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در راستای همکاری های علمی و پژوهشی؛
نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه های امیرکبیر و تفرش برگزار شد
نشســت مشــترک هیــات رئیســه دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــا هیــات رئیســه دانشــگاه تفــرش روز
پنجشــنبه  ۱۸مهرمــاه بــا حضــور رئیــس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر و روســای پردیــس هــای ایــن
دانشــگاه بــه میزبانــی دانشــگاه تفــرش برگــزار
گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،رئیــس دانشــگاه تفرش
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه ریاســت و اعضــای
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
هــا و امکانــات آموزشــی  ،پژوهشــی و زیرســاختی
یکدیگــر عنــوان نمود.دکترحمیدرضــا صبــا بــا بیــان
اینکــه اســتان مرکــزی بــه عنــوان اســتان صنعتــی از
پتانســیل هــای مناســبی بــرای ارتبــاط بــا صنعــت
برخــوردار مــی باشــد افــزود :دانشــگاه تفــرش از
آمادگــی الزم بــرای انعقــاد طــرح هــای پژوهشــی
مشــترک بــا دانشــگاه امیرکبیــر بــرای ارتبــاط
بــا صنایــع اســتان برخــوردار مــی باشــد.رئیس
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن نشســت
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
آمــاده همــکاری هــای مختلــف در زمینــه هــای
آموزشــی و پژوهشــی بــا دانشــگاه تفــرش و اســتفاده
از توانایــی یکدیگــر در قالــب پــروژه هــا و مقــاالت
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
چــاپ مقــاالت را از مهمتریــن بســترهای همــکاری
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
هیــات رئیســه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از ابــر
رایانــه دانشــگاه ،مــوزه طبیعــت ،علــوم و فنــاوری،
کتابخانــه مرکــزی ،خوابــگاه هــای دانشــجویی،
امکانــات و تجهیــزات پژوهشــی آزمایشــگاه هــای
انــرژی نــو ،نانوســیال ،تحقیقاتــی مقاومــت مصالــح،
آب ،الکتروریســی ،بــرق فشــارقوی ،ماشــین هــای
الکتریکــی ،کنتــرل صنعتــی ،الکترونیــک صنعتــی
 ،CNCمحیــط زیســت  1از ســری آزمایشــگاه هــای
مرکــزی دانشــگاه تفــرش بازدیــد نمودنــد.

با مشارکت دانشگاه تفرش؛
پنجمین کنفرانس بین المللی پل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود
رئیــس دانشــگاه تفــرش از برگــزاری پنجمیــن
کنفرانــس بیــن المللــی پــل بــا حضــور اســاتید و
متخصصــان داخلــی و خارجــی در دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر خبــر داد.
حمیدرضــا صبــا در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی
اظهــار کــرد :پنجمیــن کنفرانــس بینالمللــی
پــل بــا حضــور متخصصــان داخلــی و خارجــی از
کشــورهای مختلــف از جملــه آمریــکا ،انگلیــس،
اســترالیا ،مالــزی ،کانــادا و فرانســه در  26و 27
آذرمــاه برگــزار میشــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــرای برگــزاری ایــن کنفرانس
مشــارکت بســیار خوبــی از ســوی ارگانهــا و مراکــز
علمــی و تحقیقاتــی صــورت گرفتــه اســت ،افــزود:
در برگــزاری ایــن کنفرانــس دانشــگاههای صنعتــی
امیرکبیــر ،تهــران ،صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن

طوســی ،تفــرش و علــم و صنعــت مشــارکت دارنــد،
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی مراکــز علمــی در
خــارج از کشــور از جملــه دانشــگاه اســتانبول و
موسســه فدارســیون بیــن المللــی بتــن ( )FIBنیــز
در برگــزاری ایــن کنفرانــس مشــارکت کردهانــد.
رئیــس دانشــگاه تفرش ادامــه داد :هــدف از برگزاری
ایــن کنفرانــس بررســی موضوعــات پایــش ســامت
پلهــا ،ایدههــای خالقانــه از نظــر اســتفاده از
مصالــح و تکنولــوژی نویــن در طراحــی و ســاخت
پلهــا و آشــنایی محققــان و مهندســان بــا آخریــن
یافتههــای علمــی در مهندســی پــل اســت.صبا
تصریــح کــرد :براســاس زمانبنــدی صــورت گرفتــه
شــرکت کننــدگان تــا  24آبــان مــاه مهلــت دارنــد
اصــل مقــاالت را ارائــه کننــد و از  10آذرمــاه
نیــز ثبــت نــام بــرای شــرکت در ایــن کنفرانــس

آغازمیشــود.وی اظهــار داشــت :در حــال حاضــر
اســتادان دانشــکده عمــران دانشــگاه تفــرش در
خصــوص داوری مقــاالت کنفرانــس شــرکت فعــال
داشــته و در زمــان اجــرای کنفرانــس نیــز ایــن
دانشــگاه در زمــره برگــزار کننــدگان کنفرانــس،
حضــور فعــال داشــته و کمیتههــای متعــدد
اجرایــی نیــز بــا مشــارکت اســتادان ایــن دانشــگاه
انجــام میشــود.
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با هدف تعمیق روابط بین صنعت و دانشگاه صورت پذیرفت؛
انعقاد تفاهمنامه همکاری طراحی و ساخت دستگاه تولید آب از هوا بین دانشگاه تفرش و شرکت صنعت پارس لیزر
مدیــر امــور پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه تفــرش
از انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری طراحــی و ســاخت
دو دســتگاه تولیــد آب از هــواو سیســتم فتوولتائیــک
بیــن دانشــگاه تفــرش و شــرکت صنعــت پــارس
لیــزر خبــر داد.
دکتــر ســهیل واشــقانی فراهانــی در گفتگــو بــا
روابــط عمومــی گفــت :ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف
تعمیــق روابــط بیــن صنعــت و دانشــگاه و توســعه
فعالیتهــای دانــش بنیــان منعقــد گردیــد کــه مجری
طــرح ســاخت دســتگاه تولیــد آب از رطوبــت هــوا
و طــرح سیســتم خورشــیدی متمرکــز کننــده در
دانشــگاه تفــرش دکتــر رامیــن مهــدی پــور عضــو
هیــات علمــی گــروه مکانیــک مــی باشــد.
وی ادامــه داد :یکــی از راهکارهــای مقابلــه بــا بحــران
کمبــود آب ،بکارگیــری فناوریهــای نویــن بــرای
تولیــد مایــه حیــات اســت .در همیــن راســتا فنــاوری
تولیــد آب از رطوبــت هــوا در ســالهای اخیــر در
کشــورهای مختلــف جهــان مطــرح و پیشــنهاد شــده
اســت کــه دســتگاه تولیــد آب از هــوا در راســتای
تفاهــم نامــه مشــترک طراحــی و ســاخته مــی شــود.
مدیــر عامــل شــرکت صنعــت پــارس لیــزر نیــز در
حاشــیه انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه در گفتگــو بــا
روابــط عمومــی گفــت :امــروز راه بــرون رفــت از
چالشــهای تولیــد و راه نجــات شــرکتهای صنعتــی
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 فــاح
افــزود :در همیــن راســتا و بــه منظــور توســعه

فعالیتهــای دانــش بنیان،شــرکت صنعــت پــارس
لیــزر مصمــم بــه ســاخت دســتگاه تولیــد آب از
هــوا از طریــق مشــارکت و همــکاری بــا دانشــگاه
تفــرش شــد و طرفیــن موفــق بــه انعقــاد تفاهــم
نامــه همــکاری در طراحــی و ســاخت ایــن دســتگاه
شــدند.
وی تصریــح کــرد :دســتگاه تولیــد آب از هــوا ،یکــی
از راههــای نویــن و کارآمــد حــل مشــکل کــم آبــی
و بحــران آب اســت کــه گریبــان گیــر ایــن کشــور
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  2تــا  10000لیتــر تولیــد آب در روز طراحــی
و ســاخته شــود و طیــف وســیعی از نیازهــای آب
آشــامیدنی در کاربردهــای خانگــی ،صنعتــی و اداری
را بــه روشــی بهداشــتی ،بــا کیفیــت و مقــرون
بــه صرفــه مرتفــع نمایــد .همچنیــن ایــن امــکان

وجــود دارد کــه بــرق مصرفــی ایــن دســتگاه نیــز
از انرژیهــای تجدیــد پذیــر و پــاک تامیــن گــردد.
مدیــر پــروژه شــرکت تــوان آفتــاب مجری و ســرمایه
گــذار طــرح نیــروگاه خورشــیدی فتوولتائیــک 10
مگاواتــی در اســتان مرکــزی نیــز در ایــن خصــوص
گفت:ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از نیروهــای
انســانی تحصیلکــرده در مقطــع کارشناســی ارشــد
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
طریــق همــکاری بــا دانشــگاههای کشــور هموارتــر
مــی کند.مهنــدس علــی غفــاری اضافــه کــرد :در
همیــن راســتا و پــس از آشــنایی بــا تحقیقــات دکتر
مهــدی پــور عضــو هیــات علمــی گــروه مکانیــک
دانشــگاه تفــرش در حــوزه انرژیهــای تجدیــد پذیــر،
ایــن شــرکت عالقــه منــد بــه مشــارکت در طــرح
ســاخت دســتگاه متمرکــز کننــده خورشــیدی
فتوولتائیــک شــد کــه نهایتــا منجــر بــه انعقــاد
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن طرفیــن گردیــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه پنلهــای فتوولتائیــک جهــت
تولیــد بــرق از انــرژی خورشــید بــه کار مــی رونــد
اظهــار داشــت :عیــب اساســی ایــن پنلهــا بــازده
پاییــن و قابلیــت تولیــد تــوان کــم آنهاســت بــه
نحــوی کــه امــروز بــازده بهتریــن مدلهــای آن بــه
بیــش از  20درصــد نمــی رســد .یکــی از روشــهای
مناســب جهــت افزایــش بــازده ایــن پنلهــا اســتفاده
از سیســتم متمرکــز کننــده بــا اســتفاده ازردیــاب و
آينههــا اســت تــا مقــدار زيــادي از نــور خورشــيد
بــه پنــل فتوولتائیــک بــراي توليــد بــرق منعكــس
گــردد.

به میزبانی دانشگاه تفرش؛
نشست هماندیشی معاونان آموزشی دانشگاههای منطقه  ۴کشور برگزار شد
نشســت هــم اندیشــی معاونــان آموزشــی دانشــگاه
هــای منطقــه چهــار بــا حضــور معاونــان و مدیــران
آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و رئیــس دانشــگاه
تفــرش روز چهارشــنبه بیســت و چهــارم مهرمــاه بــه
میزبانــی دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،رئیــس دانشــگاه تفرش
در ایــن نشســت ضمــن خیــر مقــدم بــه معاونــان
آموزشــی دانشــگاه هــای منطقــه چهــار گفــت:
فعالیــت در عرصــه معاونــت آموزشــی و تحصیــات
تکمیلــی ،اصلــی تریــن رکــن فعالیــت هــر دانشــگاه
تلقــی مــی گــردد کــه آمــوزش و پــرورش فــارغ
التحصیــان توانمنــد ،متخصــص و امیــدوار بــه آینده
بــرای تحویــل دادن بــه جامعــه مهمتریــن رســالت
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
بــا ارزش و مثبتــی بــرای ترقــی و پیشــرفت حــوزه
هــای آموزشــی اســت .معــاون آموزشــی و تحصیالت

تکمیلــی دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان و دبیــر
معاونــان آموزشــی دانشــگاه هــای منطقــه  4کشــور
در ایــن نشســت گفــت :معاونــان آموزشــی دانشــگاها
از نقــش تاثیرگــذار در تصمیمــات کشــوری و منطقــه
ای در موضاعــات آموزشــی بهــره منــد مــی باشــند.
دکتــر حســن ســاری خانــی بررســی مشــکالت
ابطــال مصوبــات آموزشــی توســط دیــوان عدالــت
اداری ،نحــوه نظــارت بــر اجــرای ســرفصل دروس
،اخــاق آموزشــی و اقدامــات دانشــگاه هــا ،آییــن
نامــه افزایــش تــوان اشــتغال پذیــری دانشــجویان
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.
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همایش در آستان مهر ویژه دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه تفرش برگزار شد
همایــش در آســتان مهــر ویــژه دانشــجویان
جدیدالــورود بــه همــت معاونــت دانشــجویی
و فرهنگــی دانشــگاه تفــرش و بــا شــرکت
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
جدیدالــورود گفــت :دوران دانشــجویی دوران تاثیــر
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
پذیــری بــرای ورود بــه جامعــه بــرای ایفــای
مســئولیت هــای مهــم در زندگــی افــراد اســت.
دکتــر حمیدرضــا صبــا بــا بیان ایــن که دانشــجویان
بــا ورود بــه دانشــگاه آمــاده ورود بــه فصــل نوینــی
از زندگــی خــود مــی شــوند افــزود :اولیــن رســالت
دانشــجویان کســب علــم و دانــش ونقــش آفرینــی
مثبــت در کســب قلــه هــای علــم و فنــاوری اســت.
وی ادامــه داد :محیــط دانشــگاه تفــرش محیطــی
مناســب بــرای پژوهــش و آمــوزش اســت و جامعــه
دانشــگاهی تفــرش اعــم از اســاتید و کارمنــدان
محیطــی آرام بــرای فعالیــت هــای آموزشــی و
پژوهشــی دانشــجویان فراهــم نمــوده انــد تــا
دانشــجویان بــا برنامــه ریــزی الزم ،از ایــن فرصتــی
کــه دانشــگاه بــرای آنــان فراهــم نمــوده اســت در
جعــت علــم آمــوزی ،خودســازی و اعتمــاد بــه

نفــس حداکثــر بهــره منــدی را داشــته باشــند.
سرپرســت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
در دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن آییــن گفت:کســب
علــم و انتخــاب الگــوی مناســب بــرای موفقیــت
در کســب علــم و دانایــی دو رســالت مهــم
دانشــجویان در بــدو ورود بــه محیــط دانشــگاه اســت.
حجــت االســام محســن قربانــی گفــت :شــهدا
از جملــه شــهید دکتــر چمــران و اســتادان الگــوی
مناســبی بــرای دانشــجویان مــی باشــند کــه
دانشــجویان بایــد از ظرفیــت علمــی آنــان در کســب
قلــه هــای علــم و فنــاوری اســتفاده نماینــد.وی بــا
بیــان ایــن کــه مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام
دوم انقــاب بــه اخــاق و معنویــت و علــم و پژوهــش
توجــه نمــوده انــد تصریــح کــرد :دانشــجویان بایــد
ضمــن ســرلوحه قــراردادن بیانــات مقــام معظــم
رهبــری در بیانیــه گام دوم انقــاب در کنــار فعالیــت
هــای علمــی و پژوهشــی خــود بــه فعالیــت هــای
مذهبــی نیــز پرداختــه و ایمــان خــود را شــارژ
نماینــد .معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه
تفــرش نیــز در ایــن آییــن ضمــن معرفــی واحــد
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
آموزشــی اســت.دکتر اســماعیل نظــری بــا اشــاره
بــه ایــن کــه مقطــع کارشناســی یکــی از مقاطــع
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حســاس و بــا اهمیــت در دوران دانشــجویی اســت
افــزد :دانشــجویان بایــد در ایــن مقطــع علــم آمــوز
بــوده و از ســطحی نگــری دوری نماینــد.وی بــا بیــان
ایــن کــه دانشــگاه تفــرش یکــی از دانشــگاه هــای
موفــق کشــور در قبولــی کنکــور کارشناســی ارشــد
اســت افــزود :حفــظ ایــن موقعیــت ممتازدانشــگاه
تفــرش در گــرو بهتــر درس خوانــدن دانشــجویان و
تــاش علمــی آنان اســت.دکتر علــی پارســیان معاون
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن
آییــن بــه معرفــی تمامــی واحدهــای معاونــت و
دســتاوردهای آن در حــوزه ای فرهنگی و دانشــجویی
پرداخــت .پخــش کلیــپ ،موســیقی آیینــی و اجــرای
شــعر توســط شــاعر آیینــی و ادای احتــرام بــه
مقــام شــامخ شــهدای گمنــام دانشــگاه و تجدیــد
میثــاق بــا آرمانهــای امــام (ره) و شــهدا از مهمتریــن
برنامــه هــای جانبــی ایــن مراســم بــود کــه هشــتم
و نهــم مهرمــاه در دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد.
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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
اجتماعــی و نابهنجــاری هــای رفتــاری و تدویــن
آئیــن نامــه ای مبنــی بــر حــوزه فعالیــت کانــون
هــا و انجمــن هــای دانشــگاه در فضــای مجــازی بــه
یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای مــا در حــوزه
امــور فرهنگــی تبدیــل شــده اســت.
علــی پارســیان در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه برنامــه هایــی دانشــگاه تفــرش بــرای دانشــجویان
جدیدالــورود دارد ،اظهــار کــرد :بــه منظــور آگاهــی
والدیــن از چالــش هــا و ناهنجــاری هــای مربــوط
بــه فرزندانشــان در دانشــگاه ،در روزهــای  27و 28
شــهریور مــاه در اولیــن مرحلــه از اجــرای طــرح
«خانــه و دانشــگاه» ،خانــواده هــای دانشــجویان
جدیدالــورود در جریــان کلیــه اقدامــات دانشــگاه در
حــوزه هــای فرهنگــی و دانشــجویی قــرار گرفتنــد
و از طریــق مســئوالن غرفــه هــای فرهنگــی نیــز
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
ایــن خطــرات و راهکارهــای مقابلــه بــا آنهــا آشــنا
شــدند .همچنیــن خانــواده هــا در اولیــن مرحلــه از
اجــرای ایــن طــرح بــا هدایــت مســئولین مربوطــه از
ســاختمان هــا و مجموعــه هــای خوابگاهــی دانشــگاه
بازدیــد کردنــد و اطالعــات کافــی را در خصــوص
محــل اســتقرار فرزنــدان خــود بدســت آوردنــد.
پارســیان بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه در روزهــای
هشــتم و نهــم مهرمــاه ســال جــاری در دومیــن
مرحلــه از اجــرای طــرح «خانــه و دانشــگاه» برنامــه
هــای ویــژه ای را بــرای دانشــجویان جدیدالــورود
در نظــر گرفتــه اســت ،گفــت :طــی ایــن مراســم
دانشــجویان بــا ضــرورت هــای حــوزه هــای فرهنگــی
و دانشــجویی آشــنا مــی شــوند و نــکات الزم را از
زبــان معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه
مــی شــنوند.معاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه
تفــرش ادامــه داد :ســومین مرحلــه ایــن طــرح در
طــول ســال تحصیلــی و در قالــب برگــزاری کارگاه،
جلســات مشــاوره وبرنامــه هــای تفریحــی بــرای
دانشــجویان برگــزار مــی شــود و دانشــجویان در
مقابــل هرگونــه تهدیــدات اجتماعــی از قبیــل
مشــکالت فضــای مجــازی ،ناهنجــاری هــای رفتــاری
و ...واکســینه مــی شــوند.وی بــا اشــاره بــه مشــکالتی
کــه ایــن دانشــگاه در حــوزه امــور فرهنگــی و
دانشــجویی بــا آن مواجــه اســت ،گفــت :متاســفانه
در حــال حاضــر آئیــن نامــه مشــخصی بــرای
فعالیــت کانــون هــا و انجمــن هــا دانشــگاه در فضــای

مجــازی وجــود نــدارد و چارچــوب معینــی بــرای
حــوزه فعالیــت ایــن بخــش هــا در نظــر گرفتــه
نشــده اســت .تدویــن ایــن آئیــن نامــه و حــل
نابهنجــاری هــای رفتــاری بــه یکــی از اصلــی
تریــن دغدغــه هــای مــا تبدیــل شــده اســت.
حــوزه دانشــجویی درصــدد اســت بــا تأســیس
دفتــری در رابطــه بــا خانــواده و دانشــگاه،
نابهنجــاری هــای موجــود را بــا کمــک خانــواده
هــا حــل و فصــل کنــد و از ظرفیــت موجــود در
راســتای برطــرف کــردن مشــکالت فرهنگــی و
دانشــجویی دانشــگاه اســتفاده کنــد.وی بــا تاکیــد
بــر اینکــه تمــام دانشــجویان جدیدالــورود ایــن
دانشــگاه از خدمــات خوابــگاه هــای دانشــگاه
بهــره منــد شــده انــد ،بیــان کــرد :در حــال
حاضــر دو خوابــگاه بــرای پســران در داخــل
دانشــگاه و ســه خوابــگاه هــم بــرای دختــران وجــود
دارد کــه بــه همــت خیریــن در آینــده چهارمیــن
مجموعــه خوابگاهــی در محوطــه اصلــی دانشــگاه بــه
بهــره بــرداری مــی رســد و خوشــبختانه تــا کنــون
دانشــگاه تفــرش از ایــن حیــث بــا مشــکلی روبــرو
نبــوده اســت .همچنیــن یــک مجموعــه خوابگاهــی
نیــز بــرای دانشــجویان قدیمــی در ســطح شــهر
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 کامــا دولتی
اداره مــی شــوند و تحــت نظــارت کامــل ســازمان
امــور دانشــجویان قــرار دارنــد .همچنیــن شــهریه
تمــام شــده خوابــگاه هــای خودگــران ســطح شــهر
نیــز از ســوی ســازمان امــور دانشــجویان تعییــن
مــی شــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت تمــام
شــده ایــن خوابــگاه هــا هنــوز بــه دانشــگاه ابــاغ
نشــده اســت ،هیــچ مبلغــی تــا کنــون از دانشــجویان
دریافــت نشــده اســت.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه تفــرش بــا
اشــاره بــه اقداماتــی کــه حــوزه امــور دانشــجویی در
بخــش ســلف و غذاهــای دانشــجویی انجــام داده
اســت ،بیــان کــرد :در گذشــته ســلف دانشــگاه بــه
صــورت دانشــجویی اداره مــی شــد و بــه شــیوه
ســنتی غــذا مــی پخــت و در اختیــار دانشــجویان
مــی گذاشــت کــه خوشــبختانه ســال گذشــته
توانســتیم بــا بــرون ســپاری و صنعتــی کــردن ایــن
ســلف خدمــات مطلــوب تــری را بــه دانشــجویان
ارائــه دهیــم .در حــال حاضــر در رســتوران دانشــگاه
بســته بــه نــوع غــذا کــه مــی توانــد کــم هزینــه،
متوســط هزینــه و پــر هزینــه باشــد ،قیمــت غــذا هــا
از  1300تــا  2000تومــان بــرای هــر وعــده متغییــر
اســت و در ســلف دیگــر دانشــگاه نیــز کلیــه غذاهــا
بــه صــورت کامــا رایــگان در اختیــار دانشــجویان

قــرار مــی گیــرد کــه تمــام ایــن مبلــغ توســط
دانشــگاه پرداخــت مــی شــود.وی بــا بیــان اینکــه
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
کنــد نــرخ غذاهــا را ثابــت نگــه دارد .هــم اکنــون
دانشــگاه در تهیــه برخــی از اقــام اولیــه ماننــد
گوشــت ،برنــج ،روغــن و  ...بــا مشــکالتی مواجــه
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
فرمانــدار شهرســتان تفــرش بــه اتفــاق بخشــدار
محتــرم شهرســتان شــامگاه یکشــنبه بیســت و یکــم
مهرمــاه از خوابــگاه دانشــجویی مطهــری دانشــگاه
واقــع در داخــل شــهر بازدیــد نمودنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،در ایــن بازدیــد کــه
بــا حضــور رییــس دانشــگاه  ،معاونیــن دانشــجویی
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
نزدیــک بــه بررســی مســائل و مشــکالت پیــش
روی دانشــجویان پرداختــه و دســتور رســیدگی بــه
مشــکالت آنــان را بــه مســئوالن مربوطــه صــادر
نمودنــد.

دانشجوی دانشگاه تفرش مقام اول جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور را کسب کرد
دانشــجوی دانشــگاه تفــرش مقــام اول ســی
و چهارمیــن دوره جشــنواره قــرآن و عتــرت
دانشــجویان کشــور در رشــته ر را کســب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش ،علــی
موالیــی دانشــجوی کارشناســی رشــته مهندســی
نقشــه بــرداری دانشــگاه تفــرش مقــام اول رشــته
ترتیــل ســی و چهارمیــن دوره جشــنواره قــرآن و
عتــرت دانشــجویان دانشــگاه هــای سراســر کشــور

را کســب کــرد.
ســیوچهارمین دوره جشــنواره سراســری قــرآن و
عتــرت دانشــجویان بــا حضــور  ۴۵۰نخبــه قرآنــی
از دانشــگاههای سراســر کشــور در  ۳۴رشــته
در بخشهــای آوایــی ،معارفــی ،هنــری ،ادبــی،
پژوهشــی و فنــاوری دهــم لغایــت یازدهــم مهرمــاه
بــه میزبانــی دانشــگاه قــم برگــزار گردیــد.

اعزام دانشجویان دانشگاه تفرش به پیاده روی اربعین
مســئول ســتاد اربعیــن دانشــجویی دانشــگاه تفــرش
از اعــزامکاروان ایــن دانشــگاه بــرای حضــور در
مراســم پیــاده روی اربعیــن خبــر داد.
محمــد محمــدی در حاشــیه مراســم بدرقــه کاروان
دانشــجویی بــا خبرنــگار روابــط عمومــی گفــت۲۴:
نفــر از بــرادران دانشــجوی دانشــگاه تفــرش در قالــب
کاروان دانشــجویی بــه مراســم پیــاده روی اربعیــن
اباعبــداهلل(ع) اعــزام شــدند.وی در ادامــه از تمامــی

مســئولین دانشــگاه اعــم از مســئول محتــرم نهــاد
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه تفــرش،
رئیــس محتــرم دانشــگاه وتمامــی مســئولین عزیــز
دانشــگاه وخیرینــی کــه در ایــن امــر کمــک رســانی
کردنــد تشــکر و سپاســگزاری نمــود.
الزم بــه ذکــر اســت کارمنــدان دانشــگاه تفــرش نیــز
در قالــب کاروان وانفــرادی بــه ایــن مراســم اعــزام
شــدند.

جشنواره درون دانشگاهی حرکت در دانشگاه تفرش برگزار شد
جشــنواره درون دانشــگاهی حرکــت بــا هــدف
معرفــی دســتاوردهای انجمــن هــای علمــی
دانشــجویی بــه مــدت دو روز در تاریــخ  ۱۴و ۱۵
مهرمــاه در صحــن دانشــکده علــوم دانشــگاه تفــرش
برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن رویــداد کــه بــه
همــت انجمنهــای علمــی دانشــجویی و بــا حمایــت
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی و مدیریــت فرهنگی
و اجتماعــی دانشــگاه برگــزار گردیــد ،انجمنهــای
علمــی اقــدام بــه ثبــت نــام از دانشــجویان عالقمنــد

بــه فعالیــت هــای علمــی نمــوده و نشــریات و
دســتاوردهای علمــی خــود را بــه نمایــش گذاشــتند.
ایــن جشــنواره دانشــگاهی دانشــگاهی نمــاد بــارز
همدلــی و همــکاری دانشــجویان بــرای انجــام
کارهــای علمــی و تحقیقاتــی اســت بــه مــدت
دوروز وبــا هــدف ایجــاد نشــاط دانشــجویی و جــذب
دانشــجویان بــه فعالیتهــای علمــی و همچنیــن
زمینــه ســازی بــه منظــور شــرکت در جشــنواره
ملــی حرکــت بــه صــورت نمایشــگاهی و بیــن
هشــت انجمــن علمــی برگــزار گردیــد.
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