
اندازی شد آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی در دانشگاه تفرش راه ۳  

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش از 

افتتاح دو آزمایشگاه تحقیقققاتق  و یق  

آزمایشگاه آموزش  در دانشگاه تفرش خبقر 

 داد.

در گفقتقگقو بقا “  نفیسه آقابابای ”مهندس 

آزمایشگاه مرکقزی  خبرنگار خبرنامه گفت:

های مدیر پژوهش  دانشگاه تفرش با حمایت

و فناوری و همت رئیس آزمایشگاه مرکقزی 

و زحمات سه عضو هیات علم  دانشقگقاه 

تفرش تقوانسقت سقه آزمقایشقگقاه آ   

جامد را تجهیز  زیست و فیزی  حالت محیط

اندازی کند و به مجموعه  و آماده نصب و راه

های دانشگاه اضافه کند و گامق   آزمایشگاه

بلند در راستای ارتقا عقلقمق  پقژوهشق  

 دانشگاه تفرش بردارد.

وی ادامه داد: آزمایشگاه مرکقزی بقاهقد  

ترویج فرهنگ و ایجاد زیرساخت مشارکقت 

ها و ایقجقاد بسقتقری  جمع  در آزمایشگاه

مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاه  بقه 

و صنعتق  و کقاربقرد  محققین دانشگاه 

های آزمایشگاه  دانشگاه در  بهینه ظرفیت

های مختلف آموزشق  و پقژوهشق   زمینه

رسان  به مؤسسات خارج  دانشگاه و خدمات

از دانشگاه و با تالش در جقهقت افقزایقش 

وری و ارتقای توان پژوهش  اساتیقد و  بهره

 49محققین  در دانشگاه تفرش از سقا  

 شکل گرفت.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تقفقرش 

 افزود: عالوه بر این آزمایشگاه مرکزی با

 حمایت رئیس دانشگاه و پیگیری

 و فناوری برای  پژوهش  مدیر

 ساخت ساختمان آزمایشگاه

 مرکقزی اققدام نمقود کقه

 درصد 07تاکنون حدود 

 پیشرفت فیزیک 

 2ادامه در صفحه 



 1ادامه صفحه 

 آیین تکریم و تجلیل از بازنشستگان دانشگاه تفرش برگزار شد

نفر از کارکنان بازنشسته دانشقگقاه 1۱آیین تکریم و تجلیل 

با حضور مسئولقیقن و “  عل  صابری” تفرش یادبود زنده یاد 

کارکنان در سالن گردهمای  حاج ابراهیم کاریاب   دانشقگقاه 

 برگزار شد. 

به گزارش خبرنامه  رئیس دانشگاه تفرش در این آیین گفت: 

فصل نوین  از زندگ  است و آغازی برای  دوران بازنشستگ 

و تکریم و تجلیقل  زندگ  با شیوه ها و ایده های جدید است

از این عزیزان یک  از وظایف و رسالت های مهم این دانشگاه 

 است.

افزود: در آیقنقده نقزدیق  کقانقون “  حمیدرضا صبا” دکتر 

بازنشستگان دانشگاه تفرش با هد  تقعقامقل دانشقگقاه بقا 

بازنشستگان و انتقا  تجار  این عزیزان در راه تقوسقعقه و 

 پیشرفت دانشگاه ایجاد خواهد شد.

مسئو  نهاد نمایندگ  مقام معظم رهبری در دانشگاه تفرش 

تکریم از بازنشستگان و احقتقرام بقه  نیز در این آیین گفت:

مقام شامخ آنها از آموزه وپیام های دین  دین مبین اسقالم 

 گرفته شده است.

با اشقاره بقه “  مهدی قاض  زاده” حجت االسالم دکتر سید 

مقن اجقال  ا  ” حدیثق  از حضقرت مقحقمقد     

افزود: احترام به بزرگسقاالن  “ المسلم الشیبه ذی إکرامَ تعالى

که مصداق  از آن بازنشستگان م  باشند به نوع  احترام و 

 اکرام به خداوند متعا  م  باشد.

معاونت اداری مال  و مدیریت منابع دانشگاه تقفقرش نقیقز 

این آیین گفت: بازنشستگان سرمایقه هقای مقعقنقوی   در

دانشگاه م  باشند که س  سا  از عمر شریف خود را در راه 

خدمت صادقانه به این دانشگاه صر  نموده و هم اکنون بقه 

 افتخار بازنشستگ  نائل شده اند.

هد  نهای  مجموعه   دکتر نب  ا  گودرزوند چگین  افزود:

مدیریت  دانشگاه تفرش رشد و تعقالق  دانشقگقاه تقفقرش                    

 3ادامه در صفحه 



در دانشگاه تفرش“ شروع بی پایان”فیلم   

 رونمایی و اکران شد

 2ادامه صفحه 

که در این راه در سقایقه تقعقامقل و هقمقدلق  از  است

 تمام  آحاد دانشگاهیان استفاده م  نماییم.  پتانسیل

بقا حضقور “  شروع ب  پقایقان” فیلم کوتاه 

مسئولین و عوامل سازنده این فقیقلقم در 

سالن اجتماعات حاج ابراهیم نصیر دانشگاه 

 تفرش رونمای  و اکران شد. 

به گزارش خبرنامه دانشگاه تفرش  فقیقلقم 

با حمایت معقاونقت “  شروع ب  پایان”کوتاه 

دانشجوی  و فرهنگ   هقمقت مقدیقریقت 

فرهنگ   به سفارش کمیته فقرهقنقگق  و 

پیشگیری از اعتیاد دانشگاه تقفقرش و بقا 

همکاری بسیج دانشجقویق  امقام صقاد  

تهیه و ساخته شده است و مقعقیقن   ع  

تهیه کنندگ  و محمقد حسقن   دهقانیان

زاده کارگردان  این اثر دانشجویق  را بقه 

 عهده داشته اند.

رئیس دانشگاه تفرش در آیین رونمایق  از 

ضمن تشکر “  شروع ب  پایان” فیلم مستند 

از عوامل سازنده این فیلم گقفقت: تقالش 

دانشجویان دانشگاه تفرش در ساخت ایقن 

فیلم شروع و تجربه سودمند برای همکاری 

 در موارد مشابه دیگر است.

افقزود: رسقالقت “  حمیدرضا صقبقا” دکتر 

نخست دانشگاه ها و مقراکقز آمقوزشق  

پرداختن به مساله آمقوزش دانشقجقویقان 

است اما در کنار مساله آموزش پرداختن به 

برنامه های فو  برنامه جایگاه خود را دارد 

 که باید از این امر حمایت نمود.

دکتر جواد اتابک  کارشقنقاس اداره کقل  

فرهنگ  و اجتماع  استانداری مرکزی نیقز 

گفت: یک  از دغدغقه هقای   در این آیین

کشور آسیب های اجتماع  از جمله اعتیاد 

است که در این راستا باید با بها دادن بقه 

جوانان در این حوزه  آسیب های اجتماع  

 را در جامعه کاهش دهیم.

وی اظهار امیدواری نمود ایقن مسقتقنقد 

دانشجوی  در آینده نزدی  بقه مقنقظقور 

الگوبرداری دانشگاه های استان مرکزی از 

این حرکت ارزش   در دانشگاه های استان 

 اکران گردد.

گزارش تصویری: حضور دانشگاهیان دانشگاه تفرش 

دی ۹در آیین گرامیداشت سالگرد حماسه   

 اخبار انتصابات

 دبیر شورای رفاهی:

 دکتر مهدی رمضان  

گزارش تصویری: مانور زلزله و اطفای حریق ویژه 

 کارکنان در دانشگاه تفرش



 گزارش تصویری: آیین تکریم و تجلیل از بازنشستگان دانشگاه تفرش


