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نشســت مشــترک هیــات رئیســه دانشــگاه صنعتــی 
ــرش روز  ــگاه تف ــه دانش ــات رئیس ــا هی ــر ب امیرکبی
ــا حضــور رئیــس دانشــگاه  ــاه ب پنجشــنبه ۱۸ مهرم
ــن  ــای ای ــس ه ــای پردی ــر و روس ــی امیرکبی صنعت
دانشــگاه بــه میزبانــی دانشــگاه تفــرش برگــزار 

ــد.  گردی
بــه گــزارش روابــط عمومــی، رئیــس دانشــگاه تفرش 
ــای  ــت و اعض ــه ریاس ــی ب ــوش آمدگوی ــن خ ضم
هیــات رئیســه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر هــدف از 
برگــزاری این نشســت را اســتفاده بهینــه از توانمندی 
هــا و پتانســیل دانشــگاه امیرکبیــر و همــکاری هــای 
علمــی بــه منظــور بهــره منــدی طرفیــن از ظرفیــت 
ــاختی  ــی و زیرس ــی ، پژوهش ــات آموزش ــا و امکان ه
یکدیگــر عنــوان نمود.دکترحمیدرضــا صبــا بــا بیــان 
اینکــه اســتان مرکــزی بــه عنــوان اســتان صنعتــی از 
ــا صنعــت  ــرای ارتبــاط ب پتانســیل هــای مناســبی ب
ــرش از  ــگاه تف ــزود: دانش ــد اف ــی باش ــوردار م برخ
ــی  ــای پژوهش ــرح ه ــاد ط ــرای انعق ــی الزم ب آمادگ
مشــترک بــا دانشــگاه  امیرکبیــر بــرای ارتبــاط 
بــا صنایــع اســتان برخــوردار مــی باشــد.رئیس 
ــت  ــن نشس ــز در ای ــر نی ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
گفــت: دانشــگاه تفــرش بعــد از اســتقالل از دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر، از رشــد و پیشــرفت هــای قابــل 
توجــه ای برخــوردار گردیــده اســت.دکتر ســید 

احمــد معتمــدی افــزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــای   ــه ه ــف در زمین ــای مختل ــکاری ه ــاده هم آم
آموزشــی و پژوهشــی بــا دانشــگاه تفــرش و اســتفاده 
ــاالت  ــا و مق ــروژه ه ــب پ ــر در قال ــی یکدیگ از توانای
مشــترک مــی باشــد.وی همــکاری اســاتید دانشــگاه 
امیرکبیــر و دانشــگاه تفــرش بــر اســاس آییــن نامــه 
اســتاد همکارپژوهشــی،  همــکاری هــای مشــترک در 
زمینــه اســتفاده از تجهیــزات آزمایشــگاهی و ارائــه و 
ــن بســترهای همــکاری  چــاپ مقــاالت را از مهمتری
هــای بیــن دو دانشــگاه عنــوان نمــود.در پایــان ایــن 
نشســت تفاهــم نامــه همــکاری هــای مشــترک 

علمــی و پژوهشــی بیــن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
و دانشــگاه تفــرش امضــا گردیــد و رئیــس و اعضــای 
ــر  ــر  از اب ــی امیرکبی ــات رئیســه دانشــگاه صنعت هی
ــاوری،  ــوم و فن ــت، عل ــوزه طبیع ــگاه، م ــه دانش رایان
کتابخانــه مرکــزی، خوابــگاه هــای دانشــجویی، 
ــای  ــگاه ه ــی آزمایش ــزات پژوهش ــات و تجهی امکان
انــرژی نــو، نانوســیال، تحقیقاتــی مقاومــت مصالــح، 
ــای  ــین ه ــارقوی، ماش ــرق فش ــی، ب آب، الکتروریس
ــی  ــک صنعت ــی، الکترونی ــرل صنعت ــی، کنت الکتریک
CNC، محیــط زیســت ۱ از ســری آزمایشــگاه هــای 

ــد. ــد نمودن مرکــزی دانشــگاه تفــرش بازدی

 در راستای همکاری  های علمی و پژوهشی؛
نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه های امیرکبیر و تفرش برگزار شد

با مشارکت دانشگاه تفرش؛
پنجمین کنفرانس بین المللی پل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

رئیــس دانشــگاه تفــرش از برگــزاری پنجمیــن 
ــاتید و  ــور اس ــا حض ــل ب ــی پ ــن الملل ــس بی کنفران
متخصصــان داخلــی و خارجــی در دانشــگاه صنعتــی 

ــر داد.  ــر خب امیرکبی
ــی  ــط عموم ــا رواب ــو ب ــا در گفت وگ ــا صب حمیدرض
بین المللــی  کنفرانــس  پنجمیــن  کــرد:  اظهــار 
ــی از  ــی و خارج ــان داخل ــور متخصص ــا حض ــل ب پ
ــس،  ــکا، انگلی ــه آمری ــف از جمل ــورهای مختل کش
اســترالیا، مالــزی، کانــادا و فرانســه در 26 و 27 

آذرمــاه برگــزار می شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــرای برگــزاری ایــن کنفرانس 
مشــارکت بســیار خوبــی از ســوی ارگان هــا و مراکــز 
ــزود:  ــه اســت، اف ــی صــورت گرفت علمــی و تحقیقات
در برگــزاری ایــن کنفرانــس دانشــگاه های صنعتــی 
ــن  ــه نصیرالدی ــی خواج ــران، صنعت ــر، ته امیرکبی

طوســی، تفــرش و علــم و صنعــت مشــارکت دارنــد، 
ــز علمــی در  ــه برخــی مراک ــی اســت ک ــن درحال ای
خــارج از کشــور از جملــه دانشــگاه اســتانبول و 
موسســه فدارســیون بیــن المللــی بتــن )FIB( نیــز 
ــد. ــارکت کرده ان ــس مش ــن کنفران ــزاری ای در برگ

رئیــس دانشــگاه تفرش ادامــه داد: هــدف از برگزاری 
ایــن کنفرانــس بررســی موضوعــات پایــش ســالمت 
از  اســتفاده  نظــر  از  ایده هــای خالقانــه  پل هــا، 
ــاخت  ــی و س ــن در طراح ــوژی نوی ــح و تکنول مصال
پل هــا و آشــنایی محققــان و مهندســان بــا آخریــن 
یافته هــای علمــی در مهندســی پــل اســت.صبا 
ــح کــرد: براســاس زمانبنــدی صــورت گرفتــه  تصری
ــد  ــان مــاه مهلــت دارن ــا 24 آب شــرکت کننــدگان ت
اصــل مقــاالت را ارائــه کننــد و از ۱0 آذرمــاه 
ــس  ــن کنفران ــرکت در ای ــرای ش ــام ب ــت ن ــز ثب نی

ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــود.وی اظه آغازمی ش
اســتادان دانشــکده عمــران دانشــگاه تفــرش در 
خصــوص داوری مقــاالت کنفرانــس  شــرکت فعــال 
ــن  ــز ای ــس نی ــرای کنفران ــان اج ــته و در زم داش
دانشــگاه در زمــره برگــزار کننــدگان کنفرانــس، 
متعــدد  کمیته هــای  و  داشــته  فعــال  حضــور 
ــن دانشــگاه  ــا مشــارکت اســتادان ای ــز ب ــی نی اجرای

انجــام می شــود.
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                            با هدف تعمیق روابط بین صنعت و دانشگاه صورت پذیرفت؛
انعقاد تفاهم نامه همکاری طراحی و ساخت دستگاه تولید آب از هوا بین دانشگاه تفرش و شرکت صنعت پارس لیزر 

ــرش  ــاوری دانشــگاه تف ــور پژوهشــی و فن ــر ام  مدی
از انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری طراحــی و ســاخت 
دو دســتگاه تولیــد آب از هــواو سیســتم فتوولتائیــک 
ــارس  ــت پ ــرکت صنع ــرش و ش ــگاه تف ــن دانش بی

ــر داد. لیــزر خب
دکتــر ســهیل واشــقانی فراهانــی در گفتگــو بــا 
روابــط عمومــی گفــت:  ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف 
ــط بیــن صنعــت و دانشــگاه  و توســعه  تعمیــق رواب
فعالیتهــای دانــش بنیــان منعقــد گردیــد کــه مجری 
ــوا  ــت ه ــد آب از رطوب طــرح ســاخت دســتگاه تولی
ــده در  ــز کنن ــیدی متمرک ــتم خورش ــرح سیس و  ط
ــور عضــو  ــدی پ ــن مه ــر رامی ــرش دکت دانشــگاه تف

ــات علمــی گــروه مکانیــک مــی باشــد. هی
وی ادامــه داد: یکــی از راهکارهــای مقابلــه بــا بحــران 
ــرای  ــن ب ــای نوی ــری فناوری ه ــود آب، بکارگی کمب
تولیــد مایــه حیــات اســت. در همیــن راســتا فنــاوری 
ــر در  ــال های اخی ــوا در س ــت ه ــد آب از رطوب تولی
کشــورهای مختلــف جهــان مطــرح و پیشــنهاد شــده 
ــتای  ــوا در راس ــد آب از ه ــتگاه تولی ــه دس ــت ک اس
تفاهــم نامــه مشــترک طراحــی و ســاخته مــی شــود.
ــز در  ــزر نی ــارس لی ــر عامــل شــرکت صنعــت پ مدی
ــا  ــو ب ــه در گفتگ ــم نام ــن تفاه ــاد ای ــیه انعق حاش
ــت از  ــرون رف ــروز راه ب ــت: ام ــی گف ــط عموم رواب
ــی  ــرکتهای صنعت ــات ش ــد و راه نج ــهای تولی چالش
از بحــران اقتصــادی موجــود، بــدون شــک نــوآوری، 
بــه کارگیــری ایــده هــای خالقانــه و تعمیــق روابــط 
بیــن صنعــت و دانشــگاه اســت کــه ایــن مهــم بــدون 
ارتبــاط موثــر و مفیــد صنعتگــران، اســاتید دانشــگاه 
و دانشــجویان حاصــل نخواهــد شــد. مهنــدس فــالح 
افــزود: در همیــن راســتا و بــه منظــور توســعه 

ــارس  ــت پ ــرکت صنع ــش بنیان،ش ــای دان فعالیته
ــد آب از  ــتگاه تولی ــاخت دس ــه س ــم ب ــزر مصم لی
ــگاه  ــا دانش ــکاری ب ــارکت و هم ــق مش ــوا از طری ه
ــم  ــاد تفاه ــه انعق ــق ب ــن موف ــد و طرفی ــرش ش تف
نامــه همــکاری در طراحــی و ســاخت ایــن دســتگاه 

ــدند.  ش
وی تصریــح کــرد: دســتگاه تولیــد آب از هــوا، یکــی 
از راههــای نویــن و کارآمــد حــل مشــکل کــم آبــی 
ــن کشــور  ــر ای ــان گی و بحــران آب اســت کــه گریب
نیــز مــی باشــد. فنــاوری تولیــد آب از هــوا یکــی از 
فناوریهــای نســبتا جدیــدی اســت کــه در آن رطوبت 
موجــود در هــوا تحــت فشــار متراکــم شــده و طــی 
فراینــد خنــک کنندگــی بــه آب تبدیــل مــی شــود. 
ایــن دســتگاه مــی توانــد در ظرفیــت هــای مختلــف 
از 2 تــا ۱0000 لیتــر تولیــد آب در روز طراحــی 
ــای آب  ــیعی از نیازه ــف وس ــود و طی ــاخته ش و س
آشــامیدنی در کاربردهــای خانگــی، صنعتــی و اداری 
را بــه روشــی بهداشــتی، بــا کیفیــت و مقــرون 
ــکان  ــن ام ــن ای ــد. همچنی ــع نمای ــه مرتف ــه صرف ب

ــز  ــتگاه نی ــن دس ــی ای ــرق مصرف ــه ب ــود دارد ک وج
ــردد. ــن گ ــاک تامی ــر و پ ــد پذی ــای تجدی از انرژیه
مدیــر پــروژه شــرکت تــوان آفتــاب مجری و ســرمایه 
ــک ۱0  ــیدی فتوولتائی ــروگاه خورش ــرح نی ــذار ط گ
مگاواتــی در اســتان مرکــزی نیــز در ایــن خصــوص 
ــای  ــری از نیروه ــره گی ــا به ــرکت ب ــن ش گفت:ای
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــرده در مقط ــانی تحصیلک انس
و دکتــری در حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر، بــه 
تحقیــق و توســعه در طرحهــای مرتبــط بــا اســتفاده 
از انــرژی خورشــیدی فعــال بــوده و ایــن مســیر را از 
ــر  ــا دانشــگاههای کشــور هموارت ــق همــکاری ب طری
ــرد:  در  ــه ک ــاری اضاف ــی غف ــدس عل ــی کند.مهن م
همیــن راســتا و پــس از آشــنایی بــا  تحقیقــات دکتر 
ــک  ــروه مکانی ــی گ ــات علم ــو هی ــور عض ــدی پ مه
دانشــگاه تفــرش در حــوزه انرژیهــای تجدیــد پذیــر، 
ــرح  ــارکت در ط ــه مش ــد ب ــه من ــرکت عالق ــن ش ای
کننــده خورشــیدی  متمرکــز  ســاخت دســتگاه 
ــاد  ــه انعق ــر ب ــا منج ــه نهایت ــد ک ــک ش فتوولتائی

ــد. ــن گردی ــن طرفی ــه همــکاری بی ــم نام تفاه
 وی بــا بیــان ایــن کــه پنلهــای فتوولتائیــک جهــت 
ــد  ــه کار مــی رون ــرژی خورشــید ب ــرق از ان ــد ب تولی
ــازده  ــا ب ــن پنله ــی ای ــب اساس ــت: عی ــار داش اظه
ــه  ــت ب ــم آنهاس ــوان ک ــد ت ــت تولی ــن و قابلی پایی
ــه  ــای آن ب ــن مدله ــازده بهتری ــروز ب ــه ام نحــوی ک
بیــش از 20 درصــد نمــی رســد. یکــی از روشــهای 
مناســب جهــت افزایــش بــازده ایــن پنلهــا اســتفاده 
از سیســتم متمرکــز کننــده بــا اســتفاده ازردیــاب و 
ــید  ــور خورش ــادي از ن ــدار زی ــا مق ــت ت ــا اس آینه ه
ــرق منعکــس  ــد ب ــراي تولی ــک ب ــل فتوولتائی ــه پن ب

گــردد.

 به میزبانی دانشگاه تفرش؛
نشست هم اندیشی معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۴ کشور برگزار شد

ــان آموزشــی دانشــگاه  ــم اندیشــی معاون نشســت ه
هــای منطقــه چهــار بــا حضــور معاونــان و مدیــران 
ــی و رئیــس دانشــگاه  ــالت تکمیل آموزشــی و تحصی
تفــرش روز چهارشــنبه بیســت و چهــارم مهرمــاه بــه 

ــزار شــد. ــی دانشــگاه تفــرش برگ میزبان
بــه گــزارش روابــط عمومــی، رئیــس دانشــگاه تفرش 
ــان  ــه معاون ــدم ب ــر مق ــن خی ــت ضم ــن نشس در ای
آموزشــی دانشــگاه هــای منطقــه چهــار گفــت: 
ــت آموزشــی و تحصیــالت  فعالیــت در عرصــه معاون
تکمیلــی، اصلــی تریــن رکــن فعالیــت هــر دانشــگاه 
ــارغ  ــرورش ف ــوزش و پ ــه آم ــردد ک ــی گ ــی م تلق
التحصیــالن توانمنــد، متخصــص و امیــدوار بــه آینده 
ــن رســالت  ــه مهمتری ــه جامع ــل دادن ب ــرای تحوی ب
آنــان مــی باشــد.دکتر حمیدرضــا صبــا بــا بیــان ایــن 
کــه ماهیــت وجــودی هــر دانشــگاه در گــرو فعالیــت 

هــای آموزشــی اســت تصریــح کــرد:  نشســت هــای 
هــم اندیشــی معاونیــن آموزشــی در بردارنــده نتایــج 
ــرای ترقــی و پیشــرفت حــوزه  ــا ارزش و مثبتــی ب ب
هــای آموزشــی اســت .معــاون آموزشــی و تحصیالت 

ــر  ــدان و دبی ــینا هم ــی س ــگاه بوعل ــی دانش تکمیل
معاونــان آموزشــی دانشــگاه هــای منطقــه 4 کشــور 
در ایــن نشســت گفــت: معاونــان آموزشــی دانشــگاها 
از نقــش تاثیرگــذار در تصمیمــات کشــوری و منطقــه 
ای در موضاعــات آموزشــی بهــره منــد مــی باشــند.
ــکالت  ــی مش ــی  بررس ــاری خان ــن س ــر حس دکت
ــت  ــوان عدال ــط دی ــی توس ــات آموزش ــال مصوب ابط
ــرفصل دروس  ــرای س ــر اج ــارت ب ــوه نظ اداری، نح
ــن  ــا ،آیی ــگاه ه ــات دانش ــی و اقدام ــالق آموزش ،اخ
ــجویان  ــری دانش ــتغال پذی ــوان اش ــش ت ــه افزای نام
کارشناســی، فرصــت مطالعاتــی در صنعــت و چالــش 
هــای آن در خصــوص عــدم حضــور اعضــای هیــات 
علمــی را از مهمتریــن رئــوس مطــرح شــده در ایــن 

نشســت عنــوان نمــود.

3



همایش در آستان مهر ویژه دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه تفرش برگزار شد

دانشــجویان  ویــژه  مهــر  آســتان  در  همایــش 
دانشــجویی  معاونــت  همــت  بــه  جدیدالــورود 
شــرکت  بــا  و  تفــرش  دانشــگاه  فرهنگــی  و 
مســئولین و دانشــجویان در ســالن آمفــی تئاتــر 
حــاج ابراهیــم نصیــر دانشــگاه برگــزار گردیــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی رییــس دانشــگاه تفــرش 
در ایــن آییــن ضمن خــوش آمدگویی به دانشــجویان 
ــر  ــت: دوران دانشــجویی دوران تاثی ــورود گف جدیدال
گــذار در زندگــی افــراد و ورود بــه دانشــگاه، تمرینــی 
مناســب بــرای ورود بــه عرصــه هــای علــم و دانــش 
انــدوزی و بســتری مناســب بــرای تمریــن مســئولیت 
ایفــای  بــرای  جامعــه  بــه  ورود  بــرای  پذیــری 
مســئولیت هــای مهــم در زندگــی افــراد اســت.
 دکتــر حمیدرضــا صبــا بــا بیان ایــن که دانشــجویان 
ــه فصــل نوینــی  ــه دانشــگاه آمــاده ورود ب ــا ورود ب ب
از زندگــی خــود مــی شــوند افــزود: اولیــن رســالت 
ــی  ــش آفرین ــش ونق ــم و دان دانشــجویان کســب عل
مثبــت در کســب قلــه هــای علــم و فنــاوری اســت.
ــی  ــرش محیط ــگاه تف ــط دانش ــه داد: محی وی ادام
ــرای پژوهــش و آمــوزش اســت و جامعــه  مناســب ب
دانشــگاهی تفــرش اعــم از اســاتید و کارمنــدان 
محیطــی آرام بــرای فعالیــت هــای آموزشــی و 
تــا  انــد  نمــوده  فراهــم  دانشــجویان  پژوهشــی 
دانشــجویان بــا برنامــه ریــزی الزم، از ایــن فرصتــی 
ــوده اســت در  ــم نم ــان فراه ــرای آن ــه دانشــگاه ب ک
جعــت علــم آمــوزی، خودســازی و اعتمــاد بــه 

نفــس حداکثــر بهــره منــدی را داشــته باشــند.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــت نه سرپرس
در دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن آییــن گفت:کســب 
ــت  ــرای موفقی ــب ب ــوی مناس ــاب الگ ــم و انتخ عل
مهــم  رســالت  دو  دانایــی  و  علــم  کســب  در 
دانشــجویان در بــدو ورود بــه محیــط دانشــگاه اســت.

ــهدا  ــت: ش ــی گف ــن قربان ــالم محس ــت االس   حج
ــر چمــران و اســتادان الگــوی  ــه شــهید دکت از جمل
کــه  باشــند  مــی  دانشــجویان  بــرای  مناســبی 
دانشــجویان بایــد از ظرفیــت علمــی آنــان در کســب 
ــا  ــم و فنــاوری اســتفاده نماینــد.وی ب ــه هــای عل قل
بیــان ایــن کــه مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام 
دوم انقــالب بــه اخــالق و معنویــت و علــم و پژوهــش 
ــد  ــح کــرد: دانشــجویان بای ــد تصری توجــه نمــوده ان
ــم  ــام معظ ــات مق ــراردادن بیان ــرلوحه ق ــن س ضم
رهبــری در بیانیــه گام دوم انقــالب در کنــار فعالیــت 
ــای  ــت ه ــه فعالی ــود ب ــی خ ــی و پژوهش ــای علم ه
مذهبــی نیــز پرداختــه و ایمــان خــود را شــارژ 
نماینــد. معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه 
ــد  ــی واح ــن معرف ــن ضم ــن آیی ــز در ای ــرش نی تف
هــای مختلــف معاونــت آموزشــی بــرای دانشــجویان 
گفــت: گذرانــدن موفقیــت آمیز دوران دانشــجویی در 
حــوزه آموزشــی مســتلزم تعامــل بــا مدیــران گــروه، 
روســای دانشــکده هــا و فراگیــری آییــن نامــه هــای 
ــاره  ــا اش ــری ب ــماعیل نظ ــت.دکتر اس ــی اس آموزش
ــع  ــی از مقاط ــی یک ــع کارشناس ــه مقط ــن ک ــه ای ب

ــت  ــجویی اس ــت در دوران دانش ــا اهمی ــاس و ب حس
افــزد: دانشــجویان بایــد در ایــن مقطــع علــم آمــوز 
بــوده و از ســطحی نگــری دوری نماینــد.وی بــا بیــان 
ــای  ــرش یکــی از دانشــگاه ه ــه دانشــگاه تف ــن ک ای
موفــق کشــور در قبولــی کنکــور کارشناســی ارشــد 
ــگاه  ــت ممتازدانش ــن موقعی ــظ ای ــزود: حف ــت اف اس
تفــرش در گــرو بهتــر درس خوانــدن دانشــجویان و 
تــالش علمــی آنان اســت.دکتر علــی پارســیان معاون 
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن 
ــت  و  ــای  معاون ــی واحده ــی تمام ــه معرف ــن ب آیی
دســتاوردهای آن در حــوزه ای فرهنگی و دانشــجویی 
پرداخــت. پخــش کلیــپ، موســیقی آیینــی و اجــرای 
شــعر توســط شــاعر آیینــی و ادای احتــرام بــه 
ــد  ــگاه و تجدی ــام دانش ــهدای گمن ــامخ ش ــام ش مق
میثــاق بــا آرمانهــای امــام )ره( و شــهدا از مهمتریــن 
برنامــه هــای جانبــی ایــن مراســم بــود  کــه هشــتم 
ــد. ــزار ش ــرش برگ ــگاه تف ــاه در دانش ــم مهرم و نه

گزارش تصویری:همایش در آستان مهر
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                        رفع معضل آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری، دغدغه اصلی فرهنگی دانشگاه تفرش

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه تفــرش 
گفــت: در حــال حاضــر حــل معضــل آســیب هــای 
ــن  ــاری و تدوی ــای رفت ــاری ه ــی و نابهنج اجتماع
ــون  ــت کان ــوزه فعالی ــر ح ــی ب ــه ای مبن ــن نام آئی
هــا و انجمــن هــای دانشــگاه در فضــای مجــازی بــه 
ــوزه  ــا در ح ــای م ــه ه ــن دغدغ ــی تری ــی از اصل یک

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی ــور فرهنگ ام
علــی پارســیان در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا اشــاره 
بــه برنامــه هایــی دانشــگاه تفــرش بــرای دانشــجویان 
ــه منظــور آگاهــی  ــورود دارد، اظهــار کــرد: ب جدیدال
ــوط  ــای مرب ــاری ه ــا و ناهنج ــش ه ــن از چال والدی
ــه فرزندانشــان در دانشــگاه، در روزهــای 27 و 2۸  ب
ــرح  ــرای ط ــه از اج ــن مرحل ــاه در اولی ــهریور م ش
»خانــه و دانشــگاه«، خانــواده هــای دانشــجویان 
جدیدالــورود در جریــان کلیــه اقدامــات دانشــگاه در 
ــد  ــرار گرفتن ــای فرهنگــی و دانشــجویی ق حــوزه ه
ــز  ــی نی ــای فرهنگ ــه ه ــئوالن غرف ــق مس و از طری
بــا آثــار باســتانی و مشــاهیر و صنایــع دســتی 
شهرســتان تفــرش آشــنا شــدند.وی افــزود: طبیعتــا 
دور شــدن دانشــجویان از خانــواده هــای خــود، آنــان 
را در معــرض خطــرات متعــددی قــرار مــی دهــد کــه 
بــه همیــن منظــور والدیــن دانشــجویان جدیدالــورود 
بــا شــرکت در کارگاه هایــی کــه بــا همــکاری مرکــز 
مشــاوره دانشــگاه برگــزار شــده بــود، بــه خوبــی بــا 
ــا آشــنا  ــا آنه ــه ب ــای مقابل ــن خطــرات و راهکاره ای
ــواده هــا در اولیــن مرحلــه از  شــدند. همچنیــن خان
اجــرای ایــن طــرح بــا هدایــت مســئولین مربوطــه از 
ســاختمان هــا و مجموعــه هــای خوابگاهــی دانشــگاه 
ــوص  ــی را در خص ــات کاف ــد و اطالع ــد کردن بازدی

ــد. ــدان خــود بدســت آوردن محــل اســتقرار فرزن
پارســیان بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه در روزهــای 
ــن  ــاری در دومی ــال ج ــاه س ــم مهرم ــتم و نه هش
مرحلــه از اجــرای طــرح »خانــه و دانشــگاه« برنامــه 
ــورود  ــجویان جدیدال ــرای دانش ــژه ای را ب ــای وی ه
ــم  ــن مراس ــی ای ــت: ط ــت، گف ــه اس ــر گرفت در نظ
دانشــجویان بــا ضــرورت هــای حــوزه هــای فرهنگــی 
ــکات الزم را از  ــوند و ن ــی ش ــنا م ــجویی آش و دانش
زبــان معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه 
مــی شــنوند.معاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه 
ــرح در  ــن ط ــه ای ــومین مرحل ــه داد: س ــرش ادام تف
طــول ســال تحصیلــی و در قالــب برگــزاری کارگاه، 
ــرای  ــی ب ــای تفریح ــه ه ــاوره وبرنام ــات مش جلس
دانشــجویان برگــزار مــی شــود و دانشــجویان در 
قبیــل  از  اجتماعــی  تهدیــدات  هرگونــه  مقابــل 
مشــکالت فضــای مجــازی، ناهنجــاری هــای رفتــاری 
و... واکســینه مــی شــوند.وی بــا اشــاره بــه مشــکالتی 
کــه ایــن دانشــگاه در حــوزه امــور فرهنگــی و 
ــت: متاســفانه  ــا آن مواجــه اســت، گف دانشــجویی ب
نامــه مشــخصی بــرای  در حــال حاضــر آئیــن 
فعالیــت کانــون هــا و انجمــن هــا دانشــگاه در فضــای 

مجــازی وجــود نــدارد و چارچــوب معینــی بــرای 
ــن بخــش هــا در نظــر گرفتــه  حــوزه فعالیــت ای
ــل  ــه و ح ــن نام ــن آئی ــن ای ــت. تدوی ــده اس نش
ــی  ــی از اصل ــه یک ــاری ب ــای رفت ــاری ه نابهنج
ــت.  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــای م ــه ه ــن دغدغ تری
ــیس  ــا تأس ــت ب ــدد اس ــجویی درص ــوزه دانش ح
دانشــگاه،  و  خانــواده  بــا  رابطــه  در  دفتــری 
ــواده  ــا کمــک خان نابهنجــاری هــای موجــود را ب
هــا حــل و فصــل کنــد و از ظرفیــت موجــود در 
ــی و  ــکالت فرهنگ ــردن مش ــرف ک ــتای برط راس
دانشــجویی دانشــگاه اســتفاده کنــد.وی بــا تاکیــد 
ــن  ــورود ای ــجویان جدیدال ــام دانش ــه تم ــر اینک ب
دانشــگاه از خدمــات خوابــگاه هــای دانشــگاه 
ــال  ــرد: در ح ــان ک ــد، بی ــده ان ــد ش ــره من به
حاضــر دو خوابــگاه بــرای پســران در داخــل 

دانشــگاه و ســه خوابــگاه هــم بــرای دختــران وجــود 
ــن  ــده چهارمی ــن در آین ــت خیری ــه هم ــه ب دارد ک
مجموعــه خوابگاهــی در محوطــه اصلــی دانشــگاه بــه 
ــا کنــون  ــرداری مــی رســد و خوشــبختانه ت بهــره ب
ــرو  ــا مشــکلی روب ــث ب ــن حی ــرش از ای دانشــگاه تف
نبــوده اســت. همچنیــن یــک مجموعــه خوابگاهــی 
ــهر  ــطح ش ــی در س ــجویان قدیم ــرای دانش ــز ب نی
در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا دانشــجویان از 
خطراتــی کــه بعضــا در مــدت اقامــت در خانــه هــای 
دانشــجویی بــا آن مواجــه مــی شــوند مصــون بمانند.

پارســیان افــزود: تمامــی خوابــگاه هایی که در ســایت 
اصلــی دانشــگاه قــرار دارنــد به صــورت کامــال دولتی 
ــازمان  ــل س ــارت کام ــت نظ ــوند و تح ــی ش اداره م
ــهریه  ــن ش ــد. همچنی ــرار دارن ــجویان ق ــور دانش ام
تمــام شــده خوابــگاه هــای خودگــران ســطح شــهر 
ــن  ــجویان تعیی ــور دانش ــازمان ام ــوی س ــز از س نی
ــه اینکــه قیمــت تمــام  ــا توجــه ب مــی شــود کــه ب
ــالغ  ــه دانشــگاه اب ــوز ب ــا هن ــگاه ه ــن خواب شــده ای
نشــده اســت، هیــچ مبلغــی تــا کنــون از دانشــجویان 

ــت نشــده اســت. دریاف
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه تفــرش بــا 
اشــاره بــه اقداماتــی کــه حــوزه امــور دانشــجویی در 
ــام داده  ــجویی انج ــای دانش ــلف و غذاه ــش س بخ
ــه  اســت، بیــان کــرد: در گذشــته ســلف دانشــگاه ب
ــیوه  ــه ش ــد و ب ــی ش ــجویی اداره م ــورت دانش ص
ــجویان  ــار دانش ــت و در اختی ــی پخ ــذا م ــنتی غ س
مــی گذاشــت کــه خوشــبختانه ســال گذشــته 
توانســتیم بــا بــرون ســپاری و صنعتــی کــردن ایــن 
ــجویان  ــه دانش ــری را ب ــوب ت ــات مطل ــلف خدم س
ارائــه دهیــم. در حــال حاضــر در رســتوران دانشــگاه 
ــه،  ــم هزین ــد ک ــی توان ــه م ــذا ک ــوع غ ــه ن بســته ب
متوســط هزینــه و پــر هزینــه باشــد، قیمــت غــذا هــا 
از ۱300 تــا 2000 تومــان بــرای هــر وعــده متغییــر 
اســت و در ســلف دیگــر دانشــگاه نیــز کلیــه غذاهــا 
ــار دانشــجویان  ــگان در اختی ــال رای ــه صــورت کام ب

ــط  ــغ توس ــن مبل ــام ای ــه تم ــرد ک ــی گی ــرار م ق
ــه  ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــی ش دانشــگاه پرداخــت م
افزایــش نــرخ غذاهــای دانشــجویی و مشــکالت 
اقتصــادی جامعــه، دانشــگاه را در بخــش تغذیــه بــا 
چالــش هایــی مواجــه کــرده اســت، اظهــار کــرد: در 
واقــع عمــده ایــن مشــکالت بــه پیمانــکار دانشــگاه 
بــر مــی گــردد و بایــد علیرغــم نوســانات ارزی ســعی 
ــون  ــم اکن ــه دارد. ه ــت نگ ــا را ثاب ــرخ غذاه ــد ن کن
ــد  ــه مانن ــالم  اولی ــی از اق ــه برخ ــگاه در تهی دانش
ــه  ــکالتی مواج ــا مش ــن و ... ب ــج، روغ ــت، برن گوش
اســت کــه امیدواریــم ایــن مشــکالت نیــز در آینــده 

برطــرف شــوند.

 اخبار انتصابات

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز 
اطالع رسانی دانشگاه:
دکتر  حسن آریانپور 

رئیس دانشکده مهندسی صنایع:
دکتر حمیدرضا گلمکانی

سرپرست مرکز رشد:
دکتر ابراهیم شریفی

سرپرست گروه  امور دانشجویان 
شاهد و ایثارگر دانشگاه:

پژمان عزیزی

مدیر دانشجویی:
دکتر سعید قربانعلی
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بازدید فرماندار شهرستان تفرش از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تفرش
ــدار  ــاق بخش ــه اتف ــرش ب ــتان تف ــدار شهرس فرمان
محتــرم شهرســتان شــامگاه یکشــنبه بیســت و یکــم 
ــگاه  ــری دانش ــجویی مطه ــگاه دانش ــاه از خواب مهرم

ــد. ــد نمودن ــع در داخــل شــهر بازدی واق
ــه  ــد ک ــن بازدی ــی، در ای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن دانشــجویی  ــا حضــور رییــس دانشــگاه ، معاونی ب
و فرهنگــی و اداری مالــی، مدیردانشــجویی ودبیــران 

شــورای صنفــی رفاهــی دانشــجویان دانشــگاه تفرش 
برگــزار گردیــد، مهنــدس حمیدرضــا فراهانــی ضمــن 
بازدیــد از بخــش هــای مختلــف خوابــگاه پســران از 
ــش  ــکالت پی ــائل و مش ــی مس ــه بررس ــک ب نزدی
ــه  ــه و دســتور رســیدگی ب روی دانشــجویان پرداخت
ــادر  ــه ص ــئوالن مربوط ــه مس ــان را ب ــکالت آن مش

ــد. نمودن

جشنواره درون دانشگاهی حرکت در دانشگاه تفرش برگزار شد

ســی  اول  مقــام  تفــرش  دانشــگاه  دانشــجوی 
عتــرت  و  قــرآن  جشــنواره  دوره  چهارمیــن  و 
دانشــجویان کشــور در رشــته ر را کســب کــرد.
بــه گــزارش  روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش، علــی 
ــی  ــته مهندس ــی رش ــجوی کارشناس ــی  دانش موالی
ــته  ــام اول رش ــرش مق ــگاه تف ــرداری دانش ــه ب نقش
ــرآن و  ــنواره ق ــن دوره جش ــی و چهارمی ــل س ترتی
ــرت دانشــجویان دانشــگاه هــای سراســر کشــور  عت

ــرد. را کســب ک
ــرآن و  ــری ق ــنواره سراس ــی وچهارمین دوره جش س
ــی  ــا حضــور 4۵0 نخبــه قرآن عتــرت دانشــجویان  ب
رشــته   34 در  کشــور  سراســر  دانشــگاه های  از 
در بخش هــای آوایــی، معارفــی، هنــری، ادبــی، 
پژوهشــی و فنــاوری دهــم لغایــت یازدهــم مهرمــاه 

ــد. ــزار گردی ــم برگ ــگاه ق ــی دانش ــه میزبان ب

جشــنواره  درون دانشــگاهی حرکــت بــا هــدف 
علمــی  هــای  انجمــن  دســتاوردهای  معرفــی 
ــجویی بــه مــدت دو روز در تاریــخ ۱4 و ۱۵  دانش
مهرمــاه در صحــن دانشــکده علــوم دانشــگاه تفــرش 

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن رویــداد کــه بــه 
همــت انجمنهــای علمــی دانشــجویی و بــا حمایــت 
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی و  مدیریــت فرهنگی 
ــای  ــد، انجمنه ــزار گردی ــگاه برگ ــی دانش و اجتماع
علمــی اقــدام بــه ثبــت نــام از دانشــجویان عالقمنــد 

بــه فعالیــت هــای علمــی نمــوده و نشــریات و 
دســتاوردهای علمــی خــود را بــه نمایــش گذاشــتند.

ــارز  ــاد ب ــگاهی نم ــگاهی دانش ــنواره دانش ــن جش ای
انجــام  بــرای  دانشــجویان  و همــکاری  همدلــی 
کارهــای علمــی و تحقیقاتــی اســت  بــه مــدت 
دوروز وبــا هــدف ایجــاد نشــاط دانشــجویی و جــذب 
دانشــجویان بــه فعالیتهــای علمــی و همچنیــن 
ــنواره  ــرکت در جش ــور ش ــه منظ ــازی ب ــه س زمین
ملــی حرکــت بــه صــورت نمایشــگاهی و بیــن  

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــن علم ــت انجم هش

اعزام دانشجویان دانشگاه تفرش به پیاده روی اربعین

مســئول ســتاد اربعیــن دانشــجویی دانشــگاه تفــرش 
از اعــزام کاروان ایــن دانشــگاه بــرای حضــور در 

ــر داد. ــن خب ــاده روی اربعی ــم پی مراس
محمــد محمــدی در حاشــیه مراســم بدرقــه کاروان 
ــط عمومــی گفــت:24  ــگار رواب ــا خبرن دانشــجویی ب
نفــر از بــرادران دانشــجوی دانشــگاه تفــرش در قالــب 
ــن  ــاده روی اربعی ــه مراســم پی کاروان دانشــجویی ب
ــی  ــه از تمام ــزام شــدند.وی در ادام ــداهلل)ع( اع اباعب

ــاد  ــرم نه ــم از مســئول محت مســئولین دانشــگاه اع
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه تفــرش، 
ــز  رئیــس محتــرم دانشــگاه وتمامــی مســئولین عزی
دانشــگاه وخیرینــی کــه در ایــن امــر کمــک رســانی 

ــد تشــکر و سپاســگزاری نمــود. کردن
الزم بــه ذکــر اســت کارمنــدان دانشــگاه تفــرش نیــز 
ــزام  ــن مراســم اع ــه ای ــرادی ب ــب کاروان وانف در قال

شــدند.

دانشجوی دانشگاه تفرش مقام اول جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور را کسب کرد
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                       گزارش تصویری:نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هیات رئیسه دانشگاه تفرش
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گزارش تصویری  : پیاده روی اربعین دانشجویان دانشگاه تفرش

 گزارش تصویری  : مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام حسن)ع( وحضرت رقیه)س(
۱3 لغایت  ۱5 مهرماه ۱3۹8 مسجد حضرت ابوالفضل )ع( دانشگاه


