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پیام تسلیت هیات رئیسه دانشگاه تفرش در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــردار ح ــهادت س ــی ش در پ
هیــات رئیســه دانشــگاه تفــرش در پیامــی شــهادت 
ــد. ــلیت گفتن ــلیمانی را تس ــم س ــاج قاس ــردار ح س

ــه  ــام ب ــن پی ــن ای ــی، مت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــل اســت: شــرح ذی

 َ ــُدوا اللَّ ــا عاَه ــوا م ــاٌل َصَدق ــَن ِرج ــَن الُمؤِمنی » ِم
َعلَیــِه  َفِمنُهــم َمــن َقضینَحَبــُه َوِمنُهــم َمــن یَنَتِظــُر  

ــًا ــوا تَبدی ل ــا بَدَّ َوم
شــهادت ســردار ســرافراز اســام و والیــت، ســپهبد 
و  ابوالمهــدی  و شــهید  قاســم ســلیمانی  حــاج 
جمعــی از مجاهــدان، بــه دســت دولــت جنایتــکار و 
تروریســت آمریــکا را بــه محضــر حضــرت بقیــه الل 

االعظــم، رهبــر معظــم انقــاب، ملــت ایــران و همــه 
ملــت هــای مســلمان تبریــک و تســلیت عــرض مــی  
نمایم.حــاج قاســم ســلیمانی از یــادگاران دوران دفاع 
مقــدس بــود، کــه بــا اخــاص و مجاهــدت  شــجاعانه 
در جبهــه هــای حــق علیــه باطــل بــه دفــاع از کیــان 
ایــن ســرزمین الهــی و امنیــت مــردم ایــران پرداخت 
و پــس از ســال ها مبــارزه و حضــور در خــط مقــدم 
مبــارزه بــا داعــش و تروریســت های منطقــه، در پــی 
حملــه جنایتکارانــه تروریســم دولتــی امریکایــی بــه 
یــاران شــهیدش پیوســت.بی تردیــد شــهادت ســردار 
ســلیمانی و ذرات مطهــر خــون پــاک او جــان تازه ای 
بــه انســجام ملــی و مقاومــت اســامی خواهــد داد و 

ــه  ــارزه و مقابل ــه مب ــود  ک ــد ب ــی خواه ــاز حرکت آغ
بــا آمریــکا در همــه زمینــه هــای نظامــی، سیاســی، 
ــر  ــاوری را بســیار افزونت ــی و علمــی و فن بیــن الملل
ــک گام  ــامی را ی ــاب اس ــد و انق ــی کن ــل م از قب
ــه  ــه و جامع ــات رییس ــد برد.هی ــر  خواه ــه جلوت ب
دانشــگاهی دانشــگاه تفــرش بــا انــدوه فــراوان ضمــن 
ــات را  ــو درج ــال عل ــدای متع ــت از خ ــرض تعّزی ع
بــرای روح امــام راحــل و همــه شــهدای عزیــز انقاب 

اســامی و محــور مقاومــت  مســئلت مــی نمایــد.
هیات رئیسه دانشگاه تفرش

پیام تسلیت بسیج اساتید دانشگاه تفرش در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
ــِه  »َواَل تَْحَســَبنَّ الَّذیــَن ُقِتُلــوا فِــی َســبیِل اللَـّ
یُرْ َزُقــوَن« رَ بِّهــْم  ِعنــَد  أَْحَیــاٌء  بَــْل  أَْمَواتًــا  

اســت  معطــری  و  خوشــبو  گل  شــهادت، 
خداونــد  برگزیــدگان  دســت  جــز  کــه 
رســد. نمــی  آن  بــه  انســانها،  میــان  در 

ــیج  ــه العالی(بس ــد ظل ــری م ــم رهب ــام معظ   )مق
اســاتید دانشــگاه تفــرش، شــهادت مجاهــد عالیقــدر، 
قاســم  حــاج  »ســپهبد  اســام  رشــید  ســردار 
ــر  ــی عص ــرت ول ــدس حض ــر مق ــلیمانی را محض س
)عــج(، رهبــر عظیــم الشــان انقــاب اســامی 

ــرور  ــهید پ ــر و ش ــت بصی ــی(، مل ــه العال ــد ظل )م
ایــران اســامی، نیروهــای جــان برکــف ســپاه 
معظــم  خانــواده  اســامی،  انقــاب  پاســداران 
نمایــد. تبریــک وتســلیت عــرض مــی  شــهدا، 
                                                              بسیج اساتید دانشگاه تفرش

پیام تسلیت بسیج دانشجویی دانشگاه تفرش در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

بسم الل الرحمن الرحیم
تــاش  پــاداش  رهبری:شــهادت  معظــم  مقــام 
بی وقفــه ی او در همــه ی ایــن ســالیان بــود، بــا 
ــی کار او و راه او  ــّوه ی اله ــول و ق ــه ح ــن او ب رفت
متوّقــف و بســته نخواهــد شــد، ولــی انتقــام ســختی 
ــد  ــت پلی ــه دس ــت ک ــی اس ــار جنایتکاران در انتظ
ــه ی  ــهدای حادث ــر ش ــون او و دیگ ــه خ ــود را ب خ

ــد. ــب آلودن دیش
۱۳/۱۰/۱۳۹۸     در نیمــه هــای شــب جمعــه 

ــم  ــاج قاس ــهید ح ــرافراز ش ــردار س ــزرگ س روح ب
ــن  ــهیدان و ۷۲ ت ــاالر ش ــید و س ــه س ــلیمانی ب س
ــر  ــه باردیگ ــاران آن حضــرت پیوســت.اقدامی ک از ی
تروریســم امریــکا را نشــان داد و باعــث تثبیــت افــول 
و زوال امریــکا شــد.این اقــدام پلیــد باردیگــر موجــب 
انزجــار تمــام ملــت ایــران و منطقــه از آمریــکا شــد.

رژیــم تروریســت آمریــکا بایــد بداند،ملــت ایــران بــا 
ایــن شــهادت هــا بیــدار تــر مــی شــود.اگر مــا قاســم 
ســلیمانی را از دســت دادیــم ،امــروز قاســم ســلیمانی 

ــام  ــد شــدند.آمریکا منتظــر انتق هــای دیگــری متول
ــا  ــه ت ــد ک ــد و بدان ــا باش ــز م ــران عزی ــخت ای س
ــران آرام نخواهــد نشســت. ــت ای ــام ســخت، مل انتق

بســیج دانشــجویی دانشــگاه تفــرش ایــن شــهادت را 
بــه صاحــب االمر)عجــل الل تعالــی فرجــه شــریف(، 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی و ملــت شــریف ایــران 

تبریــک و تســلیت عــرض میکنــد...
والسام علیکم و رحمه الل

                        بسیج دانشجویی دانشگاه تفرش
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 امام جمعه تفرش در تجمع ضد امریکایی دانشگاهیان دانشگاه تفرش عنوان کرد:
شهادت سردار سلیمانی نشانه ضعف و ترس دشمنان از جبهه مقاومت است

امــام جمعــه شهرســتان تفــرش بــا محکــوم کــردن 
ــهادت  ــه ش ــکا در ب ــت آمری ــه دول ــدام جنایتکاران اق
رســاندن ســردار ســلیمانی گفــت: ایــن اقــدام 
ــف  ــان از ضع ــکا نش ــه و تروریســتی آمری جنایتکاران

ــت دارد. ــه مقاوم ــمنان از جبه ــرس دش و ت
بــه گــزارش روابــط عمومــی، حجــت االســام 
میرزایــی روز شــنبه در تجمــع ضــد امریکایــی 
بــه  اعتــراض  تفــرش در  دانشــگاهیان دانشــگاه 
ــد  ــهادت مجاه ــکا در ش ــتی آمری ــات تروریس عملی
نســتوه ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی  در مســجد 
حضــرت ابوالفضــل )ع( دانشــگاه تفــرش افــزود: 
ــهادت  ــه ش ــردار را ب ــه س ــبانه و بزدالن ــکا ش امری
رســاند کــه ایــن اقــدام بــرای ابرقدرتــی ماننــد امریکا 
افتخــار نیســت و نشــان از ضعــف و تــرس امریــکا از 
مقاومــت و اســتواری ســردار حــاج قاســم ســلیمانی 
دارد.وی ادامــه داد: امــا شــهادت بــرای ســردار افتخار 
اســت چــون بــه جهانیــان ثابــت نمــود کــه امریــکا 
کــه تــا دیــروز نتوانســت در مقابــل ســردار ســلیمانی 
ــان  ــه آن ــبانه و بزدالن ــتد ش ــت بایس ــه مقاوم و جبه
ــتان  ــه شهرس ــام جمع ــرار داد.ام ــدف ق ــورد ه را م
ــردار  ــهادت س ــت ش ــرد: حکم ــح ک ــرش تصری تف
ســلیمانی در ایــن بــود کــه بــه همــگان ثابــت نمایــد 

ســردار ســلیمانی هــا معتقدنــد مجاهــدت بــه انــدازه 
کافــی بــرای رســیدن بــه هــدف کفایــت نمــی کنــد 
و بــرای رســیدن بــه هــدف بایــد ماننــد امام حســین 
)ع( خونشــان بــر زمیــن ریــزد تــا سرنوشــت عالمــی 
ــا بیــان  ــی ب را تغییــر بدهند.حجــت االســام میرزای
ایــن کــه راه رســیدن بــه هــدف متعالــی ایــن اســت 
کــه یــک جرایــان را بــه هــدف برســاند اظهار داشــت: 
ــهید  ــی ش ــراق آرزوی قلب ــرزمین ع ــهادت در س ش
ــد  ــان معتق ــرا ایش ــود زی ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ح
ــر مــی  ــه هــدف خــود نزدیکت ــا شــهادت ب ــد ب بودن
شــوند همانطــور کــه امــام حســین )ع( بــا شــهادت و 
نثــار خــون خــود بــه هــدف خــود نزدیکتــر گردیــد.

وی افــزود: انجــام امــور بــرای رضایــت خداونــد رمــز 
مانــدگاری و جاودانگــی ســردار شــهید حــاج قاســم 
ــزرگ اســامی اســت  ــوب جامعــه ب ســلیمانی در قل
ــل  ــود ماحص ــهادت خ ــا ش ــلیمانی ب ــردار س ــه س ک
عمــری مجاهــدت صادقانــه خــود را دریافــت نمــود 
ــردار  ــهادت س ــرش ش ــتان تف ــه شهرس ــام جمع .ام
ــک اشــتر و  ــخ شــهادت مال ــرار تاری ــلیمانی را تک س
ــن  ــن )ع( از ای ــرت امیرالمؤمنی ــر حض ــی و تاث نگران
فقــدان  عنــوان کــرد و گفــت: ســردار ســپهبد قاســم  
ــاد  ــان و نم ــتر زم ــک اش ــق مال ــه ح ــلیمانی ب س

ــیر  ــه در مس ــانی مخلصان ــار و جانفش ــت، ایث مقاوم
ــد  ــع ض ــود.در تجم ــت ب ــاع از عدال ــت و دف حقانی
امریکایــی  دانشــگاهیان دانشــگاه تفــرش در اعتراض 
بــه عملیــات تروریســتی آمریــکا در شــهادت مجاهــد 
نســتوه ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی 
ایشــان  گرانقــدر همــراه  و شــهدای  المهنــدس 
ــگاه  ــس دانش ــرش، ریی ــتان تف ــه شهرس ــام جمع ام
ــم  ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه ــرش، مس تف
رهبــری در دانشــگاه تفــرش، مســئولین محلــی 
ــگاه  ــاتید دانش ــجویان و اس شهرستان،کارکنان،دانش

ــرش حضــور داشــتند. تف
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آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه تفرش برگزار شد

از  پژوهــش  هفتــه  رســیدن  فــرا  بــا  همزمــان 
پژوهشــگران و فنــاوران برتــر دانشــگاه تفــرش طــی 
ــا حضــور دکتــر ناصــر اســکندری مدیــر  مراســمی ب
کل دفتــر فنــی و مهندســی معاونــت توزیــع توانیــر، 
ــرق  ــع ب ــل شــرکت توزی ــه داد مدیرعام ــدس ال مهن
اســتان مرکــزی، مهنــدس شــبیهی مدیرعامــل بــرق 
ــن شــرکتها،تقدیر و  ــن پژوهشــی ای ــر و معاونی باخت

تجلیــل شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی، رئیــس دانشــگاه تفرش 
ــه  ــش ب ــه پژوه ــک هفت ــن تبری ــن ضم ــن آیی در ای
پژوهشــگران و فنــاوران دانشــگاه تفــرش گفــت: 
دانشــگاه تفــرش بــا قدمــت ۳۲ ســال و بــا ۸۵ عضــو 
ــا  ــاط ب ــف ارتب ــات علمــی در حــوزه هــای مختل هی
صنعــت، شــرکت هــای دانــش بنیــان و مراکــز رشــد 
ــگاه  ــوان دانش ــه عن ــتان ب ــطح اس ــاوری در س و فن
ــه ماموریــت هــای آموزشــی و پژوهشــی  شــاخص ب
خــود بــا جدیــت ادامــه مــی دهد.دکتــر حمیدرضــا 
ــه  ــوان ب ــد ت ــرش در ح ــگاه تف ــزود: دانش ــا اف صب
ــترهای الزم  ــدن بس ــق ش ــه محق ــود ک ــالت خ رس
ــرای ایجــاد دانشــگاه هــای نســل ســوم و چهــارم  ب
ــارز آن  ــداق ب ــه مص ــت ک ــوده اس ــل نم ــت، عم اس
ــا صنعــت و انعقــاد قراردادهــای آموزشــی  ارتبــاط ب
ــور  ــتان و کش ــع اس ــا صنای ــش ب ــی و پژوه تحقیقات
اســتان  بــودن  کرد:صنعتــی  تصریــح  اســت.وی 
مرکــزی و حمایــت مســئوالن اســتان زمینــه را 
بــرای افزایــش فعالیــت هــای پژوهشــی و ارتبــاط بــا 
صنایــع اســتان بــرای دانشــگاه تفــرش فراهــم نمــوده 
و ایــن دانشــگاه را بــه دانشــگاه پیشــتاز و ســرآمد در 
ارتبــاط بــا صنعــت در اســتان تبدیــل نمــوده اســت.

ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــت نه سرپرس
در دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن آییــن گفــت: 
ــردی  ــای راهب ــه ه ــی از عرص ــش یک ــه پژوه عرص
ــادآوری  ــا ی ــی ب اســت.حجت االســام محســن قربان
ســخنان مقــام معظــم رهبــری مــد ظلــه العالــی کــه 
امــروز دو مولفــه مهــم ثــروت و علــم بــر کشــور هــا 
ســلطه دارد افــزود: امریــکا بــا بکارگیــری  دو مولفــه 
ثــروت و علــم بــه قطــب اول علمــی جهــان تبدیــل 
ــه  ــا پژوهــش ب ــش ب شــده اســت.وی ادامــه داد: دان
دســت مــی آیــد و خداونــد نیــز علــم را بــه صــورت 
ــه و  ــه زمین ــد ک ــی ده ــرار م ــور در دل کســانی ق ن
ظرفیــت علــم آمــوزی و پژوهــش را در خــود ایجــاد 

نمــوده باشــند
.مدیــر کل دفتــر فنــی و مهندســی معاونــت توزیــع 
ــران از  ــور ای ــت: کش ــن گف ــن آیی ــز در ای ــر نی توانی
تــوان و ظرفیــت هــای مناســب پژوهشــی برخــوردار 
اســت کــه در ایــن راســتا ارتبــاط دانشــگاه بــا 
ــد. ــی باش ــوردار م ــت بســزایی برخ ــت از اهمی صنع

دکتــر ناصــر اســکندری بــا بیــان ایــن کــه دانشــگاه 
از تــوان علمــی و پتانســیل حــل مشــکل برخــوردار 
اســت ادامــه داد: پژوهشــها در دانشــگاه در مــرز 

ــت  ــن راســتا صنع ــی شــود و در ای ــش انجــام م دان
ــای  ــوژی ه ــود و ورود تکنول ــعه و بهب ــد توس نیازمن
نویــن اســت، کــه نیازمنــد پژوهــش هــای کاربــردی 
ــار از  ــورد انتظ ــه م ــرد: نتیج ــح ک ــت.وی تصری اس
ــه  ــوژی ب ــل تکنول ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه  تبدی
ثــروت و تبدیــل علــم بــه تکنولــوژی و تولیــد علــم 
اســت.دکتر اســکندری موانــع قانونــی، فرهنگــی 
و تخصیــص اعتبــارات ناکافــی و تقاصــا محــور 
نبــودن پــروژه هــای دانشــگاهی را از مهمتریــن 
ــوان  ــت عن ــا صنع ــاط ب ــگاهها در ارتب ــع دانش موان
ــهم ۲۳/۴  ــا س ــی ب ــره جنبوب ــه داد: ک ــود و ادام نم
ــگاه اول را  ــی جای ــص داخل ــد ناخال درصــدی از تولی
در تحقیــق و توســعه داراســت و بعــد از آن آلمــان و 
ژاپــن رتبــه دوم و ســوم تحقیــق و توســعه را دارنــد 
ــی اســت کــه در کشــور  ــح کــرد: ایــن در حال تصری
مــا کمتــر از یــک درصــد تولیــد ناخالــص ملــی بــه 
ــه اســت.وی  ــق و توســعه اختصــاص یافت ــر تحقی ام
اجــرای فرصــت مطالعاتــی اعضــا هیــات علمــی 
دانشــگاه هــا در صنعــت، طــرح دانشــجوی دکتــری 
مشــترک، ایجــاد کمیتــه هــای تحقیقــات در کلیــه 
ــش  ــزی پژوه ــه ری ــتانی و برنام ــای اس ــرکت ه ش
هــای بنیادیــن در بخــش بــرق را از مهمتریــن 
اولویــت هــای وزارت نیــرو در امــر پژوهــش عنــوان 
نمود.مدیرعامــل توزیــع بــرق اســتان مرکــزی نیــز در 
ایــن آییــن از جــذب  مجــوز جــذب  ســرباز نخبــه 
ــد در  ــی ارش ــع کارشناس ــان مقط ــارغ التحصی از ف
 IT ــان و ــوم انس ــی، عل ــوم اجتماع ــای عل ــوزه ه ح
خبــر داد.مهنــدس محمــد الــه داد گســترش ایجــاد 
فرصــت هــای مطالعاتــی در حــوزه بــرق را ضــروری 
دانســت و افــزود: بــرای اولیــن بــار در کشــور 
ــگاه در  ــاتید دانش ــی اس ــت مطالعات ــه فرص تفاهم نام
توزیــع بــرق اســتان مرکــزی بیــن دانشــگاه تفــرش و 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان مرکــزی منعقــد 

شــده اســت.

در ایــن آییــن از ۱۴ عضــو هیــات علمــی پژوهشــگر 
و فنــاور برتــر دانشــگاه؛ دکتــر علــی کاظمــی رتبــه 
ــور   ــدی پ ــن مه ــر رامی ــر، دکت ــگر برت اول پژوهش
ــت  ــد حکم ــر حام ــر، دکت ــگر برت ــه دوم پژوهش رتب
ــی  ــرا بن ــر زه ــر، دکت ــگر برت ــوم پژوهش ــه س رتب
عامریــان، دکتــر محمــد جــواد عبدالهــی فــرد، دکتــر 
ــی  ــی ملک ــر عل ــی و دکت ــقانی فراهان ــهیل واش س
ــا  ــد رض ــر محم ــر، دکت ــته تقدی ــگران شایس پژوهش
برومنــد پژوهشــگر دارای طــرح پژوهشــی برتــر، لیــا 
ــر،  بدخشــیان پژوهشــگر دانشــجویی شایســته تقدی
دکتــر مجتبــی پیشــوایی، دکتــر محمــد قاســم 
ســحاب، دکتــر  رامیــن مهــدی پــور، دکتــر حســین 
ــز  ــاالن مرک ــم شــریفی فع ــر  ابراهی ــدری و دکت حی
رشــد دانشــگاه، قدردانــی و تجلیــل بــه عمــل آمــد.

الزم بــه ذکــر در حاشــیه ایــن مراســم دکتــر 
ــی  ــر فن ــرم دفت ــر کل محت ــکندری مدی ــر اس ناص
ــل  ــر عام ــر، مدی ــع توانی ــت توزی ــی معاون و مهندس
ــر  ــر و مدی ــه ای باخت ــرق منطق ــرکت ب ــرم ش محت
عامــل محتــرم شــرکت توزیــع بــرق اســتان مرکــزی 
دانشــگاه  پژوهشــی  دســتاوردهای  نمایشــگاه  از 
تفــرش کــه بــه مناســبت هفتــه پژوهــش در صحــن 
دانشــکده مهندســی دانشــگاه تفــرش برپــا گردیــده 

ــد. ــد نمودن ــود بازدی ب
ــت  ــریفی سرپرس ــر ش ــط دکت ــه توس ــت بیانی قرائ
ــی  ــر کاظم ــخنرانی دکت ــگاه، س ــد دانش ــز رش مرک
ــال ۹۸ در  ــزی در س ــتان مرک ــر اس ــگر برت پژوهش
حــوزه فنــی مهندســی و  پژوهشــگر برتــر دانشــگاه 
تفــرش و دکتــر برومنــد پژوهشــگر دارای طــرح 
ــه  ــده رتب ــرش و دارن ــگاه تف ــر دانش ــی برت پژوهش
ــت  ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــی برت ــرح پژوهش ــوم ط س
اســتان مرکــزی در ســال ۹۸ ازدیگــر برنامــه هــای 
آییــن تجلیــل از پژوهشــگران برتــر دانشــگاه تفــرش 
ــاوری  ــت پژوهشــی و فن ــه همــت مدیری ــود کــه ب ب

ــد. ــزار گردی ــرش برگ ــگاه تف دانش
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رئیــس دانشــگاه تفــرش در پیامــی ســالگرد حماســه 
۱۶ آذر را بــه جامعــه علمــی و دانشــگاهی کشــور بــه 

خصــوص دانشــجویان محتــرم تبریــک گفــت.
ــر  ــام دکت ــن پی ــی، مت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــا صب حمیدرض
ــادآور  ــران ، ی ــگاهی ای ــه دانش ــرای جامع ۱۶ آذر ب
ــه از حضــور هوشــمندانه  آغــازی پرشــکوه و مقتدران
و اثــر بخــش دانشــگاهیان در رویدادهــای حماســی و 

مانــدگار کشــور اســت.
در ایــن روز تــاش استبدادســتیزی دانشــجویان 
ــریعت  ــدی ش ــارز مه ــجوی مب ــه دانش ــژه س ــه وی ب
رضــوی، احمــد قندچــی و مصطفــی بــزرگ نیــا کــه 
خــون خــود را در ایــن راه نثــار کردنــد، نقطــه عطفی 
ــرای آگاهــی بخشــی مــردم ایــران و آغــاز مبــارزه  ب

ــگاه و  ــرف دانش ــزت و ش ــام آور ع ــتبداد و پی ــا اس ب
ــر ســلطه  نمــاد مقاومــت جامعــه دانشــگاهی در براب

ــد. ــی گردی خارجــی و خودکامگــی داخل
ــوان  ــه عن ــگاهیان ب ــجویان و دانش ــک دانش ــی ش ب
ــواره در  ــی هم ــاد آگاه ــداری و نم ــداران بی پرچم
از  حســاس  برهه هــای  و  تاریخــی  بزنگاه هــای 
انقــاب شــکوهمند اســامی گرفتــه تــا هشــت ســال 
ــنگر  ــس از آن در س ــال های پ ــدس و س ــاع مق دف
بازســازی، پیشــرفت و آبادانــی در صــف مقــدم 
داشــته اند. قــرار  حماسه ســازی  و  نقش آفرینــی 

خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  ضمــن  اینجانــب 
شــهدای جنبــش دانشــجویی، ایــن روز را بــه تمامــی 
ــی  ــجویان گرام ــوص دانش ــور بخص ــجویان کش دانش
ــک و  ــه تبری ــگان جامع ــرش و فرهیخت ــگاه تف دانش

ــا  ــه ب ــت ک ــد اس ــم.  امی ــی نمای ــرض م ــت ع تهنی
فراگیــری علــم، دانــش، اخــاق و بصیــرت سیاســی 
در ســایه منویــات مقــام معظــم رهبــری« مــد ظلــه 
ــامی  ــاب اس ــای انق ــان ه ــیر آرم ــی« در مس العال
ــران اســامی  ــان ای شــاهد شــکوفایی کشــور عزیزم

ــیم. باش
                                       حمیدرضا صبا

                                  رئیس دانشگاه تفرش

در آیین معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر  هفته پژوهش استان مرکزی از دو عضو هیات علمی دانشگاه تفرش تجلیل شد

ــر   ــگران برت ــل از پژوهش ــی و تجلی ــن معرف در آیی
هفتــه پژوهــش اســتان مرکــزی از دو عضــو هیــات 

ــد.  ــل ش ــرش تجلی ــی دانشــگاه تف علم
 بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن آییــن کــه بــا 
حضــور اســتاندار اســتان مرکــزی در دانشــگاه اراک 
برگــزار گردیــد، دکتــر علــی کاظمــی عضــو هیــات 
ــه عنــوان رتبــه  ــرق ب علمــی دانشــکده مهندســی ب
اول پژوهشــگر برتــر اســتان در حــوزه فنی مهندســی 
و همچنیــن دکتــر محمدرضــا برومنــد عضــو هیــات 
علمــی دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه تفــرش 
بــه عنــوان رتبــه ســوم طــرح پژوهشــی برتــر ارتبــاط 

ــی  ــد. گفتن ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی ــت م ــا صنع ب
اســت در ایــن مراســم از ۷۰ پژوهشــگر برتــر اســتان 
در بخــش پژوهشــگران برتــر هیــأت علمــی اســتان 
در حــوزه هــای فنــی مهندســی، علــوم پایــه، علــوم 
انســانی، هنــر و ورزش، دانشــجویی، مجــات علمــی 
ــر،  ــعه برت ــق و توس ــد تحقی ــر، واح ــی برت پژوهش
شــرکت هــای دانــش بنیــان برتــر، ایــده هــای برتــر 
پژوهشــگران جــوان، کارشناســان برتــر دســتگاه 
هــای اجرایــی و همچنیــن طــرح پژوهشــی ارتبــاط 
ــد. دانشــگاه  ــل آم ــه عم ــر ب ــر تقدی ــت برت ــا صنع ب
تفــرش در کمیتــه هفتــه پژوهــش اســتان ماموریــت 

ــتان را  ــر اس ــی برت ــی پژوهش ــات علم داوری مج
برعهــده داشــت.

به همت پژوهشگران دانشگاه تفرش
ربات تمیزکننده صفحات خورشیدی طراحی و ساخته شد

ــرش  ــاوری دانشــگاه تف ــور پژوهشــی و فن ــر ام مدی
از ســاخت ربــات تمیزکننــده صفحــات خورشــیدی 
ــا  ــاع ب ــم ارتف ــت تنظی ــه آب و قابلی ــاز ب ــدون نی ب
توجــه بــه عــدم هم ســطحی مــاژول هــا در نیــروگاه 
هــای خورشــیدی توســط پژوهشــگران این دانشــگاه 
در دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه تفــرش خبــر 
داد.دکتــر علــی محمــد فتوحــی در گفتگــو بــا روابط 
برنامه هــای  ایــن طــرح جــزء  عمومــی گفــت: 
ــرق دانشــگاه  همــکاری بیــن دانشــکده مهندســی ب
تفــرش و شــرکت توزیــع بــرق اســتان مرکــزی مــی 
ــز  ــات را تمی ــن رب ــاخت ای ــدف از س ــد.وی ه باش
ــور  ــه منظ ــیدی ب ــات خورش ــتن صفح ــه داش نگ

ایجــاد حداکثــر رنــج بازدهــی و افزایــش طــول عمــر 
صفحــات بــا توجــه بــه عــدم  هــم ســطحی مــاژول 
ــود و  ــوان نم ــیدی عن ــای خورش ــروگاه ه ــا در نی ه
ــش  ــت کاه ــن جه ــات همچنی ــن رب ــزود: در ای اف
ــه هــای شســت و شــو و کاهــش مصــرف آب  هزین
از روش هــای تمیــزکاری بــدون آب اســتفاده شــده 
اســتمدیر امــور پژوهشــی و فــن آوری دانشــگاه 
تفــرش تصریــح کــرد: طراحــی و ســاخت ایــن ربــات 
حاصــل تــاش دو ســاله مهنــدس امیرحســین 
ــام نحیفــی دانشــجویان کارشناســی  احمــدی و بهن
ــس   ــری و یون ــرش، علیرضــا اکب ارشــد دانشــگاه تف
کارشناســی  التحصیــان  فــارغ  خــواه  ملکوتــی 

ــی  ــر مجتب ــتی دکت ــه سرپرس ــرش  ب ــگاه تف دانش
ــات  ــوه اعضــا هی ــر  محمدرضــا می پیشــوایی و دکت
ــرش  ــرق دانشــگاه تف علمــی دانشــکده مهندســی ب

ــوده اســت. ب
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با حضور وزیر راه و شهرسازی؛پنجمین کنفرانس بین المللی پل سازی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

ســازی،  پــل  بین المللــی  کنفرانــس  پنجمیــن 
بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی بــه میزبانــی 
شــد. برگــزار  امیرکبیــر  صنعتــی   دانشــگاه 

وزارت  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
علــوم بــه نقــل ازدانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، 
ــازی  ــر راه و شهرس ــامی وزی ــد اس ــدس محم مهن
بودجــه  گفــت:  بین المللــی  کنفرانــس  ایــن  در 
ــدی  ــد ۴۴ درص ــا رش ــده ب ــال آین ــی در س عمران
اســت بــوده  همــراه  امســال  بــه   نســبت 

ــی  ــاور قلب ــدون ب ــعه ب ــرفت و توس ــزود: پیش وی اف
ــور  ــه کش ــت ک ــن اس ــاور، ای ــد و آن ب رخ نمی ده
ــا  ــانی م ــت انس ــازیم و ظرفی ــان بس ــد خودم را بای
ــت. ــود، اس ــذب می ش ــور ج ــه در کش ــر از آنچ  فرات

ــح کــرد: تعــداد طرح هــای  مهنــدس اســامی تصری
در دســت اجــرا در کشــور اگــر چــه طوالنــی شــده 
ــای  ــن الگو ه ــال یافت ــه دنب ــواره ب ــا هم ــت، ام اس
 مناســب و بهــره گیری از بخــش غیردولتی بــوده ایم.

راه  کیلومتــر  هــزار   ۲۲۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
روســتایی و شــهری در کشــور داریــم کــه ۱۲ 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای نگهــداری آن نیــاز 

داریــم گفــت: بودجــه عمرانــی در ســال پیــش 
ــبت  ــه نس ــت ک ــان اس ــارد توم ــزار میلی رو ۱۱ ه
 بــه امســال رشــد ۴۴ درصــدی داشــته اســت.

ــزار و ۱۰۰  ــد ه ــت: بای ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
ــان دولــت اضافــه شــود و  ــا پای کیلومتــر راه آهــن ت
ــرمایه  ــت از س ــده اس ــاش ش ــه ت ــال در بودج امس
ــود. ــتر ش ــتفاده بیش ــی اس ــش خصوص ــذاری بخ  گ

ــه داد: یکــی از پیوســت های  مهنــدس اســامی ادام
هــر طرحــی، پیوســت مالــی اســت تــا توســعه 
ســنتی  روال  از  و  شــود  عملیاتــی  پایــدار 
بگیریــم. فاصلــه  دولتــی  بودجــه  از   اســتفاده 

وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه گفــت: پیونــد 
ــا  ــد ت ــته باش ــود داش ــد وج ــت بای ــگاه و صنع دانش
دانــش بــه روز باشــد. امــروز در بحــث قیــر در مقولــه 
ترکیبــات و ســازگاری بــا محیــط نیــاز بــه دانــش و 
علــم روز کامــًا احســاس می شــود کــه همیــن نــگاه 
ــد. ــد باش ــز بای ــا نی ــداری از پل ه ــاخت و نگه  در س

ــل  ــد متص ــکاری بای ــرکت های پیمان ــزود: ش وی اف
ــته  ــاط داش ــا دانشــگاه نش ــند ت ــش روز باش ــه دان ب
 باشــد و فنــاوری موثــر و مانــدگار خلــق کنــد.

برترین هــای صنعــت  از  ایــن مراســم  ادامــه  در 
ــاوری  ــش و فن ــر دان ــی ب ــور مبتن ــازی کش ــل س پ
 بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی تقدیــر شــد.

ــور  ــا حض ــل ب ــی پ ــن الملل ــس بی ــن کنفران پنجمی
کشــورهای  از  خارجــی  و  داخلــی  متخصصــان 
مختلــف از جملــه آمریــکا، انگلیــس، اســترالیا، 
ــگاه  ــارکت دانش ــا مش ــه و ب ــادا و فرانس ــزی، کان مال
هــای صنعتــی امیرکبیــر، تهــران، صنعتــی خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی، تفــرش و علــم و صنعــت    ۲۶ 
و ۲۷ آذرمــاه  در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیربرگــزار 

ــد. گردی

آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تفرش برگزارشد

آییــن  آذر   ۱۶ رســیدن  فــرا  بــا  همزمــان 
گرامیداشــت روز دانشــجو شــامگاه روز دوشــنبه 
ــئول  ــگاه، مس ــس دانش ــور رئی ــا حض ــاه ب ۱۸ آذرم
ــن،  ــری، معاونی ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ نه
ــاج  ــات ح ــالن اجتماع ــران و دانشــجویان در س مدی
ابراهیــم نصیــر دانشــگاه تفــرش برگزارگردیــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش، 
آییــن  ایــن  در  نیــز  تفــرش  دانشــگاه  رییــس 
روز  رســیدن  فــرا  و  ۱۶آذر  گرامیداشــت  ضمــن 
ــهادت  ــره ش ــاد آور خاط ــت: ۱۶ آذر ی ــجو گف دانش
ســه دانشــجوی اســتکبار ســتیز اســت کــه بــا نثــار 
ــگاه،  ــدس دانش ــط مق ــود در محی ــاک خ ــون پ خ
ــی را شکســته و ایســتادگی  غــرور اســتکبار آمریکای
و اســتکبار ستیزیدانشــجویان را بــه جهانیــان ثابــت 
ــه عنــوان پرچمــدار بیــداری  ــا همیشــه ب ــد ت نمودن
و نمــاد آگاهــی، در صحنــه تاریــخ جــاودان بماننــد.

دکتــر حمیدرضــا صبــا افــزود: بی شــک دانشــجویان 
ــداری و  ــداران بی ــوان پرچم ــه عن ــگاهیان ب و دانش
نمــاد آگاهــی همــواره در بزنگاه هــای تاریخــی و 
ــاب شــکوهمند اســامی  ــای حســاس از انق برهه ه
گرفتــه تــا هشــت ســال دفــاع مقــدس و ســال های 
پــس از آن در ســنگر بازســازی، پیشــرفت و آبادانــی 
در صــف مقــدم نقش آفرینــی و حماسه ســازی قــرار 
ــه  ــز شــده ب ــه مجه ــن ک ــان ای ــا بی داشــته اند.وی ب
ــی  ــای زندگ ــش و کســب مهارته ــم و دان ســاح عل
داد:  ادامــه  اســت  دانشــجویان   رســالت  مهــم 
پرداختــن بــه فعالیــت هــای آموزشــی و مجهز شــده 
بــه ســاح علــم و دانــش عامــل موفقیت دانشــجویان 

در کســب  مســئولیت هــای مهــم شــغلی در اشــتغال 
ــا دانشــجویان نیــز  دانشــجویان در آینــده اســت، ام
ــه  ــی در عرص ــای آموزش ــت ه ــار فعالی ــد در کن بای
ــت  ــگاه فعالی ــط دانش ــز در محی ــی نی ــای فرهنگ ه
نماید.سرپرســت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
ــن  ــن آیی ــز در ای ــرش نی ــگاه تف ــری در دانش رهب
گفــت: نثــار خــون و و مقاومــت ســه شــهید دانشــجو 
در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ دشــمن را به زانو در آورد و ۱۶ آذر 
را بــه عنــوان نمــاد استکبارســتیزی دانشــجویان در 
ــه نمود.حجــت االســام  تاریــخ  ملــت ایــران جاودان
محســن قربانــی افــزود: رســالت دانشــجویان در 
عصــر کنونــی آمادگــی کامــل در برابــر هجمــه هــای 
ــت. ــرت اس ــی و بصی ــه آگاه ــیدن ب ــمن و رس دش

ــاب  ــراز انق ــی در ت ــجو انقاب ــه داد:  دانش وی ادام
ــل  ــق و باط ــخیص ح ــرت تش ــد بصی ــامی بای اس
ــه معنــای واقعــی انســان باشــد. راداشــته باشــد و ب

ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ سرپرســت نه
ــودن  ــان اینکــه انســان ب ــا بی ــرش ب در دانشــگاه تف
ــه  ــوان تکی ــه عن ــت ب ــل بی ــه اه ــل ب ــد توس نیازمن
ــح  ــم اســت تصری ــا قــرآن کری گاه محکــم و انــس ب
کــرد: دانشــجویان بنــا بــر توصیــه و ســفارش 
معرفــت  ســقف  بایــد  رهبــری  معظــم  مقــام 
خــود را بــا مطالعــه قــرآن، کتابهــای مفیــد و 
کتابهــای شــهید مطهــری افزایــش دهنــد تــا 
ــت  ــل بی ــرآن و اه ــا ق ــس ب ــایه ان ــد در س بتوانن
در مباحــث علمــی و معنــوی پیشــرفت نماینــد.

ــی  ــت فرهنگ ــت معاون ــه هم ــه ب ــن ک ــن آیی در ای
فرهنگــی  کانونهــای  و  دانشــگاه  دانشــجویی  و 
گردیــد  برگــزار  فرهنگــی  فعــاالن  و  هنــری  و 
ــرای  ــه اج ــی از جمل ــوع فرهنگ ــای متن ــه ه برنام
ــتاد  ــور اس ــا حض ــی داغ ب ــر و صندل ــیقی، تئات موس
مدعــو مهنــدس کمــال پــروازی برگــزار گردیــد
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آیین اختتامیه مسابقات جشنواره پاییز ۹۸

جشــنواره  ورزشــی  مســابقات  اختتامیــه  آییــن 
پاییز۹۸دانشــگاه تفــرش بــا حضــور ریاســت دانشــگاه 
تفــرش ، معاونیــن ،مدیران در ســالن ورزشــی شــهید 

ــد. ــزار گردی ــرش برگ ــهریاری دانشــگاه تف ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، در ایــن دوره 
از مســابقات کــه بــه همــت اداره تربیت بدنــی و 
فوق برنامــه دانشــگاه و همــکاری معاونــت دانشــجویی 
و فرهنگــی برگــزار گردیــد، بیــش از هــزار دانشــجو 
ــی  ــران ط ــته دخت ــران و ۱۲ رش ــته پس در ۱۳ رش
ــزاری  ــت پرداختند.برگ ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــاه ب دو م

فینــال مســابقات فوتســال جشــنواره پاییــز۹۸ بیــن 
ــر  ــیتی از دیگ ــم س ــند و ق ــی پس ــای گیت ــم ه تی
برنامــه هــای جانبــی ایــن آییــن بــود کــه بــا برتــری  
تیــم گیتــی پســند وکســب  مقــام هــای دوم و ســوم 
توســط تیــم هــای قــم ســیتی و ادب و احتــرام بــه 
ــان داد.گفتنــی اســت در ایــن مراســم  کار خــود پای
ــال و  ــا ســوم رشــته هــای والیب ــم هــای اول ت از تی
بســکتبال بــا اهــداء کاپ و حکــم مســابقات، توســط 
هیــات رئیســه دانشــگاه تقدیــر و تشــکر بعمــل آمــد. 

همایش دانشگاه پاک ۷ در دانشگاه تفرش برگزار شد
ــا محوریــت پیشــگیری  همایــش دانشــگاه پــاک ۷ ب
ــا حضــور  ــاه ب ــک شــنبه ســوم آذرم ــاد روزی از اعتی
مســئولین و دانشــجویان در ســالن اجتماعــات حــاج 

ابراهیــم نصیــر دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســخنرانی دکتــر 
پژوهشــگر  و  کارشــناس  هــا  نارنجــی  هومــان 

ــه  ــاد از جمل ــفه اعتی ــوص فلس ــاد در خص اعتی
ــر از  ــرات ســوء مصــرف آن، اجــرای تئات گل و اث
ــش  ــن همای ــی ای ــای جانب ــه ه ــن برنام مهمتری
کــه بــه همــت کمیتــه فرهنگــی و پیشــگیری از 

ــد. ــزار گردی ــرش برگ ــگاه تف ــاد  دانش اعتی

توسط یک خیر نیکوکار؛
کلنگ احداث خوابگاه پسران دانشگاه تفرش به زمین زده شد

ــگاه دانشــجویی پســرانه عصــر  کلنــگ احــداث خواب
ــک  ــر نی ــور خی ــا حض ــاه ب ــنبه دوم دی م روز دوش
ــی، رئیــس دانشــگاه تفــرش،  ــوک کاریاب ــش مل اندی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــت نه سرپرس
ــی  ــن حام ــگاه تفرش،معاونین،مدیران،خیری در دانش
دانشــگاه تفــرش و دانشــجویان در دانشــگاه تفــرش 

ــن زده شــد. ــه زمی ب
رئیــس دانشــگاه تفــرش در حاشــیه برگــزاری آییــن 
ــط  ــا رواب ــو ب ــگاه در گفتگ ــن خواب ــی ای ــگ زن کلن
ــگاه  عمومــی گفــت: عملیــات عمرانــی احــداث خواب
پســران در زمینــی بــه مســاحت ۲۰۰ متــر مربــع و  
کمــک یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریالــی ســرکار 

ــی دانشــگاه  ــن حام ــی از خیری ــوک کاریاب ــم مل خان
تفــرش بــه ایــن دانشــگاه آغــاز مــی گــردد.

دکتــر حمیدرضــا صبــا افــزود: بــا کمــک ایــن خیــر 
ــکاری  ــا هم ــجویی ب ــگاه دانش ــاخت خواب ــد س رون
ــرژه  دانشــگاه  تفــرش در قالــب طــرح ۵۰ درصــد پ
ــوم  در  ــت وزارت عل ــورد حمای ــاز م ــر س ــای خی ه

ــاز مــی گــردد. ــن دانشــگاه آغ ای
ــیس  ــدو تاس ــگاه از ب ــن دانش ــرد: ای ــح ک وی تصری
بــا مســاعدت هــای مــادی و معنــوی خیریــن 
گرانقــدر احــداث گردیــده و تاکنــون بــه همــت ایــن 
عزیــزان ۹ هــزار و ۴۰۰ متــر مربــع فضــای آموزشــی، 
ــز،  ــگاه تجهی ــن دانش ــی در ای ــی و پژوهش تحقیقات

ــت. ــده اس ــداث گردی ــازی و اح بازس
الزم بــه ذکــر اســت بــا مشــارکت خیرخواهانــه خیــر 
نیکــوکار ملــوک کاریابــی در ســال های قبــل ســالن 
گردهمایــی مرحــوم حــاج ابراهیــم کاریابــی نیــز در 

دانشــگاه تفــرش تجهیــز و بازســازی شــده اســت.
دو کافه کار آفرینی در دانشگاه تفرش برگزار شد

ــر  ــان برت ــا حضــور کار آفرین ــی ب ــه کارآفرین دو کاف
بــه همــت مرکز رشــد دانشــگاه تفــرش در دانشــکده 

علــوم ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
سرپرســت مرکــز رشــد دانشــگاه تفــرش در حاشــیه 
ــط  ــا رواب ــو ب ــی در گفتگ ــه کار آفرین ــزاری کاف برگ
ــوت  ــا دع ــی ب ــداد کار آفرین ــت:دو روی ــی گف عموم
ــا هــدف شــناخت پتانســیل  از کارآفرینــان برتــر و ب
هــای شهرســتان تفــرش  و آشــنایی دانشــجویان از 
ــداف  ــت اه ــق و در جه ــان موف ــات کارآفرین تجربی

ــمت  ــه س ــجویان ب ــوق دادن دانش ــی و س کارآفرین
ارائــه تفکــر نوآورانــه ، آشــنا نمــودن آنــان بــا 
ــا  ــای نوپ ــب و کار ه ــاد کس ــوآوری و ایج ــم ن مفاهی
ــن  ــزود: ای ــم شــریفی اف ــر ابراهی ــزار گردید.دکت برگ
دو کافــه بــا همــکاری اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی شهرســتان تفــرش و بــه مناســبت هفتــه 
ــم  ــارم و شش ــای چه ــی در روزه ــی کار آفرین جهان

ــد. ــزار ش ــرش برگ ــگاه تف ــاه در دانش ــان م آب
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آیین تکریم و معارفه سرپرست مدیریت امور اداری دانشگاه برگزار گردید

 بــا حضــور رئیــس و معاونیــن دانشــگاه تفــرش آقای 
حمیــد رضایــی بــه عنــوان سرپرســت مدیریــت امــور 

اداری دانشــگاه تفــرش معرفی شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی  رئیــس دانشــگاه تفرش 
در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه اینکــه جایــگاه مدیریــت 
اداری و پشــتیبانی دانشــگاه جــزء مســئولیت هــای 
ــش اداری  ــت: بخ ــت گف ــت فرساس ــنگین و طاق س
دانشــگاه، مرکــز ثقــل سیســتم اســت و قانــون 
ــرار  ــور ق ــه ام ــش در راس هم ــن بخ ــداری در ای م
ــات  ــا تشــکر از زحم ــا ب ــر حمیدرضــا صب دارد .دکت
صادقانــه همــه کارکنــان دانشــگاه اظهــار امیــدواری 
کــرد در ســایه همدلــی بتوانیــم  بــه وظایــف خــود 
ــات رشــد و توســعه دانشــگاه  عمــل نمــوده و مقدم
را فراهــم نماییم.حجــت االســام قربانــی سرپرســت 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 

ــه  ــزاری صادقان ــن خدمتگ ــن آیی ــز در ای ــرش نی تف
ــا کارکنــان و طــی نمــودن روال  ــه ب ،برخــود کریمان
قانونــی امــور را انتظــار مجموعــه دانشــگاه تفــرش از 
سرپرســت امــور اداری دانشــگاه عنــوان نمود.معــاون 
ــز ضمــن تشــکر  ــرش نی ــی دانشــگاه تف اداری و مال
از خدمــات مهنــدس کریمــی در دوران تصــدی 
ــت را  ــق خدم ــن توفی ــن آیی ــز در ای ــوراداری نی ام
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــوان نمــود و تصری ــی عن ــت اله موهب
ــج  و  ــردد نتای ــل گ ــت عم ــت درس ــول خدم در ط
ثمــرات آن در طــول زندگــی افــراد ســاری و جــاری 
مــی گــردد. دکتــر نبــی ا... چگینیتصریــح کــرد: اگــر 
بــر اســاس قانــون درســت عمــل  نماییــم مــی توانیم 
بــه اهــداف تعریــف شــده بــرای دانشــگاه دســتیابی 
ــان و جامعــه دانشــگاهی  ــاش کارکن ــا ت نمــوده و ب
مقدمــات رشــد و توســعه دانشــگاه را فراهــم نماییــم.

ــگاه،  ــس دانش ــور رئی ــا حض ــه ب ــن ک ــن آیی در ای
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــت نه سرپرس
ــالن  ــران در س ــن و مدی ــگاه تفرش،معاونی در دانش
گردهمایــی کاریابــی دانشــگاه برگــزار گردیــد آقــای 
ــت  ــت مدیری ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــد رضای حمی
امــور اداری منصــوب و از زحمــات مهنــدس محمــد 
ــدا  ــا اه ــور اداری ب ــر ســابق ام صــادق کریمــی مدی

ــد. ــر تشــکر و تجلیــل گردی ــوح تقدی ل

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه تفرش برگزار شد
ــاری  ــرم ج ــاز در ت ــه نم ــتاد اقام ــه س ــن جلس اولی
روز شــنبه ۱۶ آذرمــاه بــا حضــور اعضــا در دانشــگاه 

ــد. ــزار گردی ــرش برگ تف
بــه گــزارش روابــط عمومــی، اهمیــت تشــویق 
ــه شــرکت در نمــاز جماعــت، فراهــم  دانشــگاهیان ب
نمــودن امکانــات مناســب در نمازخانــه هــای خوابگاه 

هــا، برطــرف کــردن مشــکل سیســتم صوتــی ، عــدم 
ــا امتحــان در ســاعت اقامــه نمــاز،  تشــکیل کاس ی
راه اندازیهیــات امنــای مســجد و نمازخانــه، فرهنــگ 
ــاختمان  ــت در س ــاز جماع ــه نم ــویق ب ــازی تش س
هــای دانشــگاه از مهمتریــن مصوبــات ایــن نشســت 

بــود.

برگزاری نشست بصیرتی سیاسی به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی در دانشگاه تفرش
نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ناحیــه تفــرش  
ــرت  ــه بصی ــن ک ــان ای ــن بی ــت ضم ــن نشس در ای
شــامل چهــار دســته مــی باشــد افــزود:  بصیــرت بــه 
ــی  ــی و سیاس ــی، اجتماع ــادی، اخاق ــرت اعتق بصی
تقســیم مــی شــود کــه مهــم تریــن و اولیــن دســته 

ــد. ــی باش ــادی م ــرت اعتق ــدی آن بصی بن
ــه داد:  ــی ادام  حجــت االســام  والمســلمین آل عل
ــتن و  ــی داش ــش و آگاه ــی  بین ــه معن ــرت ب بصی
ــای  ــزار ه ــه از  اب ــت ک ــائل اس ــر در مس ــت نظ دق

مهــم  بصیــرت مــی تــوان بــه  تفکــر، مشــورت و از 
همــه مهــم تــر قــرآن اســت اشــاره کــرد.وی بــا بیــان 
ــه  ــم مــی توانیــم ب ــر و عل ــا بصــر و صب ــن کــه  ب ای
حقایــق دســت یابیــم تصریــح کــرد: در قــرآن حــدود 
ــار بصیــرت ذکــر شــده  ــار کلمــه بصــر و ۲ ب ۱۴۸ ب
ــن  ــرت را تبیی ــان بصی ــرای جوان ــد ب ــه  بای اســت ک
ــد و آن را  ــره مندگردی ــرآن بیشــتر به ــوده و از ق نم

ــم. ــل لمــس نمایی ــان خصوصــا قاب ــرای جوان ب

پیام دکتر حمیدرضا صبا رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت  پنجمین سالگرد ماهنامه شدن خبرنامه دانشگاه تفرش
متن پیام دکتر صبا به این شرح است:

ن َو اَلَْقلَِم َو ما یَْسُطُروَن
با سام و تحیت

دانشــگاه  اهتمــاِم خبرنامــه  از ۱۳ ســال  بیــش 
تفــرش در اطاع رســانی مســئوالنه شایســته تقدیــر 
تردیــد خبرنامــه  بــدون  اســت؛  و سپاســگزاری 
ــال  ــار س ــی چه ــرش، ط ــگاه تف ــی دانش الکترونیک

گذشــته بــا اتخــاذ رویکــرد ماهنامــه شــدن، توانســته 
اســت ضمــن مداومــت در انتشــار، در صیانــت و 
پاســداری از مصالــح دانشــگاه تفــرش بــه نحــو 
قدردانــی  کند.ضمــن  نقش آفرینــی  شایســته ای 
ســابق  مســئول  مدیــر  عمومــی،  مدیرروابــط  از 
خبرنامه،عــکاس محتــرم و هیئــت تحریریــه امیــدوارم 
ــکاران، در  ــوان هم ــش و ت ــری از دان ــره گی ــا به ب

اســتفاده از فضــای نویــن اطاع رســانی نیــز ســرآمد 
باشــید.توفیق روزافــزون و تــداوم حضور ارزشــمندتان 
در عرصــه اطاع رســانی و آگاهی بخشــی بــه جامعــه 

ــتارم.  ــان  خواس ــزد من ــگاهی را از درگاه ای دانش
                                             حمیدرضا صبا

                                      رئیس دانشگاه تفرش

۷ ۸



همایش » دانشجو، مجلس شورای اسالمی، انتخابات« در دانشگاه تفرش برگزار شد
همزمــان بــا فرارســیدن ۱۶ آذر روز دانشــجو همایش 
ــات«  ــامی، انتخاب ــورای اس ــس ش ــجو، مجل »دانش
شــامگاه دوشــنبه ۱۱ آذر در ســالن اجتماعــات 
 حــاج ابراهیــم نصیــر دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی، در ایــن همایــش که به 
همــت بســیج دانشــجویی امــام صــادق )ع( و بســیج 

اســاتید دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد دکتــر حســن 
 عباســی رئیــس اندیشــکده یقیــن ســخنرانی نمودند.

 برگزاری پرســش و پاســخ دانشــجویی از دیگر برنامه 
ــه مناســبت  ــه ب ــود ک ــن مراســم ب ــی ای هــای جانب
ــد. ــزار گردی ــرش برگ ــگاه تف ــجو در دانش  روز دانش

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت برق منطقه ای باختر و دانشگاه تفرش منعقد شد
تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بیــن شــرکت بــرق 
ــنبه  ــرش روزدوش ــگاه تف ــر و دانش ــه ای باخت منطق
نهــم دی مــاه ســال جــاری بــا حضــور زهــرا آقاخانی 
معــاون توســعه مدیریــت و منابع اســتانداری اســتان 
مرکــزی ، جمعــی از اعضــاء هیــات علمــی دانشــگاه 
تفــرش و پرســنل شــرکت بــرق منطقــه ای باختــر، 
ــد  ــه ای باخترمنعق ــرق منطق ــرکت ب ــل ش در مح

گردیــد.
ــا  ــه ب ــم نام ــن تفاه ــی ای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
موضــوع گســترش تعامــات، همــکاری هــای علمــی 
تحقیقاتــی، ایجــاد هــم افزایــی بیــن دانشــگاه 
ــره  ــر و به ــه ای باخت ــرق منطق ــرش و شــرکت ب تف
ــه امضــاء   ــات و تجهیــزات طرفیــن ب گیــری از امکان
مهنــدس فرهــاد شــبیهی مدیــر عامــل شــرکت بــرق 

ــگاه  ــس دانش ــا رئی ــا صب ــر حمیدرض ــر و دکت باخت
ــم  ــن تفاه ــاس ای ــن براس ــید .همچنی ــرش رس تف
نامــه امــکان اســتفاده از فرصــت مطالعاتــی اســاتید 
ــام و  ــترک در انج ــکاری مش ــرق، هم ــت ب در صنع
هدایــت طــرح هــای پژوهشــی و پــروژه هــای 
ــاه  تحقیقاتــی، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی کوت
مــدت، حمایــت از تدویــن، تالیــف و ترجمــه کتــب 
ــرق  ــرکت ب ــای ش ــت ه ــتای ماموری ــی در راس علم
ــه  ــان نام ــام پای ــت از انج ــر، حمای ــه ای باخت منطق
هــای کارشناســی ارشــد و دکتــری در راســتای 
نیازهــای صنعــت بــرق، همــکاری مشــترک در 
ــای  ــت از دوره ه ــی، حمای ــای علم ــام بازدیده انج
اســتفاده  و  دانشــجویان  کارورزی  و  کارآمــوزی 
متقابــل از مــدارک و مســتندات علمــی و پژوهشــی 

طرفیــن فراهــم مــی گــردد.در حاشــیه ایــن مراســم 
معــاون محتــرم اســتاندار، رئیــس دانشــگاه تفــرش و 
هیــات همــراه از پســت فشــار قــوی انجیــرک اراک 

ــد. ــد نمودن بازدی

جشن میالد حضرت زینب)س( دردانشگاه تفرش برگزار شد
جشــن میــاد حضــرت زینــب)س( روز چهارشــنبه 
ــه همــت  ۱۱ دی مــاه بعــد از نمــاز ظهــر و عصــر ب
ــری در مســجد  ــام معظــم رهب ــاد نمایندگــی مق نه
حضــرت ابوالفضــل )ع( دانشــگاه تفــرش برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، سرپرســت نهــاد 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه تفرش 
ــئولیت  ــی و مس ــم واقع ــت: عل ــم گف ــن مراس در ای
ــم  ــی مه ــاع دو ویژگ ــور در اجتم ــی و حض اجتماع
ــوده اســت. ــارزدر وجــود حضــرت زینــب )س( ب و ب

حجــت االســام »محســن قربانــی » افزود:ثبــات قدم 
ــارز در حضــرت  ــات ب ــر خصوصی و اســتواری از دیگ
ــت  ــه تربی ــه ب ــا توج ــان ب ــود و ایش ــب )س( ب زین
ــددارای  ــوده بودن ــدا نم ــه پی ــناختی ک ــوی و ش عل
ثبــات قــدم و اســتواری بودنــد چــرا کــه امیــر 
ــوص  ــه در خص ــج الباغ ــه ۳۱ نه ــن در نام المومنی
اســتواری و ثبــات قــدم مــی فرماینــد دوســت دارم 
ســه کار را بیشــتر از وصیتــم انجــام دهیدخدابــاوری 

ــودن راه  ــات و پیم ــام واجب ــدا ، انج ــرس از خ و ت
صالحــان کــه بــرای رســیدن بــه ایــن ویژگــی بایــد 
ــرت  ــد حض ــوان مانن ــا بت ــت ت ــم داش ــم و تعل تفه
ادامــه  باشــیم.وی  اماممــان  ناصــر  زینــب )س( 
ــئولیت اجتماعــی و رســالت  داد: در خصــوص مس
ــی کــه  ــر خــاف اصول ــر المومنیــن)ع( ب ــی امی دین
امــروز رایــج اســت کــه دیــن بــرای زنــان در عرصــه 
اجتمــاع محدودیــت ایجــاد مــی نمایــد مــی فرمایــد 
بــا حفــظ کرامــت زن، زنــان مــی تواننــد بــه بهتریــن 
ــی نمایند.سرپرســت  ــش آفرین ــه نق شــکل در جامع
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
تفــرش تصریــح کــرد: بــر اســاس فرمایــش حضــرت 
علــی )ع( ســختگیری در پوشــش عامــل ســامت و 
ــاز  ــه آن نی ــروز ب ــان اســت و آنچــه ام ــتواری زن اس
داریــم جایــگاه واالی زن و حفاظــت از آن اســت چــرا 
کــه زن بــه عنــوان مهمتریــن متولــی تربیــت فرزنــد 
و جایــگاه پرورشــی انســان اســت کــه بــی توجهــی 
ــه مخاطــره  ــد نســل را ب ــگاه مــی توان ــن جای ــه ای ب

کــرد:  تصریــح  قربانــی  االســام  اندازد.حجــت 
ــب)س(  ــای حضــرت زین ــای آتشــین و زیب خطبه ه
ــرد  ــوا ک ــان را رس ــد و یزیدی ــام، یزی ــه و ش در کوف
ــه درســتی نقــش و رســالت خــود را در  و ایشــان ب
انتقــال مفاهیــم قیــام عاشــورا بــه درســتی انجــام داد 
کــه اگــر ایــن کار را انجــام نمــی داد کربــا در کربــا 

ــد اگــر زینــب نبــود. مــی مان
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فعالیت های دانشجویی در ماهی که گذشت
ــه دانشــگاه  ــان رســید ک ــه پای ــی ب ــاه آذر در حال م
در ایــن مــدت شــاهد رویداد هــا و اخبــار گوناگونــی 
بــود؛ بیشــترین رنــگ و بــوی اخبــار فعالیــت هــای 
دانشــجویی در  ماهــی کــه گذشــت متاثــر ازنشــاط 
و پویایــی دانشــجویان در برگــزاری مســابقات علمــی 

و کارگاه هــای آموزشــی بــود.
بــه گــزارش روابــط عمومی،برگــزاری جلســه تفســیر 
و تدبــر در قــرآن بــا حضــور حجــت االســام بهــرام 
پــور توســط کانــون قــرآن و عتــرت، جلســات 
دورهمــی قرآنــی در ســراهای دانشــجویی، جلســات 
هفتگــی هیئــت محبــان اهلبیــت دوشــنبه هــا 
ــگاه  ــجد دانش ــا در مس ــرب و عش ــاز مغ ــد از نم بع
ــدوی  ــدای مه ــزاری یل ــجویی، برگ ــراهای دانش و س
ــن  ــکاری  انجم ــت و هم ــون مهدوی ــت کان ــه هم ب
ــا موضــوع  ــزاری کارگاه ب اســامی دانشــجویان، برگ
ــران   ــجویی چم ــرای دانش ــجویی در س ازدواج دانش
و کوثرتوســط کانــون مهــر و مــاه از مهمتریــن 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  مذهبــی،  فعالیتهــای 

ــود. ــاری ب ــال ج ــاه س ــجویان در آذرم دانش
ــابقه  ــن مس ــزاری دومی ــو ،برگ ــه نان ــزاری کاف برگ
حــل مســائل مهندســی بــه کمــک نــرم افــزار 
متلــب بــا همــکاری انجمــن هــای علمــی مهندســی 

مکانیــک، مهندســی شــیمی و مهندســی نقشــه 
ــش  ــیدن دان ــش  کش ــه چال ــدف ب ــا ه ــرداری ب ب
ــی در  ــد نویس ــت در ک ــارت و خاقی ــوری و مه تئ
ــون  ــری کان ــو گی ــب، عض ــزار متل ــرم اف ــط  ن محی
هــال احمــر دانشــگاه تفــرش و کانــون مهــر 
ــا محوریــت  ماه،برگــزاری همایــش نقشــه بــرداری ب
نــرم افــزار Civil۳D بــا هدف آشــنایی دانشــجویان 
ــردی و  ــورت کارب ــه ص ــزار Civil۳D ب ــرم اف ــا ن ب
ــرداری  ــروژه محورتوســط انجمــن علمــی نقشــه ب پ
بــا همــکاری شــرکت کیــان تــراز و بــا حضــور 
ــگاه،  ــرداری دانش ــه ب ــروه نقش ــته گ ــاتید برجس اس
ــه  ــرش ب ــمان تف ــا آس ــدا ب ــش یل ــزاری همای ،برگ
همــت انجمــن علمــی فیزیــک، بازدیــد دانشــجویان 
ــیمان  ــه س ــران از کارخان ــی عم ــکده مهندس دانش
ســفید و شــرکت ســینا کاشــی و ســرامیک ســاوه، 
بازدیــد دانشــجویان  دختــر و پسرمهندســی شــیمی 
از مجتمــع پتروشــیمی شــازندو برگــزاری کاس 
ــت  ــای HAZOPSTUDY PFD-P&ID هم ه
انجمــن علمــی مهندســی شــیمی از مهمتریــن 
رویدادهــای دانشــجویی بــود کــه بــا اســتقبال 
ــد. ــزار گردی ــرش برگ ــگاه تف ــجویان در دانش دانش

طــی احــکام جداگانــه از ســوی دکتــر حمیدرضــا صبــا رئیــس 
دانشــگاه تفــرش افــراد زیــر بــه ســمت هــای منــدرج منصــوب 
و طــی نامــه ای از زحمــات مدیــران و مســئوالن قبلــی تشــکر 

و تقدیــر گردیــد.
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