
دانشگاه تفرش به مناسبت  هتمتنت ت ت  

ای  سالگرد پ روزی انقالب اسالمی ب تانت ته

صادرکرد. به گزارش خبرنامه، مت  ب انت ته 

 به ای  شرح اس : 

دهه فجر آی نه ای اس  که خورش د اسالم 

 و به ما منعکس شد.  در آن درخش د

 )مدظنه العالی( مقام معظم رهبری          

 باس ه تعالی

 والفجر و ل ال عشر....

بم   و طنوع نور و فجر پ روزی  22اهلل  یوم

انقالب اسالمی ایران، یتادمتان ات تاسته 

پ روزی و اوج تبنور و بته بتار نشت تتت  

مقاوم  و پای ردی های من  آزادی ختواه 

عن ه ظنم و ستم و ختفتقتان ر یتم  ایران

روز ادای ااترام به مقام شتمتدای  پمنوی و

سرافراز و ه ه ایثارگرانتی است  کته در 

پ روزی انقالب و افظ دستتاوردهتای آن، 

 اند. مشارک  داشته

اکنون در همن    سالگرد پ روزی انقتالب 

اسالمی مرور اج الی موقع   گفت انتی و 

کارکردی انقالب اسالمی، گواه ای  واقع ت  

ش ری  می باشد که تاریخ انقالب ، به رغتم 

تالش های م ت ر عوامل و ایادی استکبتار 

جمانی در قالب گروه تروری تی منافقت ت  

ستالته،  ۸ در اوایل انقالب، تح  ل جتنت 

وضع تحریم های ناجوان ردانه اقتتتدتادی 

عن ه من  ایران، طراای و اجترای انتواع 

توطئه های فرهنگی و اجت اعی در قتالتب 

جن  نرم و مشحون از موفق   هتای بتی 

ش ار راهبردی در عرصه های متتتتتنت  

دانشگاه ان در  که در ای  راستا نقش اس 

تحول و تتوستعته و   پ شبرد برنامه های

 ک تب دستتاوردهای درخشتان برای 

 کشور، بی بدیل و غ رقابل انکار بوده

 ج موری اسالمی و اس . نظام

 من  عظ م الشأن با سربنندی

 روند تکامنی و ارک  به

 های بنند س   آرمان

 2ادامه در صفحه 



 1ادامه صفحه 

 گزارش: اهم برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در دانشگاه تفرش 

ه زمان با دهه مبارک فجر و همن    ستالتگترد پت تروزی 

 انقالب برنامه های ذیل در دانشگاه تفرش بترگتزار گتردیتد:

مزار شمدای گ نام دانشگاه تفرش با اضور رئ س دانشتگتاه 

تفرش، سرپرس  دانشگاه آزاد استالمتی وااتد تتفترش، 

دانشگاه ان شمرستان تفرش، م ئول   محنی و کارکنتان و 

دانشجویان دانشگاه تفرش گنباران و عترتر افشتانتی شتد  

دانشگاه ان دانشگاه تفرش ه گام با سایر آااد مردم ایتران 

اسالمی در راهپ  ایی عظ م و با شکوه همنت ت ت  ستالتروز 

پ روزی انقالب اسالمی ایران در شمرستان تفترش شترکت  

کردند و بار دیگر با آرمان های امام راال)ره(، مقام متعتظتم 

رهبری )مدظنه العالی( و شمدای انقالب اسالمتی تتجتدیتد 

م ثاق ن ودند  ن ایشگاه دستاوردهای همل سالگی انتقتالب 

اسالمی ایران با محوری  تفرش در م  ر توسعه بتا اضتور 

فرماندار شمرستان تفرش و م ئول   در هنرستان خشتایتار 

ن ز درکتنتار   شمرستان تفرش گشایش یاف . دانشگاه تفرش

سایر ادارات شمرستان با اضور در ای  ن ایشگتاه بته ارائته 

خود پرداخ .ارائته  گزارش ع نکرد و فعال   های انجام شده

پوستر تدوی از مج وعه دستاورد های عن ی بتا  04ب ش از 

، نشریات عن ی دانشجویان و 24عنوان سالم بر آینده و ایران 

اهم فعال تمای شش ساله دانشگاه تفترش در اتوزه هتای 

متتن  فرهنگی و دانشجویی ،آموزشی و پژوهشی از دیتگتر 

دانشگاه تفرش درای  ن ایشگاه بتود    فعال   های ارائه شده

دکتر صبا رئ س دانشگاه تفرش ن زه راه با معاون  فرهنگتی 

و دانشجویی و مدیران با اضور در ن ایشگاه از غرفه دانشگتاه 

 تفرش و دیگر بتشمتای نت تایشتگتاه بتازدیتد نت تودنتد 

با ا ای  معاون  آموزشی و تحد الت تک  نتی دانشتگتاه، 

کارگاه ان ان دانشگاهی و اخالق اترفته ای در راستتتای 

های اعضای ه ات عنت تی در  توان ندسازی و افزایش ممارت

 دانشتتتگتتتاه تتتتفتتترش بتتترگتتتزار گتتتردیتتتد.

با ا ای  معاون  فرهنگی و دانشجویی کارگاه هتای زن و 

س ره فاط ی، سبک اسالمی و فضای مجازی سواد رسانه ای 

 و م ابقات ورزشی در دانشگاه تتفترش بترگتزار گتردیتد.

با ا ای  مدیری  پژوهش و فناوری دستگاه کروماتوگترافتی 

که از ج نه دستگاه های با تکنولو ی باال اس  در  ( ICیونی )

مح ط زی   دانشگاه تتفترش از متجت توعته  آزمایشگاه 

ندب و راه اندازی شد.ه ات رئ ت ته  آزمایشگاه های مرکزی 

دانشگاه تفرش به ه راه ج عی از م ئول   دانشگاه از ندتب 

و راه اندازی آزمایشگاه تحق قاتی مح ط زی ت  دانشتگتاه 

 تفرش بازدید ن ودند.

ه چن   آزمایشگاه ف زیک اال  جامد از سری آزمایشتگتاه 

های آموزشی و آزمایشگاه تحق قاتی آب ن ز افتتاح و بتمتره 

 برداری گردید.














