برای اولین بار در کشور
تفاهم نامه فرصت مطالعاتی اساتید بین توزیع برق استان
مرکزی و دانشگاه تفرش منعقد شد صفحه 2

اولین آزمایشگاه تحقیقاتی
در حوزه سازههای نانو لیفی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد
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با حضور مسئوالن دفاتر نها د رهبری در دانشگاه ها؛
کارگروه تخصصی فلسفه دین و کالم در دانشگاه تفرش برگزار شد
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انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تفرش رتبه دوم در بخش تجارب

برای نخستین بار در دانشگاه تفرش
دوره آموزش نقشه برداری با پهباد برگزار شد

دستگاه  HPLCمستقر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش
نصب و راهاندازی شد صفحه 4

4

نو مسابقه ملی فناوری نانو را کسب کرد
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2
برای اولین بار در کشور

تفاهم نامه فرصت مطالعاتی اساتید بین توزیع برق استان مرکزی و دانشگاه تفرش منعقد شد
رئیس دانشگاه تفرش گفت :برای اولین بار در کشور
تفاهم نامه فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه در توزیع
برق استان مرکزی با حضور مدیرکل دفتر تحقیقات
و فناوری اطالعات توانیر بین دانشگاه تفرش و
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی ،دکتر حمیدرضا صبا
افزود :درراستای ابالغ آیین نامه فرصت مطالعاتی
اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت از سوی
وزارت علوم ،این تفاهم نامه با هدف تقویت و
برقراری ارتباط منسجم دانشگاه تفرش با جامعه و
صنعت در همه حوزههای علمی و همچنین عملیاتی
کردن یافتههای اعضای هیات علمی و آشنایی آنها با
نیازهای واقعی صنعت و جامعه ،با شرکت توزیع
نیروی برق استان مرکزی امضاء شد.مدیرکل دفتر
تحقیقات وفناوری اطالعات توانیر نیز درجلسه انعقاد
این تفاهم نامه گفت :فرصت های تحقیقاتی انجام
شده عالو برحوزه برق باید در حوزه های مختلف
علوم انسانی وعلوم اجتماعی نیز ایجاد
شود.دکترسیدمجتبی تقوائی با اشاره به اهمیت
پژوهش در شناخت و رفع مشکالت بیان کرد :با
گسترش روزافزون علم ،پژوهش نقش پررنگ تری را
در رفع مشکالت و موانع پیدا کرده و بیان مسئله
پروژه های تحقیقاتی باید به صورت کاربردی در
راستای تالش برای رفع مشکالت و مسائل موجود
تعریف و انجام شود.وی با بیان اینکه موضوع
مدیریت دانش جزو مباحث قابل قبول و مطلوب در

سازمانهاست که تحقق اهداف سازمانی را بدنبال
دارد ،افزود :نظام مدیریت دانش در شرکت توانیر
استقرار یافته است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان مرکزی هم در این جلسه گفت :همکاری
مشترک در انجام و هدایت طرح های پژوهشی و
پروژه های تحقیقاتی ،عارضه یابی و تعریف پروژه
های تحقیقاتی در سطح شرکت ،مدیریت تکنولوژی
در شرکت و دانشگاه وبرگزاری سمینار  ،دوره
تخصصی و کارگاه آموزشی کوتاه مدت توسط استاد
و حسب نیاز شرکت از جمله اهداف انعقاد این

تفاهم نامه است.مهندس محمد اله داد انجام داوری
اولیه و نهایی پروژه های تحقیقاتی ،همکاری در
بررسی پایان نامه های تحصیلی بویژه در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری ،هدایت موثر پایان نامه
های تحصیالت تکمیلی به سمت خلق پ ژوهش های
کاربردی ،بهینه سازی و توسعه آزمایشگاه های دو
طرف و انتشار مقاله های علمی با نام مشترک
شرکت و دانشگاه را از دیگر اهداف این تفاهم نامه
عنوان کرد.

اولین آزمایشگاه تحقیقاتی
در حوزه سازههای نانو لیفی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش گفت :اولین
آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازههای نانو لیفی در
دانشگاه تفرش باهدف انجام تحقیقات در تولییید و
کاربرد در حوزه های میخیتیلیف راه انیدازی شید.
مهندس نفیسه آقابابائی در گفتگو با روابط عمومیی

افزود :آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروریسی باهدف انجام
پروژه های مختلف برای تولید دسته وسیعی از نیانیو
الیاف پلیمری در حوزه هیای زیسیت فینیاوری و
محیط زیست ،پزشکی و دارویی ،ذخیرهسازی انیرژی
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه 2
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش گفت :اولین
آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازههای نانو لیفی در
دانشگاه تفرش باهدف انجام تحقیقات در تولییید و
کاربرد در حوزه های میخیتیلیف راه انیدازی شید.
مهندس نفیسه آقابابائی در گفتگو با روابط عمومیی
افزود :آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروریسی باهدف انجام
پروژه های مختلف برای تولید دسته وسیعی از نیانیو
الیاف پلیمری در حوزه هیای زیسیت فینیاوری و
محیط زیست ،پزشکی و دارویی ،ذخیرهسازی انیرژی
با حمایت مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه تیفیرش،
همت رئیس آزمایشگاه مرکزی و پیگیییری دکیتیر
حامد ثقفی عضو هیات علمی گیروه میهینیدسیی
مکانی تجهیز و راه اندازی و حداکثر تا ماه آینده به
بهرهبرداری می رسد.وی بیا اشیاره بیه ایین کیه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش از مهر  79تاکنون

با حمایت رئیس دانشگاه و مدیر پژوهش و فناوری و
همکاری اداره امور فنی و نظارت بیر طیرح هیای
عمرانی ،موفق به تجهیز و راه اندازی  8آزمایشیگیاه
تحقیقاتی و آموزشی جدید در دانشگاه شده اسیت
تصریح کرد :آزمایشگاه مرکزی با اضافیه کیردن 6
آزمایشگاه تحقیقاتی شامل محیطزیست (  ،)1آب،
نانو سیال ،انرژی نو ،مقاومت مصالح تحقییقیاتیی و
الکتروریسی ،ی آزمایشگاه تحقیقاتی – آمیوزشیی
شامل برق فشار قوی و عایق ها و ی آزمیایشیگیاه
آموزشی شامل فیزی حالت جامد بیه میجیمیوعیه
کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشیگیاه ،آمیاده ارائیه
خدمات فنی و تخصصی در حوزه هیای میخیتیلیف
صنعتی و پژوهشی میباشد.عضو هیات علمی گیروه
مهندسی مکانی دانشگاه تفرش نیز بابیان ایینیکیه
فرایند الکتروریسی بهترین و سادهترین روش بیرای
تولید نانو الیاف است ،گفت :دستگاه آزمایشیگیاهیی

هوشمند و تمام اتوماتی الکیتیروریسیی دانشیگیاه
تفرش ،مجهز به دو پمپ هفت نازله ،منبع تیایذییه
ولتاژ باال ،و ی جمع کننده نانو الیاف بوده که قیادر
است در ی فرایند الکتروریسی نانو الیاف با ابیعیاد
نیم متر در نیم متر را تولید نماید.دکتر ثقفی تصریح
کرد :این دستگاه که طراحیی و سیاخیت آن بیه
سفارش دانشگاه تفرش صورت گرفته است ،باوجیود
دو منبع ولتاژ باال و دو منبع تزریق مستقل قابلییت
تولید نانو الیاف کامپوزیتی را دارد و در تهیه و تولید
ساختارهای مختلف نانو لیفی رندجزیی ،توخالی و
متخلخل استفاده می شود.وی اظهار داشیت :ایین
آزمایشگاه آمادگی خدمت به پژوهشگران درزمیینیه
تولید نانو الیاف پلیمری ،با قطر رند ده نانومتیر تیا
رند میکرون را داشته و در بهکارگیری نانو ذرات و
نانولوله ها در تولید نانو کامپوزیت های نانیو لیییفیی
مختلف همکاری نماید.

با حضور مسئوالن دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها:

کارگروه تخصصی فلسفه دین و کالم جدید در دانشگاه تفرش برگزارشد
با حضور مسئوالن دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها
کارگروه تخصصی فلسفه دین و کالم جدید روز
شنبه دوم شهریور در سالن گردهمایی کاریابی
دانشگاه تفرش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیی ،میدییر آمیوزش نیهیاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشیگیاه هیا در
آیین افتتاحیه این کارگروه گیفیت :نیگیاه وییژه
به تخصصی مورد اهتمیام نیهیاد بیرای آمیوزش
مسئوالن دفتر در دانشگاه ها است .حجت االسیالم
مهدی مستاجران با بیان این که این دوره ها یی
شورای فکری است ادامه داد :به اشتراک گذاشیتین
مباحث و نقد حضوری آن و انس ومشارکت جیدی
در کارگروه ها از مهمترین اهداف بیرگیزاری دوره
های آموزشی و تبدیل این دوره ها بیه کیارگیروه
است.وی تصریح کرد :دانشگاه محل روییش هیای
انقالب است و با حضور مسیئیوالن دفیاتیر نیهیاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها جریان
درست و سنجیده ای ازسیوی آنیان بیه عینیوان
نمایندگان حوزه در دانشگاه در حال شکل گیییری
است که با رصد فضای های موجود در تالش بیرای
اشاعه دستاوردهای حوزه در دانشیگیاه هیا میی

باشند.رییس دفاتر نهاد نمایندگی میقیام میعیظیم
رهبری در دانشگاه های استان میرکیزی و دبیییر
کارگروه تخصصی فلسفه و کالم جدید مسئیولییین
نهاد نیز در این آیین گفت :آمیوزش تیخیصیصیی
مسئوالن دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها در قالیب
برگزاری کارگروههای تخصصی مورد تاکید مدیریت
آموزش نهاد نیمیایینیدگیی میییبیاشید .حیجیت
االسالم مهدی ایمانی مقدم با بیان این که در طول
یکسال گذشته تاکنون سه کارگروه برای مسئیوالن
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
ها برگزار شده است تصرییح کیرد :اسیتیفیاده از
مدرسین کار آزموده به صورت ثابت و اتخاذ نگاه و
تفکر جدید و تخصصی به مباحث مورد ابیتیالء در
محیط دانشگاهی از مهمترین محسنات بیرگیزاری
این کارگاه ها بوده است که به شکل پروسه منسجم
و نگاه تخصصی به مبحث آموزش در حال برگیزاری
است .رییس دانشگاه تفرش نیز در این آیین گفیت:
مسئوالن دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهیبیری
در دانشگاه ها سنگ صبور دانشگاه بوده که بی ریا
و مخلص در کنار روسای دانشگاه ها در حال انجیام
خدمت صادقانه می باشند.دکتر حمیدرضا صبا بیا

بیان این که کشور در شرایط فعلی با هجمه مختلف
دشمن در قالب تحریم روبرو است افزود :دشیمین
تمام تالش خود را برای نشانه گرفتن جوانان بیرای
رسیدن به اهداف شوم خود به کار بسته است کیه
باید با همکاری یکدیگر و سعه صدر و شکیبایی بیه
رسالت مهم خود در جبهه های فرهنگی دانشیگیاه
فعالیت نموده و توطئه دشمنان را بیا تیوکیل بیه
خداوند خنثی نماییم .کارگروه تخصصی فلسفه دین
و کالم جدید در دانشگاه تفرش ویژه مسئوالن دفاتر
نهاد رهبری در دانشگاه ها دوم لیایاییت ریهیارم
شهریور به میزبانی دانشگاه تفرش برگزار گردید.
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برای نخستین بار در دانشگاه تفرش
دوره آموزش نقشه برداری با پهباد برگزار شد
دوره آموزش نقشه برداری با پهپاد با ویژگیی بیییان
مسائل علمیی و عملی پهپاد فتوگرامتیری به همیت
گروه مهندسی نقشه برداری ،در دانشیگیاه تیفیرش
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،در این دوره ضمن معرفیی
انواع سامانه های برداشت هوابرد ،اصول و مفیاهیییم
فتوگرامتری و برداشت هوابرد با پهپاد جهت تیهیییه
انواع نقشه های توپوگرافی را برای دانشجویان تشریح
و مفاهیم پایه و تئوری ،نرم افزار پردازش تصیوییر و

نرم افزارهای کنترل پرواز برای شرکت کینینیدگیان
بطور کامل آموزش داده شد .آموزش پرواز با پهپاد و
برداشت هوایی بصورت عملی در محوطیه دانشیگیاه
تفرش از دیگر برنامه های انجام شده در ایین دوره
بود .گفتنی است این دوره طی رهار روز بیا حضیور
 04دانشجو در قالب بخیشیی از اردوی کیارورزی
دانشجویان مهندسی نقشه برداری به مدیریت دکتیر
جعفری در تابستان  1978در محل دانشگاه تفیرش
برگزار شد.

دستگاه HPLCمستقر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش نصب و راهاندازی شد

مهندس نفیسه آقابابائی در گفتگو با روابط عمیومیی
گفت :دستگاه کروماتوگرافیی میاییع بیا کیاراییی
باال HPLCسریع ترین رشد را در بییین تیمیام
روشهای جداسازی تجزیه ای داشته و قادر به آنالییز
نمونه های زیست محیطی ،دارویی ،غیذاییی ،آب و
فاضالب ،کشاورزی و زیستشناسی میباشد.
وی افزود :دستگاه HPLCآزمایشیگیاه میرکیزی
دانشگاه محصول کمپانی SYKAMآلمان و مجیهیز
به دتکتور  ،UVستون EC-C18و سیستم تیزرییق
اتوماتی است .رئیس آزمایشگاه مرکزی به عملکیرد

باال دستگاه کروماتوگرافی و ویژگیهای آن اشاره کرد
و افزود :حساسیت ،گزینش پذیری ،سهولت آنالیییز،
نیاز به مقدار کم نمونه و سازگاری این روش جیهیت
اندازهگیری های کمی و کیفی ،ازجمله ویژگیی هیای
این دستگاه است.
آقابابائی اظهار داشت ：امید اسیت بیا نصیب ایین
دستگاه عالوه بر صرفهجویی های اقتصادی میوجیب
ارتقا استانداردهای بین المللی آزمایشگیاه میرکیزی
دانشگاه در راستای وظایف محوله داشتیه بیاشیییم.
رئیس آزمایشگاه مرکزی تصریح کرد：آزمیایشیگیاه

مرکزی دانشگاه تفرش با داشیتین دسیتیگیاه هیای
پیشرفته نیظیییر کیرومیاتیوگیرافیی ییونیی ) ،( IC
کروماتوگرافی مایع با عیمیلیکیرد بیاال )،(HPLC
کشش یونیورسیال  64تین ،اسیپیارک ،واییرکیات،
الکترونی صنعتی ،لیزر پیشرفته و ...که در تارنمیای
ایییین آزمیییایشیییگیییاه بیییه آدرس http://
centerallab.tafreshu.ac.irدرج شده است آمادگی
الزم برای ارائه خدمات تخصیصیی در حیوزه هیای
مختلف در رارروب مقررات آزمایشگاه مرکزی را به
صنعت و پژوهشگران در سراسر کشور را دارد
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انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تفرش رتبه دوم در بخش تجارب نو مسابقه ملی فناوری نانو را کسب کرد
انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تفرش رتبه دوم را
در بخش تجارب نو نهمین دوره مسابقه ملی فناوری
نانو کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی ،مسابقه ملی فناوری نانو
بزرگ ترین رویداد علمی دانشجویی کشور در حوزه
فناوری نانو است که دانشجویان از رشته ها و مقاطع
دانشگاهی مختلف در آن به رقابت میپردازند .گفتنی
است آیین اختتامیه نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

در روز  29شهریور ماه  1978در دانشگاه شریف
برگزار شد و از برگزیدگان این مسابقه تقدیر به عمل
آمد.الزم به ذکر است مرحله اول نهمین مسابقه ملی
در اردیبهشت ماه سال جاری و مرحله دوم آن در
تیرماه  1978برگزار شد 0101 .نفر در مرحله اول
و  1242نفر در مرحله دوم این مسابقه با یکدیگر به
رقابت پرداختند.

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از دانشگاه تفرش بازدید نمودند
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی در ادامه برنامههای سفر به استان مرکزی از
دانشگاه تفرش بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تفرش؛ در حاشییه
سفر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجیلیس
شورای اسالمی به استان مرکزی ،دکتر میییرزاده و
دکتر ابطحی اعضای کمیسیون آموزش و تحقییقیات

مجلس شورای اسالمی با حضور در دانشگاه تیفیرش
در نشست صمیمی با رییس دانشگاه تفرش ،معاونین
و مییدیییران دانشییگییاه شییرکییت نییمییودنیید.
در این بازدید دکتر محمد حسینی نماینده محیتیرم
مردم شهرستانهای تفرش ،آشتیان و فیراهیان در
مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشتند.

پیام تبریک رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت هفته دولت و روز کارمند
دکتر حمیدرضا صبا رئیس دانشیگیاه تیفیرش بیه
مناسبت هفته دولت و روز کارمند پیام تبریکی صادر
کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تفرش ،در متن این
پیام آمده است:
هفته نخست شهریور ماه مصادف با سالروز شیهیادت
مردان بزرگ ایمان و عمل ،شیهیییدان رجیائیی و
باهنر به نام هفته دولت مزین گردیده است تیا بیه
عنوان سرمشقی نمونه ،پاییدار و میانیدگیار بیرای

امید است با توکل به خداوند متعال و با کیمی و
خادمین ملتها باشد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقیدر همکاری شما عزیزان در راستای ارتقای فعالیت های
دولت و تبری هفته دولت و روزکارمند فیرصیت را آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی دانشگاه تفرش موفقتر
ماتنم دانسته ضمن آرزوی عیلیو درجیات بیرای از گذشته حرکت نماییم.
شهیدان رجایی و باهنر ،با تبری رهارم شهریور ماه
روزکارمند از زحمات بی دریغ همکاران فرهیییخیتیه
حمید رضا صبا
دانشگاه که با تعهد و خلوص در مسیر اهدف عالیییه
رئیس دانشگاه تفرش
آموزش عالی گام بر می دارند ،صمیمانه تیقیدییر و
سپاسگزاری می نمایم.

اخبار انتصابات
رئیس گروه کار آفرینی وارتباط با صنعت:
دکتر حامد ثقفی
مدیر مسئول خبرنامه دانشگاه تفرش:
سمیه هدایتی
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اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه تفرش برگزارشد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تیفیرش گیفیت:
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه تیفیرش درسیه
روستیای شیهیرسیتیان تیفیرش بیا میحیورییت
محرومیت زدایی به همت بسیج دانشیجیوییی ایین
دانشگاه برگزار شد .مهدی مرادی در گفت وگیو بیا
روابط عمومی افزود :اردوی جهیادی دانشیجیوییان

دانشگاه تفرش در راستای انیتیقیال میفیاهیییم و
ارزشهای انقالب و لبی به فرمان حضرت امام (ره)
جهت رفع محرومیت یا میحیرومیییت زداییی بیا
محورهای پیشرفت عمران آبادانی در رهیار میحیور
عمرانی ،فرهنگی ،اشتاالزایی و کیار آفیریینیی در
روستاهای وسمق ،قوشه خانه و هفتیان شهرسیتیان
تفرش برگزار شد .وی ادامه داد :در اردوی جیهیادی
دانشگاه که به نام گروه امت واحده میزینین اسیت،
حدود  94نفر از دانشجویان پسر از  18تیر لاایت 26
تیرماه و  19دانشجوی دختر از اول شهریورماه الی
هفتم شهریورماه در سه روستای کیوره ،وسیمیق و
هفتیان از توابع بخش مرکزی شهرسیتیان تیفیرش
خدمات رسانی کردند.مسئول بسیییج دانشیجیوییی
دانشگاه تفرش با اشاره به اینکه فلسیفیه نیخیسیت
اردوهای جهادی ،خودسازی دانشجویان است افزود:

دانشجویان در این اردوها بایید بیه خیودسیازی و
تهذیب نفس بپردازند و همه اقشار دانشجو میتوانند
در این اردوها شرکت کنند .مرادی افزود :بیرگیزاری
کالس های آموزشی زبان ،رایانه ،تفسیر و روانخوانیی
قرآن ،ارائه مباحث پزشکی ،و مشاوره خانواده قبل از
ازدواج ،برنامه های فرهنگی و هنری ویژه کودکان و
نوجوانان از برخی برنامه های فرهنگیی اجیرا شیده
توسط دانشجویان شرکت کننده در این اردو بیرای
اهییالییی اییین روسییتییاهییا بییوده اسییت.
الزم به ذکر است رئیس دانشگاه تفرش بیه اتیفیاق
سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  ،معاون
دانشجویی و فرهنگی و تنی رند از مدیران با حضور
در روستاهای وسمق ،قوشه خیانیه و هیفیتیییان
شهرستان تفرش از ارائه خدمات دانشیجیوییان در
قالب اردوی جهادی بازدید کردند.

پیام تبریک رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت روز خبرنگار
دکتر حمیدرضا صبا رئیس دانشگاه در پییامیی فیرا
رسیدن  19مرداد روز خبرنگار را تبری گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تفرش،متن پیام به
این شرح است:
ن والقلم و ما یسطرون
سوگند به قلم و آنچه مینویسد( .سوره قلم آیه)1
 19مرداد روز خبرنگار ،یادآور مجیاهیدت زنیان و
مردان حقیقت طلبی است که بیرق بزرگ آگیاهیی
بخشی را برافراشته اند و خاضعانه و بی ادعا ،وجیود

خویش را رراغ راه جامعه نموده وبی قرار بیر میدار عرصه اطالع رسانی کشور تبری و تهنییت عیر
رویداد ها و حوادث با همتی بلند و اندیشه ای آزاد می نمایم و مراتب تقدیر و سپاس خالصانه خود را از
می کاوند تا جانهای تشنه دانستن ،سیراب گردد .تالش خستگیناپذیر جامعه شریف خبیرنیگیاران در
اینجانب ضمن گرامیداشت خاطره شهدای اصیحیاب انعکاس اخبار دانشگاه تفرش ،تقدیم میدارم.
رسانه به ویژه شهید گرانقیدر میحیمیود صیارمیی،
فرارسیدن هفدهم مرداد را به تمامی اصحاب رسانیه
حییمیییییدرضییا صییبییا
به ویژه همکاران محترم در واحد خبر و اطالعرسانی
رئیس دانشگاه تفرش
روابط عمومی و خبرنامه دانشگاه تفیرش و هیمیه
روزنامه نگاران ،صاحبان اندیشه و قلم و میجیاهیدان

برگزاری کارگاه شیوه های نوین و کاربردی امر به معروف و نهی از منکرویژه کارکنان
به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم الحرام و هفته امیر
به معروف و نهی از منکر ،کارگاه شیوه های نویین و
کاربردی امر به معروف و نهی از منکر ویژه کارکنیان
دانشگاه تفرش تحت عنوان دو واجب فراموش شده
به همت شورای امر به معروف و نهی از منکر ،کمیته
عفاف و حجاب و امور بانوان و خیانیواده دانشیگیاه
تفرش برگزار شد.
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه 6
در این کارگاه ی روزه ،که با حضورحیجیت االسیالم
مصطفی فرخی مسؤول ستاد امر به معروف و نهی از منکر
در حوزه علمیه استان مرکزی و نماینده آییت ا دری
نجف آبادی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استیان
برگزار شد ،ضمن بیان مراحل و شرایط امر به معیروف و
نهی از منکر ،شیوه های نوین و کاربردی ،لزوم احیای این
دو فریضه و واجب فراموش شده ،بر تشکیل سازمانیهیای
مردم نهاد در این حوزه و سایر آسیبهای اجتماعی تاکیید

شد .مسؤول ستاد امر به معروف و نهی از منیکیر حیوزه
علمیه استان مرکزی با تاکید بر اینکه ترویج و گسیتیرش
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سبب تقیوییت و
حفظ نظام می شود ،اظهار داشت :امر به معروف و نهی از
منکر در جامعه اسالمی کاهش ناهنجاری ها و آسیبهای
اجتماعی را به همراه دارد وسبب رشد جامعه میی شیود.
در ادامه این کارگاه ،جلسه ستاد امر به معروف و نهیی از
منکر شهرستان تفرش با حضور اعضا و به رییاسیت امیام
جمعه تفرش حجت االسالم میرزایی و به میزبانی دانشگاه

تفرش تشکیل شد .بررسی پیش نویس اساسنامه تشکییل
دبیرخانه دائمی عفاف و حجاب ،تشیکیییل سیمین ییا
سازمانهای مردم نهاد با موضوع امر به معروف و نیهیی از
منکر ،نظارت بر نحوه برگزاری عزاداری ها و جلوگیری از
اختالط در مراسمهای تکایا و مساجد و هیییئیت هیای
عزاداری و فضاسازی و تبلیاات محییطیی در ادارات و
دستگاهها از اهم مصوبات این جلسه بود.

مراسم جشن علوی در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) تفرش برگزار شد
همزمان باعیدسعید غدیرخم ،جشن والیت عیلیوی
اکمال دین نبوی،مراسم بزرگداشت امامزاده محیمید
(ع)جدواالی مقام معظم رهبری برگزار شد.
به گزارش روابط عمیومیی ایین آیییین بیاحضیور
استاندارمرکزی ،فرماندار ،امام جمعه هرستان ،رئیس
دانشگاه تفرش ،حجت السالم میییردامیادی میدییر
موسسه تحقیقاتی و پژوهشی میرداماد ،شیهیرداران
تفرش وخیامینیه ،اعضیای شیوراهیای اسیالمیی

دوشهرتفرش وخامنه ،مسئولین استانی ،شهرستانی و
اقشارمختلف مردم درمحل امامیزاده میحیمید (ع)
برگزارشد.گفتنی است دراین میراسیم ،ازپیییمیان
خواهرخواندگی دو شهرتفرش وخامنه نیز رونمیاییی
شد .پیمان خواهرخواندگی ،زمینه توسعه همکاریها
در ابعاد مختلف مدیریت شهری ،شهرسازی ،علیمیی
دانشگاهی ،گردشگری و فرهنگی را برای هر دو شهر
فراهم میکند.

صعود گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه تفرش
گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه تفرش به قله سیه
هزار و  9۵4متری بلقیس استان آذربایجان غیربیی
شهرستان تکاب صعود کردند.
به گزارش روابط عمومی ،در این صیعیود کیه بیه
سرپرستی محمدرضا باباعباسی انجام شد میحیمید
حبیبی ،ابوالفضل احمد جعفری ،هیادی عیبیاسیی،
مجیتیبیی عسیگیری،میحیمید شیاه حسییینیی،

ابوالفضل شاه حسینی ،اکبر رضائی ،هادی امینیی و
مظاهر محسنی از کارکنان دانشگاه تفیرش حضیور
داشتند.گفتنی است کوه بلقیس در هشت کیلومتری
شمال شرقی تخت سلیمان شیهیرسیتیان تیکیاب
اذربایجان غربی با دو قله بلند با ارتفاع  9244متر و
 9992متر در ادامه سلسله کوههای شرق درییاریه
ارومیه واقع گردیده است.
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