


حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالالمالد  ر 

 یدار با بیش از  و هزار نفر از نخبگان جوان و استعدا هالای 

برتر علمد، تالش و فعالیت  ه ها هزار نخبه  ر سراسر ایالران 

کننده تصویری امیدبخش و واقعد از کشور خواندند  را ترسیم

و با اشاره به نقش و تأثیرگذاری نخبگان جوان  ر بالرنالاماله 

ریزی صحیح برای آینده، پیشرفت علمد ایران و جلو بالر ن 

تعامل متقابل،  و جانبه و جالدی تالر مرزهای  انش بشری، 

نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفا ه صالحالیالح از 

گنجینه نیروی انساندِ نخبه و تقویت هویت ملالد و آرمالان 

را ضروری خالوانالدنالد و  خواهد  ر مجموعه نخبگان کشور

تأکید کر ند: تصویرسازی غلط و منفد و ناامید کالنالنالده از 

اوضاع ایران مهمترین  ستور کار امروز  شمن است امالا باله 

فضل الهد تصویر واقعد کشور  ر مجموع، نقالهاله مالقالابالل 

 تصویرسازی نظام سلهه است.

برنامه  شمن، تصویرسازی غلط از ایران است/ ر این جالنال  

 پیروز خواهیم شد.

به گزارش ا اره کل روابط عمومد وزارت علوم باله نالقالل از 

پایگاه اطالع رساند  فتر مقام معظم رهبری، حضالرت آیالت 

اهلل خامنه ای  ر ابتدای سخنان خو ،  یدار با نخبگان جوان 

آفرین خواندند و با اشاره به سالخالنالان  را امیدبخش و شا ی

تعدا ی از جوانان نخبه گفتند: این مهالب عالمالدتالاس بسالیالار 

متین و متقن و کامالس مور  تأیید بنده بو  و مسئوالن محترم 

 باید با جدیت آنها را پیگیری کنند.

رهبر انقالب اسالمد با اشاره به تأثیرگذاری ملد و فالراماللالد 

نخبگان از زوایای مختلف افزو ند: وجو   هها هزار نخبه، از 

و مالایاله  یک منظر، نشانگرِ تصویر صحیح و واقعد از کشالور

خرسندی و احساس امید است، ضمن آنکه با بهره مندی از 

ریزی برای مسائل کشور باید  نخبگان قهعاس چارچوبهای برنامه

 های آنان استفا ه شو . ارتقاء یابد و از  یدگاه

ایشان خاطرنشان کر ند: از نظرات نخبگان جالوان، فالعالا ، 

های مختلف از جالماللاله   لسوز و با نشاط و پای کار  ر بخش

نفت، استفا ه و برای تبدیل اقتصا  نفتد به اقتصا  مستقل و 

 پایه و اقتصا  مقاومتد، برنامه ریزی شو .  انش

رهبر انقالب اسالمد با اشاره به تأثیر نخبگان  ر پیالشالرفالت 

گفتند: بهره گیری صحیح و مناسب از  انالش و  علمد کشور

های نخبگان موجب پیشرفت علالم  ر کشالور و  ر  تواناید

نتیجه رسیدن به موضع عزت و اقتدار و کاهش آسیب پذیری 

 ها خواهد شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کر ند: اگر از لحاظ علالمالد 

پیشرفت کنیم، تهدید  شمنانِ تمدند و سیاسد و اقتصالا ی 

 ما  ائمد نخواهد بو  و کاهش خواهد یافت.

های تأثیرگذاری نخبگان کشالور را  ایشان یکد  یگر ازعرصه

 انسالتالنالد و  ایفای نقش  ر شکستن مرزهای جهاندِ  انش

افزو ند:  ر قرون اخیر، سهم ما  ر جلو بر ن مرزهای  انالش 

بسیار کم بو ه است و باید با استفا ه از ظالرفالیالت بالاالی 

نخبگان جوان کشور، مرزهای اکتشاف و  انش جالهالانالد را 

 توسعه  هیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: جوانان باید با مالهالالالعاله 

ساله قبل از پیروزی انقالب اسالمد  ۰۲۲تاریخ، از  وران تلخ 

که به  لیل بد اعتناید به استعدا ها و نخبگان، کشور  چالار 

 عقب ماندگد شد، مهلع شوند و قدر  وران کنوند را بدانند.

ایشان با تأکید بر اینکه  ر  وران قاجار و پهلوی، ایران یکالد 

از عقب مانده ترین کشورها از لحاظ  انش روز بو ، افزو نالد: 

 ر حالد که جمعیت ایران حدو  یک  رصد جمعیت جهالان 

است، سهم ما  ر تولید علم  ر  وران پهاللالوی، یالک  هالم 

 رصد بو  اما اکنون سهم ایران  ر تولید علم  ر  نالیالا باله 

حدو   و  رصد رسیده است که به این حد نیز نبایالد قالانالع 

 بو .

رهبر انقالب اسالمد به یک نمونه  یگر از بد اعتناید به علم 

و  انش  ر  وران پهلوی اشاره کر ند و گفالتالنالد: از زمالان 

تأسیس  انشگاه تهران بعنوان اولین  انشگاه کشور  ر سالا  

شو ، تالعالدا   که چهل و چهار سا  مد ۳۱۳۱تا سا   ۳۱۳۱

هزار نفر بو  اما اکنون که چهالل  ۳۳۲ انشجویان کل کشور، 

گذر ، تعدا   انشالجالویالان  سا  از پیروزی انقالب اسالمد مد

 کشور بیش از چهار میلیون نفر است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بالر ایالنالکاله چالنالیالن 

هاید، تفاوت  و حکومت و  و نظام را باله روشالنالد  مقایسه

 هد، خاطرنشان کر ند: علت عمده عقب مالانالدگالدِ  نشان مد

علمد و اخالقد و سیاسد کشور  ر آن  وران تاریک، وجالو  

حکمرانان بد کفایت،  نیاطلب، وابسته و بد عرضه بالو  کاله 

فروختند و به فکر مصالح آنان نبو نالد   ر مقابل ملت تکبر مد

 شدند. اما  ر مقابل بیگانه تا کمر خم مد

ایشان تأکید کر ند: همه ما باید به  لیل رهاید از آن  وران 

تلخ و پیشرفتهای کنوند، سپاسگزار نظام جمهوری اسالمد و 

 امام بزرگوار باشیم.

رهبر انقالب اسالمد سپس چند توصیه  ر خصوص نخبگالان 

 بیان کر ند.

اولین توصیه ایشان لزوم تعامل  و جانبه میان نخالبالگالان و 

بو  که  ر این زمینه گفتالنالد: از یالک  نظام مدیریت کشور

 نبا  تعامل با نخبگان و ارائه  طرف مسئوالن باید جدی تر به

خدمات و رفع موانع کار آنان باشند و از طرف  یگر نخبگالان 

های خو  را  ر اختیار پیشرفت کشالور  نیز باید همه ظرفیت

 قرار  هند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای منابع انساند خالوب و نالخالباله 

رونده را یک گنجینه و ثروت عظیم خواندنالد  متحرک و پیش

ر و تأکید کر ند: این ثروت همانند هر گنجیناله  یالگالری  

  ۱ا امه  ر صفحه 

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
 برنامه دشمن، تصویر سازی غلط از ایران است/ در این جنگ پیروز خواهیم شد



 ۰ا امه صفحه 

معرض طمع و چپاو  نظام سلهه است تا ضمن آنکه از ایالن 

بر ،  رخصوص علم و فناوری یعند  ثروت برای خو  بهره مد

های ثروت آفرین و قدرت آفرین نیز انحالصالار ایالجالا    اشته

 کند.

هالای نالظالام  ایشان حذف فیزیکد نخبگان را یکد از روش

هالا  سلهه برای خارج کر ن این گنجینه از چالنال  ماللالت

ای کشالور  برشمر ند و با اشاره به ترور  انشمندان هسالتاله

گفتند: عالوه بر حذف فیزیکد، امحاء فرهنگد و یا مشالوالو  

های نظام ساللالهاله  کر ن نخبگان به امور  یگر، از  یگر روش

برای گرفتن این ثروت عظیم کشور است، بنابراین مسئالوالن 

 و نخبگان باید هوشیار و مراقب باشند.

هالای نالظالام  حضرت آیت اهلل خامنه ای، راه مقابله با فریالب

سلهه برای مجموعه نخبگد کشور را تقویت هویت ماللالد و 

آرمانخواهد  ر میان نخبگان  انستند و خاطرنشان کالر نالد: 

جوان نخبه ما باید به ایراند و مسلمان بو ن، هویالت ماللالد، 

 آرمان ها و تاریخ بسیار شرافتمندانه خو  افتخار کند.

های  شمن، آرمان ز ایالد  ایشان تأکید کر ند: یکد از برنامه

و هویت ز اید است که همه باید مراقب و متوجه این نقهاله 

 تهاجم باشند.

های رهبر انقالب اسالمد به نالخالبالگالان،  یکد  یگر از توصیه

مراقبت برای غافل نشدن از مسئولیتهای خو   ر قبا  مر م 

 و مسائل مهم کشور بو .

حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: نخبه نالبالایالد  ر فضالای 

تخصصد خو  غرق شو  و به مسائالل جالامالعاله هالمال الون 

های اجتماعد اعالتالنالایالد  استقال ، عدالت، پیشرفت و آسیب

 نداشته باشد.

ایشان خهاب به نخبگان تأکید کر ند: اگر شما نخبگد را  ر 

زیر پرچم عدالتخواهد و استقال  و هویت ملد انجام  هیالد، 

 قهعاس ارزش آن بیشتر خواهد بو .

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جالنال  تالحالمالیاللالد 

اقتصا ی، سیاسد و امنیتد علیه ایران عزیز افالزو نالد: یالک 

 تواند به این جن  بد تفاوت باشد. نخبه نمد

ای  رهبر انقالب اسالمد با تشبیه جن  تبلیواتد و رسالاناله

بسیار شدید  شمن به جن  تحمیلد افالزو نالد: امالکالانالات 

تبلیواتد ما مانند اوایل  فاع مقدس، اندک است اما همانگونه 

که  ر آن نبر  پیروز شدیم، به فضل الهد  ر این جن  هالم 

 بدون تر ید پیروز خواهیم شد.

ایشان تصویرسازی غلط را مهمترین کار امروز  شمن بالرای 

اغوای افکار عمومد جهان و ایران برشمر ند و خالاطالرنشالان 

کر ند: نخبه جوان ما باید  ر این رویاروید سنگین، وظیالفاله 

 خو  را برای پیروزی و سرافرازی ایران انجام  هد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای  ر جمع بندی ایالن بالخالش از 

سخنانشان این  ستور کار را برای نخبگان جالوان تالرسالیالم 

کر ند: تالش علمد زیر پرچم عدالتخواهد، انحصارشالکالنالد، 

ستم ستیزی و حساسیت و رسیدگد به مسائل و مشالکالالت 

مر م.

رهبر انقالب اسالمد هم نین  ر بیان چند نکته  رباره بنیا  

نخبگان، ضمن تشکر از زحمات بنیا ، کار و تالش شالبالاناله 

روزی را به مسئوالن آن توصیه مؤکد کر ند و افالزو نالد:  ر 

شناساید، جذب، هدایت، ساماندهد، شنیدن سخن نخبگالان 

 و  رمان کر ن  ر های آنان شب و روز نشناسید.

ها  ر  پرهیز از روزمرگد همراه با ابتکار  ائم و نوسازی روش

بخشد که هدایت نخبگان را  ر بنیا  برعهده  ار . بالرنالاماله 

های هویت بخش، استفا ه  ریزی  قیق و صحیح برای فعالیت

از  فتر نمایندگد رهبری  ر  انشالگالاه هالا، اسالتالفالا ه از 

شرکتهای  انش بنیان و مراقبت  رباره تنز  نیافتن ضوابالط 

های رهبر انقالب باله مسالئالوالن  این شرکتها از  یگر توصیه

 بنیا  نخبگان بو .

هالای  ایشان هم نین استفا ه از نخبگان  ر چیدمان مدیریت

میاند کشور را مهم خواندند و افزو ند: ممکن است جالوانالان 

نخبه تجربه سهوح او  مدیریتد را نداشته باشند اما سالهالح 

 های میاند حتماس به جوانان نخبه نیاز  ار . مدیریت

حضرت آیت اهلل خامنه ای  ر بخش  یگری از سخنانشان بالا 

ها را  ر خالدمالت مسالائالل کشالور  ر  تصوری که  انشگاه

 اند، خاطرنشان کر ند:  ر چهار  هه اخالیالر جالوانالان  نمد

 اند.  انشگاهد  ر صنایع مهم کشور نقش او   اشته

ایشان هوا فضا، علوم زیستد، سدسازی، صالنالعالت  فالاعالد، 

ای  ر ابعا  گوناگون آن، سلو  های بالنالیالا ی،  صنعت هسته

را از جالماللاله  و ساخت  اروهای نو ترکیالب زیست فناوری

ها  ر شکل گیری و  ها و صنایعد برشمر ند که  انشگاه عرصه

 اند. ای  اشته پیشرفت آنها نقش ارزنده

رهبر انقالب اسالمد  ر عین حا  افزو ند: الالبالتاله  ر کالار 

های زیا ی وجو   ار  که باید رفع شالو  و  ها نقص  انشگاه

 نخبگان جوان نیز امروز برخد از آنها را بیان کر ند.

 ها را به اهتمام به پژوهش حضرت آیت اهلل خامنه ای  انشگاه

 ر همه سهوح فراخواندند و افزو ند: ارتباط متقالابالل و پالر 

 منفعت  انشگاه با صنعت جدی تر گرفته شو .

رهبر انقالب  ر همین زمینه خاطرنشان کر ند: با گسالتالرش 

گونه ای عمل کنید کاله  ارتباط با صنعت و شناساید نیازها به

همانند برخد از کشورها، هر پایان نامه  انشجوید یک حامد 

 از بخش خصوصد یا  ولتد  اشته باشد.

سالا  از  ۹پس از  روزرساند نقشه جامع علمد ضرورت به

تدوین آن و لحاظ کر ن مسائل جدید  ر این نقشه، نالکالتاله 

  یگر ایشان خهاب به مسئوالن بو .

حضرت آیت اهلل خامنه ای هم نین با تأکیالد بالر ضالرورت 

ارتباط علمد با کشورهاید که  ر مسیر رشد جهالشالد قالرار 

 ارند، افزو ند: اینگونه کشورها عمدتاس  ر آسالیالا هسالتالنالد، 

بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکاله 

نگاه به غرب و اروپا جز معهل ماندن، مالنالت کشالیالدن و 

 ای ندار . کوچک شدن فایده

ها بالا  ولالت بالرای  رهبر انقالب با تأکید بر تعامل  انشگاه

شناخت نیازها و اولویتها، از اقدام گروههای مختلف اساتالیالد 

 انشگاهد و صاحبنظران از جمله اساتید بسیجد  ر نوشتالن 

نامه به مسئوالن و ارائه راه حل مشکالت اقالتالصالا ی ابالراز 

 انیم  ولت چقدر باله ایالن راه  مسرت کر ند و افزو ند: نمد

کند اما احساس مسئولیت اساتید و هم نین  ها عمل مد حل

نخبگان جوان و خوشفکر  ر قبا  مشکالت کشالور بسالیالار 

 خرسند کننده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای  ر پایان سخنانشان بار  یگر باله 

تالش پرحجم  شمن برای تصویرسازی منفد از اوضاع ایران 

اشاره کر ند و افزو ند: نوسانات ارزی و مشکالت معیالشالتالد 

وجو   ار  اما  ر مجموع تصویر واقعد کشالور، باله کالوری 

چشم  شمنان، عکس تصویری است که بیگانگالان ساللالهاله 

 کنند. طلب از ایران عزیز ترسیم مد

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمد،  کتر ستاری مالعالاون 

جمهور و  کتر غالمالد وزیالر عاللالوم،  علمد و فناوری رئیس

هاید از شرایط علمالد کشالور و  تحقیقات و فناوری گزارش

 نخبگان بیان کر ند.

تن از نخبگان و استعدا های برتر علمد کشالور  ۳۳هم نین 

های خو   ر مسائل مختلف علالمالد،  به بیان  غدغه و  یدگاه

 پژوهشد، مدیریتد و فناوری پر اختند.

الزم به ذکر است که تعدا ی از  انشجویان  انشگاه تالفالرش 

  ر این نشست حضور  اشتند.

 حرکت دسته عزاداری دانشگاهیان دانشگاه تفرش

همزمان با ایام سوگواری مالاه صالفالر و 

سالروز شهالا ت حضالرت رقالیاله  س ، 

 انشگاهیان  انشگاه تفرش با راه انالدازی 

  سته عزا اری به سوگواری پر اختند. 

به گزارش خبرنامه  انشگاه تفرش  ر این 

مراسم که به همت هیئالت  انشالجالویالد 

محبان امیر المومنین بالرگالزار گالر یالد، 

 سته عزا اری  انشجویان، اسالاتالیالد و 

کارکنان  انشگاه تفرش از مقابل مسالجالد 

حرکت و با حضور  ر یالا مالان شالهالدای 

گمنام  انشگاه به عزا اری، سینه زنالد و 

  مام زند پر اختند. 



همزمان با فرا رسیدن هفته ملد سالالمالت زنالان، کالارگالاه 

مهرمالاه بالا  ۰۲آموزشد مهارت های سالم زیستن روز شنبه 

حضور بانوان شاغل  ر ا ارات شهرستان و بانوان شاغل حوزه 

های مختلف  انشگاه  ر سالن اجتماعات حاج ابراهیم نصالیالر 

  انشگاه تفرش برگزار شد. 

 کتر زبیده خداید استا  حوزه و  انشگاه  به گزارش خبرنامه

 ر این مراسم گفت: سالمتد نعمت بالد بالدیالل و بالدون 

جایگزین است و  ر  ین مبین اسالم به سالمتد به عالنالوان 

 بزرگترین نعمت سفارش و تاکید فراوان شده است.

حالوزه  وی افزو :  ر  ین مبین اسالم  رحفظ سالمالد  ر 

تاکید فالراوان  های سالمت روح انسان و توذیه جسم خاکد 

  شده است.

سالمت روح و روان انسان بالر سالر    کتر خداید ا امه  ا :

سجا ه نماز و سالمت جسم خاکد بر سر سفره غذا تالامالیالن 

 مد شو .

این استا  حوزه و  انشگاه بهترین شیوه برای جالی روح را 

برای سالم بالو ن نالیالازمالنالد   نماز  انست و خاطرنشان کر :

اتصا  روح به عرش الهد هستیم که ا ای نمازهای پنجگاناله 

بستری مناسب برای متصل شدن به منالبالع پالر قالدرت و 

 نیرومند الهد است.

 کتر خداید اظهار  اشت: ریشه بسیاری از بیالمالاری هالا از 

سر ی است که بستر ایجا  سر ی معده و پالرخالوری را  ر 

افرا  تقویت مد کند، از آنجا که النه و خانه همه بیماری هالا 

معده است معده انسان  ر آرامش و سالمت ما نقش محالوری 

 ار  و ما باید  ر سالم نگه  اشتن این عنصر کوچک  ر بالدن 

 کوشش کنیم.

وی با بیان این که  ر اسالم برای بهداشت یک اصلد وجالو  

 ار  که پیشگیری مقدم بر  رمان است ا اماله  ا : ر طالب 

اسالمد بر روغن مالد و ماساژ رماند  ر  رمان بسالیالاری از 

 بیماری ها تاکید فروان شده است.

 کتر خداید بهترین تاثیر روغن مالد  ر  رمان بیماری ها را 

خون رساند سریع  ر اعضا و مفاصل،  فع سالمالوم بالدن و 

 سریعترین اثر  ر  رمان  ر های استخواند عنوان نمو .

کارگاه آموزشد مهارت های سالم زیستن به همت کالمالیالتاله 

بانوان، مدیریت فرهنگد و اجتماعد و ا اره بالهالداشالت و 

 مشاوره  انشگاه تفرش برگزار گر ید.

 کارگاه آموزشی مهارت های سالم زیستن در دانشگاه تفرش برگزار شد

مدیر تربیت بدند و امالور فالوق بالرنالاماله 

 انشگاه تفالرش از بالرگالزاری  و ار وی 

طبیعت گر ی و کوهپیماید به منالاسالبالت 

هفته تربیت بدند ویژه  ختران و پسالران 

  انشجو  ر این  انشگاه خبر  ا . 

پرویز رجبد  ر گفتگو با خبرنامه گفت:  ر 

نفر از  انشالجالویالان   0۲ این  و ار و تعدا 

خانم  انشالگالاه   و تعدا ی از پرسنل  ختر 

تفرش به قله خشه بزرگ و غارگالاوخالور و 

نفر از پسران  انشجو نیز به قله پامیالل  ۳۱

منهقه  الرام شهرستان تفرش صالعالو    ر 

 نمو ند.

وی با بیان این که هفته تالربالیالت بالدنالد  

امسا  با شعار  انشجو، مهر و تنالدرسالتالد، 

پویاید  ر محیط  انشگاهد نامگذاری شده 

است تصریح کر : برنامه های گرامیالداشالت 

این هفته با هدف ایجا  فضای شا  و مفرح 

 همراه با تندرستد  ر  انشگاه برگزار شد.

 ر هفته سالمت بانوان برنامه های بالرگالزار 

شده  ر سهح شهرستان با حضور پرسالنالل 

شاغل  ر  انشگاه تفرش باله شالرح ذیالل 

 :برگزار شد

پیا ه روی بزرگ بانوان، کارگاه آمالوزشالد 

ارگونومد، کارگاه آموزشد مهارت های شا  

زیستن، جشنواره طبخ به نفع خانوا ه های 

بد سرپرست، کارگاه مهارت هالای سالالالم 

زیستن، کارگاه فضای مجازی و خالانالوا ه، 

 کارگاه آموزشد ورزش نشاط و تندرستد.

 به مناسبت هفته تربیت بدنی  اهم برنامه های برگزار شده در هفته سالمت بانوان

 برگزاری اردوی طبیعت گردی ویژه دانشجویان دانشگاه تفرش 



همزمان با فرا رسیدن هفته  فاع مقدس مزار شهدای گمنالام 

 انشگاه تفرش با حضور رئیس  انشگاه، سالرپالرسالت نالهالا  

نمایندگد مقام معظم رهبری  ر  انشگاه، معاونین، مدیالران، 

 کارکنان و  انشجویان گلباران و عهرافشاند شد. 

به گزارش خبرنامه، سرپرست نها  نمایندگد مقام مالعالظالم 

رهبری  ر  انشگاه تفرش  ر این آیین گفت: رزمندگالان  ر 

هشت سا  جن  تحمیلد با بذ  جان خو  از کیان مذهب و 

  ین اسالم حمایت نمو ند.

افزو : شهیدان “  سید مهدی قاضد زا ه” حجت االسالم  کتر 

از جان خو  گذشتند تا از مکتب  فاع نمایند و اینک رسالت 

ما  انشگاهیان  ر عصر کنوند ایستا گد  ر برابر هجمه های 

  شمنان است.

وی ا امه  ا : استفا ه از کالم خداوند و اهل بیت  ر قالرآن 

اسالت کاله  ما  ر برابر هجمه  شمنان  کریم سالح ارزشمند 

 اعتقا ات ما را نشانه گرفته اند.

سرپرست نها  نمایندگد مقام معظم رهبالری  ر  انشالگالاه 

تفرش تصریح کر :  ر عصر کنوند ایجا  نارضایتد اجتماعالد 

و لهمه به اقتصا  و معیشت مر م توطئه جدید  شمن اسالت 

که رسالت  انشگاهیان و فرهیختگان  ر برابر ایالن هالجالماله 

 شمن ایجا  برنامه ریزی یک حرکت جها ی قدرتمالنالد بالا 

حساسیت بیشتر  ر عرصه تولید است تا کشور را  ر بالرابالر 

 توطئه  شمن ایمن نماید.

رئیس  انشگاه تفرش نیز  ر این آیین ضمن تبریک هالفالتاله 

 فاع مقدس گفت: رسالت  انشگاه  ر برابر رسالت بهالا  ا ن 

به آموزش ورو  به مباحث فرهنگد و اقتصا ی  ر شالرایالط 

 فعلد جامعه است.

افزو : قدم بر اشتن  ر حل مسالائالل “  حمیدرضا صبا”  کتر 

و اقتصا ی حفاظت از خون شهدا و ا امه  ا ن راه   فرهنگد

 شهدا و ایثارگران است.

پایان این مراسم که به همت مدیالریالت فالرهالنالگالد و   ر 

اجتماعد  انشگاه برگزار گر ید شرکت کنندگان تربت پالاک 

شهیدان گمنام را گلباران و عهالر افشالانالد نالمالو ه و بالا 

 های واالی امام راحل و شهیدان تجدید میثاق نمو ند. آرمان

 مزار شهدای گمنام دانشگاه تفرش گلباران شد

های هفتاله  فالاع مالقالدس  ر  اهم برنامه

 باشد:  انشگاه تفرش به شرح زیر مد

آذین بندی و تبلیوات محیالهالد، پالخالش 

نواهای حماسد، گلباران قالبالور شالهالدای 

گمنام  انشگاه، قرائالت زیالارت عالاشالورا، 

مراسم عزا اری و سخنرانالد  ر خصالوص 

 فاع مقدس  نهضت حسالیالنالد و  فالاع 

مقدس ، برپاید نمایشگاه پوستر از آغاز تالا 

ایثارگر  انشگاه، ارسا  پیامک فعالیالت  ر اسالمد، تقدیر از  انشجالویالان شالاهالد و پایان و  ستاور های چهل سالاله انالقالالب 

های اجتمالاعالد و  فضاهای مجازی و شبکه

بروز رساند وبسایت های  انشگاه، عالیالا ت 

 انشگاهیان از امام جمعه محترم شهرستان 

هالای   ر اراک، مشارکت و حضور  ر برناماله

شاخص شهرستان  ر طو  هالفالتاله  فالاع 

مقدس،  یدار  انشگاهیان بالا فالرمالانالدار 

 شهرستان.

 اهم برنامه های برگزار شده دانشگاه تفرش در هفته دفاع مقدس

جشنواره  اخلد حرکت با هدف معرفد  ستاور های انجمالن 

های علمد  انشجوید  ر صحن  انشکده عاللالوم  انشالگالاه 

 تفرش برگزار گر ید. 

به گزارش خبرنامه  ر این رویدا  که به همت انجمالن هالای 

علمد  انشجوید و با حمایت مدیریت فرهنگد و اجتالمالاعالد 

 انشگاه برگزار گر ید، انجمن های علمد اقدام به ثبت نام از 

 انشجویان عالقمند به فعالیت های علمد نمو ه و نشریات و 

  ستاور های علمد خو  را به نمایش گذاشتند.

این جشنواره به مدت  و روز و به مالنالظالور ایالجالا  نشالاط 

 انشجوید و جذب  انشجویان به فعالالیالتالهالای عاللالمالد و 

یالاز هالمالیالن   زمینه سازی به منظور شرکت  ر هم نین

 جشنواره ملد حرکت برگزار گر ید.

جشنواره داخلی حرکت در دانشگاه تفرش برگزار شد   



سومین نمایشگاه و فروشگاه عرضه مستقیم 

کتاب و نوشت افزار ایراند اسالمد به همت 

انجمن اسالمد  انشجویان  انشگاه تفالرش، 

 ر صحن  انشکده عاللالوم ایالن  انشالگالاه 

 گشایش یافت.

به گزارش خبرنامه  انشگاه تفرش  ر ایالن 

به مناسالبالت شالروع سالا   نمایشگاه که 

تحصیلد جدید و با هدف ترویج کالاالهالای 

اسالمد و حمایت از تولید  اخاللالد  -ایراند

عنوان کتالاب  ر  ۱۲۲گشایش یافته است 

موضوعات مختلف و نوشت افالزار ایالرانالد 

 اسالمد عرضه شده است.

به گزارش خبرنامه فعالیت های علالمالد و  

فرهنگد  انشجوید  انشجویالان  انشالگالاه 

 :تفرش  ر مهرماه به شرح زیر برگزارشد

برپاید عزا اری شها ت حضرت رقیه  س  

و توزیع کتاب مسابقه ترگل توسط کالانالون 

عفاف و حجاب، باز ید از خانه سالالمالنالدان 

توسط کانون هال  احمر و امور خالیالریاله، 

سلسله کارگاه آموزشد راه اندازی کسب و 

کارهای کوچک توسط انالجالمالن عاللالمالد 

مهندسد مکانیک، اولین  وره مسالابالقالات 

رایانه ای توسط کانون ها رسانه و هنرهالای 

نمایشد با همکاری بسیج  انشجوید، ورک 

شاپ آموزش مقاله نویسد و رزومه نویسالد 

توسط انجمن علمد زبان خارجه، بالرپالایالد 

ایستگاه نانو توسط انجمن عاللالمالد نالانالو، 

آزمون تعیین سالهالح تالوسالط انالجالمالن 

زبانبرگزاری  عای ندباله تالوسالط کالانالون 

 مهدویت.

نمایشگاه عرضه کتاب و نوشت افزارایرانی اسالمی  اهم  فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویی در مهر ماه   

کارگاه مدیریت و برنامه ریزی باله هالمالت 

بسیج  انشجوید  انشگاه تفرش و با حضور 

حداکثری  انشجویان  ر سالن اجتمالاعالات 

 حاج ابراهیم نصیر این  انشگاه برگزارشد. 

به گزارش خبرنامه  انشگاه تفرش  ر ایالن 

استا   که با حضور استا  مهلبد پور کارگاه

برجسته کشوری برگزار گر ید چهالار فالرم 

متفاوت برنامه ریزی توزیع و پس از  غدغه 

مند کر ن  انشجویان توسط استا ، روش 

های مختلف  ر نحوه زندگد و برنامه ریزی 

شخصد و اجتماعد کار مهرح و بالررسالد 

 گر ید. 

کارگاه مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه تفرش 

 برگزار شد
 اخبار انتصابات

 مدیر گروه معارف:

  کتر سید علد شفیع پور حسیند

 مدیر گروه مهندسی شیمی:

  کتر احمد بیات

 سرپرست دانشکده صنایع:

  کتر علد حسین میرزاید بند  

 دبیر هم اندیشی اساتید:

 دکتر حامد ثقفی 

 مدیریت آموزش:  سرپرست

 نسرین جاللد

 



 کتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علالوم 

هاى امنا و هالیالئالت  و رئیس مرکز هیئت

تالریالن  ممیزه مالرکالزی، یالکالد از مالهالم

کارکر های روابط عمومد ها را کمالک باله 

توسعه روابط و منالاسالبالات سالازمالان بالا 

 مخاطبان و ذینفعان توصیف کر .

به گزارش ا اره کل روابط عمومالد وزارت 

علوم،  کتر باقری  ر نشست  بیران شورای 

هالا،  هماهنگد روابط عالمالومالد  انشالگالاه

پژوهشگاه ها و پارک های علم و فالنالاوری 

گاناله ، نالقالش و  سراسر کشور  مناطق  ه

جایگاه روابط عمومد ها  ر توسعه سازمالان 

را بسیار مهم و اساسد  انسالت و گالفالت: 

روابط عمومد آیینه تمام نمالای سالازمالان 

هالا و ارتالبالاطالات  است و انعکاس فعالیت

سازمان با مخاطبان از کارکر های مهم آن 

 شو . تلقد مد

وگالوی  رسانالد، گالفالت وی، تبلیوات، اطالع

 وسویه، ایجا  روابط و مناسبات سازمان با 

مخاطبان و ذینفعان را اموری مهمد ذکالر 

کر  که روابط عمومد های  انشگاه هالا و 

موسسات آموزش عالد باید بیش از گذشته 

 نسبت به آن توجه و اهتمام  اشته باشند.

تالریالن  قائم مقام وزیر علوم، یکد از مالهالم

هالا و  کارکر های روابط عمومد  انشالگالاه

مراکز پژوهشد و فناوری  ر  وره جدید را 

های اجتماعد  ر  کمک به افزایش سرمایه

مراکز آموزش عالد  انست و بالر ایالجالا  

هالا و  های اجتماعد برای  انشالگالاه سرمایه

 مراکز پژوهشد و فناوری کشور تأکید کر .

وی  ر این رابهه اظهار  اشالت: بالرقالراری 

هالا  اندرکاران  انشگاه ارتباط فعا  بین  ست

های  انشجویان، ذینفعان و سایالر  با خانوا ه

مخاطبالان بالرای کالمالک باله افالزایالش 

تریالن  های اجتماعد  انشگاه از مهم سرمایه

هالا  اقداماتد است کاله روابالط عالمالومالد

 توانند انجام  هند. مد

 کتر باقری خاطرنشان کر : با ایجالا  ایالن 

هالای  ها خیالل عالظالیالم خالانالوا ه ظرفیت

هالای  ترین سالرمالایاله  انشجویان که از مهم

ها و مراکز پژوهشالد  اجتماعد برای  انشگاه

تالوانالنالد باله مالد   شوند، مد محسوب مد

 انشگاه آمده و آنان را  ر رسالیالدن باله 

 های خو  یاری  هند. رسالت

وی بر انعکاس گزارش های مسالتالمالر از 

ها و مراکز پژوهشد و   ستاور های  انشگاه

فناوری و سنجش و رصد افکار عمالومالد و 

هم نین تالش برای آگاهد و اقناع افالکالار 

عمومد  ر خصوص این  ستاور ها تأکالیالد 

کر  و گفت: نیازمند آن هستیم که افالکالار 

عمومد جامعه را  ر این مسیر که  انشگالاه 

به عنوان یک نها  تالاثالیالرگالذار و  ارای 

هالای مالخالتاللالف  نیروهای نخبه  ر حالوزه

اجتماعد، فرهنگد، اقتصا ی و سیاسد باله 

شمار مد آید، اقناع کنیم تا نگالرش هالای 

 موجو  توییر یابند.

به گفته قائم مقام وزیر علوم، رفع معضالت 

کشور تنها با بهره جستن از راه حل هالای 

تالریالن  علمد میسر است و یکد از مالهالم

های روابط عمومد، کمک به تالرویالج  نقش

علم است؛  ر این راستا باید کارکالر هالا و 

ها، مراکز پژوهشالد و   ستاور های  انشگاه

های علم و فناوری را باله جالامالعاله  پارک

معرفد کر ه و استفا ه از این کارکر ها  ر 

 زندگد روزمره مر م را ملموس کنیم.

 کتر باقری خاطرنشان کر : روابط عمومالد 

از موضع انفعا  باید به موضع فعا  سالوق 

یابد و با تمام توان  ر جهت انعالکالاس باله 

 های سالازمالان گالام بالر ار . موقع فعالیت

وی بیان کر : شرط موفقیت روابط عمومد 

 ر هر سازمان  ر برقراری ارتباط صمیمد، 

خاضعانه و خاشعانه با مجموعاله مالدیالران 

 رون سازمان، اصحاب رسالاناله و سالایالر 

 باشد. ها مد  ستگاه

قائم مقام وزیر عاللالوم بالر اسالتالفالا ه از 

های فضای مجازی تأکید کالر  و  پتانسیل

گالیالری صالرف از   گفت: باید به جای بهره

های موجو   ر  های مرسوم از ظرفیت روش

فضای  یجیتا  و مجازی بیشتر اسالتالفالا ه 

 کنیم.

ها  ر شالرایالط  وی به نقش روابط عمومد

تحریم اشاره کر  و گفت:  ر شرایط تحریم 

هالا و تالنالگالنالاهالای  با توجه به محدو یت

اقتصا ی کشور، روابالط عالمالومالد هالای 

 انشگاه ها و موسسات آموزش عالالالد  ر 

سراسر کشور باید با ایجا  فضای امیالدواری 

از بروز یأس و ناامیدی و تضعیف روحیه  ر 

 جامعه جلوگیری نمایند.

قائم مقام وزیر علوم خاطرنشان کر : عالالوه 

هالا  ر  سازی امور و فعالالیالت بر این، شفاف

شرایط موجو  به ایجا  آرامش کمالک باله 

کند و این امر بر عالهالده روابالط  سزاید مد

 عمومد ها است.

  ۲ا امه  ر صفحه 

ترین کارکرد روابط عمومی ها کمک به توسعه روابط و مناسبات سازمان با مخاطبان و ذینفعان است مهم  

 بیر کمیته فرهنگد و پیشگیری از اعتیا   انشگاه تفالرش 

گفت: نخستین جشنواره  انشجوید  انشگاه پاک اسالتالان 

مرکزی به صورت منهقه ای  ر سهح  انشگاه های استان 

 شو .  مرکزی و به  بیری  انشگاه تفرش برگزارمد

 ر گفتگو با خبرنامه گفت: این جشنالواره “  اعظم عسکری"

ای،  ر بخش ها و محورهای مختاللالف از جالماللاله  منهقه

کاریکاتور، نمایشنامه نویسد، نقاشد، شعر و  استان و بالا 

موضوع زندگد مهلوب  انشجوید، نقش تبلیوات و رساناله 

گرایالد و   رپیشگیری از شیوع موا  مخدر، اخالق و قانون

نقش آن  ر زندگد سالم  انشجوید،  انشجو، فالرهالنال ، 

های اجتماعد، نقش خانوا ه و  وستالان  ر روابالط  آسیب

ها و تهالدیالدهالا  اجتماعد سالم و زندگد خوابگاهد، فرصت

 برگزار مد گر  .

وی هدف از برگزاری این جشنواره را جاللالب مشالارکالت 

 انشجویان  ر حوزه پیشگیری از اعتالیالا ، اسالتالفالا ه از 

های علمد، فرهنگد و هنری  انشالجالویالان، هالم  ظرفیت

هالا،  افزاید و تعامل فعاالن فرهنگد  انشجویالد  انشالگالاه

کمک به تقویت فضای پویا و پر نشاط  انشجوید  رحالوزه 

پیشگیری و ارتقای سهح سالمت و بهداشت فکری، روحد 

 و جسمد  انشجویان عنوان کر .

اظالهالار کالر :   مدیر فرهنگد و اجتماعد  انشگاه تفرش

عالقمندان مد توانند آثار خو  را طبالق  سالتالورالالعالمالل 

برگزاری جشنواره تا پایان آبان ماه به آ رس  بالیالرخالاناله 

ارسا  نمایند که مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیالدگالان 

 آثار  ر بهمن ماه سا  جاری برگزار مد گر  .

نخستین جشنواره  انشجوید  انشگاه های پالاک اسالتالان 

مرکزی با حمایت و مشارکت ا اره کالل اجالتالمالاعالد و 

فرهنگد استانداری استان مرکزی، شورای هالمالاهالنالگالد 

مبارزه با موا  مخدر استان مرکزی و فرمانالداری تالفالرش 

 برگزار خواهد شد.

 به دبیری دانشگاه تفرش 

 نخستین جشنواره دانشجویی دانشگاه پاک در استان مرکزی  برگزار می گردد

 ها:  قائم مقام وزیر علوم در نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه



 ۱ا امه صفحه 

 کتر باقری افزو :  ر شرایط تحریم یکد از 

هاید که وزارت علوم، تحقیالقالات و  رسالت

کند آن است که با کمک  فناوری  نبا  مد

های  یگر کاالها و قهعاتد که بالا  وزارتخانه

توجه به شرایط تحریم  ر وار ات آن  چار 

ایم شناساید کر ه و با کالمالک  مشکل شده

های علم و فالنالاوری  مراکز پژوهشد و پارک

 کمک کنیم. به تولید کاالی باکیفیت ایراند

 کتر علیرضا عبداللهد نالژا ، مالدیالر کالل 

روابط عمومد وزارت علوم نالیالز  ر ایالن 

نشست برگزاری جلسات شورای مالدیالران 

هالا،  گانه  انشالگالاه روابط عمومد مناطق  ه

مراکز پژوهشد و فناوری را  ری ه ایالجالا  

امید میان  انشگاهیان و خالانالوا ه بالزرگ 

ها توصیالف کالر  و  روابط عمومد  انشگاه

گفت:  ر  نیای مدرن امروز، روابط عمومد 

ها از حاشیه به متن تحوالت  ر سازمان ها 

و نها های مختلف آمده و  ر تسالریالع و 

تسهیل ارتباطات  رون و برون سازماند باله 

 صورت فعا  وار  عمل شده اند.

وی به برخد برنامه های مهم پالیالش روی 

روابط عمومد وزارت علوم اشاره و فعا  تالر 

کر ن مراکز روابط عمومد  انشگاه هالا و 

موسسات آموزش عالد از طریق بالرگالزاری 

 وره های کارگاهد و آموزشد و بالرگالزاری 

نشست های هم اندیشد  ر مناطق  هگانه 

آموزش عالد را از جمله این بالرنالاماله هالا 

 توصیف کر .

به گفته عالبالدالاللالهالد نالژا ، تشالکالیالل 

های تخصصد  ر شورای هماهنگد  کارگروه

روابط عالمالومالد  انشالگالاه هالا و ارائاله 

پیشنها های مرتبط با اصالح سالاخالتالار و 

هالا  ر  ارتقای جایگالاه روابالط عالمالومالد

ها و مراکز آموزش عالد و سالتالا    انشگاه

وزارت علوم مد تواند به ایالجالا  تالحالرک، 

نشاط، پویاید و روزآمالدی و کالارآمالدی 

بیشتر روابط عمومد ها بیانجامد.  ر ا اماله 

اندیشد،  بالیالران شالورای  این نشست هم

ها و مراکز  هماهنگد روابط عمومد  انشگاه

گانه  ضالمالن  پژوهشد و فناوری  مناطق  ه

های انالجالام شالده،  ارائه گزارشد از فعالیت

حمایت های بیشتر مقام عالد وزارت علالوم 

و مسئوالن ستا ی و نیز روسای  انشگاه ها 

ها را خواستار شدند و بالر  از روابط عمومد

ضرورت ارتقای جایگاه روابط عالمالومالد و 

هم نین اختصاص ر یف بو جه مستالقالل 

 برای این حوزه تاکید کر ند.

 بدون شرح
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