
 آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تفرش برگزار شد

دانش آموخته  ۴۲۱آیین دانش آموختگی 

دانشگاه تفرش در مقطع  اعاراعیعا عی  

 ۲۱اارایا ی اراد و داتری روز دوایبه 

اردیبهشت در  الن اجعتعععا عاج  عا  

  ابراهیم نصیراین دانشگاه برگزار اد.

به گزارش خبرنامه  رئیس ا بق دانشعگعاه 

تفرش در این مرا م گعفعتح  رعور در 

جع  اعا دانش آموختگان دانشگاه تفرش 

یادآوری خاطره انگیز برای من بعود اعه 

خاطراج خدمت در این دانشگاه را بعرای 

 من یادآوری ارد.

با بیان تعشش هعای “  پرویز نورپیاه” داتر 

صورج گرفته برای تا یس دانشگاه تفرش 

در  الیان گذاته افزودح این دانشگاه فارغ 

التحصیشن درخشانی را تقدیعم جعامع عه 

نعوده و از ا اتید توانعیدی برخوردار معی 

بااد اه در راه تو  ه این دانشگاه از هیچ 

 اواشی فروگذار نعی بااید.

رئیس دانشگاه تفرش نیز در این نشعتعت 

ضعن خیر مقعد  بعه خعانعواده دانعش 

آموختگان گفتح رور داتر نورپیاه رئیس 

ا بق دانشگاه تفعرش در ایعن معرا عم 

افتخاری بزرگ برای جام ه دانشعگعاهعی 

 تفرش ا ت.

با بیعان ایعن اعه “   عیدرضا صبا” داتر 

تو  ه دانشگاه تفرش در زمان معدیعریعت 

 عا   1۴داتر نورپیاه محقق گردید افزودح

از تا یس دانشگاه تفرش می گذرد و ایعن 

دانشگاه درطو  این ایا  از هیچ اواش و 

تشای در راه تربیت نتل  لعععی اشعور 

 فروگذار نبوده ا ت.

وی ادامه دادح تا عیعس جعامع عه فعارغ 

التحصیشن و برگزاری دورهعی و جلتعاج 

متتعر با فارغ التحصیشن بعه معیع عور 

 ارتباط با دانشگاه ضروری ا ت.

 رپر ت نهاد نعاییدگی معقعا  مع ع عم 

رهبری در دانشگاه تفرش نیز در این آیین 

گفتحاعا دانشعوعویعان بع عد از فعارغ 

التحصیلی از یع  فرعای تعیعوری و 

آزمایشگاهی وارد فرای صی تی و  ععلعی 

 می اوید.

  وت اال ش  داتعر 

 “مهعدی قعاضی زاده”

 فارغ التحصیلی افزودح

 به این م یا ا ت اعه

 مهعارج هایی اعه در

 ایار ا اتیعد فعرا 

 ۲ادامه در صفحه 



 ۴ادامه صفحه 

گرفته اید وبه صورج آزمایشگاهی و تیوری ا ت بعایعد بعه 

و اع  به  رصه تعولعیعد و   مهارج  علی  صی ت و تولید

 ارزش افزوده ای در تولید بر د.

وی با بیان این اه یکی از راهکارها  ورود فارغ التحعصعیعشن 

دانشگاهی در  رصه ارات های  قوقی ا عت ادامعه دادح 

ورود فارغ التحصیشن در  رصه ارات های  قوقعی رونعق 

 رصه اار  تولید و ااتغا  و اثر بخشی اارهای جععع عی و 

تحقق اارهای بین البخشی تو ط فارغ التحصیشن به  یوان 

  رمایه های ملی اشور را به دنبا  دارد.

م اونت آموزای و تحصیشج تکعیلی دانشگاه تفرش نیز در 

این آیین گفتح ماموریت جدید دانشگاه ها در ایار ف العیعت 

 آموزای  اارآفرییی ا ت.

با بیان این اه دانشگاه اعارآفعریعن “  ا عا یل ن ری” داتر 

دانشگاهی ا ت اه در مقابل جام ه خود بی متیولیت نععی 

بااد افزودح در این را تا یکی از متائلی اه باید دانشگاه هعا 

 به آن توجه خاص نعایید ارتباط با صی ت ا ت .

وی ادامه دادح جام ه فارغ التحصیشن باید در دانشگاه اعکعل 

بگیرد و ارتباط با صی ت ف ا  بشودوفارغ التحصیشن معا در 

 باید در این مورد نقش ایفا نعایید.

م اونت آموزای و تحصیشج تکعیلی دانشگاه تفرش تصریع  

اردح فارغ التحصیشن باید ارتباط خود را با دانشگعاه  عفع  

نعوده و دانشگاه نیز تشش نعاید تا از تشش و اارآمدی فعارغ 

 التحصیشن در بحث ارتباط با صی ت ا تفاده نعاید.

قرائت  وگیدنامه  اجرای مو یقی  یتی و تعقعدیعر از عه  

دانش آموخته دانشگاه تفرش اه به دانعش فعیعی  عاخعت 

توهیزاج آزمایشگاهی برق د ت یافته اند و تقدیر از دانعش 

بعود   آموختگان از مهعترین برنامه های جانبی این نشتعت

اه به هعت م اونت آموزای و تحصیشج تکعیلی و روابعط 

 دانشگاه تفرش برگزار گردید.  عومی

 رو هیاج  لعی دانشگاه تفرش و یکعی از 

طرا ی و  اخت آییه )اتاق( «محققان پروژه

از طعرا عی و » ب دی لباس 1پرو موازی 

بع عدی  1 اخت آییه )اتاق( پرو موعازی 

 لباس برای اولین بار در خاورمیانه خبرداد.

بع عدی لعبعاس  1آییه )اتاق( پرو موازی 

 طرا ی و  اخته اد.

در گفتگعو “  محعد جواد  بدالهی فرد” داتر 

با خبرنگار خبرنامه دانشگاه گعفعتح آیعیعه 

)اتاق( پرو موازی  ه ب دی لباس  امعکعان 

پرو لباس به صورج موازی بدون نعیعاز بعه 

 پوایدن آن را  فراهم می نعاید.

وی در خصوص نحوه  علکعرد ایعن آیعیعه 

خاطر نشان اردح با قرار گرفتن هر اعی در 

مقابل این آییه جادویی   عیعتعتعم هعای 

تشخیصی در ابتدا انتان بودن آن را معورد 

برر ی قرار داده و  پس اب اد بعدن فعرد  

تو ط  یتورهای پیشرفته  ه ب دی ا کن 

خواهد اد و نقشه  ه ب دی بدن تهیه معی 

 اود.

این محقق افزودح  پس با  رات د ت فرد 

می تواند  د تگاه را ایتر  و   پس لبعاس 

مورد ن ر خود را انتخاب نعاید و با این اعار 

به صورج موازی لباس روی بدن فرد معی 

نشیید. به این ترتیب افراد می تعوانعیعد بعا 

صرف زمانی بتیار ام لباس های متیو ی را 

 تتت ایید.

 بدالهی فرد ادامه دادح این قابلیت می تواند 

بدون اییکه مزا عتی را برای فروایده ایواد 

اید  موجب افزایش رضایت مشتری هیگعا   

خرید گردیده و مشتری در نهایت اطعییعان 

خواهد داات اه ت داد قابل توجهی از لباس 

های موجود در فرواگاه را امتحان و بهترین 

انتخاب معکن را دااته ا ت.هعچیین ایعن 

د تگاه می تواند برای طرا ان لباس چع  

اولیه لباس قبل از دوخت مورد ا تفاده قرار 

 گیرد.

وی با بیان اییکه این د تگاه از تعلعفعیعق 

چیدین  یتتم فیاورانه تشکیل اده ا عت  

خاطرنشان اردح  یتتم تشخیع  انتعان  

 یتتم تشخیع  دقعیعق ا رعای بعدن  

 یتتم دنبا  اییده پیشرفته  ه بع عدی  

 یتتم بازایا ی  رات  موتور گرافیعکعی 

پیشرفته  ه ب دی  رابط ااربری هواعید از 

اجزای تشکیل دهیده این  یتتم به اععار 

 می روند.

 رو هیاج  لعی دانشگاه تفرش با بیان این 

اه نعونه های خارجی این د تگاه با قیعتی 

برابر نعونه  اخته اده موجود معی  5 دود 

بااد تصری  اردح ایده اولیه  عاخعت ایعن 

د تگاه بر ا اس نعونه های خعارجعی در 

ابتدا در اشس درس بییایعی معااعیعن در 

 ا  پیش مطرح  گردید  اعه دو  ۱ دود 

تن از محققان اصلی این طرح     لی رفی ی 

و لی ذااری اه در آن زمان دانشعوعویعان 

اارایا ی اراد دانشگاه تفرش بعودنعد  از 

این ایده ا تقبا  اردند و به صورج جعدی 

اار روی آن را پس از فراغت از تعحعصعیعل 

اروع اردند. گزارش هعای اولعیعه نشعان 

دهیده نتایج موفقیت آمیزی بود. موفعقعیعت 

های اولیه ما را ترغیب ارد اه د تگاه را به 

  عت تواری  ازی پیش ببریم.

 بدالهی فرد افزودح این پروژه در واق  پروژه  

ای بتیار چالش برانگیز ا ت  اه از جععلعه 

این چالش ها می توان به نحوه معدلتعازی 

 ه ب دی بدن  نحوه مدلتازی لعبعاس هعا  

نحوه  رات دادن بافت لبعاس هعععراه بعا 

 رات بدن  و پا خ گویعی د عتعگعاه بعه 

 صورج زمان واق ی اااره ارد.

وی با بیان این اه فرهیگ غعلعط اعار در  

اشور با ث اده بتیاری از دانشوویان پس 

از فراغت از تحصیل به دنبا  صیدلی هعای 

آماده بااید و اعتر اتی  عاضعر بعااعد 

ریت  تولید را به جان بخرد اظهار دااعتح 

 تی بتیاری از اتانی اه اقدا  به تا یعس 

ارات های خصوصی می ایید  اار خود را 

از وارداج و وا طه گری اروع می اعیعیعد. 

جتارج مثا  زدنی این مهیعد عان جعوان 

برای تولید ی  محصو  بتیار پیچیده تیهعا 

با اتکا به دانش فیی داخلی بتعیعار قعابعل 

ا ترا  ا ت. پس از طی مرا ل داواری اه 

چه به لحاظ فیی و چه به لحاظ تامین مالی 

پروژه پشت  رگذااته ایم  به ن ر می ر د 

محصو  قابلیت ورود به بازار را پیدا ارده و 

می تواند تحو   عده ای را در  رصه معد و 

 لباس ایواد اید.

وی با تااید بر اییکه محصو  اایون  اخته 

اده و آماده ورود به بازار ا ت  گفتح بعرای 

اولین بار ا ت اه چیین طر ی در ایران و 

خاورمیانه به تولید ر یده ا ت امید ا عت 

موفقیت این طرح و طرح های مشعابعه در 

دانشگاه موجب تقویت رو یه تولید و اتکا به 

توانعیدی های داخلی اده و الگوی میا بی 

 را برای  ایر دانشوویان نیز فراهم آورد.

بعدی لباس طراحی و ساخته شد ۳آینه )اتاق( پرو مجازی   



 

طرح بی زباله روز یکشیبه دو  اردیبهعشعت 

ماه به میا بت فرا ر یدن روز زمین پعا   

با  رور م اونت اداری مالعی  معدیعران و 

اارایان دانشگاه تفرش در این دانشگاه اجرا 

 گردید.

به گزارش خعبعرنعامعه  در ایعن معرا عم 

دانشگاهیان دانشگاه تفرش متیعر معیعدان 

طبر ی واق  در اهر تفرش تا ورودی اصلی 

 دانشگاه را از وجود زباله پااتازی نعودند.

 م اونت اداری  و  مالی  دانشگاه  تفرش  در 

 

  اایه این آیین در گفتگو با خبرنگار روابط 

 عومی از برگزاری طرح بی زباله به صعورج 

ماهی یکبار تو ط دانشگاهیان این دانشگعاه 

 در ماه های آتی خبر داد.

افزودح پیشیهاد معی “ نبی ا... چگییی”داتر 

گردد این طرح در قالب برنامه زمانبیدی بعه 

هییت رئیته دانشگاه پیشیهاد گردد تعا در 

صورج تصویب در دانشگاه به می ور نهادییه 

اردن فرهیگ  فاظت از محیط زیتت اجرا 

 گردد.

اجرای طرح بی زباله توسط دانشگاهیان دانشگاه 

هعزمان با فرا ر یدن گرامیداات روز م لم 

و نکوداات مقا  اامخ ا تاد اهید مرتری 

اردیعبعهعشعت از  ۴۱مطهری روز دوایبه 

ا اتید دانشگاه تفرش طی مرا عی تولیعل 

 اد.

به گزارش خبرنامه  رئیس دانشگاه ضعععن 

تبری  روز م لم به ا اتید در ایعن آیعیعن 

گفتح پرداختن به ف الیت ها و معامعوریعت 

های اارآفرییی در ایار فع عالعیعت هعای 

آموزای ماموریت اصلی دانشعگعاه هعا در 

 رات به  عت دانشگاه های نتل چهار  و 

 اارآفرین ا ت.

افزودح جامعه  عععل “   عیدرضا صبا” داتر 

پوااندن به این امرنیازمید رو یه هعدلعی  

 هعفکری و ت امل ا اتید و متیولین ا ت.

در پایان این مرا م با اهدا ااخه گل  هدیه 

و لوح یادبود از ا اتید هیاج  لعی و مد عو 

 دانشگاه تفرش تقدیر اد.

 اساتید دانشگاه تفرش تجلیل شدند

به میا بت فرا ر یدن هفته گعرامعیعدااعت 

اارگر و ا یاد ا بانیه از اارایان اراتی و 

جانبازان  رافراز دانشگاه تفرش بعا  رعور 

رئیس دانشگاه  متیو  نهاد نعاییدگی مقعا  

م  م رهبری  متیولین محلی و اعاراعیعان 

 تقدیر گردید.

به گزارش خبرنامه؛ ریا ت دانشگاه در ایعن 

مرا م با تااید بر قدرایا عی از ز عععاج 

داوار این نیروها در دانشگاه گفتح  جامع عه 

دانشگاهی تفرش قدردان ز عاج ااراعیعان 

اراتی ا ت از این رو تعشش معی گعردد 

ضوابط قانونی به طور اامل ر ایت اعود تعا 

  قی از این  زیزان ضای  نشود..

افعزودح خعوبعاوری  “   عیدرضا صعبعا” داتر 

برنامه ریزی و انرباط مالی رمز موفقیت در 

انوا  امور ا ت اه باید در فرای هعدلی و 

هعبتتگی بین متیولین و اارایان محعقعق 

 گردد.

وی ادامه دادح امییت امروز اشعور معرهعون 

تشش و ایثار جانبازان  به  یعوان اعهعدای 

زنده ا ت اه ادامه دادن راه اهدا  ر عالعت 

 امروز ما در جام ه ا ت.

 رپر ت نهاد نعاییدگی مقا  م  م رهبری 

نیز در این آیین گفتح جعانعبعازان پعیعش 

قراوالن  رصه جهاد و اهادج در جام ه می 

 بااید.

معهعدی قعاضعی ”  وت اال ش  داتر  ید 

افزودح مصلحت خداوند بعر ایعن امعر “  زاده

ا توار بود  اه جانبازان در بین ما  بع عد از 

هشت  ا  دفاع مقدس زندگی نعایعیعد تعا 

 الگوی میا بی برای  رااج جهادی بااید.

وی ادامه دادح اارگران نیز پعیعش قعراوالن 

 رصه تولید و جهاد اقتصادی می بااعیعد و 

الز  ا ت برنامه های جدیدی را در  عرصعه 

 اار و تشش خود ارائه نعایید.

 رپر ت نهاد نعاییدگی مقا  م  م رهبری 

تشکیل ت اونی های اار و تعولعیعد تعو عط 

اارایان در محیط دانشگاه را از جعله برنامه 

های جدید در  رصه اار و تولید به میع عور 

 ا تفاده از ظرفیت دانشگاه  یوان نعود.

 برگزاری مراسم تکریم و تجلیل از نیروهای شرکتی دانشگاه به مناسبت روز کارگر



دهعین نشتت اورای مدیران روابط  عومی و مرااز پژوهشی 

میطقه چهار اشور روز چهارایبه پیوم اردیبهعشعت معاه در 

  الن گردهعایی مر و  ااریابی دانشگاه تفرش برگزار اد.

م اون فرهیگی و دانشوویی دانشگاه تفرش در ایعن نشعتعت 

ضعن خیر مقد  به مدیران روابط  عومی دانشگاه های میطقعه 

چهارگفتح روابط  عومی ها با تشش متتعر اه در پعواعش 

خبری م اونت های دانشگاهی انوا  می دهید ان کا ی افعاف 

 و صادقانه از رویدادهای دانشگاهی به نعایش می گذارند.

افزودح تیزهوای  ایاخت زمان و معکعان “  محعد  بیبی”داتر 

از ویژگی های برجتته روابط  عومی ها در امر اطشع ر عانعی 

 به مخاطبان می بااد.

دبیر اورای هعاهیگی روابط  عومی دانشگعاه هعا و معرااعز 

در این نشعتعت گعفعتح روابعط  ۱پژوهشی و فیاوری میطقه 

 عومی ها به  یوان متولی امر اطشع ر انی باید در زمعیعیعه 

تولید خبر و محتوا ف الیت نعوده و به می ور اثر گذاری فراوان 

از ابزارهای اطشع ر انی از جعله اییفوگرافی و موان گعرافعی 

 ا تفاده نعایید.

با بیان این اه روابط  عومی ها به  یوان مرجع  “   عید  اوه” 

اصلی خبر  در مرااز دانشگاهی می بااید افزودح وب  عایعت 

های دانشگاهی میب  موثق وبهترین و یله در زمیعیعه اطعشع 

ر انی بوده اه در این را تا می بایتت روابط  عومعی هعا از 

فرای آن به  یوان بتتری امن برای اطشع ر انی به مخاطعب 

 ا تفاده نعایید.

وی تصری  اردح با توجه به پیشرفت  ری  تکیولوژی  ارتباطاج 

و راد  ری  ابکه های اجتعا ی  اایتته ا عت در  عوزه  

اطشع ر انی روابط  عومی ها از فرای وب  ایت دانشگاه دور 

 نشوند.

 اوه ادامه دادح آایایی با پیا  ر ان های داخعلعی در فرعای 

موازی از دیگر برنامه های این نشتت ا ت اعه تعشش معی 

 عایعت از اعاالی ” گردد به می ور  یییت بخشیدن به ا ار 

روابط  عومی ها در امر اطشع ر انی در فرای موعازی “  ایرانی

 از پیا  ر ان داخلی ا تفاده نعایید.

تکیی  اطشع ر انی روابط  ععومعی ” برگزاری اارگاه آموزای 

  برر ی اارایا انه در گاه اییعتعرنعتعی “ ها در فرای اجتعا ی

دانشگاه تفرش و تقدیر از مدیر بازنشتعتعه روابعط  عععومعی 

 دانشگاه تفرش از مهعترین برنامه جانبی این نشتت بود.         

این نشتت با  رور دانشگاه ها و مرااز پژوهشی و فعیعاوری 

ا تان های مرازی  قم  قزوین و هعدان در دانشگعاه تعفعرش 

 برگزار گردید.

 دهمین نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه چهارکشور در دانشگاه تفرش برگزار شد



داتر میصور غشمی  وزیر  لو   تحقیقعاج و 

فیاوری در نشتت مدیران روابط  عععومعی 

دانشگاه ها  مرااز پژوهشی و پار  های  لم 

و فیاوری گفتح ابکه اطشع ر انعی وا عد 

های مربوط به وزارج  لو  باید در ا تان ها 

ایواد اود و با هعپواانی و ت امل این ابکه 

ها  باید ا ش  د تاوردهای بارز در میاطق ده 

گانه  در بتتر ی  ابکه ملی روابط  عومعی 

ها صورج گیرد و در این را تا از ت امعل بعا 

دانشوویان و وا دهای فرهیگی دانشگاه هعا 

و پار  های  لم و فیاوری باید بهره گرفعتعه 

 اود.

اطشع ر انی د تاوردهای موعو عه وزارج 

  لو  در بتتر ابکه ملی روابط  عومی بااد

به گزارش اداره ال روابط  عععومعی وزارج 

 لو  به نقل از بتیا  داتر غعشمعی درایعن 

نشتت اه صب  امروز ه ایبه به میزبعانعی 

دانشگاه بو لی  ییای هعدان برگعزار اعد  

اظهار دااتح روابط  عومی های دانشگاه ها  

مرااز پژوهشی و پار  های  لم و فیاوری و 

 ایر وا دهای وابتته باید ضعن تعولعیعد و 

انتشار اخبار موثق به  یوان ی  میب  معورد 

ا تعاد مرد   مرج ی برای ایتعر  صعحعت 

اخبار میتتب به موعو ه وزارج  علعو  در 

  وزه های مختلف بااید.

وی با اااره به وجود و ت دد اعبعکعه هعای 

موازی خبری  ا تفاده از فیاوری های نوین 

در انتشار اخبار را الزمه  ف  میب  خعبعری 

روابط  عومی به  عیعوان معرجع  معوثعق 

خبرگزاری های مختلف و نعیعز خعانعواده 

 آموزش  الی دانتت.

داتر غشمی افزودح دانشگاه ها و پار  هعای 

 لم و فیاوری د تاوردهای فعراوانعی بعرای 

اطشع ر انی دارند اه این مرااز برای انتشار 

اخبار ارزاعید خود باید از جوانان و باألخ  

دانشوویان مقاط  اراد و داتری ااغل بعه 

 تحصیل در راته های مرتبط ا تفاده ایید.

وی در ادامه با اااره به اولویت اخبار میتشعر 

اده از  وی روابط  عععومعی هعا  وجعود 

اارایا ان را برای اولویت بیدی و ت عیعیعن 

درجه تأثیرگذاری اخبار و نیز انتشار اخعبعار 

ارزاعید در  وزه های مختلف را یعاد آور 

اده و بر نقش مهم روابط  عومی در اطعشع 

 ر انی به آ اد جام ه تااید ارد.

وزیر  لو  هعچیین بر ا تفاده از پتعانتعیعل 

جوانان در بدنه اار مهم روابط  عععومعی و 

اطشع ر انی تأاید ارد و گعفعتح جعوانعان 

رو یاج ف ا  تر و پرنشاط تری در انعوعا  

امور پرا ترس دارند  اما باید از آموزش های 

 الز  به آنان غافل نشد.

 اطالع رسانی دستاوردهای مجموعه وزارت علوم در بستر شبکه ملی روابط عمومی باشد

 وزیر علوم در جمع مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری؛

توع  ا تراض آمیز دانشوویعان دانشعگعاه 

تفرش به خرو  آمریعکعا از بعرجعا  روز 

اردیبهشت ماه در صعحعن  ۴۱چهارایبه 

 دانشکده  لو  این دانشگاه برگزاراد.

به گزارش خبرنامه  در این توع  ا تعراض 

آمیز اه به هعت بتیج دانشوویی دانشگعاه 

تفرش برگزار گردید  دانشوویان به نشعانعه 

های خصععانعه ایعاالج  ا تراض به  یا ت

جعهور ایعن  متحده آمریکا و تصعیم رئیس

اشور مبیی بر خرو  از توافق هتتعه ای  

 برجا  را آتش زدند.

دانشوویان در ا تراض به نقض  هد آمریکا 

ضعن قرائت بیانیه  با  ردادن ا ار معرگ 

بر آمریکا  مطالبه خود از متیولین را مقابله 

به مثل درخرو  از برجا    عد  ا عتعععاد 

 مودد به طرفین اروپایی و .... ا ش  اردند.

م اون  یا ی  امییتی و   نشتت صعیعی

نعاییدگعان   اجتعا ی ا تانداری مرازی با

تشکل های دانشوویی و ف االن فرهعیعگعی 

دانشگاه تفرش روز ایبه او  اردیبعهعشعت 

با  رور فرماندار اهر تان تعفعرش    ماه

مدیرال امور اجتعا ی ا تانداری مراعزی  

مدیرال  یا ی  انتخعابعاج ا عتعانعداری 

مرازی  رئیس دانشگاه تفرش  متیو  نهاد 

نعاییدگی مقا  م  م رهبری در دانشعگعاه  

مدیران و م اونین در  الن گردهعایی  ا  

 ابراهیم ااریابی دانشگاه تفرش برگزاراد.

به گزارش خبرنامه  م اون محتر   یا عی  

امییتی و اجتعا ی ا تانداری معراعزی در 

ادامه  رور خود در دانشعگعاه تعفعرش  

هعچیین با  رور در یعادمعان اعهعدای 

گعیا  دانشگاه تفرش بعه معقعا  اعامعخ 

اهدای گعیا  این دانشگاه ادای ا عتعرا  

 نعودند.

نشست معاون استانداری مرکزی با نمایندگان تشکل ها   تجمع اعتراضی دانشجویان به خروج آمریکا از برجام



به گزارش خبرنامه  عییار و برنامه های مختلف فرهعیعگعی و 

 لعی به هعت انوعن های  لعی و تشکل های دانشوویی در 

 دانشگاه تفرش برگزار گردید.

 در دانشگاه تفرش” رستم ناقل“اجرای تئاتر خیابانی 

بعه هعععت معدیعریعت “  ر تم ناقل” نعایش خیابانی با  یوان 

اردیبهشت ماه در صحعن  ۴۱فرهیگی و اجتعا ی روز  دوایبه 

 دانشکده  لو  این دانشگاه برگزار اد.

این نعایش به نویتیدگی و اارگردانی  پژمان اعاهعوردی بعا 

محوریت پیشگیری از ا تیاد  و در را تای اهداف تفاهم نعامعه 

اعیته فرهیگی و پیشگیری از ا تیاد دانشگعاه تعفعرش اجعرا 

 گردید .

در دانشگاه “  کارآفرینی و نقش مشارکت در آن” سمینار 

 تفرش برگزار شد

اارآفرییی و نقش مشارات در ”  عییار اار آفرییی با موضوع  

اردیبهشت ماه  با  رور مهیعدس متع عود  ۴5روز ایبه “  آن

 رآبادانی اارآفرین و دارنیده  یوان  و  تحقیق در جشعیعواره 

در آمفی تیاتر  ا  ابراهیم نصیر دانشعگعاه  ۱۲خوارزمی  ا  

 تفرش برگزار گردید.

به گزارش خبرنامه  این  عییار با رویکرد اع  و ایواد انگیعزه 

جهت آغاز پروژه اار آفرییی و تداو  و موفقیعت در آن و بعا 

برر ی روش های نوین اتب و اار و توارج  الم و  عودآور  

به هعت انوعن ا شمی دانشوویان پیشرو دانشعگعاه تعفعرش 

 برگزار گردید.

در پایان این  عییار نشتت پر ش و پعا عخ بعرگعزار و بعه 

 واالج دانشوویان در زمییه اارآفرییعی تعو عط معهعیعدس 

  رآبادانی پا خ داده اد.

 برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو 

 عییار آایایی با فیاوری نانو به هعت انوعن  علعععی نعانعو 

اردیبهشعت معاه و  ۴1فیاوری دانشگاه تفرش در روز یکشیبه 

هعچیین  عییار نانو  اختارهای هیدرواربیی به هعت انوعن 

 لعی مهید ی ایعی و هعکاری انوعن  لعی نانو فیاوری در 

اردیبهشت ماه در  الن آمفی تیاتر دانشگاه بعرگعزار  ۲5تاریخ 

 اد.

در این  عییار مبا ثی هعچون در  مقیاس نانو  خواص مواد 

و تغییراج آن در مقیاس نعانعو اعاربعرد نعانعو در صعیعایع  

مختلف نعونه اثراج نانو مواد در طبی ت ثبت پتیت و تعوعاری 

 ازی و هعچیین م رفی  تاد نانو با وب  عایعت آمعوزاعی 

 فیاوری نانو مطرح اد.

برگزاری کارگاه آموزشی کار آفرینی،تجاری ساازی و 

 اشتغال پس فراغت

اارگاه آموزای اار آفرییی تواری  ازی و ااتغا  پس فراغعت 

به هعت انوعن های  لعی دانشووی دانشگاه تفعرش در روز 

به مدج چهار  ا ت در  العن  ۱۱اردیبهشت  ا  ۴۱دوایبه 

 آمفی تیاتر  این دانشگاه برگزار اد.

این اارگاه با  رور داتر د  انگیزان دانشیار و  رو هعیعیعت 

 لعی دانشگاه رازی و مشاور  الی  وزه اار آفرییی فعروش و 

 تبلیغاج برگزار اد.

هعچیین در این اارگاه مبا ثی چون تحلیل انگیزای مبتعیعی 

بر مفهعو  اار  م رفی مفهو  ااتغا  پذیری و اب اد آن  م رفی 

 وزه های مهارج متتقیم و غیر متتقیم ااتغا  پذیری بعرای 

 رور در بازار اار  مهارج های اولیه اتب اار  مهعارج هعای 

تکعیلی طرا ی مد  اتب و اارجهت ایعده  معهعارج هعای 

تکعیلی تهیه طرح تواری جهت راه اندازی اتب و اار مطعرح 

 اد.

  اخبار علمی و فرهنگی دانشگاه تفرش



مرا م گرامیداات  کیم ا عا یل جرجانی و 

روز آزمایشگاه با  رور معدیعر پعژوهعش و 

فیاوری اارایان آزمایشگاه و اعارگعاه هعای 

دانشگاه تفرش به هعت رئیعس آزمعایشعگعاه 

مرازی روز  ه ایبه چهار  اردیبهشت معاه 

در  الن گردهعایی ااریابی دانشگاه تعفعرش 

 برگزار اد.

به گزارش خبرنامه  مدیر پژوهش و فعیعاوری 

دانشگاه تفرش ضعن تبری  ا یاد ا بانیه و 

گرامیداات روز آزمایشگعاه بعه هعععکعاران 

ز عتکش آزمایشگاهی گفتح این دانشگاه بعا 

نگاه  عایتی اه به آزمایشگاه دااتعه ا عت  

های بتیاری در این زمییه انعوعا  داده  تشش

اندازی و توهیعز  توان به راه اه از جعله آن می

آزمایشگاه مرازی در دانشگاه تعفعرش ااعاره 

 نعود.

تصعریع  “   هیل وااقانعی فعراهعانعی” داتر 

اردحخدماج اارایان آزمایشگاه واارگاهی بعه 

دلیل  تا یت و دقتی اه این بزرگواران در 

امر  ف   شمت دانشوعویعان در هعیعگعا  

ف الیت های آزمایشگاهی دارنعد و در ایعن 

 رصه خدمت می ایید   ایز اهعیت و ایعن 

خدمت قابل ا ترا  ا ت و خدماج آنان بایعد 

 ار  نهاده اود.

وی اظهار اردح  وزه پژوهش دانشگاه در ن عر 

دارد  هر  ا  در هفته پژوهش از  عه نعیعرو 

 برتر آزمایشگاه و اارگاه ها تولیل اید.

مدیر پژوهش و فیاوری دانشگاه تفعرش ابعراز 

هعای بعیعشعتعر از  امیدواری ارد حبا  عایعت

آزمایشگاه مرازی و تحقیقاتی دانشگاه بتوانیم 

ای را نه تیها به ا رای هعیعیعت  خدماج ویژه

 لعی و دانشوویان این دانشگاه بلکه به  ایعر 

 ها نیز ارائه دهیم. دانشگاه

رئیس آزمایشگاه مرازی نیز در این معرا عم 

گفت ح بان  اطش اج د تگاه های موجود در 

آزمایشگاه و اارگاه های دانشگاه آزمعایشعگعاه 

تفرش تکعیل اده ا ت و هعچیین با تکعیل 

راه اندازی آزمایشگاه های اامپعوزیعت  نعانعو 

 یاالج و فیزی   الت جامد  ه آزمایشعگعاه 

پژوهشی به آزمایشگاه های دانشگاه اضافه می 

 گردد.

با اااره به اییکه در “  نفیته آقابابائی” مهیدس 

آزمایشگاه های دانشگاه تعفعرش تعا اعیعون 

ااهد انحه و آ یب جدی برای دانشوعویعان 

نبوده ایم  افزود ح شوه بر بعرگعزاری اعارگعاه 

اه تو ط آزمایشگاه  HSEآموزای آایایی با 

مرازی صورج گرفت   طی قعراردادی نعیعز 

در آزمایشگاه ها و اارگاه ها در  HSEا تقرار 

 ا  انوا  ا ت. وی تصری  اردح این طرح در 

چیدین مر له اه اامل آمعوزش و ایعععن 

 ازی ال دانشگاه از جعلعه آزمعایشعگعاه و 

اارگاه می بااد زیر ن ر معدیعر پعژوهعش و 

فیاوری  و گروه پژوهشی محیعط زیتعت در 

  ا  پیگیری می بااد.

گفتیی ا ت در پایان این نشعتعت جعلعتعه 

پر ش و پا خ برگزار اد  هعچیین بعا اهعدا 

لوح و هدیه از اارایان آزمایشگاه ها و اارگعاه 

 ها تقدیر و تولیل گردید.

 مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه در دانشگاه تفرش برگزار شد

پیوعین  الگرد تدفین دو اهید گعیا  در 

 ۴1دانشگاه تفرش اعامعگعاه یعکعشعیعبعه 

اردیبهشت بعا  رعور رئعیعس دانشعگعاه  

 رپر ت نهاد نعاییدگی مقا  م  م رهبری 

در دانشگاه  متیولین محلی  خانواده م  عم 

اهدا و دانشوویعان در متعوعد  رعرج 

 ابوالفرل )ع( این دانشگاه برگزار اد.

به گزارش خبرنامه  م اون نهاد نعایعیعدگعی 

مقا  م  م رهبری در دانشگاه  لو  پزاکعی 

ارا  در این آیین گفتح بعرگعزاری یعادواره 

اهدا بهترین فرصت برای یادآوری ویعژگعی 

های اهدا و فرصتی برای  عیعاج دوبعاره 

 ا ت.

با بیان ایعن “  جواد ختروی”  وت اال ش  

اه خروجی برگزاری یادواره های اهدا بایعد 

 یاج م یوی برای جامع عه بعااعد افعزودح 

پرداختن به مقا  و خصوصیاج اعهعدا بعه 

 یوان الگو در  صر ایونعی یع  ضعرورج 

 ا ت.

وی ادامه دادح واالترین مقامی اه خداوند بعه 

بیدگان خود  طا می نعاید اهادج ا عت و  

خوا ته اهدا از ما  ت صب در برابر دیعن و 

 عل اردن به فرامین دین معبعیعن ا عش  

 ا ت.

م اون نهاد نعاییدگی مقا  م  م رهبری در 

دانشگاه  لو  پزاکی ارا  تصری  اردح نیعاز 

ضروری ن ا  و جام ه ما در  صر اعیعونعی 

پیاده نعودن مدیریت دوران دفاع مقدس در 

 جام ه ا ت.

 وت اال ش  ختروی تصعریع  اعردح از 

تکیولوزی  قب افتادن را می توان جعبعران 

ارد ولی از زمانه  قب افتادن را نععی اعود 

جبران ارد و اهدا در زمانه خود مقعد  بعر 

 زمانه بودند و این الگویی برای ما ا ت.

روایتگری تو ط جانباز ارزنده  و معدا عی 

تو ط برادر پیرایش از مهعترین برنامه های 

جانبی این مرا م بود اه به هععت بتعیعج 

 دانشوویی دانشگاه تفرش برگزار گردید.

اهدای مدفون در دانشعگعاه تعفعرش در 

والفور هشت و بدر به درجعه واالی    علیاج

در  ۴1۱۲فروردیعن  ۲5اهادج نائل  و در 

 این دانشگاه به خا   پرده ادند.

 پنجمین سالگرد تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه تفرش برگزار شد



هعایش پیاده روی دانشگاهیان با محوریعت 

پیشگیری از ا تیاد روز دواعیعبعه  عو  

اردیبهشت ماه به هعت مدیریت فرهیعگعی 

واداره تربیت بدنی و بعا هعععکعاری اداره 

بهداات و مشاوره دانشگاه تفرش در  العن 

اجتعا اج  ا  ابراهیم نصیر این دانشعگعاه 

 برگزار گردید.

به گزارش خبرنامه   عیدرضا  عبعدالعهعی 

مشاور مراز مشاوره و بهدااعت دانشعگعاه 

تفرش در این آیین برایواد راهکارهای الز  

به می ور پیشعگعیعری از آ عیعب هعای 

اجتعا ی در محیط های دانشگاهی تااعیعد 

 نعود.

برپایی نعایشگاه پیشگیری از ا تیاد  تولیل 

از دانشوویان  ائز رتعبعه در متعابعقعاج 

و مربعیعان  ۱قهرمانی دانشگاه های میطقه 

تیم های ورزای از دیگر برنامه های جانبی 

 این مرا م بود.

رئیس اداره تربیت بدنعی و امعور فعوق 

برنامه دانشگاه تفرش از ص ود مشعتعر  

گروه اوهیوردی دانشوویان دختعر ایعن 

دانشگاه به میا بت فرا ر یعدن ا عیعاد 

 1۴13ا بانیه به قله گوجه به ارتعفعاع 

 متر از تواب  اهر تان تفرش خبر داد.

گو بعا خعبعرنعگعار  و پرویز رجبی در گفت

خبرنامه گفتح گروه اوهیوردی دختعران 

دانشگاه تفرش این ص ود را بعه صعورج 

مشتر  با گروه اوهیعوردی معو عتعه 

 فرهیگی طلوع  ق تهران انوا  دادند.

متری گوجه  ۴13وی افزودح قله  ه هزار 

نفر از دانشعوعویعان  ۱3با  رور بیش از 

 اوهیورد فت  اد.

رئیس اداره تربیت بدنعی و امعور فعوق 

برنامه دانشگاه تفرش هدف از انوا  ایعن 

ص ود مشتر  را هعبتتگی و ت امل در 

برنامه های ورزای و نعهعادیعیعه اعردن 

ورزش هعگانی بین دانشوویان  عیعوان 

 نعود.

صعود گروه کوهنوردی دانشجویان دختر دانشگاه تفرش همایش بزرگ پیاده روی دانشگاهیان در دانشگاه 

مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه 

تفرش از اتعب  عهعععیعه  رعور در 

اانزدهعین العپیعاد فعرهعیعگعی ورزاعی 

دانشوویان اشور تعو عط یع  نعفعر از 

دانشوویان دو میدانی اار این دانشعگعاه در 

 رقابت های میطقه چهار اشور خبر داد.

به گزارش خبرنامه  پرویز رجعبعی گعفعتح 

محعد یو فی فرد دانشووی این دانشگاه در 

متابقاج  دو میدانی دانشگاه ها و مو تاج 

آموزای  الی میطقه چهاراه به معیعزبعانعی 

دانشگاه هعدان برگزار اد  توانتت در راته 

پرتاپ چکش مقا  او  را اتب و  هعععیعه 

 روردر اانزدهعین العپیعاد فعرهعیعگعی 

ورزای دانشوویان اشور اه تابتتان  عا  

آییده به میزبانی دانشگاه ایراز برگزار معی 

 اود را از آن خود ایید.

وی تصری  اردح  لی  میعرزایعی و صعادق 

فاتحی دیگر دانشوویان دانشگاه تفرش نیعز 

به ترتیب مقا   و  در راته دو   ه هعزار 

 متر با مان  و پرتاب نیزه را اتب نعودند.

متابقاج دو میدانی دانشگاه ها و مو تاج  

آموزای  الی میطقه چهار با  رور هشعت 

تیم به میزبانی دانشگاه بو لی  ییا هععدان 

 برگزار گردید.

 کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط دانشجوی دومیدانی کار دانشگاه تفرش

 اخبار انتصابات

  رپر ت تحصیشج تکعیلیح

 داتر  لی  تین میرزایی بیی



 گزارش تصویری از دیدار جناب آقای دکتر نورپناه رییس اسبق دانشگاه تفرش با دانشگاهیان دانشگاه تفرش

نشتت نعاییدگان  تاد رفعاهعی 

روز  ۱های میطقه  ا اتید دانشگاه

معاه بعه  اردیبهشعت ۲5ایبه   ه

میزبانی دانشگاه تفرش به هعععت 

مدیر  تاد رفاهی این دانشگاه در 

 الن گردهعایی  عا  ابعراهعیعم 

 ااریابی این دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش خبرنامه  در این نشتت 

خبر افزایش وا  متعکعن ا رعا  

هیاج  لعی با توافق بان  مرازی 

میلیارد ریا   333 333 333 ۴از 

میلیارد ریعا  بعه  333 333 ۲به 

نعاییدگان ابشغ گردیعد. در ایعن 

نشتت متائل و مشکشج رفاهعی 

اارمیدان و ا اتید  بعرر عی و 

پیشیهادهایی در خصوص  عل 

این مشکشج تو ط نعاییدگعان 

می ور بعرر عی   تاد رفاهی به

موارد ذاراده در وزارج  علعو  

تو ط دبیر  تاد رفاهعی ارائعه 

 گردید.

 در دانشگاه تفرش برگزار شد 4های منطقه  نشست نمایندگان ستاد رفاهی اساتید دانشگاه



آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تفرشگزارش تصویری :   


