دس 

با قرآن کشریم يگلوشاران ي ػررافشناوم مشسار            

شُذای گمىاظ داوشنگاٌ تفشر  بشٍ مىاسشو         

اسفىذ ريز بسرگذاش  ششُذا از      11فرارسیذن 

تریه بروامٍ جىوم ایه مراسم بًد کشٍ بشٍ      مُم

َم  ستاد برگساری جشنه میش د کًثشر در           

 داونگاٌ تفر  برگسار گردیذ.

 جشن میالد حضرت زهرا )س( در 

َمسمان با فرارسیذن َفتٍ احوان     دانشگاه تفرش برگسارشد

ي ویکًکشششاریس بازارچشششٍ خیریشششٍ     

داوششنجًیم بششا ػىششًان  امیششذ ريز       

اسشفىذماٌ بشٍ    21الم    2۱یکنىوٍ  

احمشر ي امشًر       َم  کشاوًن َش ل    

خیریٍ داوشنگاٌ تفشر  در محشل         

َای داسمم ایشه داوشنگاٌ     وماینگاٌ

 گنایش یاف .

بٍ گسار  خوروامٍس مذیر فرَىگشم   

ي اجتمششاػم داوششنگاٌ تفششر  در       

حاشیٍ برگساری ایه بازارچٍ گف :      

غرفٍس اوشًاع     6در ایه وماینگاٌ در  

دسششتم ي    مششًاد غششبایمس صششىایغ    

سشیهس آثشار      سًغات تفر س َفش    

َىری ي طراحم ي وماشم کًدکشان   

ششذٌ اسش . اػظشم ػشوگری           اراسٍ

بابیان ایىکٍ ایه وماینگاٌ َرسشالٍ     

در آستاوٍ ػیشذ وشًريز بشٍ َمش            

داوششنجًیان ایششه داوششنگاٌ اراسششٍ      

شًد افسيد: درآمذ حاصل از ایه   مم

ومایشششنگاٌ صشششرف کمشششک بشششٍ      

َششای ویازمىششذ ي ایتششاظ         خششاوًادٌ

احمشر ي     شىاسم شذٌ تًسط َش ل 

کمیتشٍ امشذاد امشاظ خمیشىم )رٌ(          

شُرستان تفر  خًاَذ ششذ. يی       

ادامٍ داد: در ایه بازارچٍ َمچىیه   

َای بازی ي سشرگرممس غرفشٍ      غرفٍ

مىظشًر اوجشاظ تشو         احمر بٍ َ ل

َششای   قىششذ خششًن ي غرفششٍ دسشش      

َشای    مىظًر اراسٍ وماششم   مُربان بٍ

کًدکشششان ي آرزيَشششای ایتشششاظ ي       

 شذ.   محوىیه ویس اراسٍ

 امید بازارچه خیریه

 مراسم روز درختکاری در  

 دانشگاه تفرش برگسار شد
مراسم ريز درختکاری بٍ مىاسشوش    

گرامیذاش  َفتٍ مىابغ طویؼشم ي    

ريز درختکاری ريز ديششىشوشٍ بشا         

حضًر مؼاين اداری مالم داونشگشاٌس   

مذیرانس کارکىان ي داونجًیشان در    

 داونگاٌ تفر  برگسار شذ.

بٍ گسار  خوروامٍس  مؼاين اداری ي 

مالم داونگاٌ تفر  در ایه آییه با 

کٍ ایه داونگاٌ رتشوشٍ      اشارٌ بٍ ایه

داونگاٌ سشوشس را در مشیشان              21

َای کنًر داراس س گشفش :    داونگاٌ

َای فضای سوشس داونشگشاٌ       ايلًی 

َشای     تفر  با تًجٍ بٍ محذيدیش  

ومایشذ.   آبم در سال جاری تغییر مم

دکتر ووم ا... گًدرزيوذ چشگشیشىشم       

افسيد: تنکیل کمیتٍ فضای سوس ي    

َای گیاَم با وشیشاز    استفادٌ از گًوٍ

تشریشه      کم بٍ آبشیشاری از مشُشم          

مشىشظشًر     َای ایه داونگاٌ بٍ ايلًی 

سًی داونگاٌ سشوشس در        حرک  بٍ

 سال آیىذٌ اس .     

در ایه مراسم مذیرانس مشؼشايوشانس      

کارکىان ي داونجشًیشان داونشگشاٌ       

مىظًر تريیشج فشرَشىش         تفر  بٍ

حفظ مىابغ طویشؼشم ي پشًششش         

گیاَم ي ایجاد بوتری پشا  بشرای     

س م  ريگ ي ريان بٍ غر  وشُشال   

ري    کاج ي سري در موشیشر پشیشادٌ        

َای خشًاَشران      کتابخاوٍ بٍ خًابگاٌ

 ایه داونگاٌ پرداختىذ.
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 تقدیر وزارت علوم از عملکرد کبرشنبس  

 درگبه فرهنگی دانشگبه تفرش

رئیسس ِ ٍ هسس  َ ى     ًشسس ت ّی سست 

داًشگاُ تفسز  تسا اعسضاو اسَراو          

اسالهی اْز تفسز  تاّسذت تماهس       

دٍجاًثسسِ ٍ اسسسهفادُ اس تزویسست ٍ         

ّسساو علوسسی ٍ پیٍّسسشی       پهاًسس ی 

داًشگاُ تفز  رٍس دٍاسٌثِ ّسشهن        

اسسسسفٌذهاُ در سسسسالي یزدّوایسسسی     

هزحَم کاریاتی ایي داًسشگاُ تزیسشار      

 یزدیذ.  

رئیس داًسشگاُ      تِ یشار  خثزًاهِ، 

تفسسز  در ایسسي ًشسس ت  سسوي          

خیزهقذم ٍ اتزاس خزسٌذو اس حسضَر   

اعسسضاو اسسَراو اسسْز تفسسز  در        

داًشگاُ یفست: داًسشگاُ تفسز  تسا          

سسساد داراو    03قسسذههی تیسسش اس      

پهاً ی  تالقَُ ااه  اسساتیذ ّیس ت     

علوی هجزب ٍ تَاًوٌسذ، کارهٌسذاى        

پسسسزتال  ٍ دلسسس َس، داًسسسشجَیاى      

ّسا، ت سیس ات      هٌذ، سیزساخت   عالقِ

 تااذ.   سیزتٌایی هی

دکهز حویذر ا طثا اوسشٍد: داًسشگاُ    

تسز    اهکاى اًجام ومالیت آهَسای تسال   

ّاو وٌی   اش ّشار داًشجَ در راهِ

او در راسسهاو      راهِ  هٌْذسی ٍ تیي 

اسهفادُ اس ایي پهاً ی  تالقَُ توایس   

ٍاوز ٍ ٍتیفِ دارد تماه  ٍ ّوکسارو   

او تا اَراو هحسهزم اسْز     جاًثِ ّوِ

تِ ًوایٌذیی اس اْز تفسز  دااسهِ         

تااسسسذ، تغَریکسسسِ اس تزویسسست ٍ        

تَاًوٌسسسسذو داًسسسسشگاُ حذاک سسسسز    

 تزدارو اًجام پذیزد.   تْزُ

ٍو اداهسسِ داد: داًسسشگاُ تفسسز  در        

راسهاو ه هَریت داًشگاُ ً   دٍم،      

ّساو اٍلیسِ      سَم ٍ چْارم، سیزساخت

ّسساو هخهلسسو پیٍّسسشی،     در تخسسش 

تٌیساى،    ّاو داًش هزاکش راذ، ازکت

تااسذ.    ارتثاط تا طسٌمت را دارا هسی        

رئیس اَراو اسالهی اسْز تفسز         

ًیش در ایي ًش ت یفت: ایي ًش ت    

تاّذت اسهفادُ اس تزویست داًسشگاُ        

تفز  اسجولِ اساتیذ ٍ داًسشجَیاى       

تسسزاو کوسس  تسسِ اسسَراو اسسْز ٍ         

 اذُ است.   اْزدارو اًجام

ّاو   علی لغفی اوشٍد: یکی اس اٍلَیت  

اَراو اْز تماه  تسا اسْزًٍذاى ٍ         

ّساو    ه  َ ى ٍ یام ًْادى در عزطِ

کار ٍ ومالیست هَوست تسزاس یذاسهِ           

است. در ایي ًشس ت هقسزر یزدیسذ         

اَراو هحهزم اْز، لی هی اس ًیاسّا   

ٍ هشکالت سغح اْز را در اخهیسار        

داًشگاُ قزار دادُ تا ح ة هسَرد در     

ًاهسِ    خظَص ّز ی  در قالة تَاوت    

 ِ ّاو عولی، تحقست ایسي        ّائی سهیٌ

تماهسس  ٍ ّوکسسارو هْیسسا ٍ وزاّسسن        

 یزدد. 

ّساو هزتثسظ      در ایي راسها کساریزٍُ   

طَرت عولیاتی هَ سَ     تشکی  تا تِ

    ِ ّساو    را پیگیزو ًوایٌذ.ایجاد سهیٌس

هخهلو ّوکارو تیي اَراو اسْز ٍ   

داًسسشگاُ تفسسز  در سهیٌسسِ ارائسسِ        

خسسسذهات یسسس هزدُ آهَساسسسی ٍ       

ّاو هخهلسو     آهَسای تِ تخش کو 

خظَطسسسی ٍ دٍلسسسهی در قالسسسة         

ُ      تزًاهِ هسذت ٍ     ریشو آهَساسی کَتسا

ّاو پیٍّسشی   تلٌذهذت، ارائِ ومالیت

تَسظ داًشگاُ، تزقزارو ارتثاط تیسي    

یزاى ٍاحذّاو طٌفی کَچ    طٌمت

تسسا داًسسشگاُ در قالسسة هزاکسسش راسسذ.       

ّوکارو در خظَص ه ائ  هزتسَط       

تِ یزداسگزو تسا تَجسِ تسِ ٍجسَد            

پهاً ی  تسالقَُ در اسْز ٍ هٌغقسِ.          

تقَیت تزقزارو ارتثساط تسا طسٌمت،         

تسِ اسَراو اسْز ٍ        اخهظاص دوهز   

ّا در داًشگاُ تفسز        اًجوي تفزای

هٌظسسَر حسسضَر در جلسس ات ٍ          تسسِ

تزیي  اذُ اس هْن ّاو تشکی  کاریزٍُ

 هظَتات ایي ًش ت تَد.

نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگبه 

تفرش بب اعضبی شورای اسالمی شهر 

دکهز وض  ا... ایزجسی، هسذیزک  وزٌّگسی ٍ          

اجهواعی ٍسارت علَم، تحقیقات ٍ وٌساٍرو اس     

عولکزد کاراٌاس دریساُ وزٌّگسی داًسشگاُ         

تفز  تقذیز کزد. تِ یشار  خثزًاهسِ  عثست    

ِ    ارسیسساتی آهسسذُ اس عولکسسزد      عوسس   ّسساو تسس

    ُ ّسساو   کاراٌاسسساى دریسساُ وزٌّگسسی داًسسشگا

، اس  69هساُ     دٍلهی کسشَر در ًیوسِ دٍم دو        

اعظن ع گزو هذیز وزٌّگی داًشگاُ تفسز      

ّاو هَردًظسز    تقذیز اذ.یفهٌی است ااخض

رٍس تسَدى آهسار ٍ اعالعسات         در ایي ارسیاتی تِ

وزم جاهع وزٌّگی، سسزعت عوس  در تثست           

ّسا، تمسذاد یسشار  ومالیست          یشار  ومالیست  

اذُ تِ ً ثت تمذاد داًشجَیاى داًسشگاُ    تثت

اذُ   ٍ ارتثاط ه هوز تا دریاُ وزٌّگی  عٌَاى

 است.  

  برپبیی نمبیشگبه در دانشگبه تفرش  

دٍ ًوایشگاُ ّوسشهساى در دٍ داًشسکسذُ            

هٌْذسی ٍ علَم در اسفٌذ هاُ در داًشسگساُ   

 تفز  یشایش یاوت.

تِ یشار  خثزًاهِ، در ًوایشگاُ هثارسُ تسا     

پَسهز، عکس ٍ ًسقسااسی تسا            ۰33اعهیاد 

ّاو ًاای اس اعهیاد کِ تَسظ  هَ َ  آسیة

اًذ در همسزع   اذُ داًشجَیاى کشَر عزاحی

دیذ داًشجَیاى قزار یزوت. ایي ًوایشگاُ تسِ   

ّوت هذیزیت وزٌّگی ٍ اجهواعی داًشگساُ  

 ۸تفز  تا هحَریت پیشگیزو اس اعهیاد  اس   

 اسفٌذ تزپا یزدیذ.   ۰۱تا 

ًوایشگاُ کهاب تاّذت تقسَیست وسزّسٌس         

هغالمِ خظَطًا در هیاى قشسز داًشسجسَ ٍ        

جلذ کسهساب    ۰33وزّیخهِ ٍ جَاى تزپا اذ 

عٌَاى تا هسَ سَعسات خساًسَادُ ٍ           ۰۱3در 

اٌاسی، تزتیهی، رهاى، داسهاى، هذّثی  رٍاى

درطذ در هسمسزع      ۱3ٍ عوَهی تا تخفیو 

هٌذاى تِ وزّسٌس  هسغسالسمسِ ٍ            دیذ عالقِ

کهاتخَاًی قزار یزوت. ایي ًسوسایشسگساُ تسِ         

ّوت هذیز اهَر ادارو ٍ رٍاتسظ عسوسَهسی         

اسفٌذهاُ دایز  ۰9لغایت  ۸داًشگاُ تفز  اس 

 تَد.
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هسبثقبت فَتسبل قْزهابً  داًاطیَنبى       

کطَر نبدثَد    ۴ّبی هٌطقِ   پسز داًطگبُ

نبد هحودتق  عطبی پا  اس ّتات       سًدُ

اساتٌد هابُ در داًاطگبُ         32رٍس رقبثت   

 تتزش پبنبى نبفت.

ثااِ اااشارش خجزًبهااِ  ًبساات رسیاا          

ّابی داًاطگبّ       فدراسیَى هل  ٍرسش  

کطَر در آنیاي اختتبهیاِ اناي دٍرُ اس           

هسبثقبت اتت: داًطگبُ تتزش در سهیٌِ   

هیشثبً  هسبثقبت ٍرسض  هٌطقِ چْبر ٍ    

ّبی ٍرسض  در ثعد قْزهبً      اًیبم ثزًبهِ

        ُ ّابی    ٍ ّوگبً  اس ثاسیبری اس داًاطگب

کااطَر جلَتااز اساات. دکااتز هحوااد         

پَرکیبً  افشٍد: سزاًِ ٍ اهکبًبت ٍرسض     

داًااطگبُ تتاازش ثااب تَجااِ ثااِ کوجااَد       

اهکبًبت ٍرسضا  ضاْز تتازش درخاَر          

داًطگبُ ٍ ضاْز تتازش ًیاست کاِ اس             

ّبی عوزاً  ٍسارت علاَم    هسئَلیي طزح

ّبی   خَاستبر هسبعدت جْت اتوبم پزٍصُ

 ِ اساترز سزپَضایدُ     توابم     عوزاً  ًیو

عٌَاى ثستزی هٌبست     ثِ داًطگبُ تتزش 

هٌظااَر پااز کاازدى اٍقاابت فزا اات         ثااِ

 ثبضین. داًطیَنبى ه 

هعبًٍت داًطیَن  ٍ فزٌّگا  داًاطگبُ        

تتزش در آنیاي افتتبحیاِ اناي دٍرُ اس           

هااسبثقبت در ساابلي ٍرسضاا  ضااْید         

اناي   ضْزنبری داًاطگبُ تتازش اتات:       

دٍرُ اسهسبثقبت ثاستزی هٌبسات ثازای       

اًیبم رقبثت سبلن ٍ ترلیِ ّییبً  سبلن    

داًطیَنبى ٍرسضکبر اسات.دکتز هحواد      

حجیااج  ثااب ثیاابى انٌکااِ هااسبثقبت          

قْزهاابً  داًااطیَنبى پااسز      فَتااسبل  

کطَر ثِ هٌظاَر      ۴داًطگبُ ّبی هٌطقِ 

سًدُ ًگِ داضتي هزث  فَتسبل داًاطگبُ       

تتزش ثزاشار ضدُ است افشٍد: سًدُ نابد     

اساتبد    23هحود تق  عطابن  اس سابل        

تزثیاات ثاادً  ٍ هزثاا  فَتااسبل انااي         

داًطگبُ ثَدُ است کاِ در سابنِ تا ش       

ّبی ٍی تین فَتاسبل داًاطگبُ تتازش         

ازدناد.در    2۸قْزهبى کاطَر در سابل        

پبنبى اني هزاسان اس خابًَادُ سًادُ نابد           

هحود تق  عطبن  استبد تزثیت ثادً  ٍ    

 هزث  فَتسبل داًطگبُ تتزش تقدنز ضد.  

ّابی    در پبنبى اني دٍرُ اس هسبثقبت تیان 

ّبی پیبم ًَر   فَتسبل داًطیَنبى داًطگبُ

قن  علو  کبرثزدی قان ٍ داًاطگبُ قان          

ٍ  ّاابی اٍل تااب سااَم را کااست           هقاابم

داًطیَ هحسي ضٌَف  اس داًطگبُ پیابم     

 ًَر آقبی ال هسبثقبت ضد.

قْزهابً  داًاطیَنبى     هسبثقبت فَتسبل 

 ُ کاطَر ثاب      ۴ّابی هٌطقاِ       پسز داًطگب

ٍرسضااکبر اس    2۶2تیاان ٍ      23ضاازکت  

ّبی اراک  ثَعل  سیٌب ّواداى       داًطگبُ

الولل  اهابم خویاٌ  )رُ(  صاٌعت           ثیي

ّوداى  پیبم ًَر قن  علو  کبرثزدی قن     

صٌعت  اراک  تتزش  هتید قان  ه ناز       

قن ٍ داًطگبُ  یزاًتتبع  رجبء قاشٍني اس   

استٌدهبُ سبل جابری در       32لغبنت  2۶

سبلي ٍرسض  ضْید ضاْزنبری داًاطگبُ     

 تتزش ثزاشار ازدند.

دانشگاه تفرش میزبان مسابقات فوتسال  

 ۴دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه 

 ۴هسبثقبت ضٌبی دختازاى هاٌاطاقاِ          

تایان ثاِ       ۹ّبی کطَر ثب حضَر  داًطگبُ

هیشثبً  داًطگبُ اراک در استراز پاٌا       

 هزداد اني ضْز ثزاشار ضد.

ثِ اشارش خجزًابهاِ در اناي دٍرُ اس            

ّب کِ اس ساطاح ثسایابر ثاب نا             رقبثت

ثزخَردار ثَد  تین ضٌبی داًطگبُ تتازش  

در ۴هَفق ثِ کست سکَی سَم رضتِ      

هتز آساد تیو  ازدند. در پبنبى اني   211

ّب تین رجب عاٌاَاى هاقابم        دٍر اس رقبثت

قْزهبً  ٍ تین داًطگبُ تتزش در جبنگابُ  

 پٌین اني رقبثت ّب انستبد.  

اتتٌ  است فزساًِ تتزض    هاحاد اِ        

حیدری  هٌصَرُ ٍسنز پَر ٍ سنٌت ع هِ 

رٍضي اعضب تین داًطگبُ ثِ هازثایاگازی     

 سیبح  ثَدًد.

 ۴کسب مقام سوم مسابقات شنا منطقه  

 کشور توسط دانشگاه تفرش 

هسبثقبت تٌی  رٍی هایش داًاطیَنبى        

کطَر ضات     ۴ّبی هٌطقِ   پسز داًطگبُ

اذضتِ ثب قْزهبً  تین داًطگبُ پیبم ًَر   

 ّوداى در داًطگبُ تتزش پبنبى نبفت.

ثاِ ااشارش خجزًبهاِ  در اناي دٍرُ اس            

ّب کِ اس دٍم استٌدهبُ جابری در      رقبثت

هیوَعااِ ٍرسضاا  ضااْید ضااْزنبری       

تین در قبلات   ۴داًطگبُ تتزش آ بس ضد 

31   ُ ّابی    داًطیَی ٍرسضکبر اس داًطگب

اراک  ثَعل  سایٌب ّواداى  تتازش ٍ          

پیبم ًاَر ّواداى حاضَر داضاتٌد. در           

ّب تیان داًاطگبُ اراک        پبنبى اني رقبثت  

قْزهبى ضد ٍ تین داًاطگبُ ثَعلا       ًبنت

سیٌب ّوداى هقابم ساَم اناي دٍرُ اس            

هااسبثقبت را کااست ًوااَد. در ثرااص        

هحودرضاب   اًتزادی اني هاسبثقبت ًایش     

عتبة اس داًطگبُ اراک ٍ هْدی ًاَرٍسی  

اس داًااطگبُ ثَعلاا  ساایٌب ّوااداى ثااِ        

ّبی اٍل ٍ دٍم را ثاِ خاَد       تزتیت هقبم

اختااصبظ دادًااد ٍ داًیاابل عجبساا  اس       

داًطگبُ تتزش ٍ صبدق قزثبى حاسیٌ      

  ِ صَرت   اس داًطگبُ ثَعل  سیٌب ّوداى ث

هطتزک ثزساکَی ساَم اناستبدًد. در         

ّبی دٍثال داًاطگبّ  ًیاش         ثرص ثبسی

هْدی ًَرٍسی ٍ صبدق قزثبى حاسیٌ      

اس داًطگبُ ثَعلا  سایٌب ّواداى هقابم        

اٍل  هحودرضبعتبة ٍ سعید ضزنت  اس      

داًطگبُ اراک هقبم دٍم ٍ داًیبل عجبس   

سادُ اس داًطگبُ تتازش    ٍ هصطت  حسي

ٍ هحوااداهیي چْاابردری ٍ هحودرضااب      

هحودی اس داًطگبُ ثَعل  سیٌب ّوداى    

 طَر هطتزک سَم ضدًد. راُ نبفت.   ثِ

کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی 

 توسط دانشگاه تفرش  ۴میز منطقه 



 بازارچه خیریه امید در دانشگاه تفرش گسارش تصویری:

 9 حضرت محمد )ص( :   طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد. 



 مدیر مسئول : نفیسه آقبببببئی،   مدیر روابط عمومی و سردبیر: سمیه هدایتی 

 10 تهیه عکس: روح ا... دواتگری  گرافیک و صفحه آرایی : قرار گبه فرهنگی شهدای تفرش


