
درلیگ  ۹۱۰۲RoboNITتیم رباتیک دانشگاه تفرش در مسابقات بین المللی 

 هوش مصنوعی به مقام اول رسید

رگبر رتم م   رگاه مفمی  ربامیتمیمن تیم 

المممیمیم ررچهیبگهمینرگوب رمسیاقیتراین

رهمممیگ مفمی ر رو بایتین،رهو رمصنوع 

ر (ر۹۱۰۲اخت اعیترورااتکیباتر)بواوهمیم 

 گبلیگرهو رمصنوع راهرمقیمراولربسید.ر

تمیم ررخب هیمهرگاه فی رت   ،اهرگزاب ر

ر  موبر رامی رتم م   رگاه مفمی  بایتین

رعمیم ر گاه جوگینربضیرمحموگی،رع فمین

هق رزاگ ،رمیالگرمی زاگ ،رااوال  لرامیم ،ر

مصط  رپیک رورسجیگرایهن راهرس پ ست ر

گکت رفتو  رگبرقیلبرگورتی رگبرگورلیمگر

رشم کم ر هو رمصنوع روربایترجنفجو

رمصمنموعم ر رهمو  هموگهدرکهرگبرلیمگ

گاه جوگینربضیرمحموگیرورع فینرعمیم ر

 هق رزاگ رموفقراهرکسبرمقیمراولرشدهد.

المممیمیم ررچهیبگهمینرگوب رمسیاقیتراین

رهمممیگ مفمی ر رو بایتین،رهو رمصنوع 

 (RoboNIT2019) اخت اعیترورااتکیبات

ش ک رکننمد ر ۰۵۱ تی رو ۰۱۱ ایر  وب

گبرگاه فی رصنعت رهوشی واه رایالرا گزابر

 گ گگد.

ارگرنرررمرسریرارقریرتررراریرسریرارقرهرررتر رگرنرررممسمیراممقممیرتررر

براریرتریرنرررگربرررارگر رارنررراریرررگراربرارررارورگرنرررکریرمریرتم رگممنررر

 مرجرمرورعرهرررلریمگرررهمیرررارسم ر،رررکمهرررگروربر ر

 ار رگرزراربریرررارگرنرررمرسمیرامقمیرتررقربریر ر

 ،رررارزرررسموریرررورزراربرترر۰ر۲ گربرررسمیرلر

 ترررورررفمنمیروربریرررتحقیقیعریرورمر،ررر

 ارعرنرورارنرررار رتم رگمنررربرورگمدرارگر

 عریرمر رررسریرلرررکم موربررر

 مرعر رفر رررگم رگرگمدر.ر



 اندازی شد تن در دانشگاه تفرش راه ۰۱دستگاه تست کشش یونیورسال 

رتم م  ر بئیسرآزمیگ فی رم کزیرگاه مفمی 

تنرر۰۱گ  :رگستفی رتس رک شرگوهیوبسیلر

رمصمیلم ر گبرآزمیگ فی رتحقیقیت رممقمیومم 

رامهم  رگاه فی رت   ربا  ام گابیرراهدازیروراه

 بسید.ر

اهرگزاب رخب هیمه،ربئیسرآزمیگ فی رم کمزیر

ایرتوجهراهرصنعت راموگنر گاه فی راظهیبرک گ:

اهراگنمکمهر عنیگ  استینرم کزیرورهمچنینرای

همییررگاه فمی ر4اگنرگستفی رگبرسط رمنطقهر

رتمعمداگر رامه وزابترعیومرتحقیقیترورفنیوبی

ت رموجوگراس ،رجه ررهییرپیگینراهدکرگبرتن

رطم گمقر گیبیرهموگنره چهرای ت رصنع راز

رمم  میمهررگاه فی ،رگستفی ربا  رامه رو اهدازی

 ا گابیربسید.راه  

آقیایایئ رگ  :راگنرگسمتمفمی ر مهندسره یسه

رتم م  ر کهرگبسیلرهییرگذشتهرگبگاه فمی 

ا گابیرصمنمعمتم ررخ گدابیروراهرم  یهراه  

ه سید راوگ،راکنونرایر میگ رمدگ رپژوهشرور

رور فنیوبیرورپیفی یربئیسرآزمیگ فی رم کزی

رامهر رعممم ان رممهمنمدسم  بئیسرگاه کد 

رپمسراه   تمواهمدررمم  ا گابیربسیدرورازراگمن

رصمنمعم ررخدمیترابزهد  رو ایرباراهرپژوهش

 استینرم کزیرورک وبرابائهرهمیگد.

ر مممیگم   رجمنمی ررویرتص گ رکم گ: همیی

گکت رمحمدصیگقرعیییگ رمعیونرگفمتم ر آقیی

رفمنمیوبیر  میگ رورپ تیبیه راموبرپژوهشرو

ربئمیمسر رو وزابترعیوم،رتحقیقیترورفنمیوبی

ر)شمیعمی(ررشبکهرآزمیگ فی  راگم ان هییرعیم 

رآزممیگ مفمی ر که گببا راهدازیراگنرگستمفمی 

رگممیبیر ربا رتمم مم   رگاه ممفممی  ممم کممزی

 تقدگ رورت ک راس .رقیال هموگهد،

ویرضمنراا ازرعالقهرگاه فی رت   رهسب راهر

رازجمممیمهررهمکیبیرایراخش هییرمختمیم م 

شه گابی،ره وسرورمسکنروروا دهییرم تبطر

رتم م  ررایرسیختمین سیزیرو...رگبرشه ستمین

راسمیمیبررافزوگ:رگستفی رپیش گ تهرازرفنمیوبی

ایالگ را خوبگابراس رورایرتوجهراهراگنکهرکیبا ر

راسم ر اگنرگستفی رای ت رصنع راس ، امیمد

راهمجمیمرراهدازیراگنرگستفی ،رزمینهرکهربا  سمیز

رکسمبر رو تحقیقیترورکیبهییرصنعت رای ت 

 توفیقیتربوزافزونرا ایرگاه فی رت   رایشد.

ربا  رامی راگمنررآقیایایئ رایرایینراگنمکمه اهمدازی

گستفی ،رآزمیگ فی رتحقیقیت رمقیوم رمصیلم ر

هییرآزمیگ فی رم کمزیرراهرمجموعهرآزمیگ فی 

ر میلر رگب رافمزوگ: گاه فی رت   راضیفهرشد،

 یض رایرتال رور میگ رآزمیگ فی رمم کمزیر

رگاه مکمد  ررگاه فی رت   رورهمکمیبی ر4همی

ربسمیمد ررآزمیگ فی رتحقیقیت راهراه   ا گابی

شوگراگنربق رتیرراین رم راس رکهراه یا...رپیش

 عدگرافزاگشرگیاد.ر۰اواگلرتیاستینراهر

رعممم ان رگبر بئیسرگاه کد رمهندس  همیمز

رتسممم ر گممم ممم : اگاممممه گسمممتمممفمممی 

-ZWICK محصولرش ک  گوهیوبسیل ک ش

ROELL  رک مشررقیاییم  و آلمینراس همیی

رمممیممیممفمم گ،ر رفمموالگی، رچممدهمم ، قممطممعممیت

گی یرتنشرتسیی ،رهقطمهرراهداز  ، ژئوتکستیگل

تسیی رایالگ رورپیگین ،رگبصدرکیهشرسمطم ر

رممدولر رکم همش، مقطع،رتنشرممیکمزگممم 

رف میبر االستسیتهرورتبدگلرازر یل رک شراه

 بارگابگ.

رتسم ر افمزوگ: گکت رهیص رع فیت   گسمتمفمی 

تن،رمجهزراهرر۰۱ایرظ فی ر گوهیوبسیل ک ش

رهم م رو کمیممال ر افمزابرلوگرسل،راکستنسومتم 

رپمژوهمشر  فه روررای،رگب رصمنمعمتم  همیی

روررا ایرتس  گاه فیه  رف میب هییرخممش،

 ک شرکیبا گرگابگ.ر

ویرتص گ رک گ:روگژگ رشیخصراگنرگستفمی ر

ف آگندرتمیمراتومیتینرایبگذابی،رق ائ رورثب ر

هتیگجرورهمچنینرقیایی رتحییلربویرمنحنم ر

رهمییر-تنش رفمن ک هشرورهقیطرم خمصمه،

ازبگرا ایرگبگی یرمنیسبرایرهموهه،رتموزگمعر

گکنواخ رف یبرفنرهیربویرهموهه،راتصیلرامهر

 باگیههرورپیگشرهتیگجرهمزمینرایرآزمیگشراس .

کینگرا داثرچهیبروا درخواافی رگخمتم اهمهر

رامهرر۰4گاه فی رت   رایرظ فی ر دوگر ه م 

 زمینرزگ رشد.ر

اهرگزاب رخب هیمهرگاه فی رت   ،رکمیمنمگر

رگخمتم اهمهر رخمواامفمی  روا مد ا داثرچهیب

رصمبمیر گاه فی ر ت   رایر  وبر میدربضمی

رعمیمملر بئیسرگاه فی ،رپ وگزرصیا یرممدگم 

مجمعرخی گنرگاه فی رسیزرت   ر،رخیم گمنر

ورر  یم رگاه فی رت   رجیجراا اهی رهصیم 

رگکمتم ر گکت رعیی ضیرشی محممدی،تموسمط

رزهمد ر رام اگب محمدرکیظ رشیم ممحمممدی

ر)ممنمصموب(ر گیگر راکمبم  رعمیم  خی رگکتم 

رخمواامفمی ر شی محمدیرکهرهزگنهراگجیگراگن

طبقروصی راگ ینراهجیمرم رپذگ گرورجمع ر

ازرمسئوالنرورگاه جوگینرگاه فی راهرزممیمنر

 زگ رشد.

روا مدر ایرکمنراگنرخی ربوهدرسیخ رچمهمیب

ت م  ر خواافی رگخت اههرایرهمکیبیرگاه فی ر

گبصدرپ ژ رهییرخی رسمیزرر۵۱گبرقیلبرط حر

رگاه مفمی ر موبگر میگ روزابترعیومر گبراگن

 آغیزرگ گگد.

رامیر رهمیمز الزمراهرذک راس رگبرآگند رهزگگن

رخمیم خمواهمیهمهر مسیعدترهییرالزمرورهی 

را مداثر رامه خیهدانرشی رمحمدیر،رهسبم 

رگبر مجتمعرخواافیه رخیهدانرشی رمحممدی

 گاه فی رت   راقدامرم رگ گگ.

رشمیم ر زهد رگیگرگکت رعی راکمبم )ممنمصموب(

ر رممیگبرر۰۰۰4محمدیرگبرسیل رو رپمدب از

رسمیلر رگب رگم گگمد ت  ش رگبرته انرمتولد

جه راگامهرتحصیالترعیلیهراهرک موبرر۰۰4۱

رتمحمصمیمالتر رطم  آلمینرعزگم رورپسراز

رگکمتم ایر رگبجمه گاه فیه رموفقراهراخمذ

 تخصص رج ا  رهیگلرگ گگد.

رگبر زهد رگیگرعی راکب رشی رمحمدیرس اهجیم

رآلمممینرر۰۰۲۰سیلر گبراث رایمیبیرگبرک وب

 ف وراس .ر ازرجهینر چ  

 کلنگ احداث چهار واحد خوابگاه دختران دانشگاه تفرش به زمین زده شد

 توسط یک خیر دانشگاه ساز؛



 با حضور رئیس مرکز حراست وزارت علوم؛

 ۴چهارمین نشست مدیران حراست دانشگاه های منطقه 

 کشوردر دانشگاه تفرش برگزار شد

 یادواره شهدای گمنام دانشگاه تفرش برگزار شد

چهیبمینره س رمدگ انر  اس رگاه مفمی ر

ک وبرایر  وبرگکت رپیلیزاینرر4هییرمنطقهر

روزابتر م یوبروزگ روربئیسرم کزر م اسم 

رممیمزامیهم ر رامه عیوم،رتحقیقیترورفنمیوبی

 گاه فی رت   را گزابرشد.ر

اهرگزاب رخب هیمه،ربئیسرگاه فی رتم م  ر

اهرمدگم انر گبراگنره س رضمنرخی رمقدم

رچمهمیبر رممنمطمقمه   اس رگاه فی رهمیی

رامیزوانر رهمی گ  :مدگ انر  اس رگاه فی 

ورمیگهرگلف م رمسئولینرگبرگاه مفمی ر  قوی

 هیرم رایشند.

رکمهر“رر میدبضیرصبی”گکت ر راگمن رامیمین ای

روسمیمعر رطمیمس مدگ انر  اس راهرگلیمل

رازر مخیطبینرخوگرگبرمحیطرهییرگاه فیه 

رمم ر رام خموبگاب رخمطمیم ی مسئولمیم 

تص گ رک گ:سعهرصدب،رتال رشبیهمهر  ایشند

رازر بوزی،رتعیمل رشمکمیمبمیگم  رو سیزهمد 

رمم ر مهمت گنروگژگ رهییرمدگ انر  اس 

 ایشد.

رمم کمزر گبراگنره س رکهرایر  وبربئیمس

رفمنمیوبیر   اس روزابترعیوم،رتحقیقیترو

ا گزابرشد،رمسیئلرمختیسرم تبطرایر  اس ر

گاه فی رهییرمنطقهرچهیبرک وبرموبگراحثر

 ورا بس رق ابرگ ف .

رامیر گیگواب رگورشهیدرگمنیمرگاه فی رت م  

رور   وبرخیهواگ رمعظ رشهدا،رمسئمولمیمن

گاه جوگینرگبرمسجدر   ترااوال  لر)ع(ر

 گاه فی رت   را گزابرگ گگد.ر

اهرگزاب رخب هیمه,ربواگتف یرس گابرمحممدر

ا مدگین،رمدا  رسیدرمحسنران رفیطمهرور

اج ایرگ و رس وگرهسی راه  رازرمهمت گنر

راموگر ا هیمهرهییرجیهب راگنرم اس رمعنموی

رگاه مفمی ر کهراهرهم راسیجرگاه مجموگم 

 ت   را گزابرگ گگد.

رگبر رتم م   رگاه مفمی  شهدایرمدفونرگب

رواالیر رعمیییت وال ج ره  رورادبراهرگبجه

رر۹۵ورگبر شهیگترهیئل ر۰۰۲۹ف وگگنرسمیل

 گبرگاه فی رت   راهرخیکرسپ گ رشدهد.

 آیین رونمایی از کتاب پژوهش هایی در نجوم، اختر فیزیک و کیهان شناسی در ایران معاصر 

 در دانشگاه تفرش برگزار شد
راسمتمیگر رو ایر  وبربگیس رگاه فی رت م  

پی کسوترهق هرا گابیرک وبرگکت رمحموگر

ذوال قیبیرازرکتی رپژوهشرهیگ رگبرهمجموم،ر

راگم انر رگب اخت رفیزگنرورکیهینرشمنمیسم 

رچمیوشم ر معیص رهوشتهرگکت رجع  رآقیگیهم 

رگبر ع ورهییترعیم رگاه فی رصنعت رش گس

 گاه فی رت   ربوهمیگ رشد.ر

اهرگزاب رخب هیمهرگاه فی رت   ،رگبرآگیمنر

رور بوهمیگ رازراگنرکتی رکهرایر  وبراسیتیمد

گاه جوگینرگبرسیلنراجتمیعیتر یجراا اهیم ر

رگکمتم ر هصی رگاه فی رت   را گزابرگ گگمد،

محموگرذوال قیبیرع ورهییترعیم رگاه فی ر

صنعت رامی کبی رگبرخصوصربشتهرمهندس ر

هق هرا گابیرورکیبا گهییرآنر،رگکت رجع م ر

آقیگیه رچیوش رگبرخصوصراانرهیث رهوبرمی ر

بارچفوههرم رگگد،رگکت رم ضیهرجع  یرع ور

مدگ رگ و رمهندس رهمقم مهر هییترعیم رور

رور ا گابیرگبرخصوصرمع ف رگاه فی رت   

رعمیممم ر گکت ربوحراهللرک گم رع ورهیمیت

رپمژوهمشر گاه فی رت   راهرمع ف رکمتمی 

رکمیمهمینر رو هیگ رگبرهجوم،راخت رفمیمزگمن

رگبر شنیس رگبراگ انرمعیص رورتوضمیمحمیتم 

رامیر خصوصرمقیلهر م ت کرچیپرشد رخموگ

گکت رعیی ضیرآزموگ رابگالنرگبراگنرکتی ،راهر

 اگ اگرسخنرپ گا تند.



 محفل انس با قرآن کریم در 

 دانشگاه تفرش برگزار شد

رامهر رتم م    میدبضیرصبیربئیسرگاه فمی 

رامیر هم ا راع ییرهییتربئیسهراگنرگاه مفمی 

راسمیمجر   وبرگبرگفت ربسیههرشهیدرآوگنم 

راهمجمیمر گاه جوگ رازرهزگگنرایرفعیلی رهمیی

 شد رگبراگنرگفت رآشنیرشدهد.ر

اهرگزاب رخب هیمه،رمسئولراسیجرگاه جوگ ر

راتمیقر رسمیخم  گاه فی رت   رگبراگنرگگداب

بسیههرگبر دراستوگگویرمجهزرموسومراهراتیقر

رگبر“ررتخ رم غ ”ر رکمیمیم  رسمیخم  ام ای

رصموتم ر موضوعیترمختیس،رتولیدرمحمتموای

میهندرکتی رصوت رورصداگذابیراهیممیم من،ر

باگگورگاه جورورباگگورخب روربوزهیمهرصموتم ،ر

رهمییر سیخ رموشنرگ افین،را گزابیرگوب 

رور رعمکمیسم  مقدمیت رورپی  فتهرفتوشیپرو

مهمت گنرفعیلی رهمییررررگوگندگ رتخصص رباراز

 .گبر یلراج ارگبراگنراتیقرآکوستینرا شم گر

ایررمهدیرم اگیرافزوگ:راهدافرورهظ اتروگمژ 

رطمولر رگب رکمه ا ایرکیبرگبرهظ رگ فتهرشد 

زمینراج اگ رخواهندرشدرکهرگبراگنرباستیرامیر

ا خ رگاه فی رهییراستینرمیهندرگاه فی رفن ر

رابتمبمیطر راباک امی کبی رورگاه فی رصنعتم 

راگمنر رگب ا ق ابرشد رورپ وژ رهییرم متم ک

 زمینهرگبرگس راقدامراس .

ویراضیفهرک گ:رهمچنینراولینرکتی رصوتم ر

رگبر گبربااطهرایرشهیدر جج رگبراتیقربسیهمه

راتمممیمر  یلرتولیدراس رکهراهرزوگیرپسراز

 .صداا گابیرگبراختییبرعالقمندانرق ابرخواهدرگ ف ر

رتم م  ر  مسئولراسیجرگاه جوگ رگاه فمی 

اظهیبرگاش :رگاه جوگینرعالقمندراهرهمکیبیر

رگفمیتم ر میتواهندرجه رثب رهیمرورفعیلی رامه

رعمیمومر اسیجرگاه جوگ رواقعرگبرگاه مکمد 

 م اجعهرهمیگند.

بازدید رئیس دانشگاه از دفتر رسانه شهید آوینی 

 بسیج دانشجویی

گاهشرآموخمتمهرر۰۰۵آگینرگاهشرآموختف ر

رکمیبشمنمیسم ،ر گاه فی رت   رگبرمقمطمع

ر میجر کیبشنیس رابشدرگبرسیلنراجتمیعیت

 اا اهی رهصی اگنرگاه فی را گزابرشد.ر

اهرگزاب رخب هیمه،ربئیسرگاه فی رتم م  ر

رامهر رممقمدم هیزرگبراگنره س رضمنرخی 

رگاه مفمی ر خیهواگ رگاهشرآموختفینرگ م :

ازرهیچرکوششرورر سیلهر۰۹ت   رایرقدم ر

رک موبر تالش رگبربا رت ای رهسلرعمیممم 

 ف وگذابرهبوگ راس .

افزوگ:راگنرگاه فی رایر“رر میدبضیرصبی”رگکت ر

رور توجهراهرزگ سیخ رهیگ رکهرگبراگنرس 

راممکمینر راسم  گوسیلرا ایرآنرمهییرشد 

رگبر ربا پذگ  رایشرازرششرهزابرگاه جمو

رآمموزشم ر قیلبرف یهییرآموزش روکممن

 گاشتهرایشند.

رامهر ویراگامهرگاگ:رگبراخشربفیه رایرتوجه

رکمممنر کمبوگرخواافی رهییرگاه جوگ رامی

خی گنر یم رگاه فی رت   را راگنرم کلر

رچمهمیبرر فیئقرآمد راگ رورام وز هیزرعمیییت

وا درخواافیه رگخت انراهرهم رخی رهینر

اهدگشرزهد رگیگرگکت رعی راکب ر)ممنمصموب(ر

راگمنر رام اگبان ر  موب رامی شی رمحممدی

 گبرگاه فی رت   رآغیزرگ گگد.ر م  وم

ق ائ رسوگندهیمه،راج ایرموسیق رسنمتم ،ر

ر روبوگی ر۲4تقدگ رازربتبهرهییراولرتیرسوم

روبوگیرررر راول ربتمبمه رو مقطعرکیبشنیسم 

رور۲۵ رگکمتم ی رو مقطعرکیبشنیس رابشد

 

دانش آموخته دانشگاه تفرش برگزار شد ۰۳۱آیین دانش آموختگی   

اهرمنیسب رف اربسیدنرمی رمبیبکربم مین،ر

رامیر می رب م رورضییف راله ،رمح لراهس

رممحمتم مر ق آنرک گ رایر  وبرامیمرجمعه

شه ستین،ربگیس رگاه فی ،رمسئولرگفمتم ر

رگبر ربهمبم ی ههیگرهمیگندگ رمقیمرمعمظم 

گاه فی ،رمسئولینرورگاه جوگینرگبرمسجدر

 گاه فی رت   را گزابرشد.ر

رعمیم ر اهرگزاب رخب هیمه،ر ج راالسمالم

راگمنر رگب اسالم راستیگر وز رورگاه مفمی 

رکم گم ر م اس رمعنویرگ  :راهسرایرقم آن

 کییدرهجیتروخ وجرازرفتنهرهیراس .

رام ایر ویرایرایینراگنرکهرق آنرک گ ،رش می

گبگهییرازبگرازرجمیهرک  ،ره یقروراهح افر

رور اس رافزوگ:راگ راهرگهبیلرکسبرسعمیگت

رآخم تر رو زهدگ رسعیگتمنداههرورخی رگهیی

رآنر رامه رو م رایشیدرایرق آنرمیهوسراوگ 

 تمسنرکنید.

 ج راالسالمراسالم را رتوجه راهرق آن،ر

رگبر عدمرگیگگی یرق آنرورعدمرتدا رورت ک 

ربار رآسمممیهم  رکمتمی  آگیتروربواگیتراگن

مهمت گنرگالگهرهییرق آنرازرمسمیمممیهمینر

راموگنر عنوانرهموگروراضیفهرک گ:رامیمفمیهمه

راهمتمخمی ،ر رگب ربا هسب راهرق آنراهسمین

رور زهدگ ،رازگواجرورگبسرگچیبرس گبگمم 

ت گگدرهموگ روموجبیتراگجیگرفتنهربارف اه ر

 م رآوبگ.

تالوترآگیت رچندرازرکالمرا..رق آنرممجمیمدر

توسطرقیبیراینرالمیی رق آنرک گ رگکمتم ر

ر رامیمیت قمیبیر عیی ضیرا مدیرور سیمن

رتموسمطر ممتیزرک وبیروراج ایرتواشمیم 

ازرمهمت گنرام همیممهر“رر نین”رگ و رتواشی ر

رامیر رکمه هییرجیهب راگنرمح لرهوباه راوگ

 میگ رمعیوه رف هنف رورگاه جوگ رورامهر

هم رکیهونرق آنرورعت ترگاه فی رت م  ر

راسمالمم ،ر ورایرهمکیبیراگاب رتبمیمیم میت

رامموبر رو راوقمیف موسسهرق آه رهوبروراگاب 

خی گهرشه ستینرت   رگبرگاه فی رت   ر

 ا گزابرگ گگد.

 پاکسازی محیط دانشگاه از زباله توسط دانشجویان



 اخبار انتصابات
 مدیر گروه مهندسی مکانیک :

 گکت ربامینرمهدیرپوبر

 دبیر هیات اجرایی جذب:

 گکت رمحموگبضیرشیهوبگیر

 رئیس اداره خدمات عمومی:

 محسنربم یه ر

 مرکزی:  مسئول انبار

 ک گ رزبجین رر

 آیین گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در 

 دانشگاه تفرش برگزار شد

ج نربوشنیراهرمنیسب رچهیبمینرسمیلمفم گر

تیسیسراهجمنراسالم رگاه جوگین

 

اهرگزاب رخب هیمه،رسخن اه ر ج راالسمالمر

ر)ابتمبمیطرر والمسیمینرمحسنرگمیب پی امون

کیبرت کیالت رایرظهوبرامیمرزمینر)ع((،راج ایر

رازر گ و رتواشی ر،راستندآپرکمدی،رتمقمدگم 

رور اع ییرفعیلراهجمنراسالم رگاه مجموگمین

رام همیممهر رگگمفم  راز پخشرکیی رایگمکموت

رهممم رر هیی رامه جیهب راگنرم اس راوگرکه

رتم م  ر اهجمنراسالم رگاه جوگینرگاه فی 

 ا گزابرشد.ر

 برگزاری جشن روشنا به مناسبت چهار سالگی 

 انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تفرش

رور رممعمیم  همزمینرایرف اربسیدنرهم متمه

هکوگاش رمقیمرشیمخراستیگرشهیدرم ت م ر

رگبر مطه یرم اس رگ امیداش رمقیمراستیگ

رتم م  ر سیلنرگ گهمیگ رکیبگیا رگاه فی 

 ا گزابرشد.ر

رتم م  ،ر رگاه مفمی  اهرگزاب رخب همیممه

گکت  میدبضیرصبیربئیسرگاه فی رتم م  ر

ضمنرتب گنربوزراستیگرازرتالشهیرورز میتر

رگاهمشر رو رعمیم  اسیتیدرگاه فی رگبرسنف 

 تقدگ رورت ک رهموگهد.

رهمیمیتر گبراگنرم اس رکهرایر  وبراع یی

رامم گممزابر رمممدعممو راسممتممیگان رو عممیممممم 

راع مییر گ گگد راز بگیس رگاه فی رت م  

گاه مجموگمینر تی ربایتینرگاه فی رت م  ،

رااوال  لرامیم ،رمصطم م ر میالگرمی زاگ ،

پیک رورسجیگرایهن رکهراهرس پ ست رگکتم ر

فتو  رگبرقیلبرگورتی رگبرگورلیگرهمو ر

گبرچهیبگهممیمنر مصنوع روربایترجنفجو

رکمه ربامیتمیمن گبر مسیاقیتراینرالمیمیم 

رام گمزابر گاه فی رصنعت راهوشی واه رایامل

رهمو ر رلمیمگ رگب راول گ گگدر یئزرمقیم

مصنوع رتوسطرگاه جوگینربضیرمحمموگیر

رور ورع فینرعیینق رزاگ  شد راوگهدرتقدگم 

 تجییلرهموگهد.

ربواهمبمد،ر تجییلرازرگاه جوگینرعی راص م 

ربضمیر رفم اهمیهم ، مهدیرکیوس ،رفیطممه

ر سمیام ر رپم فسموب شیه خ راع ییرتی 

اعزام راهرمسیاقیترمی رگگوابرخیکرمسیم ر

گبرگاه فی رش گسراهرس پ ست رگکت رهیص ر

رآگمیمنر ع فیت رازرگگف را هیمهرهییرجیهبم 

گ امیداش رمقیمراستیگرگبرگاه فی رت م  ر

 اوگ.

 به مناسبت هفته معلم؛

 مراسم گرامیداشت مقام استاد در دانشگاه تفرش برگزار شد

آگینرگ امیداش ربوزرجهیه رکیبرورکمیبگم رر

رممیلم ر راگابی ایر  وبربئیسرورمعمیوهم 

رسمیلمنر رگب گاه فی رورکیبکنینرشم کمتم 

گ گهمیگ رکیبگیا رگاه فی رت   رام گمزابر

 شد.ر

رصمبمیر اهرگزاب رخب هیمه،رگکت ر میدبضی

رازر بئیسرگاه فی رت   رگبرآئینرتجیمیمل

رممنمیسمبم ر رامه کیبگ انراگنرگاه فی رکه

رور رکمیب گیزگه رابگگبه  رمی ربوزرجهیهم 

رخمدممیتر کیبگ را گزابرشد،رازرتال رهیرو

ابزهد رتمیم رکیبگ انرورهی وهییرش کمتم ر

 گاه فی رتقدگ رک گ.

رامهر گ  :“رر میدبضیرصبی”رگکت ر  کیبگ ان

عنوانرق  رز متکشرورآسیبرپذگ رجیمعهر

رفم ور گبرجیگفی رمسئولیت رازرهیچرتالشم 

گذابرهیستندرکهربسیدگ راهرم کالترآهینر

هیزرگبراولوگ رکیبیرمجموعهرممدگم گمتم ر

 گاه فی رت   رق ابرگ فتهراس .

گکت رچفین رمعیوه راگابیرمیل رگاه مفمی ر

ربوزر ت   رهیزرگبراگنرآگین ضمنرتب گمن

رر کیبگ راهرکیبکنینرش کت ، ر۰3افمزاگمش

ر رسمیل بارر۲3گبصدیر قوقرکیبگ انرگب

اقدام رمنیسبرازرسویروزابترتعیون،رکیبرور

رور بفی راجتمیع رگبر لرم کالترمعی ت 

 اقتصیگیرکیبگ انرعنوانرهموگ.

رازر گبرپیگینراگنرم اس رایراهدایرلوحرتقدگ 

کیبکنینرش کت رگاه فی رت   رتمجمیمیملر

 شد.



ر رعمنموان رامی آمموز ر «کیبگیه رآموزش 

راخمتم اع راگاب ر»مقدمیترثبم  رهممم  امه

 

رصمنمعم ر مدگ راگاب رکیبآف گن رورابتبیطرامی

رکمیبگمی ر راگمن گاه فی رگبر یشیهرا گمزابی

اگنرکمیبگمی ر گبگ تفورایربوااطرعموم رگ  :

روررتئوبیرایرهدفرآشنیگ راع ییرهییت عیم 

گاه جوگین،رایرمیلکی رفک یرورثب راختم اعر

روررگبرمجیمعراین المیی ،رت وگقرمحقمقمیمن

رامیر رو مخت عینرورابتقییرسط رعیم رآهمهمی

رامهر   وبرخیه ر  وبرخیه رمهندسرزابع 

راع مییر عنوانرمدبسرمحت مراگنرکمیبگمی ،

رور هیئ رعیم رورگاه جوگینرکمیبشمنمیسم 

 تحصیالترتکمیی را گزابرگ گگد.

رامم وزرر افزوگ:رگب“رر یمدرثق  ”رگکت ر گهییی

موابگراسییبیراس رکهرازرط گقرآههیراعتمبمیبر

م اکزرعیم رورگاه فیه رموبگرسنجشرقم ابر

رامهر م رگی گرکهرازرآنرجمیهرثب راخت اعیت

 صوبترمی روراینرالمیی رم رایشد.

ویرایرایینراگنرکهرگبرسیلیینرگذشتهراگنرام ر

مه رگبرک وبرمیراهرعیلرمختیسرموبگرغ ی ر

رامیر ق ابرگ فتهراوگراضیفهرک گ:رخوشبختمیهمه

رتموسمطر پیفی یرهیرورکیبگی رهییرابائهرشد 

رگاه مفمی ر راز کیهونرپتن راگ انرگبراسییبی

هییرازبگرک وبراگنرموضوعرگبراولوگ رق ابر

رگبر گ فتهرورگبر یلر یض ربشدرچ مفی ی

 اگنرزمینهرم یهد رم رگ گگ.

رصمنمعم ر مدگ راگاب رکیبآف گن رورابتبیطرامی

راهمممیم ر گاه فی رتص گ رک گ: ایرتوجهرامه

موضوعروراگنکهر یصلراسییبیرازرتحقیقمیتر

اهجیمرشد رگاخلرگاه فی رت   رقیایی رثب ر

اهرعنوانرپتن ربارگاشتهرامیرعدمراطالعرگقیقر

ازرپتن رورش اگطرثب رآنرمنج راهرهدبربف ر

اگنراعتبیبرم رشوگ،را رآنرشدگ رتیرکیبگیه ر

راگم انر رپمتمنم  گنربوز رایرهمکیبیرکیهون

ا گزابرهموگ رورتال رهمیگی راهرکمنرکیهمونر

ازرمیلکی رهییرفک یراسیتیدرورگاه جوگینرازر

ط گقرثب رپتن رمحیفظ رک گ رورش اگطربار

 ا ایرایلندگ ره رچهرای ت رف اه رهمیگی .

 بازدید دانش آموزان ازدانشگاه تفرش

به مناسبت هفته مشاغل   

ر۰4ایر  وبر اهرگزاب رخب هیمه،راگنرایزگگد

گاهشرآموزرورایرهدفرآشنیگ رگاهشرآمموزانر

ایر

رسمویر راز رتمحمصمیمیم  خصوصرهداگم 

رگاهمشر رامه کیبشنیسینروراسیتیدرگاه مفمی 

رگاهمشر آموزانرابائهرگ گگدرکهرایراستقمبمیل

آموزانربوا ورگ گگد

رممی رر۹۰اهرمنیسب رف اربسیدنر ابگگبه  

 بوزرابتبیطیتروربوااطرعموم .

گورگس رخستهرگکس  رم راگستد،رازراامتمدار

رگور رهمدابگ، تیراهتهییرم اس راجیز ره ستمن

گس رخستهرگیه راهرجییرسهرپیگهرگوباینر

رمم ر ق ابرم رگی گ،ربا رم ربوگ،راهرتصوگم 

رامهر ک د،رتمیمرجواهبربارگبرهظ رم رگی گ،

رمم ر ه سره سرم رافتد،رفیی رکهرپمخمش

رگبر شوگ،رگگف ره سرهییرگورگس رخستمه

 ذهنرهیچرکسرخطوبرهم رکند.

گورگس رخستهرفک رم رکند،رم رامیمنمد،ررر

م رپ سد،رم رشنوگ،رم رهوگسد،روگ استیبیر

م رکند،رتیگ رم رکند،رهیلهرم رکند،رخمبم ر

کهرآمیگ رم رشوگ،رگگف رهیچرکسرهیلهرهییر

 گورگس رخستهرباراهرخیط رهم رآوبگ.

گورگس رخستهرم راگستد،رم ره یند،رگبازر

م رک د،رهظیب رم رکند،رتنظی رم رکمنمد،ر

ع قرم ربگزگ،رزاوگهرهیربارگبرهظ رم رگی گ،ر

تصوگ رکهرگبرقی رگوباینرعکیس رشکلرم ر

گی گ،رعکس رکهرخیط  رم رشوگرورا رگلهمیر

رور رعم ق رکمس هقشرم راندگ،رگگف رهیمچ

رهممم ر رگمیگ خیط اترگورگس رخستهرباراه

 آوبگ.

گورگس رخستهرم رایند،رکنکی رم رکند،ر

م رگ گگ،رگیه رازرمیینرتصیوگ رورفیی رهیرور

رایر سخن اه رهیرا ایرگیفتنرتصوگ رگیرجمیه

کیبا گیرورتیثی گذابرسیع رهیرجس رورجمور

رگقم ر م رکند،رجیورم را گ،را رم رگ گاهد،

اهرخ جرم رگهد،رتدوگنرم رکند،رکیی رکهر

رقم ابر آمیگ رم رشوگ،رهمیگشرکهرموبگرتوجه

رگسم ر رگو م رگی گ،رگگف رهیچرکسرگق 

 خستهرباراهرخیط رهم رآوبگ.

گورگس رخستهرسیع رهیرمطیلعهرم رکنمد،ر

اهرگهبیلرمتن رادبگراخوبرورموث رم رگم گگ،ر

مطیبرجمعرآوبیرم رکند،ر  ظرم رکنمد،ر

رمم ر رقم اب مسیطرم رشوگ،رپ  رت گبمون

گی گ،رگبرمیینراهبوه رازرجمعی ،راهرجمییر

رامهر است سروراضط ا ،رایرصالا روراعتممیگ

رکمهر ه س،رورایرع قراج ارم رکند،را همیممه

تمیمرم رشوگ،رم اس رکهراهرپیگینرم ربسد،ر

رگسم ر رگو گگف رهیچرکس،رصالا رورع ق

 خستهرباراهرگیگرهم رآوبگ.

رگاه مفمی ر“ررگحی رزاگ “ر مدگ ربوااطرعموم 

ربواامطر میزهدبانرورگای رشوبایرهمیهنمفم 

رور عموم رهییرگاه فی رهیرورپیبکرهییرعی 

 فنیوبیرمنطقهرگورک وبر

 دو دست خسته

 رادیو تصویری روابط عمومی دانشگاه تفرش

راه اندازی گردید   
راهمدازیر ربا  راز بئیسراگاب ربوااطرعمومم 

اولینرشمیب رباگگورتصوگ یرگاه فی رت م  ر

اهرمنیسب رف اربسیدنربوزرجهیه رابتبیطیتر

 وربوااطرعموم رخب رگاگ.

رخمبم همیممهرر رامی سمیهرهداگت رگبرگ تفو

رگسمتم  ر گاه فی رت   رگ  :راهرمنظوب

راخمبمیب،ر اطالعربسیه روراهعکیسرمهمت گمن

ربویر رو رپمیمش گستیوبگهیرورا هیمهرهمیی

ربا ر گاه فی رت   ،رباگگورتصوگ یرگاه فی ر

 اهدازیرشد.

رهمیمیتر ویرافزوگ:رمدگ ان،رکیبکنین،راع می

عیم رورگاه جوگینرم رتواهندرپی نمهمیگاتر

خوگربارگبرباستییرغن رسیزیراگنرا هیمهراهر

 وا دربوااطرعموم رگاه فی راهعکیسرگهند.

هداگت رتص گ رک گ:راهرطوبر ت ،رهمکیبیر

مخیطبینرگبرابائهرسوژ رهییرخب ی،راهتقمیگر

رهمییر ورپی نهیگاترموجبرتقوگ را همیممه

 باگگورگاه فی رخواهدرشد.
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