
 بیانیه دانشگاه تفرش به مناسبت روز جهانی قدس
دانشگاه تفرش با صدور بیایانیای  ا  بی  

مناسبت روز جهانی قدس، ضینیا امی   

هنبستگی با مرد  فلسطاا، از تنامی مرد  

ایران جهت حضور پرشور در راهپانایی ایا 

 روز دموت کرد.

ب  گزارش خبرنام  دانشگاه تفیرش، میتیا 

 کامل ایا باانا  ب  شرح زیر می باشد:

  »روز قدس روز قدرت اس   است« 

 اما  خنانی)ره( 

روز قدس، روز تجلی شکوه و مظنت امیت 

اس می، رستاخاز استکبار ستیایز  میلیل 

مسلنان جهان، روز وحدت هن  انسان ها  

حقاقت خواه و مدالت دوسیت، روزه  گیره 

خوردن بازوان  توانا  امت اسی میی و روز 

ستاز هناشگی با صهاوناسم و امپریالاسیم 

 غارتگر است.

اما  خنانی)ره( با ام   آخریا جنع  میاه 

مبارک رمضان ب  منوان روز قدس، ایا روز 

را بر تارک تاریخ ب  ییادگیار گیتاشیت تیا 

مردمان مسلنان جهیان از سیتینیی کی  

بادادگران بر ملت مظلو  فلسطاا روا میی 

کنند، غافل ننانند. اکنون ک  سیا  هیا از 

سخنان پاامبرگون  آن بزرگ میرد الیهیی 

گتشت  است، می بانایم کی  روز قیدس، 

شهرتی جهانی یافت  و مرزها را در نور دیده 

و در امناق د  و جان ملت ها  آزاداندیش 

جهان، و ب  ویژه کشورها  اس می، نیفیو  

 کرده است.

روز جهانیی ” امسا  در شرایطی ب  استقبا  

رویم و برا  حناییت از میلیت  می“  قدس

شویم؛ ک  رژییم  دفاع آماده می مظلو  و بی

غاصب صهاونایسیتیی در پیی اقیدامیات 

جیانیبی  دولیت  آماز و حنایت هن  تحریک

ها در میاه  ا  آن پانانان منطق  آمریکا و هم

دهی  تیجیاوز و  ۷ها  اخار و در ادام  

اشغالگر  خود، از ارتکاب ب  هاچ بی شرمی 

و جنایتی در سرزماا ها  اشغالی فلسطاا 

ابائی ندارد و دولت آمریکا ناز بیا تیوهی ی  

انتقا  سفارت خود ب  قدس شریف، میهیر 

تایاد خود را بر ایا جینیاییات زده اسیت. 

دانشگاهایان دانشیگیاه تیفیرش ضینیا 

محکومات شدید جنایاتی کی  امیروز در 

سرزماا فلسطاا و ینا و سایر بخشیهیا  

پاکر مجروح امت اس   رخ میی دهید و 

حنایت ها و سکوت هایی ک  مینیجیر بی  

تشدید ایا جنایات می شود؛ ضنا دمیوت 

از هن  مرد  و مسلنانان جهان برا  شرکت 

در راهپانایی روز قدس ام   می دارد هن  

 اقشار دانشگاهی امم از اساتاد،کارکنان و

دانشجویان با شرکت در راهپیاینیانیی روز 

 ضنا ام   انزجار از  جهانی قدس،

 رژیم غار قانونی صهاوناستی،  

 یکبار دیگر با آرمان ها  پاک 

 معنار کبار انق ب و 

 شهدا  گرانقدر

 تجدید پانیان  

  خیواهند کیرد.



رئاس دانشگاه تفرش گفت: میایز خیدمیت 

الکتروناکی با هدف راهننایی دقاق و ارائی  

خدمات ب  موقع، سریع و آسان بی  اربیاب 

 رجوع در ایا دانشگاه مستقر گردید.

در گفیت و گیو بیا “  حنادرضا صبا” دکتر 

خبرنام  دانشگاه تفرش اظهار داشت: میایز 

خدمت الکتروناکی در قالب ییک سیامیانی  

دیجاتالی و قابل دستیرس از هیرییق وب 

سایت دانشگاه با هیدف  ارائی  خیدمیات 

 الکتروناکی شفاف ایجاد گردید.

و  افزود: از هریق ماز خدمت الکترونایکیی 

مراحل گردش کار، مستندها  الز ، قوانایا 

و مقررات، پرسش ها  متداو ، مدت زمیان 

انجا  و دریافت خدمت، هزین  هیا  میورد 

نااز، نحوه پاگار  ، مس و  اصیلیی ارائی  

خدمت و نظر سنجی از ارباب رجوع مشخص 

 گردیده است.

ریاس دانشگاه تفرش منوان کیرد: در اییا 

صورت امکان دریافت درخواست خدمیت از 

ارباب رجوع در قالب فر  ها  الکترونایکیی، 

بارگتار  و ارسا  الکترونایکیی میدارک و 

مستندها  مورد نااز برا  دریافت خیدمیت 

توسط ارباب رجوع ماسر و قابلایت ارائی  و 

تحویل خدمت ب  ارباب رجوع بی  صیورت 

 شده است. فراهم الکتروناکی 

و  ابراز داشت: برخی خدمات بی  میوجیب 

قواناا و مقررات امکان ارائ  آنهیا در میایز 

خدمت الکتروناکی وجود ندارد ک  در اییا 

راستا ماز خدمت حضور  ناز در دانشیگیاه 

 تفرش دایر شده است.

 میز خدمت الکترونیکی در دانشگاه تفرش ایجاد گردید

آیاا تجلال از فعالاا فرهنگی دانشگاه تفرش 

با حضور ریاست دانشیگیاه، مسی یولیایا و 

دانشجویان ب  هنت انجنا اس می پیایشیرو  

در سالا اجتنامات حاج ابراهام نصار دانشگاه 

 تفرش برگزار گردید.

ب  گزارش خبرنام  و ب  نقل از انجنا اس می 

پاشرو، در ایا مراسم سرپرست دفتیر نیهیاد 

ننایندگی مقا  معظم رهبر  در دانشیگیاه و 

معاونت دانشجویی و فرهنگی ب  باان نکیاتیی 

 پارامون مسائل فرهنگی پرداختند.

اجرا  موساقی، برگزار  مسابق  و صینیدلیی 

داغ با حضور ریاست محتر  دانشگاه از سیاییر 

 برنام  ها  ایا جشا بود.

در پایان ناز با اهدا  لوح از فعالاا فرهنیگیی 

 تجلال شد.

 آیین تجلیل از فعالین فرهنگی دانشگاه تفرش

آیاا ترنم پایدار  و مقاومت در آستان  فیرا 

رسادن سیو  خیرداد سیالیروز آزادسیاز  

خرمشهر با حضور مس یولیایا میحیلیی و 

دانشگاهاان دانشگاه تیفیرش در ییادمیان 

 شهدا  گننا  ایا دانشگاه برگزار گردید.

ب  گزارش خبرنام ، معاونت دانشیجیوییی و 

فرهنگی دانشگاه تفرش در ایا آیاا گیفیت: 

شهدا مردان بی ادما  مرص  مقاومت و ایثیار  

می باشند ک  بی ادما توفاق گا  نیهیادن در 

مسار ایثار و شهادت را یافتنید و سیبیکیی 

 جدید را خلق ننودند.

افزود: امروز مهم تریا “  محند حبابی” دکتر 

تکلاف ما در برابر مظنت و مزت خلق شیده 

ب  هنت شهدا، حفظ اصو  و مبانی انیقی ب 

اس می و نظا   می باشد. روایتگر  و تشریح 

منلاات بات النقدس توسط حاج مینیصیور 

حادر  از فرماندهان دفاع مقدس و خیاهیره 

از “  اماا لیطیفیی” گویی توسط مدافع حر  

مهنتریا برنام  ها  جانبی ایا  مراسم بیود 

ک  ب  هنت معاونت دانشجویی و فرهنگی و 

مدیریت فرهنگی و اجتنامی دانشگاه تفیرش 

 برگزار گردید.

ب  مناسبت فرا رسادن ماه مبارک رمضیان، 

انجنا اس می دانشجویان دانشگاه تیفیرش 

اقدا  ب  برپایی سفره اهعامی با حضور ایتیا  

 شهرستان تفرش در ایا دانشگاه ننود.

ب  گزارش خبرنام  دانشگاه تفرش، در اییا 

مراسم معنو  ک  کودکان یتام ب  هینیراه 

خانواده هایشان حضور داشتنید در ابیتیدا 

حجت االس   پور محند  ب  سخنرانیی و 

اجرا  برنام  برا  کودکیان و نیوجیوانیان 

پرداخت و سپس پس از ا ان مغرب و ننیاز، 

 سفره افطار برگزار گردید.

نفر از  011گفتنی است ایا مراسم با حضور 

کودکان یتام و خانواده هایشان و ب  هینیت 

انجنا اس می دانشجویان دانشگاه تفرش و 

هنکار  کنات  امداد امیا  خینیاینیی)ره( 

 آیین ترنم پایداری و مقاومت در دانشگاه تفرش شهرستان تفرش برگزار گردید.

 ضیافت افطار با ایتام توسط انجمن اسالمی دانشجویان

 اخبار انتصابات

 رییس گروه تشکیالت، تحول اداری و بهره وری:

 مهندس مریم هاشنی

 معاون مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری:

 قائم بااتی


