اعزام دانشجویان دانشگاه تفرش به اردوی جهادی
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تفرف
گرت :اردوی جهادی ایف دانشفگفاه بفا
حضور  ۰۴نر از دانشجویان داوطلف در
مناطق زلزله زده س پل ذهاب آغاز و تفا
 ۵۲م داد ماه ادامه دارد.
مهدی م ادی در گرتوگو با خفرف نفگفار
اظهار کف د :ایف
خر نامه دانشگاه تر
اردوی جهادی با هدف کمک بفه مف د
زلزلهزده استان ک مانشفاه و بفا حضفور

اث گذار دانشجویان در حال ب گزاری است.
وی ادامه داد :ب نامهی ما ب ای فعالیت در
منطقه ،کمفک در سفاخفت و اتفمفا
پ وژههای عم انی از جفمفلفه مسف ف
نیازمندان و مدرسه در شف روسفتفای
کوئیک حس  ،کوئیک مجید ،کفوئفیفک
عزیز ،تینه هوا ،کلینه و بازگی شه ستفان
س پل ذهاب میباشد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تفرف

اظهار داشت :ب نامههای ف هنگی در
ای مناطق ب گزار گ دیده است
تا دانشجفویانی که به مناطق
اعزا شدهاند بتوانند حداکث
به ه معنفوی از ای اردوها
را بر ند و انشاءاهلل
ه چه زودتف ریشه
محف ومفیت زده
شود.

پیام تبریک رییس دانشگاه تفرش به مناسبت روز خبرنگار
به گزار خر نامه دانشگاه تر  ،دکت حمیدرضا صرا رییس
دانشگاه در پیامی ف ا رسیدن  ۷۱م داد روزز خفرف نفگفار را
تر یک گرت.
»ن والقلم و ما یسط ون«
سوگند به قلم و آنچه مینویسد( .قلم(۷:
هردهم م دادماه ،یادآور خاط ه بزرگم د ع صه اطالعرسفانفی
شهید » محمود صارمی« است ،شهید گ انقدری که فف اقف
بهانهای شد ب ای گ امیداشت »روز خر نگار« ،روزی از جنس
ح مت و عشق به قلم .ای روز ،روز پاسداشت حفقگفویفی و
حقجویی است ،ش ی نیست که دستفیفابفی بفه قفلفههفای

پیش فت ،س بلندی و سعادت جز با حقجویی و صفداقفت در
ع صه آگاهی مم نمیشود و اصحاب قلم به گواه تاریف در

ای مهم همواره پیش و و پی قد بوده و هستند.
اینجان ضم تر یک روز خر نگار ،ای روز ش وهمند را بفه
هم اران محت در واحد خر و اطالعرسانی روابط عمومی و
خر نامه دانشگاه تر و همچنی خر نگاران ،نویسفنفدگفان،
روزنامهنگاران و صاحران اندیشه و قلم در ع صه اطالعرسفانفی
تر یک و تهنیت ع ض مینمایم و م ات تقفدیف و سف فا
خالصانه خود را از تال خستگیناپفذیف جفامفعفه شف یف
خر نگاران در انع ا اخرار دانشگاه تر  ،تقدیم میدار .
حمیدرضا صرا
رئیس دانشگاه تر

عملیات تعمیر و بازسازی خوابگاه های دانشجویی
مدی دانشجویی دانشگاه تر از آغاز عملفیفات تفعفمفیف و
بازسازی خوابگاه های دانشجویی در فصل تابستان خر داد.
دکت ” سعید ق بانعلی“ در گرتگو با خر نگار خر نامه گرت :ای
عملیات به همت مدی یت دانشجویی و اداره خوابگاه ها و بفا
هم اری دفت فنی دانشگاه و با حمایت ریاست دانشفگفاه و
معاونت دانشجویی و ف هنگی در داخل خوابگفاه دخفتف ان و

پس ان آغاز شده است.
وی ادامه داد :ای اقدامات شامل تعویض و نوسازی سفیفسفتفم
فاضالب ه دو خوابگاه امی کری و چم ان ،تعمی ات و نوسفازی
محوطه خوابگاه کوث و یاسی  ،شستشوی ف های خوابفگفاه
الزه ا ،رنگ کاری خوابگاه های پس ان ،سنگ کاری راه وهفای
خوابگاه امی کری  ،اضافه ک دن  ۵۵اتاق به خوابگاه ها و ت میفم

فضای سرز می باشند.
وی افزود :ایا تابستان ف صت مناسری است تا بتوانیم خوابگفاه
هایی که نیاز به تعمی ات اساسی دارند را ب ای سال تحصیفلفی
جدید آماده کنیم و وضعیت رفاهی خوابگاهها را بفه گفونفهای
افزای دهیم که در طول سال تحصیلی ،دانشجویان از ام انات
و تسهیالت خوابگاهی با کیریت باال به ه مند شوند.

برگزاری همایش دختران مروارید
همای دخت ان م وارید به مناسفرفت روز
ملی عراف و حجاب به هفمفت مفدیف یفت
و
ف هنگی و اجتماعی دانشفگفاه تفرف
مساعدت و هم اری ب خی ادارات و دستگاه
بفیفسفتفم
های ف هنگی شه ستان ترف
تی ماه در مجموعه ف هنگی هن ی پ وفسفور
حسابی شه ستان ب گزار گ دیفد .نشفسفت

علمی و تخصصی هم اه با پاسخگفویفی بفه
شرهات و سواالت حوزه حجاب و عرفاف بفا
حضور حجت االسال صنیعی تفهف انفی و
اب اهیم پور ،ب پایی غ فه کودکان و اقتفصفاد
مقاومتی و نیز ب گزاری مسابقفه عف وسفک
های بهشتی از ب نامه های اجف ا شفده در
حاشیه ای م اسم بود.

کارگاه آشنایی با سازمان بازرسی کل کشور
کارگاه آشنایی با قانون تش فیفل سفازمفان
بازرسی کل کشور و آیی نامه های اج ایفی
آن با آخ ی اصالحات و الحاقات با حضفور
جناب آقای ”حسا عشفقفی“ بفازر کفل

استان م کزی با حضور رئفیفس دانشفگفاه،
معاونی و مدی ان در سالف گف دهفمفایفی
اب اهیم کاریابی دانشگاه تر ب گزارشد.
در ای کارگاه همچنی آیی نامه مفالفی و

عنوان ششم در مسابقات بدمینتون المپیاد دانشجویان
به گزار خر نامه در ای دوره از مسابقات
در م حله آزاد در
نمایندگان دانشگاه تر
ماده دوبل که با حضور  2۵تفیفم بف گفزار
گ دید با ش ست تیم های اراک و ارومیه به
جمع هشت تیم ب ت صعود نمودند.
در پایان مسابقات نیز در قسمت دو نفرف ه
آزاد ،محمد مهدی محمودی راد و مفحفمفد

ارومیه ،رازی ک مانشاه ،تفهف ان ،شفهفیفد
چم ان اهواز ،گیالن ،تر  ،مالی  ،صنعتفی
شاه ود ،صنعتی امی کری  ،صنعتی اصرهان،
ف دوسی مشهفد ،زنفجفان ،تف بفیفت دبفیف
شهید رجایی و فنی ح فهای شهید چمف ان
ک مان حضور داشتند.
ای مسابقات به صورت تیفمفی ،انفرف ادی و

مفوففق بفه
حسی ثانی از دانشگاه تر
کس مقا ششم مسابقات شدند.
مسابقات بدمینتون دانشجویان پسف در ۰
گ وه به مدت  ۲روز ب گفزار شفد و ۷۷۱
ورزش ار از تیمهای دانشفگفاهفی شفیف از،

دوبل دانشگفاهفی بف گفزار شفد کفه در
بففخفف انففرفف ادی و دوبففل ،بففازیهففا
تفیفمفی در
به صورت حذفی و در بخف
م حله نفخفسفت دورهای و در مف حفلفه
دو حذفی بود.

اخبار انتصابات
سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی:
دکت علی پارسیان
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