آیین تجلیل از پژوهشگران دانشگاه تفرش برگزار شد
همزمان با فرا رسیدن هفته ژههشههز ا
ه
ژهشهشگران برتر دانشهگهات تهفهر
مراسم با حضور دکتر لف گل ژهشهشگر
برتر کشور در سال  ۷۹تقدیر ش تجلیل شد.
ب گزار خبرنام  ،استاد دانشگات بوعهله
سینا همدان در این آیین گفت :کسب رتب
اشل ایران در تولید علم در میان کشور های
منطق در سال  ۷۱۰۹ب همت دانشگاهیان
صورت ژذیرفت است.
دکتر محمد عل لف گهل افهزشد :ههم
اکنون ایران قدرت بالمنا ع علم چه ا
لحاظ کیف ش چ ا لحاظ کم در منطق
است.
شی بهها بههیههان ایههن کهه ایههران در

سال  ۷۱۱۲تنها چهار داشمند یک درصهد
برتر ISIداشت است ادام داد :این آمار در
سال  ۷۱۰۹ب  ۷۷۲دانشمند رسیدت اسهت
ک این امر نشاندهندت اتفاقات ش گام ههای
مثبت ش درخشان ایران اسالم برای کسب
مرجعیت علم در منطق ش جهان است.
ژهشهشگر برتر کشور در سهال  ۷۹افهزشد:
برنام ریزی ال م کسب مرجعیت علهمه
در سطح مل شغیرت است ک برای رسیدن
ب اهداف نظام ش انقالب نبهایهد به فه هر
معجزت باشیم بل باید راه ار عهالهمهانه ،
عاقالن ش با برنام ارائ داد.
دکتر لف گل با بیان این ک دانای رمهز
دارای  ،ماندگاری ش نقز آفرین در جامع

است تصریح کرد :شات کلید اصل دانهایه
علم ش عقل است ک رمز اثهربهیهشه در
دنیای علم تال ش حمت است.
ریئس دانشگات تفر نیز در این آییهن ا
حضور ار شمند دکتر لف گل ب عهنهوان
دانشمند یک درصد برتر ISIدر دانشهگهات
تفر ابرا خرسندی نمود.
دکتر حمیدرضا صبا افزشد :دانشگات
تفر با قدمت  ۲۷سهال ش با ۵۸
عضو هیات علم در حو ت های
میتلف ارتباط با صنعت،
شرکت های دانز بنیان
ش مراکز رشد ش فناشری
ادام در صفح ۷

ادام صفح ۰
در سطح استان ب عنوان دانشگات شاخص ب ماموریت ههای
آمو ش ش ژهشهش خود با جدیت ادام م دهد.
شی اظهار امیدشاری کرد در شهر ژدران علم دانشگات تفر
بتواند مسئولیت خود در رشد علم کشور را ب نحو احسهن
انجام دادت شدر سای همدل چالز های موجود را ب فرصت تبدیل نماید.
مدیر ژهشهز ش فناشری دانشگات تفر نیز در این آیین گفت:
ی ا اهداف دانشگات های نسل سوم ش چهارم فعالهیهت در

دکتر سهیل شاشقان فراهان با بیان این ک دانشگات تهفهر

در این راستا نقز خود را بیوب ایفا نمهودت اسهت افهزشد:
اعضای هیات علم دانشگات تفر درسالهای  ۷۹ش  ۷۹اقدام
ب چاپ دت کتاب ش  ۵۹مقهاله عهلهمه ش ژههشهشه در
سال  ۷۹نمودت اند.
شی افزشد :ا این تهعهداد مهقهاله  ۷۰مهقهاله در چهار
اشل ۲۱ ،مقال در چار دشم  ،شز مقال در چار سهوم ش
دش مقال در چار چهارم بودت است.
مدیر ژهشهز ش فناشری دانشگات تفهر افهزشد ۷۸ :درصهد
تولیدات ژهشهش دانشگات تفر در چار اشل قرار گرفهته
است ک این موفقیت نشان دهندت این امر است ک در مسیر

درست رسیدن ب مرجعیت علم قرار گرفت ایم.
در این آیین ا  ۵عضو هیات علم ژهشهشگر ،دکهتهر عهله
کاظم ژهشهشگر برتر ،دکترمحمد رضا برشمند ژهشهشگر برتر
در صنعت ،دکتر رامین مهدی ژور ژهشهشگر برگزیدت ،دکتهر
هرا بن عامریان ژهشهشگر برگزیدت ،دکتر مهحهمهد عهله
مهرژویا ژهشهشگر برگزیدت ،دکتر محمد حبیب ژههشهشهگهر
برگزیدت ،دکتر حسین حیدری ژهشهشگر برجسته  ،دکهتهر
همایون مشگین کلک ژهشهشگر برجسته  ،دکهتهر نهویهد
ر مجوی دانشجوی ژهشهشگر برتر در مقطع دکتری قدردان
ش تجلیل ب عمل آمد.

پیام تبریک رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت روز دانشجو
رئیس دانشگات تفر در ژیام سالگرد حماس  ۰۹آذر را به
جامع علم ش دانشگاه کشور ب خصهو دانشهجهویهان
محترم تبریک گفت.
ب گزار خبرنام  ،متن ژیام دکتر حمیدرضا صبا ب شهر
یر است:
 ۰۹آذر یاد آشر خا رت شهادت س دانشجوی است بار ستهیهز
است ک با نثار خون ژا خود در محیط مقدس دانشهگهات،
غرشر است بار آمری ای را ش ست ش نقط عطف را در رات
استقالل خواه ش ظلم ستیزی ملت ایران رقم دند.
ب شک شانزدهم آذرمات  ۰۲۲۷نقط عهطهفه در تهاریه
فعالیتهای سیاس دانشجویان کشور علی استبداد ش آغا گر

جریان است ک در آن دانشجویان ایستادگ ش اسهته هبهار
ستیزی را ب جهانیان ثابت نمودند تا همیشه به عهنهوان

ژرچمدار بیداری ش نماد آگاه  ،در صحن تهاریه
بمانند.

جهاشدان

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد ش خا رت شههدای جهنهبهز
دانشجوی  ،این رش را ب تمام دانشجویان کشور بیصهو
دانشجویان گرام دانشگات تفر ش فرهییتهگهان جهامهعه
تبریک ش تهنیت عرض م نمایم.
امید است ک با فراگیری علم ،دانز ،اخهال ش بصهیهرت
سیاس در سای منویات مقام معظم رهبری در مسیر آرمهان
های انقالب اسالم شاهد ش وفای کشور عزیهزمهان ایهران
اسالم باشیم.
حمیدرضا صبا
رئیس دانشگات تفر

ویژه برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تفرش به مناسبت روز دانشجو
۷۹
” سعید قربانعل “

۲۱

گزارش تصویری :آیین انتخاب پژوهشگر برتر

عضو هیأت علمی دانشگاه تفرش در شمار پژوهشگران

امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تفرش

برتر استان مرکزی قرار گرفت

و اتاق بازرگانی استان مرکزی

در آیین تجلیل ا  ۹۷ژهشهشگر برتر استان
مرکزی ا دکتر سهیل شاشقان فهراههانه
عضو هیات علم گرشت فیزیهک دانشهگهات
تفر تقدیر شد.
ب گزار خبرنام در این آییهن که بها
حضور قائم مقام معاشن ژهشهز ش فنهاشری
ش ارت علوم ،تحقیهقهات ش فهنهاشری در
دانشگات ارا برگهزار گهردیهد ا دکهتهر
شاشقان فراهان ب دلیل چاپ مقاالت در

مجالت با نمای برتر(ا دیهد فهدراسهیهون
سرآمدان علم ایران) تجلیل گردید.
چاپ س مقال در سالهای  ۷۱۰۹ش ۷۱۰۵
در فهههرسهت مهجهالت نههمهایه شههدت
توسط معاشنت علم ش فناشری ریهاسهت
جمهوری ب عنوان مجالت برتر ش انهتهشهار
 ۷۷مقال در مجالت ISIا جمله سهوابه
علم ش ژهشهش ایهن اسهتهاد دانشهگهات
تفر است.

اخبار انتصابات
سرپرست گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت :
دکتر حامد ثقف
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده :
اعظم عس ری
سرپرست امور نقلیه :
محسن رمضان

تفاهم نام هم اری بین دانشگات تفهر ش
اتا با رگان  ،صنایع ،معادن ش کشهاشر ی
استان مرکزی ،در جهت توسع آمهو شه
شتجاری سا ی علم ش فناشری شتربیت نیرشی
انسان ماهربا ژیگیری هست علم بسهیه
دانشجوی امام صاد (ع) دانشگات منهعهقهد
شد.
ب گزار خبرنام براساس این تفاهم نامه
اتا با گان ش دانشگات تفر  ،بهمهنهظهور

های تحقیقات  ،هم اری در اجهرای هر
های ژهشهش تولید محور ش تجاری سها ی،
معرف دانشجویان ب صنعت استان مرکهزی
ش گذراندن دشرت های کار آمو ی ش کارشر ی،
معرف دانشجویان نیب ش ماهر برای کار در
صنعت ش رفع نیا های مهندس در بهنهگهات
های اقتصادی ش شرکت ههای صهنهعهته ،
هم اری در ارائ آمار ش ا العات نهیها ههای
صنایع ش بنگات های اقتصادی استان جهههت

کمک ب فراهم آشردن موجهبهات رشهد ش
توسع آمو های مهارت مورد نیا فضای
کسب ش کار اقتصاد استان در یهک چشهم
اندا کوتات ش بلند مدت ،تبادل اف ار ش بیهان
آراء ش عقاید اساتهیهد ،صهاحهبهنهظهران ش
اندیشمندان در حو ت های صنعت  ،معدنه ،
کشاشر ی ش با رگان با ی دیگر ههمه هاری
متقابل خواهند داشت.
حمایت ا رشیدادهای استارت آپ شیه هنهد،
حمایت ا برگزاری همایشها ش اجرای ژهرشهت

تربیت نیرشی انسان ماهر ،ههمه هاری در
خصو جذب دانشجویان در صنایع ش بنگات
های اقتصادی استان در قالهب هر کهار
آمو ی،ا مهمترین موضوعات این تهفهاههم
نام است.
این تفاهم نام ب امضاء دکتر حهمهیهدرضها
صبا رئیس دانشگات تهفهر ش مهههنهدس
حمیدرضا مهدشی نیا نائهب رئهیهس اتها
با رگان  ،صنایع ،معادن ش کشاشر ی استهان
مرکزی در فرمانداری

آیین تجلیل از آزمایشگاهیان دانشگاه تفرش برگزارشد
ب مناسبت فرا رسیدن هفت ژههشههز ا
کارکنان آ مایشگات هها ش کهارگهات ههای
مراسهمه بها حضهور
دانشگات تفر
ریاست دانشگات ،مدیر ژهشهز ش فنهاشری ش
رئیس آ مایشهگهات مهرکهزی در سهالهن
گردهمای کاریاب این دانشگات تجلیل شد.
ب گزار رشابط عموم  ،رئیس دانشهگهات
تفر در این آیین ضمن تبریک ههفهته
ژهشهز گفت :شجود آ مایشگات ها ش تهال
ب شقف کارکنان آن ی ا عوامل رشد ش
بالندگ ش گسهتهر فضهای ژههشهشه

در دانشگات تفر است.
دکتر ” حمیدرضا صبا“ گفت :تهوان فهنه

باالکارکنان آ مایشگات ها عامل عدم شقهوع
سانح در آ مایشگات های ایهن دانشهگهات

بودت است.
مدیر ژهشهز ش فناشری ضمن تبریک هفته
ژهشهز گفت :توسع هر کشور شابست به
علم شدانز ش نیرشی انسان آن کشور است،
لذا اینجانب ا نقز شیهت ای ک تک تهک
هم اران آ مایشگاه در این مهم ب عههدت
دارند ،تقدیر ش تش ر م نمایم.
دکتر ”سهیل شاشقان فراهان “ گهفهت :ا
این با رشند فهعهاالنه  ،ههوشهیهارانه ش
هوشمندان در آ مایشگات ش کهارگهات ههای
ادام در صفح ۸

ادام صفح ۲
دانشگات تفر با ایجاد محیط ژویا ش معنهوی
برای فعالیت هماهنگ ش یک دست جهههت
تحقی ش مطالع ی هم جانب ش استفهادت ا
خرد جمع کارشناسان ش صهاحهب نهظهران
حو ت های میتلف نقز موثری را در تحهقه
ماموریت های ژهشهز بر عهدت داشته ایهد،
سپاسگزاری م شود.
رئیس آ مایشگات مرکزی نیز ضمن تقدیهر ا
کارکنان گفت :امید است ،با تدبر ،تتبع ،تعم
ش تفحص ش با قابلیت های بالقوت ش توانمهنهدی

های منابع انسان در آ مایشگات های دانشگهات
،ژیشرفت رش افزشن در تحقه چشهم انهدا
آیندت ژهشهش دانشگات تفر ژدیدار نمایید.
مهندس ”نفیس آقابابائ “ افزشد :رسیهدن به
این جایگات رفیع ،نیا ب نیرشی انسان کارآمهد
ش داشتن آ مایشگات های ژیشرفت ش به رش
م باشد ک با تال کارکنان دانشگات در این
مسیر گام های بلندی برداشت شدت است.
در ژایان این مراسم با اهدا لهو یهاد بهود ش
هدایای ا حمات کارکنان آ مهایشهگهات هها
تقدیر بعمل آمد.

با حضور محمد نصیری قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک

آیین اختتامیه مسابقات جشنواره پاییز  ۷۹برگزار شد
آیین اختتامی مسابقات شر ش جشهنهوارت
ژاییز ۷۹دانشگات تفر با حضهور مهحهمهد
نصیری قهرمان اسب جهان ش المهپهیهک ش
اسطورت ش ن برداری ایران ش محمد ژنجعل
مدافع اسب تیم مل ش ژرسپولیهس ایهران،
معاشن فرماندار شهرستان تفر  ،مسئولیهن
محل  ،ریاست دانشگات تفر  ،مهعهاشنهیهن
،مدیران در سالن شر ش شهید شههریهاری
دانشگات تفر برگزار گردید.

هزار دانشجو در  ۰۲رشت ژسران ش  ۰۷رشت
دختران دش مات با ی دیگر ب رقابت ژرداختند.
برگزاری فینال مسابقات فوتسال جشهنهوارت
ژاییز  ۷۹بین تیم های ایران  ۵۸ش قم سیت
ا دیگر برنام های جانب این آیین بود که
با برتری تیم ایران ۵۸ش کسب مقام ههای
دشم ش سوم توسط تیم های قم سهیهته ش
ستارگان سرخ ب کار خود ژایان داد.
گفتن است کهاپ تهیهم ههای اشل تها

ب گزار خبرنام دانشگات ،در این دشرت ا
مسابقات ک ب همت ادارت تربیهتبهدنه ش
فو برنام دانشگات ش همه هاری مهعهاشنهت
دانشجوی ش فرهنگ برگزار گردید ،بیز ا

سوم توسط محمد نصهیهری قهههرمهان ش
اسطورت ش ن برداری ایران ش محمد ژنجعل
مدافع اسب تیم مل ش ژرسپولیس ایران ب
تیم های برتر اهدا گردید.

همزمان با فرا رسهیهدن  ۰۹آذر آیهیهن
گرامیداشت رش دانشجو با حضور فرمهانهدار
شهرستان تفر  ،رئیس دانشگات ،مسهئهول
نهاد نمایندگ مقام معظم رهبری ،معاشنین،
مدیران ش دانشجویان در سالن اجتهمهاعهات
ژرشفسور حساب برگزارگردید.
ب گزار خبرنام دانشگات تفر  ،فرمانهدار
شهرستان تفر در این آیین گفت :اندیش
است بار ستیزی با خون شهدای  ۰۹آذر در
ایران رقم خورد.
مهندس ” حمیدرضا فراهان “ افزشد ۰۹ :آذر
نماد است بار ستیزی است ک با شهههادت
س دانشجو ایرانه در  ۰۹آذر  ۰۲۲۷در
اعتراض ب سفر معاشن رییس جمهور آمری ا
ا درشن دانشگات در کشور جرق د.
شی با بیان این ک دانشجهویهان بهایهد بها
هوشیاری های ال م ب مسهائهل سهیهاسه
بپردا ند تصریح کرد :دانشهجهو در عصهر
کنون بیدار بودت ش ایهن بهیهداری یه ه
ا افهههتهههیهههارات قشهههر دانشهههجهههو بههه
عنوان فرهییتگان جامع است.
فرماندار شهرستان تفر ادام داد :اشلویهت
اصل قشر دانشجو علم آمو ی ش فتح قهله
های علم ش دانز در کشور ش جهان است تها
ضمن رقم دن آیندت درخشان برای کشهور،

دانشجویان ب کار م بندد.
رییس دانشگات تفر نیز در ایهن آیهیهن
ضمن تبریک فرا رسیدن رش دانشجو گفت:
 ۰۹آذر یاد آشر خها هرت شهههادت سه
دانشجوی است بار ستیز است ک بها نهثهار
خون ژا خود در محیط مقدس دانشهگهات،
غرشر است بار آمری ای را ش ست ش نقهطه
عطف را در رات استقالل خواهه ش ظهلهم
ستیزی ملت ایران رقم دند.
حمیدرضا صبا افزشد :ب شک شهانهزدههم
آذرمات  ۰۲۲۷نقط عهطهفه در تهاریه
فعالیتهای سیاس دانشجویان کشور علیه
استبداد ش آغا گر جریان است که در آن
دانشجویان ایستادگ ش است بار ستیزی را
ب جهانیان ثابت نمودند تا همیش ب عنوان
ژرچمدار بیداری ش نماد آگاه  ،در صحهنه
تاری جاشدان بمانند.
شی ادام داد :دانشگات تفهر بها  ۲۷سهال
قدمت ش دارابودن  ۷۸۱۱دانشجو با ههمهت
مضاعف اعضای هیات علم ش کارکنهان در
حال انجام مهامهوریهت ههای آمهو شه ،
ژهشهش  ،ارتباط با صنعت ،فعهال نهمهودن
مراکز رشد ش شرکت های دانز بهنهیهان ش
آگاه بیش ب دانشجویان در خصهو
کارآفریهنه مه بهاشهد که قهبهوله

ایران اسالم را ب یه ه ا کشهورههای
قدرتمند ا لحاظ علم تبدیل نماید.
فراهان اظهار داشت :فرمانداری شهرستهان
تفر تمام تال خود را بهرای ارتهقهاء ش
بهبود کیفیت آمهو شه ش مهعهیهشهته

درخشان فارغ التحصیالن این دانشگهات در
آ مون کارشناس ارشد ش دکهتهری دلهیهل
مح م بر این ادعا است.
معاشنت اداری مال دانشگات تفر نیهز در
ادام در صفح ۹

ادام صفح ۸
این آیین گفت :رسهالهت مهحهیهط ههای
دانشگاه با آمدن ت نولوهی دسهتهیهو
دگرگون های گردیدت است ک ژرداخهتهن
ب آمو ب صورت تیصص  ،تهربهیهت
دانشجوی کار آفرین ش قرار دادن تهمهامه
ام انات سیت افزاری ش نهرم افهزاری در
جهت علم آمو ی ش ارتقا سطهح آمهو شه
دانشگات ها ا مهمترین شظایف دانشگات ها است.
دکتر نب ا ...گود شند چگین افزشد :جدیت
در فراگیری علم ش دانز مهمترین رسهالهت
دانشجویان م باشد ک آشنای دانشجویان
با کلی مقررات آمو ش مصوب ش ارت علوم
ش سایرمصوبات شورای آمو ش نهیهز یهک
ضرشرت تلق م گردد.
دکتر سعید عزیزی ،رشانشهنهاس ش مشهاشر
خانوادت نیز در این آیین گفت :اصل تهریهن
موضوع در امر ا دشاج اصل شناخهت تهیه
های شیصیت شجین است.
شی با بیان این ک صفت درشنگرای ش بهرشن
گرای دش نوع تی شیصیت است ک ههر

کدام دت نوع مشیص دارد افزشد :شنهاخهت
تی های شیصیت در امهر ا دشاج یهک
مهارت در ندگ است ک باید در اشلهیهن
گام در امر ا دشاج ا سوی دخهتهر ش ژسهر
مورد توج قرار گیرد.
عزیزی تصریهح کهرد :در حهال حهاضهر
مهمترین عامل برش ال در جامع عهدم
شناخت تی های شیصیت است.
در این آیین ک بها مهحهوریهت مهعهارفه
دانشجویان جدیدالورشد ش ب همت معهاشنهت
فرهنگ ش دانشجوی دانشگات ش مهدیهریهت
فرهنگ ش اجتماع دانشگات تفر ش با اجرا
برنام های متنوع فرهنگ ا جمل اجهرای
موسیق توسط کانون موسیقه دانشهگهات
تفر برگزار گردید ا انجمهن عهلهمه ش
کانون برتر دانشجوی  ،نفرات برتر مسابقهات
نجات تیم مرغ ،سا ت ماکارشن  ،ترگل ،گرشت
جهادی امت شاحدت ،خادم افتیاری هیهئهت
محبان امیرالمومنین (ع) ش نهفهرات بهرتهر
مسابقات شر ش جشنوارت ژاییهزت تهقهدیهر
بعمل آمد.

اهم فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویی در آذر ماه
بهان
اشلین نمایشگات کتاب های آمهو
بهان ههای
انگلیس توسط انجمن علم
خارج  ،نشست هفتگه شهب شهعهر بها
محوریت ژاییز توسط کانون شهعهر ش ادب،
کارگات آمو ش مهارتهای فهر نهد ژهرشری،
کارگات آمو ش شبی سا ی فهرایهنهدههای
شیمیای با نهرم افهزار Aspen HYSYS
توسط انجمن علم مهنهدسه شهیهمه ،
سمینارارتباط علم ش صنعت تحول صنهعهت
در  ۰۱سال آیندت توسط انجمهن عهلهمه
فیزیک ،سمینار با اریاب نوین توسط بسی
دانشجوی  ،غرف انجمن های علم دانشگات
تفر در جشنوارت مل حهرکهت ،کهارگهات
شجین ،سه شهنهبه
مهارت های ارتبا
های مهدشی توسط کانون مهدشیهت ،شهب
شعر یلدای توسط کهانهون شهعهر شادب،
دشرهم قرآن در خوابگات توسهط کهانهون

قرآن ،برگزاری هفتگه دعهای نهدبه در
خوابگات ها توسط کانون مهدشیت ،کهارگهات
مهدشیت شیهت فعاالن تش ل انجمن اسالمه
دانشجویان ش برگزاری مسابقات pesتوسط
کانون رسان ش بسی دانشجوی .

جشنواره پاییزه در دانشگاه تفرش برگزار شد
مدیر تربیت بدن ش فو برنهامه دانشهگهات
تفر ش در گفتگو با خبرنام گهزارشه ا
جشنوارت ژاییزت داد ک ب شر ذیهل مه
باشد.
فوتسال :
ژس ا ا الع رسان ش ثبت نام تهیهم ههای
شرکت کنندت  ،جلس ی قرعه کشه در
دفتر تربیت بدن دانشهگهات بها حضهور

گردیدند .
در ژایان تیم استار ب عنوان تیم اخال ش
ابوالفضل دالشر ب عنوان آقای گل ش سهتهار
حاتم خوات ب عنوان با ی ن اخهال ایهن
دشرت ا رقابت ها انتیاب گردیدند .
مقام اشل  :ایران  ۵۸محمدرحیم عطهااله
شیرا ی جواد عابدی مهحهمهود اههدیهان
ابوالفضل دالشرمحمد امان منهظهم امهیهن

سرژرستان  ۰۲تیم شرکت کنندت  ،مهدیهر
تربیت بدن ش داشران ههیهئهت فهوتهبهال
شهرستان برگزار شگرشت بهنهدی تهیهم هها
مشیص گردید ،در حین برگهزاری قهرعه
کش آخرین مقررات فوتسال ش تهوجهیهح
سرژرستان انجام گرفت ش ژس ا  ۲۸شهب
ژی ار تیم های شرکت کنندت تهیهم ههای
ستارگان سرخ ش خلی اسالمشهر ب دیهدار
ردت بندی ش تیم های ایران  ۵۸ش قم سیته
ب دیدار ژایان رات یافتند .
فینال ش ردت بندی مسابقات در تهاریه در
سالن شر ش با حضور مشتاقهان به ایهن
شر با حضور مهمان های ارجمند جنهاب
آقای محمد نصیری قهرمان ش نه بهرداری
جهان ش المپیک ش آقای محمد ژهنهلهعهله
کاژیتان اسب تیم مل  ،ریاسهت مهحهتهرم
دانشگات ،معاشن دانشجوی ش فرهنگ شمدیر
دانشجوی ش جمع ا اساتید برگزار گردیهد
ش تیم های برتر ب شهر ذیهل مهعهرفه

شهبا ی عظیم رهنما
مقام دشم  :قم سیت
علیرضا یوسف امیر حسین اکهبهری خهرم
احسان بهمن محمد راستگو صاد حیدری
بهفر علیرضا شیرین آبهادی امهیهرحسهیهن
خلیل نیک مهدی شاحدی
مقام سوم  :ستارگان سرخ
عل کاشت ای عل سلیمان هادی قهاسهمه
امیررضا گرشس مرتض تلیهابه عهرفهان
احمدی ستار حاتم خهوات امهیهرحسهیهن
معتمدی
شالیبال چهار نفرت :
مسابقات با حضور  ۹تیم  ۲نفرت با  ۲نهفهر
ذخیرت به مهدت  ۷۸شهب بها حضهور
عالقمندان ش مشتاقان ب این رشت بهرگهزار
گردید ،در ژایان تیم های ستهارگهان ارا ،
ایران  ۵۸ش بهمن چ  ،ب ترتیب ب مهقهام
های اشل تا سوم دست یافتند .
ادام در صفح ۹

ادام صفح ۹
ال م ب ذکر است در ول برگزاری مسابقات گرشت امداد ههالل
در ایهام
احمر جهت ژیشگیری ا صدمات نهاشه ا شر
مسابقات حضور داشتند .
مقام اشل  :ستارگان ارا علیرضا مل علیرضا شفس حسهیهن
سامانلو محمد مصفا محمد خاتم امیر محمد شات مهیهر ایه
عل بغدادچ ژارسا فوادیان
مقام دشم  :ایران  ۵۸ژارسیا عمرش العالی علیرضا قربهان ژههنهد
میالد صالح نهاد مهدی محمودی حسین سرخیهل سهپهههر
گنجعل می ائیل تندکاران فر امیر موالی
مقام سوم  :بهمن چ سید عل حسین صاد فاتح سعهیهد
محب جواد عابدژور احسان مرتضوی محمد عهیهسه آبهادی
علیرضا قریش مهدی اردم
بس تبال :
این مسابقات هملنین ترم های گذشت بهیهن دانشهجهویهان
رفداران خا خود را داشت ک با حضور  ۵تیم  ۲نفهرت بها
یک نفر ذخیرت در دش گرشت  ۲تای با هم ب رقابت ژرداختند که
در ژایان این ژی ار ها تیم های قدرتیا ۷۹ ،ش بهر  ۷۸مهقهام
های اشل تا سوم این دشرت ا مسابقات را کسب کردند .
مقام اشل  :تیم قدرتیا بهزاد مبصر رسهول گهودر ی ژهارسهیها
عمرشالعالی محمد علیمرادی
مقام دشم :تیم  ۷۹مهدی باقری امیر محمد برشمند نیا شهایهان
مرادی عرشیا مل
مقام سوم :بر  ۷۸یاشار فیاض محمد راستگو امهیهرحسهیهن
اکبری خرم مهدی شاحدی
فوتبال دست :
مسابقات فوتبال دست ب رشال همیش هرفهداران خها
خود را دارد ک ب مدت  ۷شب با حضور  ۷۱تیم دش نفرت برگزار
گردید ک در ژایان محمد شفیع ژنات ش محمد رضا سهراب فهر
مقام اشل ،محمد عیس آبای ش سجاد خان میهر ا مهقهام دشم،
ژرشیز سلطان ش مهدی اسدی مقام سوم را کسب نمودند.
ناب ن :
مسابقات ناب ن جشنوارت با حضور بیهز ا  ۹۸نهفهر ا
دانشجویان ب مدت  ۲شب ب صورت تایم  ۲دقهیهقه ای در
سالن شر ش برگزار ش نفرات برتر به شهر ذیهل مهعهرفه
گردیدند :
مقام اشل  :مهدی اسدی  ،مقام دشم  :محمد امیهن شهههبها ی،
مقام سوم  :شرشین فداژور
تیر اندا ی :
این مسابق ک هر ترم با هیجان خاص در سالن شر ش برگزار
میگردد ب مدت  ۲شب با حضور بیز ا  ۵۸نفر ا دانشجویهان
برگزار گردید ک در ژایان نفرات برتر ب شر ذیهل مهعهرفه
گردیدند :
مقام اشل  :مهدی عالی  ،مقام دشم  :مرتض علییهانه  ،مهقهام
سوم :حسین بیش
شطرن :
با حضور  ۲۹نفر ا دانشجویان عالقمند ب این رشت ب مدت ۲
شب در نما خان خوابگات امیر کبیر برگزار ش نفرات برتر ب شهر
ذیل م باشند :
مقام اشل  :امیر عل نیک اقبال ،مقام دشم  :مهدی رئوف  ،مقهام

سوم  :میالد میر ای
دارت :
این مسابق ب مدت  ۷شب ش با حضور  ۵۱نفر ا دانشهجهویهان
شرکت کنندت در مجموع شر ش شهید احمدی رششن برگهزار
ش نفرات برتر ب شر ذیل معرف گردیدند :
مقام اشل  :امیر موالی  ،مقام دشم  :مهدی کاظمه  ،مهقهام
سوم  :حسین قربان
تنیس رشی میز :
مسابق تنیس رشی میز با حضور مشتاقان این رشت ب مدت ۲
شب ش با حضور  ۲۱نفر ا دانشجویان ب صهورت دش حهذفه
برگزار گردید ش نفرات برتر ب شر ذیل معرف شدند :
مقام اشل  :متین غیاث آبادی  ،مقام دشم  :سید محمد حسهیهن
کاشان  ،مقام سوم  :محمد حسین که
بدمینتون :
این رشت ی شر ش ک رفداران خا خود را دارد ب مهدت
 ۷شب ب صورت حذف ش با حضور  ۲۹نفر ا دانشجهویهان در
سالن شر ش برگزار ش نفرات برتر به شهر ذیهل مهعهرفه
گردیدند :
مقام اشل :محمدحسین ثان  ،مقام دشم  :مهحهمهد حسهیهن
شمس  ،مقام سوم  :محمد مهدی محمودی راد
آمادگ جسمان :
این رشت ی شر ش ب علت تحر یاد ش آمادگ جسهمهانه
خوب همیش مشتاقان خا خود را دارد  ،مسابقات ب مهدت
 ۷رش ش ب تعداد  ۷۵نفر در سالن شر ش شهیهد شهههریهاری
برگزار ش نفرات برتر ب شر ذیل معرف گردیدند :
مقام اشل  :محمد امان  ،مقام دشم  :محمد امین شهبا ی ،مقهام
سوم  :محمد مهدی باقری ،مقام چهارم  :بنیامین قرنل  ،مهقهام
ژنلم  :عل کمان  ،مقام ششم  :سعید شعبان
ناب ن :
مسابقات ناب ن جشنوارت با حضور بیهز ا  ۲۱نهفهر ا
دانشجویان ب مدت  ۲شب ب صورت تایم  ۲دقهیهقه ای در
سالن شر ش ش سالن های تندرست خوابگات های الزهرا ش کوثهر
برگزار ش نفرات برتر ب شر ذیل معرف گردیدند :
مقام اشل  :فائزت صادق  ،مقام دشم  :فا م ارجمند ژور ،مهقهام
سوم  :مینا ژوربابائ
تیر اندا ی :
این مسابق ک هر ترم با هیجان خاص در سهالهن شر شه ش
اتاف تندرست خوابگات های الزهرا ش کوثر برگزار میهگهردد به
مدت  ۲شب با حضور بیز ا  ۸۸نفر ا دانشجویهان بهرگهزار
گردید ک در ژایان نفرات برتر ب شر ذیل معرف گردیدند :
مقام اشل  :مهدی غیاث آبادی ،مقام دشم  :هرا افشار ،مهقهام
سوم  :مهسا عل بابائ
شطرن :
با حضور  ۷۹نفر ا دانشجویان عالقمند ب این رشت ب مدت ۲
شب در اتا تندرست خوابگات کوثر برگزار ش نفرات بهرتهر به
شر ذیل م باشند :
مقام اشل  :سمی باالئ  ،مقام دشم  :فهیم ژیریهایه  ،مهقهام
سوم  :مریم با عزم
دارت :
این مسابق ب مدت  ۲شب ش با حضور  ۸۷نفر ا دانشهجهویهان

شرکت کنندت در مجموع شر ش شهید احمدی رششن ش اتها
های تندرست خوابگات های الزهرا ش کوثر برگزار ش نفرات بهرتهر
ب شر ذیل معرف گردیدند :
مقام اشل  :غزال امجدی ،مقام دشم  :افرش لرستهانه  ،مهقهام
سوم  :ینب عالم رششن
تنیس رشی میز :
مسابق تنیس رشی میز با حضور مشتاقان این رشت ب مدت ۷
شب ش با حضور ۷۲نفر ا دانشجویان ب صورت حذف بهرگهزار
گردید ش نفرات برتر ب شر ذیل معرف شدند :
مقام اشل  :شادی السادات حیدری  ،مقام دشم  :مریم عبداللهه
تفرش  ،مقام سوم  :سمی باالی
بدمینتون :
این رشت ی شر ش ک رفداران خا خود را دارد ب مهدت
 ۸شب ب صورت حذف ش با حضور  ۲۹نفر ا دانشجهویهان در
سالن شر ش برگزار ش نفرات برتر به شهر ذیهل مهعهرفه
گردیدند :
مقام اشل :کیمیا عباس قربان  ،مقام دشم  :هرا محمدی
آمادگ جسمان :
این رشت ی شر ش ب علت تحر یاد ش آمادگ جسهمهانه
خوب همیش مشتاقان خا خود را دارد  ،مسابقات ب مهدت
۷رش ش ب تعداد  ۸۵نفر در سالن شر ش شههیهد شهههریهاری
برگزار ش نفرات برتر ب شر ذیل معرف گردیدند :
مقام اشل  :مینا عبداهلل ادت ،مقام دشم  :مینا ژوربابائ  ،مهقهام
سوم  :سمی باالئ
هفت سنگ :
این رشت ا رشت های بوم ش محل م باشد که در بهیهن
دانشجویان ا هیجان خاص برخوردار است با حضور  ۲۷نفر ا
دانشجویان در  ۲شب در سالن شر ش شهید شهههریهاری به
صورت انفرادی برگزار گردید .
نفرات برتر ب شر ذیل معرف گردیدند :
مقام اشل  :مائدت جنابان  ،مقام دشم  :فا م عابد ،مقام سهوم :
فهیم ژیریای ش افرش لرستان
فیریز ب :
این رشت ک ا رشت های المپیادی میباشد برای اشلهیهن بهار
برگزار ش با استقبال خوب دانشجویان مواج شد ش در  ۲شهب
متوال با حضور  ۵تیم س نفرت در سهالهن شر شه شهههیهد
شهریاری برگزار گردید ش تیم های برتر ب شر ذیل مهعهرفه
گردیدند :
تیم اشل  :ایران  ۰۲مینا ژوربابائ مائدت جنابان فا م خلیل
تیم دشم  :امید فا م عابد نجم میر ائ هرا اری
تیم سوم  :مونی مریم ژور سلیم سمی باالئ فهیم ژیریای
ناب کش :
مسابقات ژر هیجان ش جذاب ناب کش با حضور  ۹تیهم سه
نفرت در سالن شر ش شهید شهریاری برگزار ش تیم های برتر به
شر ذیل معرف گردیدند :
تیم اشل  :رئال مینا ژوربابائ افرش لرستان مهو حیدری
تیم دشم  :منلستر ملی ا حسن نهاد فهیم ژیریای مریهم ژهور
سلیم
تیم سوم  :عقاب سرخ مهدی بوجاریان رقی فردشس سمهیه
باالی

بازدید دانش آموزان ازدانشگاه تفرش در روز

مناظره با موضوع دولت تراز انقالب اسالمی در

پژوهش ،مدرسه و دانشگاه

دانشگاه تفرش برگزار شد

ب مناسبت فهرا رسهیهدن رش ژههشههز،
فناشری ،مدرس ش دانشگات ش هفت ژههشههز
دانشگات تفر میزبان دانز آمو ان بود.
ب گزار خبرنام  ،این با دید بها حضهور
 ۷۱دانز آمو ژای دهم ا دبهیهرسهتهان
فا م هرا(س) شهرسهتهان ش بها ههدف
آشنای دانز آمو ان با محیط های علم ش
آشنای با رشت های دانشگاه ب منهظهور
هدایت تحصیل ش آیندت شغل آنان انهجهام

گردید ک ا العات ال م در خصو هدایت
تحصیل ا سوی دکتر قلع دانشیار گهرشت
فیزیک دانشگات تفر ب دانز آمو ان ارائ
گردید ک با استقبال دانز آمهو ان رشبهرش
گردید.
گفتن است دانز آمو ان در این با دید ا
کارگات ها ،آ مایشگات ها ش مو ت بهیهعهت،
علوم ش فناشری دانشگهات تهفهر بها دیهد
نمودند.

مرحله درون دانشگاهی هفتمین جشنواره رویش در
دانشگاه تفرش آغاز شد

دوره آموزشی ”آشنایی با استارتاپ“ در
دانشگاه تفرش برگزار شد
” آشنای با استارتاپ هها در
قالب مباحث تجاری“

” محسن صدری“

آیین تجلیل از بسیجیان فعال بسیج دانشجویی در

همایش قانون اساسی و آرمان های انقالب اسالمی در

دانشگاه تفرش برگزار شد

دانشگاه تفرش برگزار شد

رئیس دانشگات تفر گفت :بسیجیان مهردان
ب ادعا عرص های خدمت رسان صادقان به
مردم هستند.
دکتر ”حمیدرضا صبا“ در آیین تهجهلهیهل ا
بسیجیان فعال بسی دانشجهویه دانشهگهات
تفر ب مناسبت س امین سالگرد تأسهیهس
بسی دانشجوی در دانشگات ها ب فرمان امهام
خمین (رت) در سالن اجتماعات حاج ابراههیهم
نصیر افزشد :بسی در هم عرص های چهالهز
برانگیز کشور ا مان انقالب تاکنهون حضهور
داشت است.
شی ادام داد :در عصر کنونه ش در سهایه
تحریم ها نیز بسهیه بها صهمهیهمهیهت ش
اخال نیز اهداف خود را با شرایط فهعهله
جامع تطبی دادت شمظهر خدمت ب جامع است.
سرژرست نهاد نمایندگ مقام معظم رههبهری
در دانشگات نیز در این آیین گفت :بسیه بهر

شی افزشد :اینک در مقطع کهنهونه رسهالهت
بسی نقز آفرین در عرص ههای تهولهیهد،
ار افزشدت ش کاالی ایران ش ارائ راهه هار ش
رات حل برشن رفت در حو ت های اقتصادی است.
رئیس بسی اساتید دانشگات تفر نیز در ایهن
آیین گفت :تف ر بسیج در اندیش اردشههای
جهادی حاکم است ش اگر ا این باشر همانطهور
ک در عرص های علم ،صنهعهت ش ههوافضها
استفادت نمودیم ب حو ت اقتصهاد نهیهزسهو
دهیم ژیرش خواهیم بود.
حجت االسالم دکتر سید ”عل شفهیهع ژهور
حسین “ افزشد :در عرص اردشهای جهادی ب
جوانان اعتماد شدت است ش اگر در دیگر عرصه
ها نیز ب جوانان اعتماد گردد کشور آباد م گردد.
شی تصریح کرد :اعتماد ب جوانان با انهدیشه
اسالم ش ایران مین سا تحق تمدن نویهن
اسالم خواهد بود.

اساس تقوا ش معنویت ش ب دستور امام خمیهنه
(رت) تاسیس گردید ک بر اسهاس کهالم امهام
(رت) نیز لشگر میلص خدا نام گرفت.
حجت االسالم دکتر سید ”مهدی قاض ادت“
با بیان این ک خداشند نیهز به دلهیهل ایهن
ک بسی بر اساس تقوا بنیان نهههادت شهدت
است توفیقات بسیاری را در کانون بسی قهرار
دادت است اظهار داشت :بسی ا مان انقهالب
تاکنون بر اساس معنویت در عرص میتلف ا
جمل جهاد شرشد ژیدا کردت است ش تهوانسهته
است خرشج موفقیت آمیز نیز داشت باشد.

مسئول بسی دانشجوی دانشگات تفر نهیهز
در این آیین نیز درس خهوانهدن ش داشهتهن
رشحی جهادی را مهمترین شظیف دانشجویان
بسیج عنوان نمود.
”مهدی مرادی“ افزشد :خواست مهم ش مهقهام
معظم رهبری ا جوانان بسیج فعالهیهت در
مین مباحث اقتصادی است که ا ایهنهرش
فعالیت در عرص اقتصادی اشلویت مهم بسیه
دانشجوی دانشگات تفر است.
در ژایان این مراسهم ا فهعهالهیهن بسهیه
دانشجوی دانشگات تفر تجلیل شد.

 ۰۷آذر سهالهرش

گلباران و عطرافشانی مزار شهدای گمنام دانشگاه تفرش

تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه تفرش برگزار شد
تریبون آ اد دانشجوی با عنوان ” دانشهگهات،
اقتصاد ،معیشت مردم“ در صحن دانشه هدت
علوم دانشگات تفر برگزار شد.
ب گزار خبرنام  ،در این تریبون که به
همت بسی دانشجوی دانشهگهات تهفهر
برگزار شد ،دانشجویان با آراء ش اندیش ههای
میتلف ب بیان نظرات خود در مورد موضوع

مطر شدت در تریبون ژرداختند.

دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ در

دومین دوره مسابقه موشکهای کاغذی در

دانشگاه تفرش برگزار شد

دانشگاه تفرش برگزار شد

مسابق نجات تیم مرغ ب همت انهجهمهن
علم مهندس صنایع ش با هم اری سهایهر
انجمن های علم ش با حضهور  ۲۲تهیهم
دانشجوی ا دانشگات های دشلته  ،آ اد ش
ژیام نور شهرستهان تهفهر در صهحهن
دانش دت مهندس دانشگات تفر بهرگهزار
شد.
دبیر اجرای این دشرت ا مسهابهقهات در
گفتگو با خبرنام دانشگات تفر  ،هدف ا
راح این دشرت ا مسابقات در دنهیها را
کسب ایدت های برای راح ش سهاخهت
سا ت ها ش م انیزم های دانست ک بتهوانهد
انسان را در ارسال ش ژرتاب کاششگرهها به
سیارت های دیگر ش هملنین به حهداقهل
رساندن آسیب های شارد بر این کاششگرهها
یاری کند.
” امیر رضا حاج ارباب “ افزشد :کاششگرها
باید در درشن سا ت های قرار بگیرنهد که
ژس ا برخورد با سیارت ها ش اجرام آسمان
بتوانند ضمن کاستن ا سرعت خهود به
سادگ ش با حفظ دستگات های درشن خهود
با کمترین خسارت بر سطح سیهارت مهورد
نظر نشست ش ب کاش ش بررس بپردا د ش
ا العات کسب شدت را ب مهیهن ارسهال
کنند.
شی ادام داد :این مسابقه ههر سهال در
دانشگات های میتلف ایران ش جههان ش بها
هدف ب ارگیری خالقیت های میتهلهف ش
ژیوند بین دانشگات با صنهعهت ش ژهیهادت

کنندت این مسابق در سطح استان مرکهزی
بودت ش هملنان ژرشور ش فعاالنه در ایهن
مین فعالیت خواهند نمود.
دبیر اجرای این دشرت ا مسابقات تصریهح
کرد :برای شرکت در این مسابهقهات مه
بایست سا ت های خاص ساخته شهود ش
تیم مرغ ب گون ای در آن جاسا ی شهود
ک با سقوط سا ت ا ارتفاع مشیص ،تیم
مرغ کم ترین آسیب را ببیند .ابهته هار ش
خالقیت در ارائ ی ایهدت ای نهو بهرای
محافظت تیم مرغ ش هملنهیهن داشهتهن
ر فن ش مهندس  ،ب سالم ماندن تیم
مرغ کمک م کند.
حاج ارباب اظهار داشت :ی ا نیا های
بسیار ضرشری در بحث های اکادمیک بحث
ژیادت سا ی علم در فضای شاقع م باشد.
ا آنجا ک ژیادت سا ی مسهتهقهیهم یهک
فراشری ش نظری علم کاری ژهیهلهیهدت ،
مانبرش ژر هزین است ژس بهترین کار این
است ک این نظری های علم ابهتهدا در
اندا ت های کوچک شبی سها ی شهدت ش
سپس در قطع بزرگ ژیادت سا ی گردند.
شی در ژایان اظهار امیدشاری کرد در سهال
آیندت با همت ش تال مسئولین دانشهگهات
تفر بتوانیم این مسابقات را درسطح مل
برگزار کنیم.
گفتن است در این مسهابهقه جهذاب ش
ژرهیجان ک با حضور گستردت دانشجویهان
ش تحت نظارت شحمایت مدیریت فرهنگ ش

سا ی این بحث بر رشی سا ت های حاصهل
ا علم برگزار م گردد ک دانشگات تفهر
ا گذشت تا کنون ی ا فعاالن بهرگهزار

اجتماع در صحن دانش دت مهندس اجرا
شد ،با معرف تیم های برتر ب کهار خهود
ژایان داد.

دشمین دشرت مسابق موشکهای کاغذی ب
همت انجمن علم مههنهدسه شهیهمه
دانشگات تفر  ،در سالن شهید شهریهاری
برگزار شد.

م گیرد ،در مان حدشد ژانهزدت دقهیهقه
اقدام ب ساخت ش تسهت مهوشهک خهود
کردند.
شی تصریح کرد :این مسابق نهو ژها که

مسئول برگزاری مسابق ش دبیهر انهجهمهن
علم مهندس شیم در حاشی برگهزاری
این مسابق در گفتگو با خبرنام گفت :این
رقابت با شعار ”دانز ،شر ”ش با حضهور
 ۲۸تیم برگزار گردید.
”محمد آقانوری“ با اشارت ب این درحهال
حاضر هر س سال ی بار این مسابهقه در
سطح جهان برگزار م شود گهفهت :ایهن
مسابق در دانشگهات تهفهر در سهطهح
بیشتریهن مسهافهت بهرگهزار شهد که
رقابتکنندگان برای ساخت موشک کاغذی
در بیز بیشترین مسافت ک ب شسهیهله
کاغذ آ  ۲استاندارد  ۰۱۱گهرمه صهورت

دشمین دشرت خود را تجرب م کند ،با ت یه
بر توان علم ش نیرشی دانشجوی  ،با ههدف
شناسای دانشجویان مستعدی ک بتواننهد
استعدادهای خود را برش دهند در دانشگهات
تفر برنام ریزی شد.
دبیر انجمن علم مهندس شهیهمه در
ادام برگزاری این نوع مسابقات را بهرای
تمرین ش تقویت فعالهیهتههای مشهارکهت
اجتماع دانشجویان ضرشری بیان کهرد ش
گفت :دانشجویهانه که در ایهنگهونه
فعالیتهای علم ش فو برنام فعالهیهت ش
مشارکت دارند ،در آیندت فردی مهوفه ش
کارآفرین خواهند شد.

مسابقات سازه های ماکارونی در
دانشگاه تفرش برگزار شد
دبیر انجمن علم مهندسه مه هانهیهک
دانشگات تفر ا برگزاری مسابقات سها ت
های ماکارشن ب مناسبت رش دانشجو در
دانشگات تفر خبر داد.
”محمد حسن مل وت شاد“ در حهاشهیه
برگزاری این دشرت ا مسابقات در گفتگو با
رشابط عموم گفت :این رقابتها با حضور
 ۰۰تیم ا دانشگاتههای دشلهته ش آ اد
شهرستان تفر برگزار شد.
شی افزشد :سا ت های ماکهارشنه ژهس ا
داشری ش تاییدی نهای تهوسهط ههیهئهت
داشران بارگذاری خود را انجام دادند ک در
نهایت با احتساب امتیا ات هر تیم ،سه
گرشت برتر معرف ش تجلیل شدند.

مسابقات سا ت های ماکهارشنه بها ههدف
ایجاد شور ش نشاط اجتماع ش تهمهریهن
دانشجویان رشت عهمهران در سهاخهت
سا تهای مقاشم با استفادت ا رشهته ههای
ماکارشن ب ههمهت انهجهمهن عهلهمه
دانشههجههویه مهههههنههدسه عههمههران ش
م انیک دانشگات تفر برگزار شد.

مسابقه دو و میدانی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تفرش برگزار شد
ب مناسبت گرامیهداشهت رش دانشهجهو،
مسابق دش شمیدان با عهنهوان ” دانشهگهات
عاری ا دخانیات“ ب همت ادارت بهداشهت
ش مشاشرت ش با هم اری ادارت تربیت بهدنه
در دانشگات تفر برگزار شد.
ب گزار خبرنام  ،در این مسهابهقه که
بیز ا ۲۹دانشجوی ژسر شرکت داشتنهد،
شرکت کنندگان مسهافهت ۰۸۱۱مهتهری
مسیر خوابگات ژسران تا مسجد دانشگات را
دشیدند.

در ژایان این رقابت ا نفرات برتر بها اههدا
شاخ گل تقدیر بعمل آمد ش هفت نفر برتر

رقابت نیز ا سوی دفتر نمایندگ مهقهام
معظم رهبری نهاد رهبری جایزت دریهافهت

گزارش تصویری :تمرین نشاط و پویایی در دانشگاه تفرش

نمودند.
هملنین ادارت تربیت بدن نیز ب  ۰۹نهفهر
برتر این رقابت ب مناسبت فرا رسیدن ۰۹
آذر جوایز نقدی اهدا نمود.
گفتن در مسابق دش شمیدان بزرگداشت
رش دانشجو ،رئیس دانشگات ،مسئول نهههاد
نمایندگ مهقهام مهعهظهم رههبهری در
دانشگات ،معاشن دانشجوی ش فهرههنهگه ،
مدیران ش اساتید تربهیهت بهدنه حضهور
داشتند.

گزارش تصویری :سه سال از ماهنامه شدن خبرنامه دانشگاه تفرش گذشت

