آزمایشگاه پژوهشی-آموزشی برق فشارقوی و عایقها
در دانشگاه تفرش راه اندازی شد
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش از
افتتاح یک آزمایشگاه پژوهشی  -آموزشیی
در دانشگاه تفرش خبر داد.
مهندس ” نفیسه آقابابائی“ در گفتیگیو بیا
خبرنگار خبرنامه گفت :آزمایشیگیاه بیر
فشارقوی و عایی هیاروز دوشینیبیه دو
اردیبهشتماه سال  89بیاهیدت تیوسی یه
ارتباط صن ت و دانشگاه تفرش بیاهی یت
رئیس دانشکده مهندسی بر  ،پیگیری دو
عضو هیات عل ی و کیارشینیاس ارشید
مسئول این دانشکده و ح ایت میدییرییت
پژوهش و فناوری و رئیییس آزمیایشیگیاه

مرکزی در محل دانشکده فنی و مهندسیی
دانشگاه تفرش نصب و راهانیدازی و بیه
مج وعه آزمایشگاههای مرکزی دانشیگیاه
اضافه شد.
رئیس آزمایشگاه مرکزی ضی ین بیییا
پتانسیل باالی دانشکده فنی و مهینیدسیی
دانشگاه تفرش برای رسید به خودکفایی
عل ی اظهار داشت:ف الیت تی یی دکیتیر
ه ایو مشگین کلک رئیییس دانشیکیده
مهینیدسیی بیر دانشیگیاه تیفیرش و
دکترمجتبی پیشوایی و دکتر سجاد صدر و
مهندس مرتضیی قیربیانیی بیه خیا یر

برنامهریزی والنیمدت جهت اییجیاد و
راهاندازی این آزمایشگاه قابل تیدیدییر و
تشکر است.
آقابیابیائیی گیفیت :ضیرورت راهانیدازی
آزمایشگاه فشارقوی به دلیل ارتباط میثریر
دانشکده مهندسی بر با صن ت در
اولویت کار قیرار گرفت و اکنو
شاهد یک آزمایشگاه قابلقبول
هستیم.
دکتر سجاد صدر گفت:
در این آزمایشیگاه
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ارشد را به ور کامل فراهم آورده است.
ادامه صفحه 1
دستگاههایی نظیردسیتیگیاه میولید ولیتیا عضو هیات عل ی دانشگاه تفرش افیزود :در
ضربه  ،Kv125دستگاه تست روغن ،دستگیاه این آزمایشگاه ،تست DCو ACتجهییزات تیا
تسییت کییابییلهییای فشییارقییوی و تییرانییس میزا  111کیلوولت و ه چنین تست ضربیه
ای پالس تا  121کیلوولت انجا میگیرد کیه
فشارقویKv100متناوب ،زمینه برای تحدی
در گرایش فشارقوی در مدطع کیارشینیاسیی تست انواع مدره ،تست انیواع کیات اوت و

وی اظهار کرد :درصدد هستیم ف الییتهیای
پژوهشی و مشاورهای دیگری از قبیل ساخت
تجهیزات فشارقوی انتدال و توزیع بر  ،انجا
آزمو های کنترل کیفی تجهییزات و ارائیه
خدمات فنی و تخصصی را در دستور کار این
آزمایشگاه در رح گسترش قراردهیم.

عایدی PTو CTو انیواع
121
یرا آالت عایدی تا

پیام تبریک رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت نوروز ۸۹۳۱
دکتر ح یدرضا صبا رئیس دانشگاه در پیامی فرا رسید سال
نو را به ت امی دانشگاهیا تبریک گفت .به گزارش خبرنامیه،
متن پیا تبریک دکتر صبا به این شرح است:
یا مُدَلِّبَ الْدُلُوب وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّیهَیارِ یَیا مُیحَیوِّلَ
الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَال
سال نو در گهواره شیدای بی ت با فصل بهار آغاز می شیود
و بهار این ودی ه الهی با کوله باری از سرسیبیزی و یراوت
میآید .پیا بهار ،نوشتن و بازآفرینی برای بی ت و انسا و
فرصتی برای تحول درو و اصالح امیوراسیت .لیاا در ایین
بهترین ساعات و نیکوترین ایا از آفریننده جانهیا و روانیهیا
خواستاریم که تحول به احسن الحال را که مضی یو دعیای
شریف تحویل سال نوست در سراسر حیات فردی و اجت اعی
و ج یع اب اد م نوی و مادی زندگی ما جاری ن اید.
پروردگار مت یال را شیاکیر کیه دانشیگیاه تیفیرش در

سال  ،1981توانست با ه ت و تالش اعضای محتر هیییات
عل ی ،کارمندا گرامی و فرد فرد دانشجویا عزیز موفدیییت

هایی را در زمینه های مختلف آموزشی ،پژوهشی و خیدمیت
رسانی به مرد عزیز کشورما را کسب و گا های مورری را
درفتح قله های دانش بردارد و برگ های زرین دیگری را بیه

صفحات تاریخ دانشگاه بیفزاید.
اینجانب حلول سال نو که با ش یم عطر والدت حضرت علیی
(ع) عجین شده است را به ت امی ه کارا هییأت عیلی یی،
دانشجویا و کارمندا دانشگاه و خانواده میحیتیر آ هیا
تبریک و تهنیت رض ن وده و سالی سرشار از برکت و م نویت
ازدرگاه خداوند مت ال و سبحا را برای ییکیاییک عیزییزا
مسئلت می ن ایم.
امید است ه کارا ارج ند و دانشجویا گرامی با است انت از
ذات الیزال الهی و در سایه توجهات حضرت بدیه اهلل االعظیم
مهدی موعود (عج) و با پیروی از رهبری های حکی انه رهبیر
عظیم الشا اندالب اسالمی ،در مسیر خدمت به نظا مددس
ج هوری اسالمی ایرا پایدار و پیروز باشند.
ح یدرضا صبا
رئیس دانشگاه تفرش

از کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تفرش تقدیر شد
به گزارش خبرنامه ،کارشناس دبیییرخیانیه
هیات اجرایی جاب دانشگاه تفرش از سوی
رئیس مرکز جاب اعضا هیات عل ی میورد
تددیر قرار گرفت .متن این تددیر به شیرح
:
زییر اسیت:
جیینییاب آقییای عیییییسییی عییابییدییینییی
کارشناس محتر دبیرخانه هیات اجیراییی
جاب دانشگاه تفرش.
با سال و احترا ؛ بی شک موفیدیییت هیر
ف الیت نظا مند در گرو ع لکرد منظیم و

متراکم کارشناسانی است کیه سیالمیت و
ت الی خود را صرت ت الی و خیدمیت بیه
دیگرا می ن ایند .کیارشینیاسیا هیییات
اجرایی جاب چنین جهاد خالصانیه ای را
پایرفته اند و در میا ایین جیهیاد گیرا
تالش های ش ا بر اساس بررسی سییسیتیم
نظارتی ،شایسته تددیر و سزاوار شکرگزاری
.
اسییت.
بدینوسیله تشکر و امتنا خود را از زح ات
مجدانه و ه کاری خالصانه و ارزش ند ش یا

در این مهم اعال ن وده و آرزومینید ذات
اقدس احدیت گا های ش ا را در مسیییر
تحد اهدات مت الی اندالب شیکیوهی ینید
اسالمی ،استوارتر و در وفای بیه عیهید بیا
شهیدا اندالب اسالمی ،اما امیت (ره) و
رهبر م ظم اندالب اسالمی (حیفیظیه اهلل)
.
سربلند دارد.
ی
با آزوی توفی الهی
مح د رضا رضوا لب
رئیس مرکز جاب اعضای هیات عل ی

سمینار آشنایی با فرصتهای شغلی و مهارتهای مختلف کاری
در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی در دانشگاه تفرش برگزار شد
س ینار آشنایی با فرصتهیای شیییلیی و
مهارتهای مختلف کاری در صن ت نیفیت،
گاز و پتروشی ی با ح ایت م اونت فرهنگی
و دانشجویی و به ه ت انیجی ین عیلی یی
مهندسی شی ی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنامه دانشگاه تیفیرش ،ایین
س ینار با هدت ارتداء دانیش صینی یتیی
دانشجویا با حضور رئیییس میهینیدسیی
بهرهبرداری و فراورش منطده ع لیاتی قشم

شرکت نفت فالت قاره ایرا  ،اعضا هیییات

عل ی و دانشجویا و عالقهمندا به حیوزه

موضوعی س ینار ،در محل سالن اجت اعات
حاج نصیر برگزار گردید.
رئیس مهندسی بهره بیرداری و فیراورش
منطده ع لیاتی قشم شرکت نفت فالت قاره
ایرا با تأکید بر توجه بهضرورت انیتیخیاب
آگاهانه و صحیح رشتههای تحصییلیی بیه
هنگا ورود به دانشگاهها و سپس آشنایی با
بازار کار و فرصتهای شیلی متنیاسیب بیا
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ادامه صفحه 2
رشتههای دانشگاهی در دورا دانشجویی گفت :بیهمینیظیور
هدایت صحیح افراد در مسیر عالی و است دادها در راسیتیای
شکوفایی روزافزو صن ت کشور بهویژه در حیوزه نیفیت و
جلوگیری از هدر رفت زما  ،هزینه و نیروی جیوانیی قشیر
تحصیلکرده و فارغالتحصیل آشنایی با صن ت نفیت ،گیاز و
پتروشی ی و بازار کار ،چالشها و فرصتهای موجود در ایین
صن ت برای دانشجویا رشتههای مرتبط با این حوزه در نیل

به هدت راهگشا میباشد.
مهندس“امیر حصی ی“ با م رفی تأسیسیات نیفیت ،گیاز و
پتروشی ی ،بخشهای مختلف و ندش هر دپارت ا در ییک
رح گفت :برگزاری این نوع س ینارها شروعی برای حضیور
پررنگ جوانا در صن ت نفت ،گاز و پتیروشییی یی اسیت و
جوانا ایرا نشا دادهاند ه یشه میتوانند در ایین بیخیش
صن ت متخصص ،مت هد ،باانگیزه و پرنشاط حضور یابند.
وی ض ن تددیم یک جلد از کتاب تألیفی خود بیه می یاو

فرهنگی دانشجویی دانشگاه تفرش گفت :ارتباط صینی یت و
دانشگاه موجب پیشرفت کشور است و بازدید دانشجوییا از
صن ت زمینه برای حضور جوانا مت هد و متخصص فیراهیم
میکند تا با ارائه نوآوری و خالقیت به توس ه و پیییشیرفیت
صن ت نفت ک ک کنند.
گفتنی است تددیر از رئیس مهندسی بهرهبرداری و فیراورش
منطده ع لیاتی قشم و برگزاری نشست پرسش و پیاسیخ از
دیگر برنامههای جانبی این مراسم بود.

همایش ازدواج (حاال وقتشه) در

دیدار رئیس دانشگاه تفرش با خانواده شهدا و

دانشگاه تفرش برگزار شد

ایثارگران دانشگاه تفرش

ه ایش ازدواج (حاال وقتشه) با حضور رییس
دانشگاه تفرش ،سرپرست نهاد ن یایینیدگیی
مدا م ظم رهبری در دانشگاه ،م اونییین و
دانشجویا به هی یت انیجی ین اسیالمیی
دانشجویا دانشگاه تفرش

هیات عل ی دانشگاه دکتر آرین ییونسیی و
دکتر رامین مهدی پور به ه راه ه سرانشا
با رح سواالتی پیرامو نحوه آشینیاییی و
ازدواج آ ها ،سخنرانی حجیت االسیال و
ال سل ین عبدالرضا دهدا ( استاد دانشگیاه

به مناسبت فرا رسید میالد اما حسییین
(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) و روز جیانیبیاز،
رئیس دانشگاه تفرش با هشت خانواده شهید
و جانباز این دانشگاه دیدار و از آنا تجلیییل
ن ودند.

شده است.
در این دیدار که سرپرسیت دفیتیر نیهیاد
ن ایندگی مدا م ظم رهبری در دانشیگیاه
وج ی ازم اونین و مدیرا دانشگاه تفیرش
حضور داشتند مسئوال دانشگاه تفیرش بیا

به گزارش خبرنامه ،در این ه ایش کیه بیا
موضوع ازدواج آسا و ازدواج دانشیجیوییی
برگزار گردید بیرنیامیه هیای جیانیبیی از
ج له برگزاری صندلی داغ با حضور اعضای

هنر تهرا و کارشناس صدا و سی ا) پیرامو
ازدواج دانشجویی و نحوه آشنایی  ،پاسخ بیه
سواالت دانشجویا و تجلیل از برگزییدگیا
مسابده کتابخوانی برگزار گیردیید کیه بیا
استدبال دانشجویا روبرو گردید.

به گزارش خبرنامه دانشگاه تفرش ،دکتر صبا
رئیس دانشیگیاه تیفیرش در ایین دییدار
گفت :امنیت امروزجام ه در سایه اییایار و
جانفشانی رزمندگا کیه بیا بیال جیا
خود ایاار و گاشت را به ما آموختند حاصل

خانوادههای شهیدا ” حسین شاه ییری“ و
” حسین مح ودیا “ و جانبیازا ”عی یرا
مح ودیا ““ ،اس اعیل ی دوبی فر“” ،حبییب
حاج ندی“” ،عیبیاس نیوروزی“” ،حیبیییب
کالنتری“ و ”ابراهیم آبابایی“ دیدار ن ودند.

دیدار نوروزی کارکنان و هیات رئیسه دانشگاه تفرش برگزار شد
دیدار نوروزی کارکنا و هیات رئیسه دانشگاه تفرش با حضور گردد که آرار مادی و م نوی برای انسا ها به دنبال دارد.
کارکنا دانشگاه تفرش در سالن اجت اعات حاج ابراهیم نصیر وی ادامه داد :نوروز سنتی اسالمی ،دینی و انسانی است که بیا
ایجاد روابط و دیدارهای نوروزی کدورت ها بر رت و
این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنامه ،مسئول نهاد ن ایندگی مدا م ظم رهبری
در دانشگاه تفرش در این آیین ض ن تبریک فرا رسید سیال رئیس دانشگاه تفرش نیز در این نشست ض ین تیبیرییک و
نو گفت :نوروز سنت حسنه و امری پسندیده است که در ایین شادباش فرا رسید سال نو گفت :سال  81سیال پیرفیراز و
ایا مسل انا به ارزش ها از ج له صله رحم تجلی ع لی میی نشیب برای دانشگاه تفرش بود که توانستیم در سایه تالش و
ه دلی بر بسیاری از مشکالت غلبه ن اییم.
بخشند.
حجت االسال دکتر ” سید مهدی قاضی زاده“ افزود :مصادیدی دکتر ”ح یدرضا صبا“ با بیا این که  22درصد بودجه مصوب
از ارزش های اسالمی که در شری ت اسالمی به آ تیاکییید دانشگاه رق ی م ادل پنجاه میلیارد ریال هنوز محدی نشیده
فراوا شده است در این ایا در سایه دید و بازدید انجا میی است افزود :در حال حاضر این دانشگاه با  91میلیییارد رییال

بدهی روبرو می باشد.
وی با اشاره به حوادث اخیر سیل و آبگرفتگی بسیییاری از
استا های کشور خا رنشا کرد:مرد در شهرستانهای سییل
زده شرایط دشواری را تح ل می ن ایند که امییدوارییم ایین
مصیبتها تکرار نشود وهر چه زودتر آسیبدیدهها به زنیدگیی
عادی خود برگردند.
دکتر صبا با اشاره به نا گااری سال  1989بیه نیا «رونی
تولید »از سوی مدا م ظم رهبری گفت :یکی از راههای رون
تولید ،پرداختن به تولید در دانشگاهها است امیییدوارییم بیا
ه دلی در این زمینه در جهت رون تولید و رفیع مشیکیالت
اقتصادی مرد قد برداریم.

گزارش تصویری :دیدارهای نوروزی هیات رئیسه دانشگاه تفرش برگزار شد

