
 اندازی شد اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه نانو در دانشگاه تفرش راه

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرفر  

گرت: اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه 

نانو در دانشگاه ترر  در جهت کفاشف  

فاصله بین دانشگاه و صنعفت در حفوزه 

 اندازی شد.  نانوراه

به گزار  خبرنامفه دانشفگفاه تفرفر   

تصفریف   مهندس نریسه آقابابائی دانشگاه

کرد: آزمایشگاه تحقیقاتی نانوسفیفاب بفا 

شدف بررسی رفتار نانفوسفیفاحی حفیفن 

جوش  بستر مناسبی جهت تحقفیفقفای 

بروز درزمینه نانو است که با حمایت مدیر 

پژوش  و فناوری دانشگاه ترر   شفمفت 

رئیس آزمایشگاه مرکزی و پیگیری عضفو 

شیای علمی گروه مهندسفی مفنفانفیف  

 اندازی شد. تجهیز و راه

وی ایجاد این آزمایشگاه را ظفرففیفت و 

سفازی و  پتانسیل خوبی بفرای تفجفاری

ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت دانسفت 

و افزود: دانشگاه ترر  بفا اسفتفرفاده از 

امنانای این آزمایشگاه در بخ  نانوسیاب 

شفای بفررسفی رففتفار  که شامل دستگاه

جوششی نانو سیاب فشفار بفاح  رففتفار 

جوششی نانوسیاب فشار پایین  انفتفقفاب 

حراری جوششی سیاحی خالص و چندین 

نوع نانوسیاب اکسید فلزی و غفیفرففلفزی 

تفوانفد  باشد  در کشورمان مفی متنوع می

شفای  عنوان ی  شاخفص در زمفیفنفه به

پژوششی موردتوجه پفژوششفگفران قفرار 

 گیرد.

 دکتر زشرا بنی عامریان گرت:

 امروزه نانوسیاحی نسل جدید 

 مبردشای صنعتی شستند که 

 شای دوفازی  در خن  کاری

 و جوششی استراده 

 ای دارند. گسترده

 2ادامه در صرحه 



 1ادامه صرحه 

عضو شیای علمی دانشگاه با اشاره به ایفنفنفه 

برخالف خواص ترموفیزینی اطالعای چندانی 

در مورد رفتار جوششی نانوسیفاحی مفانفنفد 

آنتالپی نهان تبخیر موجود نیست  اظهار کرد: 

ستاپهای آزمایشگاشی مفوجفود در جفهفان 

گیری آنتالپی نهان تبخیر  صرففا   باشدف اندازه

اندازه گیفری رففتفار  در فشار اتمسرر قادر به

 جوششی نانوسیاحی شستند.

وی گرت: در آزمایشگاه نانوسیفاب دانشفگفاه 

ترر  با داشتن ستاپ نوآورانه کفه تفوسف  

شفده اسفت  قفابفلفیفت  اینجانب طفراحفی

گیری و بفررسفی رففتفار جفوشفشفی  اندازه

شده اسفت  بار فراشم ۵.۸ نانوسیاحی تا فشار

تواند این آزمایشگاه را در سط  کشفور  که می

 عنوان شاخص مطرح کند. به

این مفحفدوده  زشرا بنی عامریان تصری  کرد:

فشاری به دلیل نزدی  بودن به فشار کارکرد 

شای خن  کاری جوششفی از ارز   سیستم

 باحیی برخوردار است.

عضو شیای علمی گروه مهندسی منانی  دانشگاه ترفر  از 

دستیابی این دانشگاه به ی  شندسه جدید با بازده باح بفرای 

 نیروگاه شای دودک  خورشیدی خبر داد. 

دودک   در گرتگو با خبرنامه گرت:“  رامین مهدی پور” دکتر 

خورشیدی فناوری است که از ویژگی شای مهفمفی دربفیفن 

شای تجدیدپذیراستراده می کنفنفد  نیروگاه شایی که از انرژی

برخوردار است تا جایی که ی  تننولوژی امیدوارکننده بفرای 

 شود. تولید توان در مقیاس بزرگ محسوب می

وی تصری  کرد: با توجه به اشمیت جفایفگفاه انفرژی شفای 

تجدیدپذیر در جوامع صنعتی امروزی  تحقیقای در زمفیفنفه 

در آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی شای  استراده از انرژی شای نو 

اینجانب و دکفتفر زشفرا بفنفی  توس    نو دانشگاه ترر 

از اعضای شیای علمی گروه منانی  این دانشگاه بفا   عامریان

شدف تحقیق در رابطه با سیستم شای جدید خورشیدی آغفاز 

 گردید.

دکتر مهدی پور ضمن تعریف فرآیندی عمفلفنفرد دودکف  

خورشیدی که در آن از انرژی حرارتی خورشید برای تفولفیفد 

توان استراده می شود اضافه کرد: تولید توان بفدون مصفرف 

سوخت فسیلی  عدم آلودگی محی  زیست  استهفال  کفم  

عمر زیاد و شزینه پایین از مهمتریفن ویفژگفی شفای بفارز 

 دودک  خورشیدی است.

وی ادامه داد: این فناوری نه تنها در بخ  تولید توان بفلفنفه 

در تهویه و جلوگیری از آلودگی شوا  شفیفریفن سفازی آب  

پرور  محصوحی کشاورزی و صنعت مواد غذایی کاربردشای 

 مهمی دارد.

دانشیار گروه مهندسی منانی  دانشگاه ترر  خاطفر نشفان 

کرد: ساخت ی  نیروگاه بزرگ آن شم با استرفاده از انفرژی 

شای نو نیازمند تحقیقای ابتدایی در این مورد می باشفد بفه 

گونه ای که بتوان شزینه شای ابتدایی ساخت را کفاشف  و 

بازده خروجی را افزای  داد که در این راستا بخ  تحقیقای 

با شفدف  1131در زمینه نیروگاه دودک  خورشیدی از ساب 

بهبود و افزای  عملنرد دودک  خورشفیفدی در دانشفگفاه 

 ترر  آغاز گردید.

بررسی عفلفمفلفنفرد  3۸ در ساب  دکتر مهدی پور ادامه داد:

سجاد گل زردی به عنفوان  کلنتور دودک  خورشیدی توس 

پژوششگر این حوزه به شفمفراه تفعفدادی از دانشفجفویفان 

 این دانشگاه آغاز گردید. کارشناسی ارشد دانشگاه ترر  در 

سجاد گل زردی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تفرفر  

نیز در گرتگو با خبرنامه گرت: در این ازمایشگاه در رابفطفه 

طرح جدید دودک  خورشیدی تحقیقای می گردد کفه  1 با

سه طرح فوق توس  دکتر رامین مهدی پور و دکتر زشرا بنی 

عامریان ارائه و سه دستگاه در رابطه با بررسی عملنفرد ایفن 

 سیستمها ایجاد شده است.

ینی از دستگاشهای تست ایجاد شفده در  وی بیان داشت:  

رابطه بادودک  خورشیدی با شفنفدسفه ای مفتفداوب در 

آزمایشگاه انرژی شای نو دانشفگفاه تفرفر  در مفقفیفاس 

نمونه واقعی در مانزانارس اسفپفانفیفا   111به  1آزمایشگاشی 

 طراحی و ساخته شد.

گل زردی با اشاره به ایننه بهبود و مقایسه ساختار جدید از 

دودک  خورشیدی با ساختار متداولی که در جهفان وجفود 

دارد در طی این چند ساب مورد آزمای  و تحلیل و بفررسفی 

قرار گرفت اظهار داشت: آنچه که از نتایج به دست آمد حاکی 

از آن بود که طرح جدید دودک  خورشیدی دانشگاه ترفر  

از برتری قابل توجهی نسبت به دیگر شندسه شای مفتفداوب 

برخوردار است به نحوی که انرژی جنبشی خروجفی آن در 

 برابر شندسه متداوب بود. 11حدود 

وی ادامه داد: این نتیجه می تواند گامی موثر برای اففزایف  

بازده دودک  خورشیدی در جهان محسوب شود.عفالوه بفر 

این در جهت تحقیق در رابطه با این فناوری نفمفونفه شفای 

آزمایشگاشی این قابلیت را دارند که بتوان در شندسفه شفای 

مختلف آنها را مورد آزمای  قرار داد و در این راستا مطالفعفه 

 ای کامل از فناوری دودک  خورشیدی انجام داد.

گل زردی با اشاره به ایننه این فعالیت شای تحقیفقفاتفی در 

حوزه شای مختلف سبب شده دانشگاه ترفر  در زمفیفنفه 

مطالعاتی دودک  خورشیدی در جایگاه ویژه ای در ایفران و 

شود تصری  کرد: ی  سیستم جدید دیگفر از   جهان معرفی

دودک  خورشیدی با قابلیت شای خاص ساخته شده اسفت 

که در زمینه انتقاب حراری و جریان شم اکفنفون در حفاب 

 آزمای  و بررسی است.

 دستیابی دانشگاه تفرش به یک هندسه جدید با بازده باال برای نیروگاه های دودکش خورشیدی

ها در آموزش عالی؛ اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم  

 مراسم تکریم و معارفه سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تفرش برگزار شد

آیین تنریم و معارفه مسئوب نهاد نمایندگی مفقفام مفعف فم 

رشبری در دانشگاه ترر  با حضور معاون منابع انسانی نفهفاد 

نمایندگی مقام مع م رشبری در دانشگاه شای کشور  رییفس 

دفاتر نهاد نمایندگی مقام مع م رشبری در دانشفگفاه شفای 

استان مرکزی   رییس دانشگاه ترر  و مسئولین محلفی در 

 سالن گردشمایی مرحوم کاریابی دانشگاه ترر  برگزار شد. 

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام مع م رشفبفری در 

دانشگاه شا در این آیین گرت: نهاد نمایندگی مقفام مفعف فم 

رشبری در دانشگاه شا چتر حمایتی برای شمه سلیقفه شفا و 

 محور وحدی و شمدلی در دانشگاه است.

با بیان این که استقالب دانشفگفاه “  علی تقوی” حجت احسالم 

دانشگاه منان منفاسفب بفرای بفیفان  باید حرظ شود افزود: 

شای مختلف در چارچوب قانون و مقراری اسفت و  گرتمان 

بیان این گرتمان شا نه تنها مشنلی برای دانشگاه ایجاد نمفی 

 کند بلنه پویایی و نشاط دانشگاه را نیز به دنباب دارد.

رشد و توسعه علمی کشور بعد از پیروزی انقالب اسالمفی  وی

دانشگاه شفا بفایفد در  ن یر دانست و اظهار کرد: بی ایران را 

مسیر تحقق گام دوم انقالب حرکت نموده و دانشگاه پیفشفرو 

 در عرصه تمدن نوین اسالمی باشند.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام مع م رشفبفری در 

شا اضافه کرد: دانشگاشیان برگ زرین تاریخ انفقفالب  دانشگاه

شا شسفتفنفد و  اسالمی و مایه افتخار و اقتدار در شمه عرصه

اندیشمندان دانشگاشی و نیروشای جوان انقالبفی در سفایفه 

با شتاب بیشفتفری   رشد کشور را مقدمای  وحدی و شمدلی 

 طی خواشد نمود.

شای رسفیفدگفی بفه  نماینده وزیر و مسئوب شماشنگی شیای 

 1ادامه در صرحه 



 با حضور نماینده وزیر علوم؛

نشست هم اندیشی اعضای هیئت رئیسه، هیأت های 

رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضاء هیات 

 علمی در دانشگاه تفرش برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قانون و مقررات 

 رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی

اعضای هیات علمی    

نشست شم اندیشی اعضای شیئت رئفیفسفه  

اعضای شیاتهای رسیدگی به تخلرای اداری 

و انت امی اعضاء شیأی علمی دانشگاه شفای 

استان مرکزی و استان قم   به مفیفزبفانفی 

 دانشگاه ترر  برگزار گردید. 

به گزار  خبرنامه دانشگاه ترر   دکفتفر 

صبا رئیس دانشگاه ترر  در این نشفسفت 

ضمن خوشامدگویی به حاضران در جلسفه  

ضمن معرفی جایگاه دانشگاه ترفر   ابفراز 

امیدواری نمود که برگزاری ایفن نشفسفت 

تأثیر بسزایی در عمفلفنفرد شفیفأی شفای 

رسیدگی به تخلرای اداری و انت امی و ارتقا 

 سالمت اداری خواشد داشت.

در ادامه این نشست دکتر ابراشیمی نماینده 

وزیر و مدیر کل دفتر شماشنگی شیأی شفای 

رسیدگی به تخلرای اداری و انت امی اعضاء 

شیأی علمی وزاری علوم  تفحفقفیفقفای و 

فناوری و آقای سید روح اله حسینی معفاون 

دفتر شماشنگی شیاتها  ضمن بیان ساختار و 

جایگاه شیأی شا  فرایفنفد رسفیفدگفی بفه 

 تخلرای اداری و انت امی را بیان نمودند.

بحث و تبادب ن ر پیرامون اصفالح قفانفون 

و رفع  مقررای انت امی اعضای شیأی علمی 

ابهامای و مسفائفل مفوضفوعفه ی آن و 

نشست پرس  و پاسخ در حفوزه  برگزاری 

قانون و مقفررای اداری و انفتف فامفی از 

مهمترین برنامه شای جانبی ایفن نشفسفت 

 بود.

 اخبار انتصابات

 مدیر گروه مهندسی شیمی :

 دکتر امیر مصیبی 

 مسئول امور بیمه تکمیلی :

 ابوالرضل غراری

آشنفایفی بفا قفانفون و ”کارگاه آموزشی : 

مقررای رسیدگفی بفه تفخفلفرفای اداری 

با “  کارمندان و انت امی اعضای شیای علمی

حضور دکتر ابراشیمی نماینده وزیر علفوم و 

مسئوب شماشنگی شیای شای رسیدگی بفه 

تخلرای اداری کارکنان و انت امفی اعضفای 

شیای علمی وزاری علوم تحقیقای و فناوری 

 در دانشگاه ترر  برگزار شد. 

به گزار  خبرنامه دانشگاه ترر   در ایفن 

کفففارگفففاه آمفففوزشفففی دکفففتفففر 

اعضای شیای عفلفمفی در  برای   ابراشیمی

سالن گردشمایی کاریابی و سفیفدروح الفه 

حسینی معاون دفتر شماشنگی رسیدگی بفه 

تخلرای اداری کارکنان وزاری علفوم بفرای 

شفای  کارکنان در خصوص جایگفاه شفیفأی

رسیدگی به تخلرفای اداری وقفوانفیفن و 

مقررای رسیدگی به تخلرای اداری کارکنان 

سخنرانی و به سواحی کارمندان در حفوزه 

قوانین ومقررای پاسخ شفای حزم را ارائفه 

 نمودند. 

 2ادامه صرحه 

شماشنگ کفنفنفده  و تخلرای اداری کارکنان

شیای شای انت امی اعضای شیفای عفلفمفی 

وزاری علوم  تحقیقای و فناوری نیز در ایفن 

آیین گرت: مسئولین دفاتر نهاد نمایفنفدگفی 

مقام مع م رشبری در دانشگاه شا مشفاوری 

امین برای رییس دانشگاه و مرشد خفوب و 

 امینی برای دانشگاشیان می باشند.

افزود : انجفام کفار “  ابراشیم ابراشیمی” دکتر 

خیر دارای اثر کالمی  فقه ای و اخالقی است 

که نتیجه انجام آن به ترتیب رسفیفدن بفه 

بهشت  ثواب و تثبیت قلب و دوری از لغز  

 شا را به دنباب دارد.

رییس دفاتر نهاد نمایندگی مقفام مفعف فم 

نفیفز  رشبری در دانشگاه شای استان مرکزی 

در این آیین گرت: دانشگاه ترر  دانشفگفاه 

علمی استان و دارای چهره شای عفلفمفی و 

 فرشنگی در سط  استان می باشد.

با بیان  “  مهدی ایمانی مقدم” حجت احسالم 

این که خ  قرمز شفا بفایفد در جفامفعفه 

دانشگاشی رعایت و حرظ شود افزود: صفراط 

مستقیم شمین دنیای کنونی ما است و بایفد 

خ  قرمز شای اسالم  ن ام و اخالقی حرظ و 

 حرمت آنان نیز رعایت گردد.

رییس دانشگاه ترر  نیز در ایفن نشفسفت 

گرت: در شرای  فعلی و با شجمه مفخفتفلفف 

دشمن باید با شمناری یندیگر و سعه صفدر 

و شنیبایی به رسالت مهم خود در جفبفهفه 

 شای فرشنگی دانشگاه فعالیت نماییم.

ساده زیستی  تعامل و “  حمیدرضا صبا”دکتر 

ارتباط با صنعت را از مهترین ویژگفی شفای 

دکتر قاضی زاده سرپرست سابق نهاد رشبری 

در دانشگاه ترر  عنوان نفمفود و اظفهفار 

با تال  مسئوب نهاد رشبفری  امیدواری کرد 

و دانشجویان مقدمای رشد و توسعه دانشگاه 

 را فراشم نمایند.

در پایان این مراسفم از زحفمفای حفجفت 

“ سید مهفدی قفاضفی زاده” دکتر  احسالم 

سابق نهاد نمایندگی مقام مفعف فم   مسئوب

تقدیر و حفجفت   رشبری در دانشگاه ترر 

به عنوان سرپرسفت “  محسن قربانی” احسالم 

نهاد نمایندگی مقام مفعف فم رشفبفری در 

 منصوب گردید.  دانشگاه ترر 



مفداففعفان ” شمای  عراف و حجاب با عنوان 

با مشارکت دانشگاه تفرفر   “ حریم خانواده

کمیته عراف و حجاب شهرستان و ستاد نماز 

جمعه شهرستان ترر  با حضور جمفعفی از 

مسئوحن و اقشار مختلف مردم با سخنفرانفی 

 استاد و مشاور خانواده برگزار شد. 

گرتنی است پوی  مفردمفی ففرشفتفگفان 

سرزمین من  اجرای موسیقی  غرفه عروسف  

شای بهشتی اشدای جوایز و قرعه کشی  غرفه 

کودکان  غرفه پوستر آب و آتف  بفا اشفدا 

جوایز و محصوحی فرشنگی بفا مفحفوریفت 

حجاب  اجرای تریبون آزاد و مشاوره  نقاشفی 

و بازارچه اقتصاد مقاومتی  اشفدای گفل بفه 

دختران در روز دختر  مسابقه احنام مصفور 

پوش  بانوان در سط  شهر از اشم بفرنفامفه 

شای برگزار شده ایفن شفرفتفه در سفطف  

شهرستان ترر  بود. شمچنین در راسفتفای 

گرامیداشت شرته عراف و حجاب  تشفنفیفل 

دبیرخانه دائمی عراف و حجاب شهرستان در 

شورای امر به معروف و نهی از مفنفنفر بفه 

مسئولیت مدیریت فرشنگی و اجفتفمفاعفی 

 دانشگاه ترر  تصویب شد. 

افزایی استادان دانشگفاه تفرفر   دوره دان 

در قمصر کاشان »غرب شناسی«تحت عنوان 

 برگزار شد. 

به گزار  خبرنامه  این دوره آمفوزشفی از 

سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام مع م رشبری 

در دانشگاه ترر  و با شمفنفاری مفعفاونفت 

مدی سه روز در قمصر  آموزشی و پژوششی به

 .         در حاب برگزاری شد.                      

از دانشفگفاه   در این دوره دکتر مشفنفای

در جمفع  »غرب شناسی«اصرهان با موضوع 

 .استادان دانشگاه سخنرانی نفمفود.     

نرر از استادان دانشگاه ترفر  در ایفن  21

 دوره شرکت کردند.

بازدید از جاذبه شای گردشگری شهفرسفتفان 

شای جفانفبفی  کاشان و قمصر از جمله برنامه

 این طرح بود.

 اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه تفرش آغاز شد

رئیس دانشگاه ترر  در مراسمی از دانشفجفویفان  

حامی محی  زیست که در اقدامفی خفودجفو   

محی  دانشگاه را از وجود زباله پاکسازی نفمفودنفد  

 تقدیر نمود.  

به گزار  خبرنامه دانشگاه ترر   دکتر حمیدرضا  

صبا در این جلسه ضمن تقدیر از ففعفالفیفتفهفای  

داوطلبانه این دانشجویان از آنان خواسفت ضفمفن  

فعالیت شای آموزشی به حرکت   و     اشتمام به درس 

رو به جلوی خود که فعالیت در عرصه شای محی   

 زیست نیز می باشد ادامه دشند.  

 تقدیر رئیس دانشگاه از دانشجویان

حامی محیط زیست   

افزایی استادان دانشگاه تفرش برگزار شد دوره دانش  

مسئوب بسیج دانشجویی دانشفگفاه تفرفر  

گرت: اردوی جهادی دانشجویفان دانشفگفاه 

ترر  درسه روستای شهرستان تفرفر  بفا 

زدایی به شفمفت بسفیفج  محوریت محرومیت

 دانشجویی این دانشگاه آغاز شد. 

مهدی مرادی در گرت وگو با خبرنامه اففزود: 

در   اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه ترر 

شای انقالب و  راستای انتقاب مراشیم و ارز 

لبی  به فرمان حضری امام )ره( جهت رففع 

شفای  محرومیت یا محرومیت زدایی با مفحفور

پیشرفت عمران آبادانی در چفهفار مفحفور 

عمرانی  فرشنگی  اشتغالزایی و کار آففریفنفی 

وسفمفق  قفوشفه خفانفه و  در روستاشفای

 شهرستان ترر  آغاز شده است. شرتیان

وی ادامه داد: در اردوی جهادی دانشگاه کفه  

مزیّن است  حفدود “  امت واحده” به نام گروه 

تیر لفغفایفت  1۵نرر از دانشجویان پسر از 11

تیرماه درسه روستای شهرستان تفرفر   22

 کنند. فعالیت می

مسئوب بسیج دانشجویی دانشگاه ترفر  بفا 

اشاره به ایننه فلسرفه نفخفسفت اردوشفای 

جهادی  خودسازی دانشجویان اسفت اففزود: 

دانشجویان در این اردوشا باید به خودسازی و 

تهذیب نرس بپردازند و شمه اقشار دانشفجفو 

 توانند در این اردوشا شرکت کنند. می

مرادی اظهار داشت : اردوی جهادی دختفران 

دانشجوی دانشگاه ترر  نیز اوایل شهفریفور 

وسمق  قوشه  ماه ساب جاری در سه روستای

شهرستان ترر  برگزار مفی  خانه و شرتیان

 گردد.

 همایش عفاف و حجاب در شهرستان تفرش برگزار شد

 طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در

دانشگاه تفرش برگزار شد   
طرح بسیج ملی کنترب فشفار خفون ویفژه 

 11استادان  کارکنان و دانشجویفان بفاحی 

 ساب در دانشگاه ترر  اجرا گردید. 

معاونت دانشجویی و فرشنگی   این طرح به شمت 

و     و با شمناری مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه 

 برگزار گردید.     مرکز بهداشت شهرستان 



جلسه ماشیانه انجمن تررشی شا به میزبانی دانشگاه ترر  با 

حضور فرماندار شهرستان ترر   رییس و معاونین دانشگاه   

خیرین و تعدادی از شهروندان تررشی و اعضفاء انفجفمفن 

تررشی شای مقیم تهران در سالن اجتماعای حاج ابفراشفیفم 

 نصیر دانشگاه ترر  برگزار شد. 

به گزار  خبرنامه  فرماندار شهرستان ترر  در این نشست 

گرت: ثمره و ماحصل برگزاری نشست گردشمایی انفجفمفن 

تررشی ضمن افتخار به شخصیتهای علمی شهرستان و ادامفه 

دادن راه آنها  پند گرفتن از سیره بفزرگ مفردان و پفدران 

 علمی ایران در راه اعتال و عمران شهرستان ترر  است.

ینی از امور مهم که در  افزود: “  حمیدرضا فراشانی”مهندس 

برگزاری این نشست باید به آن پرداخته شود اسفتفرفاده از 

اطالعای و مشنالی اولویت دار شهرستان است که بایفد در 

 دستور کار انجمن تررشی شا قرار گیرد.

وی با بیان این که تمام ظرفیت شای دستگاه شای اجفرایفی 

شهرستان در خدمت این انجمن قرار می گیرد تا اعضای آن 

بر اساس برنامه و اولویت در جفهفت عفمفران و آبفادانفی 

شهرستان گام بردارند تصری  کرد: فرمانداری شفهفرسفتفان 

ترر  از تمام ایده شا و پیشنهادای سازنده که قابلیت اجفرا 

در شهرستان را داشته باشددر جهت تفوسفعفه و عفمفران 

 می نماید. شهرستان ترر  حمایت 

فرماندار شهرستان ترر  وجود دانشگاه ترر   خفیفریفن و 

شخصیتهای علمی شهرستان را از مهمترین پفتفانسفیفل و 

ظرفیت شای شهرستان ترفر  دانسفت و اضفاففه کفرد: 

شهرستان ترر  از ظرفیت شای بسیار بی ن یر در مفقفابفل 

محدودیت شای موجود از جمله محدودیت شای رشد صنایفع 

برخودار می باشد که می تواند به پشتوانه ترنر شفهفرونفدان 

وارسته خود این محدودیت شا را به فرصت تبدیل و مقدمای 

 رشد و عمران ترر  را فراشم نمایند.

رییس دانشگاه ترر  نیز در این نشست ضمن خیر مقدم به 

شرکت کنندگان در این نشست گرت: زیر ساخت شای ایجاد 

دانشگاه ترر  با حمایت مسئولین از جمله پروفسور حسابی 

در شهرستان ترر  آغاز گردید که شم اکنون این سفرمفایفه 

عضو شیای عفلفمفی در  ۵۸دانشجو و  2۸11ع یم با تال  

صدد تال  در جهت بهره برداری مناسب از ففرصفت شفای 

 می باشد.  ایجاد شده در جهت رشد و توسعه دانشگاه

با بیان این که مسئولین این دانشگاه  “  حمیدرضا صبا” دکتر 

در کنار رسالت و وظایف آموزشی خود به دنفبفاب تفحفقفق 

دانشگاه شای نسل سوم و چهارم به عنوان دانشگاه شای کفار 

رسالت و ماموریت دانشگاه شا ففقف   آفرین می باشند افزود:

فعالیت شای آموزشی نیست و باید در کنار ماموریفت شفای 

آموزشی به ماموریت شای ثانویه شمچون ففعفالفیفت شفای 

 پژوششی و ارتباط با صنعت پرداخت.

وی تصری  کرد: خواسته ما از مسئولین و انجمن تررشی شفا 

از پتانسیل شای بالقوه موجفود در دانشفگفاه  این است که 

 ترر  در جهت توسعه و عمران شهرستان استراده نمایند.

شیئت مدیره انجمن تررشفی  رئیس “  ایرج حسابی” مهندس 

شای مقیم تهران نیز در این مراسم با اشاره به سابقه تاسیس 

در تفهفران  1121انجمن تررشی شای مقیم تهران در ساب 

افزود: پروفسور حسابی ارتباط با شمشهریان را اتاق فنر برای 

آبادانی شهر و مملنت می دانستند و تعامل امروز شمشهریان 

تررشی در این انجمن بستری برای توسعه و پیشرفت ایفران 

 است.

در پایان این مراسم که اعضاء انجمن تررشی شفای مفقفیفم 

تهران و خیرین حامی دانشگاه ترر  و جمعی از شهرونفدان 

تررشی حضور داشتند شرکت کفنفنفدگفان ضفمفن ارائفه 

پیشنهادای و انتقادای خود خواستار وحدی و شمدلی مفردم 

و مسئولین برای توسعه و پیشرفت شهرستفان و دانشفگفاه 

 ترر  شدند.

افتتاح دفتر تعامل و شم اندیشی انجمفن تفرفرشفی شفا و  

دانشگاه ترر  در ایفن دانشفگفاه و تفقفدیفر سفرفیفران 

وزاری تعاون  کار و رفاه اجتماعی از مهندس ایفرج   فرشنگی

حسابی به خاطر این اقدام از دیگر برنامه جانبی این نشسفت 

 بود.

 جلسه ماهیانه انجمن تفرشی ها در دانشگاه تفرش برگزار شد

با حضور اعضای شورای شفهفر و شفهفردار 

ترر   دفتر شم اندیشی و تعفامفل شفورای 

اسالمی شهر و دانشگفاه تفرفر  در ایفن 

 دانشگاه افتتاح شد. 

به گزار  خبرنامه دانشگاه ترر   ریفیفس 

دانشگاه ترر  در این آیین بفا اشفاره بفه 

اشداف افتتاح این دفتر گرفت: دففتفر شفم 

شورای اسالمفی شفهفر و  اندیشی و تعامل

دانشگاه ترر  در راستای یف  شفمفنفاری 

منسجم و با شدف استراده از ظرفیت شفای 

شهر و دانشگاه در راستای ارتقاء و پیشرففت 

 شهرستان و دانشگاه افتتاح گردید.

دانشگاه ترر   افزود:“  حمیدرضا صبا” دکتر 

سفاب و دارا بفودن  11با قدمتی بی  از 

پتانسیل بالقوه شامل اساتید شیأی عفلفمفی 

مجرب و توانمند  کارمفنفدان پفرتفال  و 

شا    مند  زیر ساخت   دلسوز  دانشجویان عالقه

تأسیسای زیربنایی از تفمفایفل واففر بفرای 

برقراری تعامل و شمناری شمه جانبه ای بفا 

شورای محترم شهر به نمایندگی از شفهفر 

ترر  دارا می باشد  بطورینه از ظرفیفت و 

بفرداری    توانمندی دانشگاه حداکثر بفهفره

 انجام پذیرد.

شورای  دفتر شم اندیشی و تعامل وی افتتاح

اسالمی شهر و دانشگاه تفرفر  را گفامفی 

مثبت برای استراده از ظرفیت شای علمی و 

پژوششی دانشگاه ترر  در راستای توسفعفه 

شهرستان و فراشم نمودن بسترشای ارتفبفاط 

 صنعت با دانشگاه عنوان نمود.

معاون اداری و مالی دانشگاه ترر  نیفز در 

این نشست گرت: دانشگاه ترر  از ظرفیفت 

شای بالقوه ای برخوردار می باشد کفه شفم 

صدایی شورای شهر و دانشگاه گامی مثفبفت 

در راستای توسعه شهرستان و دانشگاه مفی 

 باشد.

اففزود: “  نبی ا... گودرزوند چفگفیفنفی” دکتر 

درخواستی از  دانشگاه در راستای تقاضاشای

بخ  شای خارج از دانشگاه و اسفنفاد بفاح 

دستی وزاری علوم از آمفادگفی حزم بفرای 

شرگونه شمناری در راستای رفع مشفگفالی 

 شهرستان ترر  برخوردار می باشد.

وی اضافه کرد: دانشگفاه تفرفر  بفا دارا  

آزمایشگاه شا و کارگاه و دستفگفاه  44  بودن

شای پیشرفته از بسترشای حزم برای کفمف  

 به شهر و صنعت برخوردار می باشد.

شهردار ترر  نیز در ایفن آیفیفن گفرفت: 

شهرداری ترر  از آمادگی کامل برای انعقاد 

قرار داد با دانشگاه ترر   فارغ التحصیفالن  

استادان و دانشجویان در راستای دفتفر شفم 

اندیشی به من ور انجام پروژه شای عمفرانفی 

 در دست اجرا در شهر ترر  می باشد.

با بیان این که “  شادی ابراشیمی فر” مهندس 

شهر ترر  شهری تاریخی و دارای ابفنفیفه 

تاریخی در استان و کشور است افزود: ایجفاد 

دفتر شم اندیشی و تعامل شورای شفهفر و 

دانشگاه در دانشگاه ترر  نقطه ای عفطفف 

برای استراده از ظرفیت شای طفرففیفن در 

  توسعه و پیشرفت شهرستان است.

 دفتر هم اندیشی و تعامل شورای اسالمی شهر و دانشگاه تفرش افتتاح شد



اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان 

 دانشگاه تفرش انتخاب شدند

آیین گرامیداشت حماسفه سفوم خفرداد و 

سالروز آزاد سازی خرمشهر روز چهارشفنفبفه 

اوب خردا با حضور مسئوب دفتر نمایفنفدگفی 

ولی فقیه در سپاه ترر   مسفئفوب دففتفر 

نمایندگی مقام مع م رشبری در دانشفگفاه 

ترر   فرمانده حوزه مقاومت بسیج شفهفیفد 

بهشتی   معاونین  مدیران و کارکنان در یادمفان  

  شهدای گمنام دانشگاه ترر  برگزار شد. 

به گزار  خبرنامه  مسئوب دفترنمایفنفدگفی 

ولی فقیه در سپاه ناحیه ترر  در این آییفن 

ضمن گرامیداشت سوم خرداد گرت: دشمفن 

در حاب حاضر به دنباب ایجاد جنگ روانی و 

 القا سایه جنگ به مردم ایران است.

حجت احسالم رجبی افزود: امرینا بفه ایفن 

نتیجه رسیده است که حمله بفه ایفران بفه 

تهدیفد   نرعشان نیست از اینرو بادنباب ایجاد

 موجودیتی به وسیله جنگ روانی است.

وی اضافه کرد: مردم ایران با مقاومت و استقامت  

و ایفن تفهفدیفد    خنثیتوطئه شای دشمنان را  

 موجودیتی را علیه خود امرینا به کار می بندند. 

در خصوص شهدای مداففع حفرم   روایتگری

تففوسفف  حففجففت احسففالم مففحففمففد 

معاونت تعلیم و تربیت سپاه ترر    م اشری

و غبارروبی و گلباران مزار شهدای گمنفام از 

مهمترین برنامه شای گرامیداشت سوم خرداد 

در دانشگاه ترر  بود که به شمت مفعفاونفت 

دانشجویی و فرشنگی و پایگاه بسفیفج اداری 

 شهید چمران دانشگاه ترر  برگزار گردید.

آیین گرامیداشت حماسه سوم خرداد و سالروز آزاد 

 سازی خرمشهر در دانشکاه تفرش برگزار شد

با برگزاری انتخابای شورای مرکزی انجمفن 

اسالمی دانشجویان دانشگاه ترر  ششفت 

 عضو رسمی این شورا انتخاب شدند. 

به گزار  خبرنامه و به نقل از انفجفمفن 

اسالمی دانشجویان دانشگاه ترر  در ایفن 

انتخابای  علیرضا سفتفایشفی ففر  عفلفی 

حیدری  فرزانه تررشی  سعفیفد روشفنفی  

ساناز ندیمی  محدثه عفبفاسفی  مفحفمفد 

حسین افشار و حسین مع می گودرزی به 

عنوان اعضای شورای مرکزی این انفجفمفن 

 برگزیده شدند.

براساس این گزار   پفس از بفرگفزاری 

جلسه اوب شفورای مفرکفزی انفجفمفن 

دانشجویان دانشگاه ترر   محمد   اسالمی

قاسمی به عنوان دبیفر شفورای مفرکفزی 

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ترفر   

به عنوان دبیر کمیتفه   علیرضا ستایشی فر

جذب و پذیر   علی حیدری بفه عفنفوان 

اجتمفاعفی  ففرزانفه  -دبیر کمیته سیاسی

 -تررشی به عنوان دبیر کمفیفتفه عفلفمفی

آموزشی  سعید روشنی به عنوان قائم مقام 

آموزشی ساناز ندیفمفی بفه  -کمیته علمی

ففرشفنفگفی   -عنوان دبیر کمیته عقیدتی

محدثه عباسی به عنوان قائم مقام کمیفتفه 

فرشنگی  محمد حسین افشار بفه عفنفوان 

دبیر کمیته تبلیغای و انتشارای و حسفیفن 

مع می گودرزی به عنوان دبیر کفمفیفتفه 

 مالی و تدارکای انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه ترر  در پیامی سالروز آزاد 

سازی خرمشهر را به آحاد ملت ایفران بفه 

ویژه دانشگاشیان دانشگاه ترر  تفبفریف  

 گرت. 

بفه گففزار  خففبففرنففامففه  مففتففن پففیففام 

 دکترحمیدرضا صبا به شرح ذیل است:

ع یم آزادسازی   سالگرد حماسه سوم خرداد

خرمشهر  یادآور حماسه آفرینی و رشفادی 

که بفی  ترین انسان شایی است شای آسمانی

منت و بی ادعا  با شجاعت  شفهفامفت  از 

خودگذشتگی و ایستادگی و با تفوکفل بفه 

با تمام شستی خود از کفیفان ایفران  خدا

اسالمی و تمامیت ارضی این سرزمین دففاع 

کردند و حاضر نشدند حتی ی  وجفب از 

خا  ایران اسالمی زیر چنمه شای شیطانی 

 دژخیمان زمان غصب شود.

بی تردید آزادسازی خرمشهر تاریخ پرافتخار 

کفه در  مقاومت ملتی را روایت می کندکفه

راه دفاع از اصوب و ارز  شفای انفقفالب 

اسالمی و وفاداری به حضری امفام راحفل 

)ره( تا پای جان بفا صفالبفت و اسفتفوار 

ایستادند تا خورشید اقتدار و امفنفیفت  بفه 

پهنای ایران اسالمی بتفابفد و دشفمفن از 

تهاجم و تعرض به این مرز و بفوم  بفرای 

 شمیشه مایوس بماند.

اینجانب ضمن تبری  و تهنیت سالروز ایفن 

نصر بزرگ الهی به ففاتفحفان خفرمشفهفر  

خصوصا  خانواده مع م شهدا  رزمفنفدگفان  

ساب دفاع مفقفدس   ۵ایثارگران و جانبازان 

توفیقای شمگان را در مسیفر مفعفرففی و 

پاسداشت این نقطه عطف از تفاریفخ عفزی 

جمهوری اسالمی ایران در سایفه رشفبفری 

شوشمفنفدانفه مفقفام مفعف فم رشفبفری 

العالی( از درگاه خداونفد سفبفحفان  )مدظله

 . مسئلت دارم

 

 حمیدرضا صبا

 رئیس دانشگاه ترر 

پیام رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت سوم خرداد 

 سالروز آزاد سازی خرمشهر

 آیین اختتامیه مسابقات جشنواره بهاره 

 دانشگاه تفرش برگزار شد

آیین اختتامیه و فیناب مسابفقفای ففوتسفاب  

با حضورریاست دانشفگفاه     3۵ جشنواره بهار  

مسئولین و دانشجویان در سالن ورزشی شهید  

 شهریاری دانشگاه ترر  برگزار گردید.  

به گزار  خبرنامه و به نقل از اداره تفربفیفت  

در ایفن دوره از   بدنی و فوق برنامه دانشگاه  

بفدنفی و    مسابقای که به شمت اداره تربفیفت 

برنامه دانشگاه و شفمفنفاری مفعفاونفت    فوق 

دانشجویی و فرشنگی برگزار گردیفد  بفیف   

رشته پسران  12در   دانشجو   ازشزار و پنجاه نرر 

شفب در    41  به مدی   رشته دختران   11و  

 رشته شای مختلف به رقابت پرداختند. 

برگزاری فیناب مسابقای فوتساب جشنواره بهاره  

از   و خلیج اسالمشهر   ۵۸دو تیم ایران   بین   3۵

دیگر برنامه شای جانبی این آیین بود کفه بفا  

مقام شای دوم و   و کسب   ۵۸تیم ایران  برتری  

خلیفج اسفالمشفهفر و   سوم توس  تیم شای 

 به کار خود پایان داد.  ستارگان 

در پایان این آیین کاپ شای تیم شای بفرتفر  

بسنتباب و فوتباب گفل    -والیباب    -) فوتساب  

توس  ریاست دانشگاه و شیای رئیسه   کوچ ( 

 به تیم شای برتر اشداء گردید. 



ماه مفبفار  رمضفان و  21آیین احیای لیله القدر در شب 

عزاداری شب شهادی امیرالمؤمنین  حضری عفلفی )ع( در 

مسجد حضری ابوالرضل )ع( دانشگاه ترر  به شمت شیئت 

محبان امیرالمومنین )ع( برگزار شد

به استغرار  تفوبفه ابوالرضل )ع( دانشگاه  

 ارادی خود را به ساحت آسمانی آن امام شمام ابراز کردند.

قرائت دعای جوشن کبیر  سفخفنفرانفی حفجفت احسفالم 

قرآن کریم  عزاداری و مفراسفم   والمسلمین ماشری  تالوی

شای این مفراسفم  احیا و قرآن به سر گذاشتن از دیگر برنامه

 بیست و یکم ماه رمضان در مسجد دانشگاه تفرش برگزار شد  مراسم احیای شب 

دانشگاه ترر  با صدور بیانیه ای به مناسبت روز جفهفانفی 

قدس  ضمن اعالم شمبستگی با مردم فلسطین  از تفمفامفی 

مردم فهیم و انقالبی ایران اسالمی بفه خصفوص جفامفعفه 

دانشگاشی دانشگاه ترر  جهت حضور پرشور در راشپیمایفی 

 این روز دعوی کرد. 

به گزار  خبرنامه دانشگاه ترر   متن کامل این بیانیه بفه 

 شرح زیر می باشد:

 بسمه تعالی

روز قدس در تاریخ درخشان امت اسفالم نفمفاد مفقفابفلفه 

مستضعرین با مستنبرین  وحدی و ینپارچگی و روز حیفای 

اسالم است. روز تبلور شمبستگی و شمدلی جهان اسفالم و 

تمام آزادیخواشان جهان با مردم م لوم فلسطیفن و شفمفه 

دیدگان جهان و شمراشی آنان در راه مقاومت  م لومان و ستم

و مبارزه با استنبار بین المللی و رژیم غاصب صهیونیستی و 

روز طنین ندای عدالت طلبی  حقیقت جویی و وحدی جهان 

اسالم در سراسر گیتی است. روز جهانی قدس  روز جوشف  

و فوران خشم و اراده جامعه جهانی و امت اسالمی بر عفلفیفه 

جنایای ددمنشانه رژیم صهیونیسفتفی و صفحفنفه انفزوای 

راشبردی آمرینا و میدان شراس و وحشت اسرائیل در پیشگاه 

 ملت شا است.

روزی که فریاد عدالت خواشی و ظلم ستیزی بار دیگر لرزه بر 

اندام پوشالی ن ام استبداد خواشد انداخت. روز جهانی قدس  

نه تنها روز ملت م لوم فلسطین  بلنه روز شمه م لفومفیفن 

عالم و روز اسالم است؛ روز انرجار خشم مقدس مستضعرفان 

و محرومان عالم  علیه دنیای زر  زور و تزویر صهیونیسم بین 

المللی و شیطان بزرگ آمرینا است. روز جهانی قدس روزی 

است که رؤیای توشم گونه اسرائیل غاصب  مبنی بر ایفجفاد 

اسرائیل بزرگ از نیل تا فرای به حرره عمیق و تارینی بفدب 

 شده است که گور اسرائیل خواشد شد.

دانشگاشیان دانشگاه ترر  با تأسی از ففرامفیفن تفاریفخفی 

شای مفقفام مفعف فم  حضری امام )ره( و با پیروی از رشنمود

رشبری ) مدظله العالی ( ضمن محنوم نمودن این جنفایفای 

بشری و دعوی از آحاد و اقشفار   ددمنشانه خون آشامانِ ضد

مردم وحیتمدار و شفمفیفشفه در صفحفنفه و روزه دار 

خصوصاکارکنان  دانشجویان و اساتید گرامی برای حضور در 

دارد  امفروز شفمفه  راشپیمایی روز جهانی قدس اعالم مفی

شای زنان  مردان  مسلمانان و آزادیخواشان جهان در قباب رنج

شای  و کودکان م لوم و ستم دیده فلسطین و غزه و سرزمین

انفد   اشغالی که تحت ستم غاصبان صهیونیست قرار گفرففتفه

رود بفا شفرکفت در  مسئولیتی تاریخی داشته و انت ار مفی

راشپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه مفاه مفبفار  

انزجار خود را از این حرکت ضد بشری بفه  3۵/1/11 رمضان

 نمای  گذارند.

 دانشگاه ترر 

 بیانیه دانشگاه تفرش به مناسبت روز قدس



 گزارش تصویری از حضور دانشگاهیان دانشگاه تفرش درراهپیمایی پرشکوه روز جهانی قدس


