
کیلوگرم در اولین دوره مسابقات  ۲۶نایب قهرمانی دانشگاه تفرش در دسته 

 برداری قهرمانی دانشجویان دانشگاه های سراسر  کشور وزنه
امیر شجاع فرد از دانشگاه تفرش موفق به  

 ۲۶کسب عنوان نایب قهرمانی در دسته  

  کیلوگرم در اولین دوره مسهابهتهاز وزنه 

برداری قهرمانی دانشجویان دانشگاه ههای 

سراسر کشور ب  میزبانی دانشگاه مهقهتهق 

 اردبیلی شد.

ب  گزارش خبهرنهامه ر در ایهن دوره از 

دانشهگهاه  ۸۳وزن  بردار از  ۹۵مسابتاز 

سراسر کشور حضور یافت  و ب  مدز سه  

 روز در اوزان مختلف ب  رقابت پرداختند.

رئیس انجمن وزن  بهرداری فهدراسهیهون 

ورزش های دانشگاهی کشور در مهراسه  

افتتاح این مسابتاز طی سخنانی یهادوور 

شد: برگزاری هر رویدادی دارای نهتها  

قوز و ضعف است و اولین دوره مسابتهاز 

وزن  برداری قهرمانی دانشجویان دانشگهاه 

های سراسر کشور از این قاعده مستثهنهی 

 نیست.

سجاد انوشیروانی با بیهان ایهنهاه  ایهن 

مسابتاز یک ویژگی منقصر ب  فرد داردر 

اضاف  کرد: در این مسابتاز از تهمهامهی 

کاربردی  -دانشگاه های دولتیر وزادر علمی

 و علوم پزشای شرکت کرده اند.

مسئول فنی این دوره از رقهابهت ههای 

دانشجویی ابراز امیدواری کرد اولین دوره 

مسابتاز وزن  برداری قهرمانی دانشجویان 

دانشگاه های سراسر کشور تقرک بخش و 

موجب ایجاد نشا  در بین دانشهجهویهان 

 ورزشاار بود.

احمدزاده مدیر تربیت بهدنهی دانشهگهاه 

مقتق اردبیلی در گفتگو با ایرنا گفت: این 

 ۸۳ورزشهاهار از  ۹۵رقابت ها با حضور 

روز ۶تیرماه ب  مدز  ۹۵دانشگاه کشور از 

 برگزار شد.غالمرضا احمد زاده افزود:

 این رقابت ها در هشت وزن برگزار و

 نفراز برتهر ون ب  عضویت تی  ملی 

 دانشجویان کشور درومده و ب 

 مسابتاز جهانی وزن  بهرداری

 دانشجویان که  شهریهور 

 امسال در کشور لهستان

 برگزار خواهد شدر

 اعهزام می شهوند.



کارگاه وموزشی پیشگیری از اعهتهیهاد ویهژه 

کارکنان و اعضای هیاز علمی همزمهان بها 

وغاز هفت  مبارزه با مواد مخدرر بها حضهور 

کارشناس شورای هماهنگی ستاد مبارزه بها 

مواد مخدر اسهتهان مهرکهزی در سهالهن 

اجتماعاز حاج ابراهی  نصیر دانشگاه تفهرش 

 برگزار شد.

ب  گزارش خبرنام ر در این کارگاه وموزشهی  

ابراهی  عباسیر مدرس این کارگاه با معرفهی 

انواع مخدرهای رایجر ب  بهیهان عهالیه  و 

ها و مشاالز ناشی از مصرف پرداخهت  نشان 

وی افزود: مواد مخدر صنعتی با شیوع قهابه  

توج  و سهولت مصرفر ب  خهرهری جهدی 

 برای نس  جوان تبدی  شده است.

وی در ادام  ب  اهمیت مهارز های زندگی و 

تاثیر والدین بر فرزندان در حوزه پیشگهیهری 

 از اعتیاد تاکید نمود.

کارگاه پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه تفرش  

ب  همت کمیت  فرهنگی و پیهشهگهیهری از 

اعتیاد دانشگاه تفرش و اداره بهههداشهت و 

مشاوره دانشگاه و با هدف وشنایی بها انهواع 

مواد مخدرر ارتتاء وگاهی در مهورد عهوامه  

ساز و وشاار کننده اعتیهاد به  مهواد  زمین 

ههای  مخدر ب  منظور پیشگیری از وسهیهب

روانی اجتماعی در دانشگاه تفهرش بهرگهزار 

 گردید.

 کارگاه پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه تفرش برگزار شد

گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه تفرش به  

 متری جهان بین صعود کردند. ۸۰۳۳قل  

ب  گزارش خبرنام ر در این صهعهود که  به  

سرپرستی مقمد رضا باباعباسی انهجهام شهد 

مقمد حبیبیر ابوالفض  احمد جعفریر هادی 

عباسیر مجتبی عسگریر مقمد شاه حسینیر 

ابوالفض  شاه حسینیر عبدال  نعمتیر مقمهد 

حیدریر سید هادی امینیر اکهبهر رضهائهیر 

اسماعی  یعتوبی فر و مظاهر مهقهسهنهی از 

 کارکنان دانشگاه تفرش حضور داشتند.

 صعود گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه تفرش


