
 استقالل دانشگاه تفرش حفظ می شود

رئیس دانشگاه تفرش گفت: سیاست ستاد 

آمایش وزارت علول ت تلا ایلر تلاریل              

( در راستای حفظ استقالل ایر ۲۱/۶/۷۹) 

دانشگاه ب ده و پی ستر اجباری دانشلگلاه 

تفرش به دانشگاه های اسلتلام ملر ل ی 

 شایعه ای بیش نیست. 

د تر حمیدرضا صبا در گفتگ  با خبرنامله 

دانشگاه تفرش گفت: وزارت عو ت بر اساس 

طرح آمایش آم زش علایلم ملامل ریلت 

مشخصم را برای دانشگاه تفرش در نلرلر 

گرفته  ه ایر مام ریت در جوسه هلیلات 

شفاهاً به ایر دانشگاه   ۲۱/5/۹۷امنا م رخ 

 اعالت و مقرر گردید  تبا نی  ابالغ گردد.

وی ادامه داد: ریاست محترت هیات املنلا  

در آم جوسه اعالت نم د  له ملامل ریلت 

امکلام ارائله  ابالغم قابل پیگیری ب ده و 

 درخ است تجدید نرر نی  وج د دارد.

رئیس دانشگاه تلفلرش اال لار داشلت: 

دانشگاه تفرش با اهداف طلرح آملایلش 

وزارت عو ت اعم از )جو گیری از مل ازی 

 اری، هم اف ایم، استفلاده مشلتلرز از 

پتانسیل های بایق ه دانشگاه های همجل ار 

در سطح استام، پیگیلری جل لت حلل 

مشکالت استام مر  ی و شل لرسلتلام 

تفرش و غیره(  امال هماهنگ مم بلاشلد 

اما تالش مم نماید ضمر حفظ استقالل با 

بکارگیری پتانسیلل هلای مل جل د در 

دانشگاه، ضمر انجات مام ریلت هلای در 

قابویت ها و ت انلملنلدی  نرر گرفته شده 

 های خ د را در عمل به اثبات برساند.

د تر صبا گفت: ایر دانشگاه در جلولسله 

پیشن اد شده مرتبط با یکپارچله سلازی 

 ۷۷دانشگاه های استلام ملر ل ی  له 

 ش ری ر ماه سال جاری در دانشگاه

 اراز برگ ار گردید، ضمر تا ید

 بر حفظ استقالل خ د، آمادگم

 همکاری همه جانبه دانشگاه 

 تفرش با دانشگاه های 

 استلام  مر ل ی  در

 راستای فعاییت های 

 مشترز آم زشم، 

 ۹ادامه در صفحه 



 ۷ادامه صفحه 

پژوهشم، ارتباط با صنعت، ارآفرینم، ت سعه ملرا ل  رشلد، 

و فلعلایلیلت در  پیگیری راه اندازی شر ت های دانش بنیام 

 پارز عوم و فناوری را اعالت نم د.

وی تصریح  رد: دانشگاه تفرش با ت جه به ایر  له ملحل ری 

برای ت سعه ش رستام تفرش ب ده است و برای ارتقا  و ت سعه 

آم در ط ل بیش از سم سال تالش ا، حملایلت و سلرملایله 

گذاری های فراوانم از س ی مسئ الم، خیریر حامم دانشگلاه 

و ش روندام تفرشم ص رت گرفته، معتقد است بلرای انلجلات 

فعاییت های مشترز با سایر دانشگاه های استام و جو گیلری 

از م ازی  اری و ایجاد هم اف ایم و استفاده از همه پتانسلیلل 

بایق ه دانشگاه تفرش )فضای فی یکم، هیات عومم پر تل ام ، 

عالقمند و   شا و پتانسیل  ارمندی( نیازی به یکلپلارچلگلم 

نیست و حفظ استقالل دانشگاه تفرش با پیگیری آم اهلداف 

 هیچگ نه تعارضم ندارد.

رئیس دانشگاه تفرش اا ار داشت: دانشگاه تفرش هم اره در 

امر آم زش و پرورش دانشج یام و فارغ ایتحصیالم در سلایله 

حمایت مسئ ییر و مردت شریف ایر شل لرسلتلام از هلیل  

  ششم فروگذار نب ده است. پذیرش فارغ ایتحصلیلالم ایلر 

دانشگاه در دانشگاه های برتر و تراز یک  ش ر جل لت ادامله 

 تحصیل در مقاطع باالتر گ اهم بر ایر ادعا است.

د تر صبا اف ود: عالوه بر فعاییت های آم زشلم شلاخل  و 

ممتاز، ایر دانشگاه فعاییت گسترده ای را در راستای مام ریت 

های دانشگاه های نسل س ت در دست اقدات داشته و از انجلات 

اقدامات مشترز با سایر دانشگاه های سطح استام نی  هم اره 

 استقبال نم ده و پیش قدت مم باشد.

وی تصریح  رد: دانشگاه تفرش رجا  واثق دارد  ه ستاد طرح 

آمایش به پتانسیل های بایق ه و ت انمندی های ایر دانشلگلاه 

نی  ت جه داشته یذا قرار نیست مام ریتم به ایر دانشگاه ابلالغ 

 گردد  ه ایر پتانسیل ها را بال استفاده بگذارد.

رئیس دانشگاه تفرش در پایام از احساس مسئ ییت و حمایت 

های بم شائبه مردت ش رستام تفرش تشکر و قدردانم نمل ده 

و ابراز امیدواری  رد  ه تالش صادقانه و خایصانه مسلئل الم 

دانشگاه تفرش م رد رضایت خداوند تبارز و تعایم ، مسئ الم 

محترت محوم و  ش ری و همچنیر مردت ف یم و ش ید پلرور 

 ش ر تفرش واقع گردد.

 پیام رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس

د تر حمیدرضا صبا رئیس دانشگاه تفرش بلا 

را  ۲۱-۲8صدور پیامم آغاز سال تحصیولم 

 تبریک گفت. 

به گ ارش خبرنامه دانشگاه تفلرش، در ایلر 

پیات ضمر تسویت فرا رسیدم ماه محرت آمده 

است: تقارم مبارز مطوع م ر با  آغاز هفلتله 

دفاع مقدس و فرا رسیدم ماه محلرت و ایلات 

س گ اری سرور و ساالر شل لیلدام حضلرت 

اباعبداهلل ایحسیر )ع(، زیباتریر جو ه عشق و 

و فرصتم ایثار برای رسیدم به مقات قرب ای م 

 ارزشمند برای تبییر فرهنگ عاش رایم است.

سازام ملیل لر  ایامم  ه شایسته است آینده

اسالمم با تجدید میثاقم مجدد با آرمام هلای 

امات راحل )ره( و ش دای گرانقدر دفاع مقدس 

و پاسداشت ارزش های بلا شلکل ه انلقلالب 

مقدس اسالمم و پیروی از ملنل یلات ملقلات 

معرم رهبری )مداوه ایعایم(، با تلکلیله بلر 

ت انمندی ها و استعدادهای خ د و با استفلاده 

از ارفیت های عومم و پلژوهشلم دانشلگلاه 

تفرش، همراه با استادام، مدیرام،  ارشناسلام 

و  ار نام دانشگاه در محیطم پر نشلاط بله 

فعاییت عومم پرداخته و حض ر حلقلیلقلم و 

تأثیر گذار خ د را در عرصه های علولملم و 

 فرهنگم جامعه به اثبات برسانند.

اینجانب آغاز سال تحصیوم جلدیلد را بله  

طالیه دارام عوم، فرهنگ و ادب اعم از اعضلا  

محترت هیات عومم و  ار نلام دانشلگلاه و 

دانشج یام، به ویژه دانشج یام جدید ایل رود 

، به ۲۱ ه با م فقیت در آزم م سراسری سال 

خان اده دانشگاه تفرش پی سته اند صمیملانله 

تبریک گفته و از خداوند متعال برای همه ی 

ایر ع ی ام سعادت دنیا و آخرت را مسلئلولت 

مم نمایم . امید  ه به فضلل ایل لم سلال 

تحصیوم جدید، هم اره سرآغازی دوباره برای 

پ یایم و رشد فعاییت های عومم، آم زشم و 

پژوهشم ت ات با شک فایم فرهنگم و معن ی و 

پیشرفت چشمگیر دانشگاه تفرش در علرصله 

 های گ ناگ م باشد.

د للتللر نللبللم ا... 

گ درزوند چگیلنلم، 

عض  هیأت علولملم 

گلللروه ریلللاضلللم 

دانشللگللاه تللفللرش، 

بللرنللده جللایلل ه 

پللروفسلل ر عللبللاس 

ریاضم  رمانم در چ ومیر و ن میر  نفرانس 

 ریاضم ایرام شد. 

به گ ارش خبرنامه دانشگاه تفرش، انلجلملر 

ریاضم ایرام در چ ل و ن میر  لنلفلرانلس 

ریاضم ایرام، به منر ر تجویلل از خلدملات 

ارزنده استاد فرزانه شادروام عبلاس ریلاضلم 

 رمانم، تداوت اقدات شایسته خان اده و تقدیلر 

از ن یسندگام ب تریر مقاالت ارائه شلده در 

های ساالنه ریاضم  ش ر ایر جای ه   نفرانس 

 را اعطا نم د.

جای ه پروفس ر عباس ریاضم  لرملانلم بله 

مقاالتم  ه در  نفرانس های مختولف بلرتلر 

شده باشند اعطا مم گردد  ه مقلایله د لتلر 

چگینم در چ ل و هفتمیر  نفرانس ریاضلم 

به عن ام مقایه برتر  ۲5ایرام در ش ری ر سال 

 انتخاب شده ب د.

الزت به ذ ر است  میته عومم ایر  نفرانس  

سه نفر را برای دریافت ایر جایل ه ملعلرفلم 

 رده ب د  ه در ن ایت نبلم اهلل گل درزونلد 

چگینم به عن ام یکم از دو برندگام جلایل ه 

 پروفس ر عباس ریاضم  رمانم معرفم گردید.

نبم اهلل گ درزوند چگینم، عض  هیات عوملم  

دانشگاه تفرش و پژوهشگر مر   تحلقلیلقلات 

فی یک نرری و ریاضیات، جای ه خ د را بله 

پاس زحمات ارزشمند استادام خ د به د تلر 

محمدرضا مختارزاده و احمد گل بابایم تقدیم 

  رد.

چ ل و ن میر  نفرانس ریاضم ایلرام روز  

پنجشنبه اول ش ری رماه با حض ر دانشمندام 

داخوم و خارجم از آیمام، سل ئلد، فلرانسله، 

آمریکا،  ره جن بم، هند و برزیل در دانشگلاه 

عوم و صنعت ایرام برگ ار و از برندگام ج ایل  

 ریاضم ایرام تقدیر و تشکر گردید.

 عضو هیات علمی دانشگاه تفرش برنده جایزه پروفسور عباس ریاضی کرمانی شد



د تر حمیدرضا صبا رئیس دانشگاه تلفلرش 

به مناسبت هفته دویت و روز  ارمند پلیلات 

تبریکم صادر  رد. به گل ارش خلبلرنلامله 

 دانشگاه تفرش، در متر ایر پیات آمده است: 

هفته اول ش ری ر ماه بله سلرخلم خل م 

خادمام  بیر و ب رگ ار عرصه عوم و ایمام و 

عمل، ش یدام رجایم و باهنر به نات هفلتله 

ش ری ر ماه به نات روز  ارمند  ۴دویت و روز 

 م یر گشته است.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره ش دای 

گرانقدر دویت و تبریک هلفلتله دویلت و 

روز ارمند فرصت را مغتنم دانسته ضلملر 

آرزوی عو  درجات برای ش یدام رجایلم و 

باهنر، با تبریک روز لارملنلد از زحلملات 

دریغ همکارام فرهیخته دانشگاه  له بلا  بم

تع د و خو ص در مسیلر اهلدف علایلیله 

دارند، صلملیلملانله  آم زش عایم گات بر مم

 تقدیر و سپاس گ اری مم نمایم.

امید است با ت  ل به خلداونلد ملتلعلال، 

ملنلدی و  صداقت  اری، همدیلم، قلانل م

پلذیلری در راسلتلای ارتلقلای  مسئ ییت

های آم زشم، پژوهشم و فرهلنلگلم  فعاییت

های م ثر و بلولنلدی را  دانشگاه تفرش گات

 برداریم.

 پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت هفته دولت

مسئ ل بسیج دانشج یم دانشگاه تفرش از 

واحد “  امت واحده” پایام  ار اردوی ج ادی 

خ اهرام بسیج دانشج یم ایر دانشگلاه در 

روستاهای بخش مر  ی ش رستام تلفلرش 

 در تابستام امسال خبر داد. 

م دی مرادی در گفتگ  با خبرنامه دانشگلاه 

دانشلجل ی دخلتلر از سل ت  ۷5گفت: 

ش ری رماه ایم هلفلتلم شل لریل رملاه در 

روستای ق یجه و فسنگام از ت ابع بخش  دو 

رسلانلم  مر  ی ش رستام تفرش خلدملات

  ردند.

هلای آمل زشلم  وی اف ود: برگ اری  لالس

احکات بان ام ت سط خل اهلرام ملبلولغله، 

روخ انم و ترجمه قرآم، نماز، زبام انگویسم 

، برگ اری جشر تکویف، ارائله ملبلاحل  

ب داشتم، برنامه های فرهنگم ویژه   د ام 

و ن ج انام، م دویت، اهدا  تاب به  تابخانه 

مساجد و ارائه خدمات مشاوره های اخالقم 

های فرهنلگلم اجلرا شلده  از برخم برنامه

 ننده در ایر اردو  ت سط دانشج یام شر ت

 برای اهایم ایر روستاها ب ده است.

مسئ ل بسیج دانشج یم دانشگاه تلفلرش  

تصریح  رد: در راستای  اهش مشلکلالت 

و تحقق   و ت انمندی اهایم روستا اقتصادی 

های خیاطم، نملد  اقتصاد مقاومتم در زمینه

هلای الزت بله  دوزی و چرت دوزی، آم زش

 اهایم روستا داده شد.

مرادی اف ود: بر ایر باوریم  ه با استفاده از 

های دانشج یم و مردمم و تعلریلف  ارفیت

های مشترز و هماهنلگ و بل لره  فعاییت

تل ام  های انجات شده، ملم گیری از فعاییت

هلای  اقدامات مل ثلری در رفلع آسلیلب

اجتماعم، حمایت از اقشار آسیب دیلده و 

ارتقا سطح فرهنگم روستلاهلا و  لاهلش 

 معضالت فرهنگم برنامه ری ی و اجرا  رد.

وی ادامه داد: اردوی ج ادی واحد بلرادرام 

بسیج دانشج یم ایر دانشگاه نی  با حضل ر 

نفر از دانشج یام داوطوب در ملنلاطلق  ۴۴

زی یه زده سر پل ذهاب در مردادملاه سلال 

 جاری برگ ار شد.

الزت به ذ ر است ششم ش ری رماه د لتلر  

صبا ریاست دانشگاه، هیات رییسه و ملدیلر 

فرهنگم و دانشج یم از اردوی جل لادی 

خ اهرام دانشج  در روستاهای قل یلجله و 

فسنگام ش رستام تفرش بازدید ودر جریام 

 اقدامات آن ا قرار گرفتند.

 اردوی جهادی واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه

 اخبار انتصابات

 مسئول دبیرخانه جذب هیات علمی دانشگاه:

 د تر محم د رضا شاه ردی 

مدیر ام ر اداری دانشگاه تفرش از تشکلیلل 

هیات بدوی رسیدگم به تلخلولفلات اداری 

 ار نام برای نخستیر بار در ایر دانشگاه با 

مج ز وزارت عو ت، تحقیقات و فناوری خبلر 

 داد.

در گفتگ  با “ محمد صادق  ریمم”  م ندس 

خبرنامه دانشگاه تفرش گفت: ایر هیات، بلا 

هدف آگاه سازی و پیشگیری از تلخلولفلات 

احتمایم و رسیدگم به تخوفات  ار نام در 

 دانشگاه تشکیل گردید.

به گفته وی اوییر جوسه  ارگاه آمل زشلم 

هیات بدوی رسیدگم به تخوفات  ار لنلام 

در وزارت علول ت  ۲۱/5/9دانشگاه م رخ 

 تحقیقات و فناوری تشکیل گردید.

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در 

 دانشگاه تفرش تشکیل شد



تشکر رییس مر   جذب از دانشگلاه هلای 

پیشتاز در رسیدگم به پرونده متقلاضلیلام 

  ۲۶فراخ ام ب مر 

به نقل از ایسنا، د ترمحلملدرضلا رضل ام 

طوب رییس مر   جذب اعضلای هلیلأت 

 ۲۶عومم اعالت  رد در فراخ ام بل لملر 

جذب اعضای هیأت عومم وزارت علول ت، 

نلفلر بلرای  ۷۴۲۲9تحقیقات و فر آوری 

عض یت هیأت عومم روی ساملانله جلذب 

 اعالت آمادگم  ردند.

بلعلد  ملاه 9 طبق جدول زمانم مم بایست

نتایج ایر پرونده ها به وزارت عتلف اعلالت 

ش د. یکر م اج ه با تعطیالت علیلدنل روز 

معم ال حدود یک ماه و نیم هر  ار دویلتلم 

را به تاخیر مم اندازد. اگلر ایلر تلاخلیلر 

اجتناب ناپذیر و تحمیوم را در ملحلاسلبله 

دخیل نماییم؛ اوییر نتایج باید نیمه تیرملاه 

بلله مللر لل  جللذب واصللل شلل د  لله 

دانشگاه قبل از  8 پرونده از ۷۷ خ شبختانه

ایر تاری  به دست ما رسیده است و تایلیلد 

ن ایم آم با فاصوه   تاهم به دانشگلاه هلا 

اعالت گردیده است. ایر دانشلگلاه هلا بله 

ترتیب عبارتند از: دانشگاه تفرش، دانشگلاه 

ت رام، دانشگاه رازی، دانشگاه ش ید مدنلم 

آذربایجام، دانشلگلاه ایل هلرا، دانشلگلاه 

دانشگاه ایت اهلل بروجردی و   گنبد اووس،

دانشگاه صنعتم شریف  ه از مسئ ییر ایلر 

دانشگاه ها و دبیرام جذب و  ارشلنلاسلام 

محترت مرب طه به خلاطلر ایلر ملبلادرت 

 صمیمانه قدردانم مم نمایم.

رییس مر   جذب وزارت عو ت، تحقیقات و  

درصلد از  5۴ فر آوری افل ود: حلداقلل

متقاضیام در غربایگری اوییه شرایط آنام بلا 

شرایط اعالت شده در فراخ ام تطبیق نملم 

 ند و غربال مم ش ند. از بیر پلرونلده هلا 

دانشلگلاه و  ۴۱ پرونلده از 9۷8 باقیمانده

م سسه مرحوه یک رسیدگم یعنم بررسلم 

صالحیت های عومم و علمل ملم را در 

دانشگاه پشت سرگذاشته و آماده طلرح در 

هیأت اجرایم دانشگاه هاست  ه تقاضای ما 

از دبیرام محترت جذب تسریع در  ار ایلر 

پرونده ها و استفاده از فرصت تابستام برای 

 تشکیل جوسات هیأت های اجرایم است.

وی تأ ید  رد: شلایسلتله اسلت اعضلای 

محض تعطیلل  محترت هیأت های اجرایم به

ها خ د را فارغ از تکویف توقم  شدم دانشگاه

نکنند و بدانند سرن شت عده ای ازج انام و 

دانش آم ختگام در گرو حض ر و تصمیمات 

آنام در هیأت های اجرایم است؛ و حلتلم 

یک روز تاخیلر در تلعلیلیلر تلکلولیلف 

 س اوار نمم باشد. آنام،

تقاضای ما از ایر همکارام آم اسلت  له 

از  قبل تا ۲۶تالش  نند  ارفراخ ام ب مر 

 برسد. به پایام ۲۱فراخ ام ش ری ر 

 پیشتازی دانشگاه تفرش در جذب هیات علمی

رئیس دانشگاه تفرش به اتفاق جلملعلم از 

مسئ الم ش رستام تفرش در س میر روز از 

هفته دویت به دیدار خان اده هلای ملعلرلم 

 ش دا  و ایثارگرام رفتند. 

، هم مام  به گ ارش خبرنامه دانشگاه تفرش

فرا رسیدم هفته دویت د تر حمیلدرضلا   با

صبا رئیس دانشگاه تفرش پنجم ش ری ر ملاه 

به همراه رییس  میته امداد امات خملیلنلم 

)ره(، رئیس اداره صنعت، معدم و تجلارت و 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلالملم ایلر 

خان اده های معرلم شل لیلد  با  ش رستام 

“ م سم سوملانلم” ایثارگر  حسیر عباسم و 

 دیدار نم دند.

همچنیر در پایام ایر دیدار رئیس دانشگلاه 

با حض ر در من ل یکم از ملحلروملیلر و 

نیازمندام تحت پ شش  میته املداد املات 

خمینم )ره( ش رستلام تلفلرش از آنلام 

دیج یم و فرا رسیدم دهه امامت و والیت و 

 هفته دویت را تبریک گفت.

 دیدار رئیس دانشگاه تفرش با خانواده معظم شهداء و ایثارگران



برنده جای ه ملولم ریلاضلم  -ایرنا  -ت رام 

پروفس ر عباس ریاضم  رمانم گفت: بلروم 

رفت از چایش های اقتلصلادی، نلیلازملنلد 

 ت سعه همکاری دانشگاه و صنعت است.

انجمر ریاضم ایرام به منر ر تلجلولیلل از 

خدمات ارزنده استاد فرزانه شادروام عبلاس 

ریاضم  رمانم و تقدیلر از نل یسلنلدگلام 

هلای  ب تریر مقاالت ارائه شده در  نفرانس 

ساالنه ریاضم  ش ر، امسال به دو مقایه برتر 

 جای ه اعطا  رد.

نبم اهلل گ درزوند چگینم در حاشیه چ ل و 

ن میر  نفرانس موم ریاضم در دانشلگلاه 

عوم و صنعت به خبرنگار گروه دانشگاه ایرنلا 

اا ار داشت: الزت است برای احصا  چایلش 

های بخش صنعت در ارتباط با دانشگاه هلا 

تالش ش د  ه ایر امر مستول ت ملدیلریلت 

منسجم بیر ایر دو و رصد مشکالت م ج د 

 و پیش رو است.

عض  هیات عومم دانشگاه تفلرش تصلریلح 

 رد: وضعیت  ش ر به گ نه ای اسلت  له 

وج د ارتباط تنگاتنگ بلیلر صلنلعلت و 

مشکالت جاری ایلر بلخلش و ملردت را 

 ضلللللروری ملللللم  لللللنلللللد.

وی تا ید  رد: باید در پروژه های مشتلرز 

با صنعت، مابقم دانشلگلاه هلا و ملرا ل  

تحقیقاتم ارتباط هایم برقرار و مشکالت بله 

 ص رت تیمم حل ش د.

به اعتقاد ایر پژوهشگر، نب د همکاری هلای 

الزت بیر محققام دانشگاه ها و صنعت منجر 

 به بروز چنلیلر مشلکلالتلم ملم شل د.

وی تا ید دارد  ه ب دجه هلای پلژوهشلم 

 ش ر باید به سمت طرح ها و پلروژه هلای 

 واقعم س ق داده ش د.

گ درزوند چگینم گفت: دربخلش فلنلم و 

م ندسم اوی یت ا ببیشتر است و با اعلطلای 

حق ثبت اختراع برای ت یید محص ل داخوم 

بیشتر است  ه نیاز ما به خارج از  شل ر را 

  متر مم  ند.

به گ ارش ایرنا، اسحاق ج انگیری ملعلاوم 

اول رییس جم  ری هفته گذشته با حضل ر 

در ایرنا، با دع ت از دانشگاه ها برای  لملک 

 به حل مشکالت در اداره ام ر  ش ر گفت:

دانشگاه ها نررات خ بم در  مک بله رفلع 

 چایش ها دارند.

 برون رفت از چالش های اقتصادی نیازمند همکاری دانشگاه وصنعت است

سرپرست معاونت دانشج یم و فلرهلنلگلم 

دانشگاه تفرش گفت: ایر دانشگاه تمات تالش 

خ د را ج ت اعطا  خ ابگاه به دانشلجل یلام 

 ورودی جدید خ اهد  رد.

در گفتگ  با خبرنلامله “  عوم پارسیام” د تر  

دانشللگللاه تللفللرش گللفللت: در ایللر 

با ت جه بله اضلافله  مم گردد  تالش راستا 

هلای   شدم ارفیت اتاق هلای خل ابلگلاه

دانشج یم، به دانشج یام ورودی جدید  له 

به ص رت روزانه در ایر دانشگاه پذیرفته مم 

ش ند در ترت تحصیولم جلدیلد خل ابلگلاه 

 دانشج یم )دویتم و خ دگردام( تعوق گیرد.

وی با بیام اینکه در حال حلاضلر دانشلگلاه 

تفرش دارای پنج خ ابگلاه ملولکلم اسلت، 

خ ابگلاه بلا  9خاطرنشام  رد: از ایر تعداد 

نفر متعوق به دانشج یام  5۴۴ارفیت حدود 

 58۴خ ابگاه موکم نی  با ارفیت  ۹دختر و 

 نفر در اختیار دانشج یام پسر است.

گزارش تصویری: روند عملیات تعمیر و بازسازی خوابگاه  ارائه خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود

 های دانشجویی دانشگاه تفرش در فصل تابستان
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