


 پیام ریاست محترم دانشگاه تفرش به مناسبت روز مهندس

رستوران مکمل یاس دانشگاه تفرش  یر  
مشاسم  با حضور ذوالفقار یزدان مهش مشاور 
وزیش علوم، تحقیقات و فنراور  و ریریر  
صندوق رفاه دانشجویان ، ریی  دانشرگراه 
تفش  و جمع  از معاونین و دانشجویان، برا 

برشدار    نفش افتتاح و به برهرشه ۰۲۲ظشفیت
 رسید.

ریی  صندوق رفاه دانشجویان در حاشریره 
آیین افتتاح این رستوران در گرفرترگرو برا 
خبشنگار خبشنامه دانشگاه ترفرش ، ایرجراد 
رستوران ها  مکمل را گام  مربربرت در 
جهت ارتقاء خدمت رسان  همشاه با کشامرت 

 انسان  به دانشجویان عنوان نمود.
 3۲1یزدانمهش گفت: در دو سال گرششرتره 

رستوران مکمل در دانشگاه ها  کشور بره 
بهشه بشدار  رسیده استکه این رستورانها در 
کنار رستوران ها  مکمل نقش مهم  را در 
جهت بهبود ، ارتقاء و تنوع بخش  به غرشا  

 دانشجویان ایفا نموده اند.
بش اساس گزار  ها  دریرافرت  و  افزود: 

 0۲شده ، در بعض  از دانشگاه ها  کشرور 
درصد از دانشجویان از رستوران ها  مکمل 

 استفاده م  نمایند.
مشاور وزیش علوم، تحقیقات و فناور  با بیان 

صندوق رفاه دانشجویان در سرال  این که 
از رستوران ها  مکمل  قصد دارد تا  آینده 

حمایت نماید تصشیح کشد: اگش دانشگراه هرا 
اقدام به ایجاد رستوران ها  مکمل نمایرنرد 
از سو  این صندوق حمایرت مرالر  مر  

گشدند و اگش بخش خصوص  وارد گرشدد از 
حمایت ها و تسهیالت الزم بش اساس توافر  
یشفین از سو  صندوق رفاه دانشرجرویران 

 بشخوردار م  گشدد.
هرزار  0۲یزدانمهشادامه داد: هم اکرنرون 

دانشجو با کمبود فضاها  خروابرگراهر  و 

تشاکم در کشور روبشو م  باشند که در ایرن 
راستا با کمک رهن تال  گشدیده است ایرن 

 کمبودها جبشان گشدد.
 17۲تاکنرون  و  اظهار با اشاره به این که 

میلیارد ریال به دانشگاه ها در خصوص حرل 
کمبود فضاها  سشاها  دانشجوی  پشداخت 
گشدیده است اظهار داشت: صندوق رفاه در 
راستا  بهبود فضاها  خوابگاه  در چرهرار 

سشا  دانشجرویر   087سال گششته حدود 
و با هم افرزایر  برا   را به سطوح باالتش ارتقا

سازمان بشنامه و بودجه و ظشفریرت سراز  
شکل گشفته تال  م  نماید کمبود فضرا  

سشا  دانشجوی  را در یول برشنرامره  ۰۲۲

 ششم جبشان نماید.
مشاور وزیش علوم، تحقیقات و فرنراور  و 
ریی  صندوق رفاه دانشجویران افرزود: در 

سشا  دانشجوی  از ابرتردا   11این راستا 
سال جار  تاکنون با تصویب کمریرسریرون 
دائم  صندوق تصویب و عملیات اجشای  آن 

 30خوابگاه دختشانه توسط بنیاد  ۰8آغاز و 
خشداد در منای  کمتش تروسرعره یرافرتره 

درصرد  8۲عملیات  گشدیده است که دارا  
 پیششفت فیزیک  م  باشند.

یزدانمهش ایجاد اتاق ها  ترنردرسرتر  در 
سشاها  دانشجوی  را گام  موثش در راستا  
سالمت، نشاط و تندرسرتر  دانشرجرویران 

مجوز  ۰۲۲عنوان نمود و اضافه کشد: تاکنون 
اتاق تندرست  به دانشگاه ها داده شده است 

اتاق ایجاد گشدیده است که ترال   34۲که 
م  گشدد تا پایان سال نیز اعرتربرارات الزم 
بشا  ایجاد اتاق تندرست  به دانشگاه تفش  
تخصیص یابد تا با ایجاد جاده تندرست  در 

مجتمع خوابگاهر  خرواهرشان، دخرترشان 
دانشجو بتوانند در فضای  امن، سالرم و برا 

 نشاط تحصیل نمایند.
نیز  افزود: از ابتدا  سال جار  تاکنون  و 

با هم افزای  صورت گشفته با سازمران امرور 
چمن مصنروعر  در  ۰8 دانشجویان ایجاد 

دانشگاه ها عملیات  گشدیده است که ترال  
مورد تروسرعره و  4۲م  گشدد این آمار به 

 افزایش یابد.
در راستا  تحق  منویرات  و  اظهار داشت:

مقام معظم رهبش  برشا  اجرشایر  شردن 
اقتصاد مقاومت  و حمایت از کاال  ایرشانر  
کارگاه ها  مهارت مرحرور در سرشاهرا  
دانشجوی  ایجاد گشدیده است تا با تکیه برش 
دانش و مهارت افزای  دانشجویان، بستشها  
اشتغال دانشجویان در حین تحصیل را در 
محیط دانشگاه فشاهم و از تولیدات داخرلر  

 آنان حمایت گشدد.
روزه خود به دانشگاه تفش   و  در سفش یک

ضمن حضور در یادمان شهدا  گمنام ایرن 
دانشگاه و ادا  احتشام به مقام شامخ شهردا 
از سشاها  دانشجوی  و سلر  غرشاخرور  
دانشجویان دانشگاه تفش  بازدید کشد و در 
نشست هیئت رئیسه دانشگاه نیز شرشکرت 

 کشد.
گفتن  است رستوران مکمل یاس دانشرگراه 

نفش در زمریرنر  بره  ۰۲۲ تفش  با ظشفیت
مساحت هزار متش مشبع و با اعتبار  بالغ برش 

 سه میلیارد ریال به بهشه بشدار  رسید.

 رستوران مکمل یاس در دانشگاه تفرش افتتاح شد

دکتش حمیدرضا صبا رئی  دانشگاه ترفرش  
در پیرامر  پرنرجرم اسرفرنردمراه ترولرد 

نصیشالدین یوس  و روز مهنردس را  خواجه
 تبشیک گفت. 

به گزار  خبشنامه دانشگاه تفش  متن پیرام 
به این ششح است:

اینجانب ضمن تقدیش و تشکرش از زحرمرات 
ایرن  تال  گشان عشصه مهندس  دانشرگراه،

روز پش افتخار را به همه مهندسان مرترعرهرد 
 تبشیک و تهنیت عشض م  نمایم.

امید است دانشجویان امشوز و مرهرنردسران  
فشدا با رعایت مقشرات مهندس ، حفظ اخالق 
حشفه ا  و با استفاده از خالقیرت و نربرو  
جوان  همانند بزرگان  چون خواجه نصریرش 
الدین یوس  نام ایشان اسالم  را پرش آوازه 

 تشاز دیشوز نمایند.

 با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛



 اسفند، ۲۲پیام رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت 
 “ بزرگداشت مقام شهدا”روز  

دکتش حمیدرضا صبا رئی  دانشگاه ترفرش  
اسفند روز بزرگداشت شهدا  ۰۰به مناسبت 

  .پیام صادر کشد.                
به گزار  خبشنامه متن پیام به شرشح زیرش 
 :است:                            
زنده نگهداشتن یاد شهدا  انقالب، براعر  

 تداوم حشکت انقالب است. 
)مررقررام مررعررظررم رهرربررش  مرردظررلرره    

                 الررعررالرر           
اسفند روز شهدا ، بهتشین فشصت برشا   ۰۰

یادآور  این حقیقت است که بهرار امرشوز 
عزت، استقالل و آزاد  این ملت با نسریرم 
خو  شهادت در این کشور مستقرش شرده 
است. شهدا عالوه بش جایگاه رفیع معنو  که 

ها از توصی  آن ناتواننرد مشرعرل دار  قلم
اند و حق  بزرگ برش  آزاد  و استقالل ملت

بششیت دارند. ب  شک بزرگداشرت یراد و 
خایشه شهدا تکلیف  واجب بش همه ماسرت، 
زیشا بش همگان روشن است که پریرشرشفرت، 
اقتدار و صالبت امشوز کشور بیش از هش چیز 

مشهون فداکار  این عزیزان اسرت کره در 
روزها  سخت و سشنوشت سراز برا سر رش 
ساختن سینه ها  خرود و ایسرترادن در 
مقابل خطشات، صبورانه از کیان میهن عزیز 
اسالم  دفاع کشدند و در این راه پشافترخرار، 

جان خود را در یب  اخالص تقدیم نمودند.                             
اسرفرنرد روز  ۰۰اینجانب در آسرترانره . 
به نمایندگ  از اساتیرد، “ بزرگداشت شهدا” 

کارکنان و دانشجویان دانشگاه ترفرش  بره 
روح پشفتوح همه شهیدان درود م  فشستیم 
و یاد و نام شهدا  واالمقام که هست  شران 
را به پاس استمشار حیات اسالم و سشبلنرد  
ملت و کشور عزیزمان فدا نمودند، عزیز مر  
 .داریرم.                    
امید است که خداوند متعال به همه   مرا 
توفی  رهشو  راه شهداء و ثابت قدم مانردن 

 در این مسیش را عنایت فشماید. 
 

 حمیدرضا صبا  
 رئی  دانشگاه تفش  

هرا  ایرن  باتجشبه دفاع مقدس و... را از بشنامه
سفش معنو  عرنروان و خرایرشنشران کرشد: 

هرا   دانشجویان در یول این سفش برا آرمران
 کنند.  شهدا و امام شهدا )ره  تجدید میباق م 

 دانشجوی دانشگاه تفرش به اردوی ۲۲
 نور اعزام شدند راهیان

مسئول بسیج دانشجوی  دانشگاه تفش  از 
دانشجو  این دانشگاه بره اردو   ۲۰اعزام 

راهیان نور بشا  بازدید از منای  عملیراتر  
 جنگ  جنوب کشور خبشداد.

در حاشیه مرشاسرم اعرزام    “ مهد  مشاد ” 
دانشجویان به اردو  راهیان نور در گفترگرو 
با خبشنامه افزود: اردو  پسشان از امشوز آغاز 
گشدیرد کره در ایرن اردو  سره روزه 
دانشجویان از منای  عملیات  شرلرمر ره، 

و علقمره، شرط  3دهالویه، یالئیه، والفجش 
 عل  و فکه بازدید م  نمایند.

و  ادامه داد: اردو  راهیان نور خرواهرشان 
بازدید از مرنرایر    دانشجو نیز به منظور

اسفرنرد  ۰4 تا ۰3 عملیات  جنگ  جنوب از
 آغاز م  گشدد.

مسئول بسیج دانشجوی  دانشگراه ترفرش  
داشتن یاد  فشهنگ ایبار و شهادت وزنده نگه

و خایشه شهیدان را از اهردا  اردوهرا  
راهیان نور بششمشد و افزود: دفراع مرقردس 

شرود  یک ثشوت بشا  این مشدم محسوب م 
وهش ثشوت  نیازمند فناور  است که فناور  

جز راهیان نور وزنرده  دفاع مقدس چیز  به
 داشتن یاد شهدا نیست. نگه

ها  دفاع مقدس در  بازدید از یادمان مشاد 
ها  جنوب، بشگزار  رزمایش در شط  جبهه

گیش  از روحانیت معظم و راویران  عل ، بهشه



کارگاه توان افزای  ویژه اعضا  هیات علم  
انسان دانشگاهر  ” دانشگاه تفش  با موضوع 

بشگزار بشگزار گشدید. “ و اخالق حشفه ا 

بح  و تبادل نظش در خصوص اخالق حشفه  
ا  دانشگاه  و اخرالق در پرژوهرش از 
مهمتشین بشنامه ها  جانب  این کارگاه برود 
که با استقبال اعضا  هیات علرمر  روبرشو 

 گشدید.

 کارگاه توان افزایی ویژه اعضای هیات علمی 
 دانشگاه تفرش برگزار شد

زوج دانشجوی  ۲۲جشن ازدواج   
 دانشگاه تفرش برگزار شد

۰0
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جوابیه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تفرش 
زده در سایه  ای غرب توزیع نشریه«در پی انتشار خبر 

  »غفلت مسئوالن دانشگاه تفرش
تروزیرع ” در پ  انتشار خبش  تحت عنوان 

زده در سایه غفلت مسئوالن  ا  غشب نششیه
تحلیلر   -در پایگاه خبش “  دانشگاه تفش 

ندا  تفش ، دکتش عل  پارسیران مرعراون 
دانشجوی  و فشهنگ  دانشرگراه ترفرش  

 جوابیه ا  صادر کشد. 
 متن این جوابیه به ششح زیش است:

دستورالعمل ضروابرط  ۰7ماده  ۰یب  بند 
ناظش بش فعالیت نششیات دانشگاه ، هریر  
مقام دولت  و غیش دولت  حر  نردارد در 
صدد اعمال فشار بش نششیرات برشآیرد یرا 
نسبت به سانسور و کرنرترشل مرحرتروا  
 1نششیات مبادرت ورزد، اما یبر  برنرد 

همان ماده، نششیات باید در نقل مرطرالرب 
موازین اسالم  و مصالح جامعه و دانشگراه 

 را رعایت نمایند.
نششیه ارغوان نیز از این قانون مسرتربرنر  
نیست و مطالب آن مورد مداقه قشار خواهد 

گشفت و موضوع در اسشع وقت در کمیرتره 
ها  مشبویه مورد بشرس  و تصمیم گیرش  

 قشار م  گیشد.
بشرس  موارد احتمال  که توسط نشرشیره، 
نقض شده مطاب  دستورالعمل فوق الشکرش 
به تشکیل کمیته مشبویه و زمان کاف  نیاز 
 دارد و ی  روزگششته میسش نشده است.

آثار ارزشمند  که توسط علما و فرقرهرا 
ودانشمنردان برزرگ اسرالمر  مرانرنرد 

خامنره  سید عل  آیت اهلل العظم  حضشت
)مد ظله العال   ، آیت ا... الرعرظرمر   ا 

مکارم شیشاز ، عالمه شهید مرطرهرش  و 
آیت ا... امین  



 مراسم بزرگداشت روز زن در 
 دانشگاه تفرش برگزار شد 

مرردیررش دانشررجررویرر  و روسررا  ادارات 
دانشگاه تفش  در گفترگرو برا   دانشجوی 

هرا   اقدامات و فعرالریرت  خبشنامه به بیان
مجموعه دانشجوی  درزمینه امور ترغرشیره، 

 ۲7ها و اداره رفراه در سرال  امور خوابگاه
 خوانید: پشداختند که در ادامه م 

 مدیش دانشجوی :
مدیش دانشجوی  دانشگاه تفش  گفت: سال 

نررظرریررش در عررشصرره  سررالرر  کررم 31۲7
رسان  مطلوب و ارتقاء رتبه دانشگاه  خدمت

در عشصه تغشیه، خوابگاه و رفاه دانشجویر  
توان به افتتاح  بود که ازجمله این موارد م 

سر رار   رستوران مکمل به نام یاس و بشون
نرفرش  ۲۲تغشیه، اضافه کشدن نزدیک بره 

هرا، نروسراز  کرامرل  ظشفیت به خوابگاه
انداز  صندوق ششافت   خوابگاه پسشان و راه

امام عل  )ع  جهت حمایت از دانشجرویران 
 بضاعت اشاره نمود. کم

کره ایرن  دکتش سعید قشبانعل  بابیان ایرن
ها را بعد از لط  خردا، مرشهرون  موفقیت

تمام  ارکان دانشگاه هستیم،تصشیح کشد:بش 
دانم از حمایت رئی  محترشم  خود الزم م 

دانشگاه جناب آقا  دکتش صبا ترقردیرش و 
تمام   ا  به آورم که نگاه ویژه تشکش به عمل

ها  دانشجوی  داشتند و اگش نرگراه  فعالیت
مببت و روحیه جهاد  ایشان نبود، چنیرن 

 شد. ها  بزرگ  حاصل نم  موفقیت
هررا و  و  افررزود: جررا دارد از کررمررک

ها  محتشم دانشگراه،  ها  معاونت راهنمای 
خصوص معاونت محتشم دانشرجرویر  و  به

فشهنگ  ساب  )دکتش محمد حبیب   و حال 
دانشگاه )دکتش پارسیان  که در یول سرال 

در خدمت مجموعه دانشجوی  دانشگاه  ۲7
آورم.  بودند، قدردانر  الزم را بره عرمرل

نوبه خود از معاونت مرحرترشم  هم نین به
مال  و ادار  دانشگاه جناب آقرا  دکرترش 

چگین  نیز تشکش م  کنم که تمام تعهدات 
مال  به وجود آمرده را در ایرن اوضراع 
اقتصاد  جهت رفاه هرش چره بریرشرترش 

 دانشجویان به سشانجام رساندند.
مدیش دانشجوی  دانشگاه گفت: از زحرمرات 
روسا  محتشم ادارات دانشجویر  جرنراب 

حسین  و  آقایان ابشاهیم غفار ، حمید شاه
ابوالفضل معصوم  که همواره بشا  بهربرود 

رسانر  در دانشرگراه  رفاه و ارتقاء خدمات
تفش  تال  و همت کرشدنرد، تشرکرش و 

 قدردان  م  نمایم.
قشبانعل  تصشیح کشد: در جهت پریرشربرشد 
اهدا  واحدها  دانشجوی  سایش واحدها  
دانشگاه نیز از این مجموعه حمایت کشدنرد 
که جا دارد در اینجا از زحرمرات مردیرش 
محتشم امور مال  جناب آقرا  مرهرنردس 
مشتض  قشبان ، مدیش محتشم دفتش نظارت بش 

ها  عمشان  جناب آقا  دکتش افشیرن  یشح
مصلح  و آقا  مهندس ایمان امیدبخش و 
رئی  محتشم اداره کارپشداز  جناب آقرا  
صادق محمد  که در ایرام ترعرطریرالت 
تابستان یاور مجموعه دانشجویر  برودنرد، 

 قدردان  م  نمایم.
و  گفت: در پایان از نیشوها  مرحرترشم و 

هرا کره  عزیز خدمات  آش زخانه و خوابگراه
باهمرت واالیشران مروجربرات آسرایرش 
دانشجویان را فشاهم م  کنند نیز مرشاترب 

 س اسگزار  خود رادارم.
 اداره رفاه دانشجوی :

رئی  اداره رفاه دانشجوی  نیز در ادامه در 
گفتگو با خبشنامه گفت: ایرن اداره در دو 

برا ایرالع  ۲7-۲8نیمسال سال تحصیل  
سایت دانشگاه و اسرترقربرال  رسان  در وب

دانشجویان گرشامر  و هرمر رنریرن برا 
ها  مستمش مدیش مرحرترشم امرور  پیگیش 

 130دانشجوی  مبلغ پنج مریرلریرارد و 
ریال بره ترعرداد  0۲۲هزار و  470میلیون 
 3۲۲نفش را جشب اعتبار نرمرود کره  ۲40

درصد دانشجویان متقاض  را پوشش قرشار 
داده است و با توجه به میزان اسرترقربرال 
دانشجویان در دو نیمرسرال ترحرصریرلر  
درخواست متمم بودجه جهت تسرهریرالت 

میلریرون  ۲۲۲ضشور  و تحصیل  تا سق  
 ریال را داشته است. 

حسین  افرزود: اداره رفراه در  حمید شاه
 نیمسال دوم با تال  فشوان  که به کاربشد 

  0ادامه در صفحه 

 در دانشگاه تفرش برگزار شد۲همایش دانشگاه پاک 
برا0

برشگرزیردگران
ترقردیرش

 آیین روز درختکاری در دانشگاه تفرش برگزار شد 
همزمان با فشا رسیدن هفته منابع یبیع  و 

اصله نهال برا  0۲در آستانه روز درختکار  
حضور ریاست دانشگاه، معاونین ،مردیرشان، 

کارکنان و دانشجویان در مقابرل رسرتروران 
یاس غشس و به فضا  سبز دانشگاه اضرافره 

 شد. 



 0ادامه صفحه 
ها  دانشجویر   درصد مبلغ وام ۲۲توانست 

جرشب  ۲8در این نیمسال را، قبل از سال 
حساب دانشجویان  نماید که در پایان سال به

گشدد و مابق  آن نیرز در قرالرب  واریز م 
متمم بودجه در پورتال دانشجویان بردهر  

حسراب  مراه بره گشدیده که در اردیبهرشرت
 گشدد. دانشجویان واریز م 

و  گفت: الزم بره ذکرش اسرت کره برا 
آمده تروسرط مردیرش  عمل ها  به هماهنگ 

محتشم امور دانشجوی  و حضرور ریراسرت 

محتشم صندوق رفاه دانشجرویران، جرنراب 
آقا  مهندس یزدانمهش در دانشرگراه قرول 

میلیون  ۲۲تسهیالت ودیعه مسکن تا سق  
ریال نیز در سال تحصیل  آینده از ایشران 

 گشفته شد.
دریغ  رئی  اداره رفاه در پایان از زحمات ب 

معاون محتشم دانشجوی  و فشهنگ  جرنراب 
آقا  دکتش پارسیان کره ایرن اداره را در 
رسیدن به اهدافش را یار  نمود، تشکرش و 

ها  فرشاوان جرنراب  اظهار داشت: پیگیش 
آقا  دکتش قشبانعل  همواره یاور این واحرد 
بود که در اینجا مشاتب قدردان  را دارم و بش 

ناپشیرش  دانم از پشتکار خستگ  خود الزم م 
همکار محتشم این واحد جناب آقا  مجیرد 

حسین  که جهت رفع مشرکرالت ایرن  شاه
 اداره همواره پیگیش بودند تقدیش کنم.

 اداره تغشیه:
رئی  اداره امور تغشیه نیز در گفرترگرو برا 
خبشنامه گفت: در بخش اداره تغشیه ازجمله 

تروان بره  ها م  تشین و بارزتشین فعالیت مهم
واگشار  امور تغشیه به برخرش خصروصر  
جهت ارائه غشای  باکیفیت مناسب )مطابر  

ها  سازمان امور دانشجویان  و  دستورالعمل
انداز  رستوران مکمل به نرام  هم نین راه

 یاس اشاره کشد.
ها   ابشاهیم غفار  ضمن قدردان  از حمایت

همیشگ  ریاست محتشم دانشگاه و معاونرت 

محتشم دانشجوی  و فشهنگ  و هم رنریرن 
ناپشیش مدیش محرترشم امرور  زحمات خستگ 

هرا   دانشجوی  در تحق  این امش به فعالیت
صورت گشفته در این واحد پشداخت که بره 

 باشد: ششح ذیل م 
انداز  رستوران آزاد بره مسراحرت  راه -3

مریرلریرارد  1متشمشبع با هزینه کشد  3۲۲۲
مجهز نمودن آش زخانه اداره امرور -۰ریال 

تغشیه به تجهیزات صنعت  پخت و تروزیرع 
تروزیرع  -1میلیارد ریال 1غشا با هزینه کشد 
در داخررل  «رایررگرران»ا   غررشا  یررارانرره

سشوی  در وعده ناهار و شام در پرنرج  سل 
دو منو کشدن غرشا  -4روز آموزش  در هفته
توزیرع غرشا  آزاد  -0در وعده ناهار و شام

باکیفیت باال و یبخ بشنج ایشان  و استفاده از 
هرا   گوشت گشم در رستوران آزاد در وعرده

ا  هرش  توزیع صبحانه یارانه -0ناهار و شام 
بند  کرامرل  صورت بسته بار به دو هفته یک

مش ، چا  و قند   به  )شیش، پنیش، کشه، تخم
هزار ریال در رستوران آزاد. الزم  8۲مبلغ 

شرده بسرتره  به ذکش است که هزینه ترمرام
هزار ریال بوده که سرهرم  ۰۲۲مشکور مبلغ 

باشد که از سرو   هزار ریال م  8۲دانشجو 
گشدد و مابق  را دانشگراه  ایشان پشداخت م 

پرشس  4۲۲توزیع روزانه -7کند.  تقبل م 
دولت .  صورت نیمه صبحانه در داخل بوفه به

ساز  رستوران آزاد جهت استفراده  آماده-8
اعضاء هیأت علم  و کارکنان دانشرگراه در 

انتقال بروفره  -۲وعده صبحانه، ناهار و شام. 
 دانشجوی  به محل رستوران آزاد. 

استفاده از نان سنت  در وعده صبحانه  -3۲
صرورت  توزیع چرا  بره -33)نان سنگک  

انداز   راه-3۰رایگان در داخل رستوران آزاد.
سیستم یک ارچه اینتشنت  رزرو غشا و امکان 

 رزرو غشا در روزها  جمعه هش هفته. 
ده  به دانشجویان و اعضراء  سشوی  -31

ها  صبحانه، ناهرار و  هیأت علم  در وعده
ها و مرهرمرانسرشا   شام در داخل خوابگاه

 اساتید.
و  در پایان گفتگو گفت: از همکاران ادار  
واحد تغشیه جناب آقایان محسن رمضان  و 

سید محسن امین  و تمام  کارکنان خدوم 
دم ترا  و زحمتکش آش زخانه که از س یده

رسرانر  بره  پاس  از شب درحال خردمرت
دانشجویان عزیز هستند، تقدیش و تشرکرش 

 ویژه دارم.
 ها اداره خوابگاه

ها نیز در گفرترگرو برا  رئی  اداره خوابگاه
ها  هیرات  خبشنامه ضمن تشکش از حمایت

رئیسه محتشم دانشگاه، رهنمودها  معاونت 
محتشم دانشجوی  و فشهنگ  جناب آقرا  

هرا   دکتش پارسیان و زحمات و پیرگریرش 
مدیش محتشم امور دانشجوی  که با حضرور 
خود شخصاً بش انجام امور نظارت داشترنرد، 
گفت: به فضل اله  و همت مجموعه اداره 

صد در  ۲8-۲7ها در سال تحصیل   خوابگاه
صد دختشان دانشجو که تقاضا  خوابرگراه 

ترمرامر   داشتند، اسکان یرافرترنرد و بره
نیز خوابگاه ترعرلر   ۲7دانشجویان ورود  

 گشفت.
ابوالفضل معصوم  تصشیح کشد: ترابسرتران 

ها بسریرار پرشبرار و  بشا  امور خوابگاه ۲7
هرا   پشانشژ  پیش رفت و توانستیم فعالیت

مهم ازجمله موارد  کره در ادامره ذکرش 
 شود را به سشانجام بشسانیم. م 
ها و راهرشوهرا   کار  تمام  اتاق رنگ -3

-۰خوابگاه پسشان )امیشکبیش و چرمرشان  
کار  تمام  راهشوها  ارتربرایر  و  سنگ

هرا و  سشامیک کار  ک  تمام آش زخرانره
 ۰7اضافه کشدن -1ها  بهداشت   سشوی 

نفرش بره  ۲۲اتاق با ظشفیت کل  نزدیک به 
تعمیش و نروسراز   -4ها  مجموعه خوابگاه
هرا و  هرا  آشر رزخرانره سیستم فاضالب

تعویض تمرامر   -0ها  بهداشت .  سشوی 
ها  معیوب و شکسته و جرایرگرزیرن  درب

تعمیش و نروسراز   -0ها  نو.  کشدن درب
خوابگاه داخل شهرش جرهرت اسرکران د 

 نفش 0۲دانشجویان جدیدالورود به تعداد 
و  تصشیح کشد: خشید تجهیزات نریرز از  

ها  مهم این اداره بشا  آسرایرش و  بشنامه
رفاه دانشجویان بود که اهم آن عبارتند از: 

متشمشبع موکت برشا  کر   1۲۲۲خشید 
عدد یخ رال نرو برشا   1۲ها، خشید  اتاق

عدد  3۰۲ها و خشید  استفاده در داخل اتاق
 کمد ایستاده بشا  استفاده دانشجویان.

ها   ها گفت: از فعالیت رئی  اداره خوابگاه 

مهم  که در بشنامه آت  مردیرشیرت امرور 
توان  ها است، م  دانشجوی  و اداره خوابگاه
 به موارد زیش اشاره کشد:

ها و راهرشوهرا   کار  تمام  اتاق رنگ -3
 -۰خوابگاه دختشان )یاسین، الزهشا و کوثش  
هرا   تعمیش و نوساز  سیسترم فراضرالب

 -1ها  برهرداشرتر  ها و سشوی  آش زخانه
انرداز  آن در ترمرام  نصب گیت و راه

دیوارکش  ایشا  خروابرگراه  -4ها  خوابگاه
 -0کرار  مرحرویره آن یاسین و سرنرگ

انداز  بوفه پسرشان در فضرا  بریرن  راه
تبدیل ساختمران مرعراونرت -0ها  خوابگاه

دانشجوی  و فشهنگ  به خوابگاه شرهریرد 
احمد  روشن بشا  دانشجویان تحصیرالت 

 تکمیل .
و  در پایان گفت: از همکاران ادار  واحد 

ها جناب آقا  ابوالفضل حبیبر  و  خوابگاه
سشکار خانم راضیه عابدیرنر  و ترمرامر  

ها کره  کارکنان خدوم و زحمتکش خوابگاه
رسانر   روز  درحال خدمت صورت شبانه به

به دانشجویان عزیز هستند، تقدیش و تشکرش 
 ویژه دارم.



 تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه تفرش برگزار شد 

 آیین اختتامیه اولین هفته مهندسی در
دانشگاه تفرش برگزار شد   

آرمران ” تشیبون آزاد دانشجوی  با عنوان 
در صرحرن دانشرکرده “  07ها  انقالب 

 علوم دانشگاه تفش  بشگزار شد. 
به گزار  خبشنامه در این تشیبون که به 
همت انجمن اسالم  پیشرشو دانشرگراه 
تفش  بشگزار شد، دانشجویان برا آراء و 

ها  مختل  به بیان نظشات خرود  اندیشه
در مورد موضوع مطشح شده در تشیربرون 

آیین اختتامیه اولین هفته مهرنردسر  برا 
حضور رئی  دانشگاه تفش ، سرشپرشسرت 
نهاد نمایندگ  مقرام مرعرظرم رهربرش ، 
معاونین، مدیشان و دانشجویان در سرالرن 
اجتماعات حاج ابشاهیم نصیش این دانشرگراه 

 بشگزار شد. 
به گزار  خبشنامه، رئی  دانشگاه تفرش  
ضمن تبشیک روز مهندس به ترالرشرگرشان 

گرفرت:   عشصه مهندس  دانشگاه ترفرش 
خواحه نصیش الدین   تولد  نامگدار  سالشوز

یوس  به نرام روز مرهرنردس، ترالقر  
ارزشمند  از اندیشه مهندس  کهن ایرشان 

ها  آن  اسالم  و سشمش  قشاردادن تال 
دوران بشا  جوانان جویا  علم امشوز کشور 

 است.
دکتش حمیدرضا صبا با بیان اینرکره برشا  
اولین بار هفته ا  به نام هفته مهندس برا 
هد  گشامیداشت این دانشمرنرد پرشآوازه 

در دانشگاه تفش  بشگزار شده است   ایشان 
اضافه کشد: هفته مهندس فشصت  مناسرب 
بشا  رسیدن مهندسین جروان بره مرشز 

گیش  از ترجرارب  خودباور  است تا با بهشه

کسب شده و استفاده از علم و نروآور  و 
در برازار رقرابرت   ها  نوین، ایجاد فناور 

شغل  در شاخه ها  تخصص  خود حشف  
بشا  گفتن داشته و در سایه ترجرشبریرات 

اعتال  استقالل ایشان اسالم  رقرم   خود
ها  افترخرار برشا   زده و دستیاب  به اف 

 کشور مهیا سازند.
و  ادامه داد:در دنیا  کنون  نگاه به فار   

التحصیالن دانشگاه ها، نگاه کرارآفرشیرنر  
است از اینشو دانشگاه ها برایرد در کرنرار 

ماموریت اساس  و اولیه خود یعن  آموز  
در راستا  کار آفشین  و ار تباط با صنعرت 
گام نهند که در این راستا دانشجرویران از 
نقش بسزای  در بشقشار  این حلقه اتصرال 

با صنعت و کارآفشین  برشخروردار   دانشگاه
 م  باشند.

ریی  دانشگاه ترفرش  برا بریران ایرن  
شعار اولین هفته مهندس  دانشرگراه   که

امید به آینده م  باشد تصشیح کشد: امریرد 
است دانشجویان امشوز و مهندسان فشدا برا 
رعایت مقشرات مهندس ، حرفرظ اخرالق 
حشفه ا  و با استفاده از خالقیت و نربرو  

 چهارمین بازارچه خیریه دانشجویی در
دانشگاه تفرش گشایش یافت   

همزمان با فشا رسیردن هرفرتره احسران و 
نیکوکار ، چهارمریرن برازارچره خریرشیره 

در مرحرل “  امریرد” دانشجوی  با عرنروان 
ها  دائم  این دانشگراه گشرایرش  نمایشگاه
 یافت. 

 0در  به گزار  خبشنامه، در این نمرایشرگراه
دسرتر  و  غشفه، انواع مواد غشای ، صرنرایرع

سوغات ، آثار هنش  و یشاحر  و نرقراشر  
 کودکان بشپا شده است.

این نمایشگاه هشساله در آستانه عید نوروز به 
شود و  همت دانشجویان این دانشگاه ارائه م 

درآمد حاصل از این نمایشگاه صش  کمک به 
ها  نیازمند و ایتام شرنراسر  شرده  خانواده

توسط هالل احمش و کرمریرتره امرداد امرام 
 خمین  )ره  شهشستان تفش  خواهد شد.

هرا  نشراط،  در این بازارچه هم نین غشفره
غشفه هالل احمش به منظور انجام تست قرنرد 
خون و غشفه دستها  مهشبان به منظور ارائره 

ها  کودکان و آرزوهرا  ایرترام و  نقاش 
 محسنین نیز ارائه شده است.

با حمرایرت   الزم به ذکش است، این نمایشگاه
حوزه معاونت فشهنگ  و دانشجوی  دانشگراه 
تفش  و به همت کانون هالل احمش و امرور 
 34خیشیه و کانون همیاران سالمت و روان تا 
اسفند بشا  بازدید عالقمندان در محل 

 

جوان  و تحمل سخت  ها همانند بزرگان  
چون خواجه نصیش الدین یوس  نام ایشان 
 اسالم  را پش آوازه تشاز دیشوز نمایند.

مدیش عامل ششکت تهویه آذر نسیم نیز در  
این مشاسم گفت: واژه مهندس به معرنرا  
باال بشدن سطح زندگ  بششیت است و اگرش 
مهندسین بتوانند با استفراده از عرلرم و 

سطح زندگ  بشرش را ارترقرا   دانش خود
دهند توانسته اند بشا  کشور خود مربرمرش 

 ثمش قشار گیشند.
دکتش جواد جواهش  با بیان اینکره رشرتره 
مهندس  تال  بشا  ایرجراد خرالقریرت، 
تحول، پشتکارو ساز  با مشکرالت اسرت 
افزود: پیششفت کشور وابسته به بهرا دادن 
به تال  مهندسین بش فرائر  آمردن برش 
مشکالت است و کشور بشا  رسریردن بره 
اف  ها  پیششفت نیازمند برهرا دادن بره 

و تببیت و حرفرظ جرایرگراه   مهندسین
 مهندس است.

اهدا  جوایز مسابقات عرلرمر  برشگرزار 
راب گلد بشگ، جورچیرن و جرنرگ  شده
مرهرنردس، اجرشا    در یول هفته رباتها

استنداپ کمد ، موسیق  و صندل  دا  از 
مهمتشین بشنامه جانب  اختتامیره هرفرتره 
مهندس در دانشگاه تفش  برود کره برا 
حمایت معاونت دانشجوی  و فشهنرگر  و 
همت مدیشیت فشهنگ  و برا هرمرکرار  

این دانشگاه با شعار  انجمن ها  علم  در 
اسفرنردمراه  34 لغایت 33 امید به آینده از

 بشگزار شد.




