
بدًی ٍزارت علَم،تحقیقات  با حضَر هدیرکل تربیت 

ٍ فٌاٍری هرکس هطاٍرُ ٍرزضی، تٌدرستی ٍ سالهت 

 .داًطگاُ تفرش افتتاح ضد 

 هدیر پژٍّص ٍ فٌاٍری داًطگاُ تفرش:

برگساری ّفتِ پژٍّص ٍ فٌاٍری در افسایص اًگیسُ  

 .ٍ دلگرهی پژٍّطگراى هؤثر است

ّای پژٍّطی  ًاهِ ّوکاری بیي گرٍُ اًعقاد تفاّن 

 کاًادا ETSداًطگاُ تفرش ٍ داًطگاُ 

 

کسب هقام دٍم داًطگاُ تفرش در اٍلیي جطٌَارُ  

 ّای آزاداًدیطی  هلی کرسی

 ّا داًطگاُ تفرش : رئیس اهَر خَابگاُ

ساهاًِ جاهع اتَهاسیَى خَابگاّی در داًطگگگاُ   

 .تفرش راُ اًدازی ضد

  

  2صفحٍ 

  3صفحٍ 

  4صفحٍ 

 8صفحٍ 

 5صفحٍ 

َمضمان تا فشاسسیذن َفتٍ پژيَص اص 

ً  2عضً َیات علمی ي  ۱0اص   داوطجو

پژيَطگش تشتش،تشجستٍ ي تشگوضدوذٌ   

داوطگاٌ تفشش طی مشاسمی تقذدش ي 

 تجلیل ضذ. 

 تٍ گضاسش خثشوامٍ، دس اده مشاسم اص  

دکتش محمذجًاد عثذاللوُوی فوشد      

عىًان پژيَطگش تشتش، دکتش پشياوٍ  تٍ

وظش صادٌ پژيَطگش تشجستٍ، دکوتوش   

احمذ تیات پژيَطگش تشجستٍ، دکتش 

صَشا سضادی پژيَطگش تشجستٍ، دکتش 

فشضیذ حاجتی پژيَطگش تشجستوٍ،  

دکتش امیش قلعٍ پژيَطگش تشگوضدوذٌ،   

دکتش مُذی اسٌ پىاَی پوژيَطوگوش    

تشگضدذٌ، دکتش صَشا تىی عواموشدوان    

پژيَطگش تشگضدذٌ، دکتش محمذعلوی  

مُش پًدا پژيَطگش تشگضدذٌ، دکوتوش   

ي علی کاظمی پژيَطگش تشگوضدوذٌ     

مُىذس وًدذ سصمجًی داوطوجوًی     

پژيَطگش تشتش دس مقطع دکوتوشی ي     

مُىذس صادق کالوتشی داوطوجوًی   

پژيَطگش تشتش دس موقوطوع اسضوذ       

 قذسداوی ي تجلیل تٍ عمل آمذ.

سئیس داوطگاٌ تفشش دس اده آدویوه   

عىًان َوفوتوٍ       آرسماٌ تٍ 25گفت:  

توٍ تووًدوة         79پژيَص دس سال 

ضًسای فشَىگ عمًمی سسیذ ي دس     

اده َفتٍ اص پژيَطگشان تجلویول ي     

َای پژيَطوی اس      َمچىیه فعالیت

 ضًد.                           گزاضتٍ می

دکتش محمذقاسم سحاب افوضيد: دس     

اده جُان پش اص تغییش ي تحوًل کوٍ     

دائماً دستخًش تغییش است تحوًتت  

َای اجتمواعوی    اجتماعی ي دگشگًوی

دَذ کٍ ما تادذ َوًضویواس ي       سخ می

متًجٍ اده تغییشات تاضیم ي تشای آن 

تشوامٍ داضتٍ تاضیم. يی اداموٍ داد:     

وظوش اص     اوسان تعالی طلة َم صشف

طًس طثویوعوی     تشخی تغییشات کٍ تٍ

افتذ تٍ دوثال متحًل کشدن  اتفاق می

محیط خًدص است ي تشای تُثوًد ي    

ضشادط خًدش ديست داسد کوٍ توا     

تغییش محیط خًد آن سا تٍ سوموت     

 تش پیص تثشد.      مطلًب

 3ادامٍ دس صفحٍ                             

 رئیس هرکس رایاًِ، اًفَرهاتیک ٍ اطالع رساًی :

ًصب پٌج ًرم افسار کاربردی علَم پایِ ٍ هٌْدسی 

 بر رٍی ابررایاًِ داًطگاُ تفرش

 6صفحٍ 
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امبم خبمىٍ ای :   مب  دز يزشش يه زاٌ طًالوي دز پيص دازيم ي يزشش چٍ دز بعد َمگبوي ي چٍ دز بعد لُسمبوي ببيد مًزد تًجٍ 

 2   لساز بگيسد.

بددودي يشازع ود،دًم           بب حضًز مديسول تسبيت

تحميمبع ي فىبيزی ي معبين پطتيببوي صىديق زفبٌ  

داوطجًيبن  مسوص مطبيزٌ يزشضي  تىدزسدتدي ي     

آذزمدبٌ   ۴۲سالمت داوطگبٌ تفسش زيش چُبزضىبٍ 

 طي مساسمي افتتبح گسديد.

بدوي يشازع و،ًم  تحمديدمدبع ي       مديسول تسبيت

َدبی يزشضدي        فىبيزی دز ايه آييه گفت: فعبليت 

ابصازی بسای حفظ سالمت جسم ي جبن داوطجًيدبن  

ي بستسی بسای تأميه سالمت زياوي آودبن اسدت.       

َب ببيد دز تسبديدت ي آمدبدگدي          زي داوطگبٌ اشايه

َدبی     داوطجًيبن بسای بٍ وُدٌ گسفته مسئًليدت 

 اجتمبوي آوبن دز جبمعٍ بٍ امس يزشش تًجٍ ومبيىد.

محمد پًزويبوي تصسيح وسد: دز ايه زاستب تًجٍ بٍ  

يزشش دختسان داوطجً  يزشش َمگبوي ي تًجٍ بدٍ  

َبی يزشضي دز دستدًز ودبز ادازٌ ودل           اوجمه

 بدوي يشازع و،ًم لسازگسفتٍ است. تسبيت

يی بببيبن ايه وٍ سساوٍ يزشضي َس داوطدجدً دز     

وطًز يه متسمسبع است اضبفٍ وسد: ايه سساوٍ دز    

متسمسبع اسدت. مدديدسودل         ۷۴۲۱داوطگبٌ تفسش 

بدوي يشازع و،ًم  تحميمبع ي فىبيزی اظُبز  تسبيت

داضت: طبيعت ي ضسايط جغسافيبيي   پدتدبوسديدل      

خًبي زا بسای داوطگبٌ تفسش دز امس تًجٍ بٍ يزشش 

فساَم ومًدٌ است وٍ مسئًليه ببيد اش ايه پتبوسيل 

 دز امس يزشش ي دزآمدشايي استفبدٌ بُيىٍ ومبيىد.            

پًز ويبوي افتتبح مسوص مطبيزٌ يزشضي  تىدزستي ي 

سالمت دز داوطگبٌ تفسش زا بستسی مىبسب بدسای  

َدبی     سالمت ي ج،ًگيسی اش وبَدىدجدبزی    ومه بٍ

جسمبوي داوطجًيبن ي وبَص فطبزَبی زياوي آوبن 

وىًان ومًد.معبين صىديق زفبٌ يشازع و،ًم ويص دز  

خًابگبٌ داوطجًيي وطًز بدٍ     ۷۱۱ايه آييه گفت:  

ضًود.دوتس سيد   اتبق تىدزستي ي سالمت تجُيص مي

فسديه تمي شادٌ افصيد: داوطگبٌ تفسش ويص يىي اش    

داوطگبٌ وطًز است وٍ دز آيىدٌ وصديه بٍ  ۷۱۱ايه 

گسدد. يی بببيبن   اتبق تىدزستي ي سالمت تجُيص مي

 گرازی اسدت   ايه وٍ َصيىٍ دز يزشش يه سسمبيٍ

تصسيح وسد: ايه امس ببيد بٍ يه گفتمبن تدبدديدل     

َب حمبيت  گطتٍ ي اش سًی مسئًليه ويص دز داوطگبٌ

َبی دزمبن دز آيىدٌ ودبسدتدٍ ي       گسدد تب اش َصيىٍ

 َب تمًيت گسدد. يزشش ي ضبدابي دز داوطگبٌ

معبين صىديق زفبٌ يشازع و،ًم ادامٍ داد: تًجٍ بٍ   

َبی داوطجًيي ويص  سطح خدمبع زفبَي دز خًابگبٌ

َبی ايه صىديق لسازگسفتٍ اسدت   دز ايلًيت بسوبمٍ

وٍ دز ايه زاستب دز سبل آيىدٌ ضدبَدد ازتدمدبی       

َبی بُتس ي مسبودع  َبی زتبٍ چُبز بٍ زتبٍ خًابگبٌ

دز جُت تىميل سبختمبن ويمٍ وبزٌ سد،دد دز       

داوطگبٌ تفسش خًاَيم بًد.  معبين  صىديق زفدبٌ   

يشازع و،ًم  تحميمبع ي فىبيزی تطًيك بدشدص     

خصًصي دز امس خًابگبٌ سبشی دز داوطگبٌ زا يىي 

َبی صىديق زفبٌ اوالم ومًد.  افتتبح   ديگس اش بسوبمٍ

سبختمبن جديد مسوص مطبيزٌ بُداضت ي ببشديد اش   

َبی ومساوي  مدًشٌ     َبی داوطجًيي  پسيضٌ خًابگبٌ

داوطگبٌ ي بسزسي مطىالع يزشضدي بدب حضدًز        

َدبی   َبی يزشضي داوطجًيي  اش ديگس بسوبمٍ اوجمه

جبوبي ايه مساسم بًد.گفتىي است مسوص مطدبيزٌ     

يزشضي  تىدزستي ي سالمت داوطگبٌ تدفدسش بدب      

مي،يًن زيبل ي دز سٍ بدشدص    ۰۵۱بس  ای ببلغ َصيىٍ

ازشيببي تىدزستي  سالمت ي سبختبز اسى،تدي بدب     

بدوي يشازع و،ًم  تحميمدبع   حضًز مديسول تسبيت

ي فىبيزی  معبين صىديق زفبٌ يشازع و،ًم  زئيد   

داوطگبٌ  معبيويه  مديسان  دوتس سجبدی زئديد    

بسدازی  مسوص مطبيزٌ داوطگبٌ ازان افتتبح ي بٍ بُسٌ

زسيد. دز پبيبن ايه مساسم  ببشديد اش خًابگبٌ َدبی   

داوطجًيي  سبله چىد مىظًزٌ يزشضي ضدُديدد      

ضُسيبزی  اتبق َبی تىدزستي خدًابدگدبٌ َدبی       

دختسان ي بسزسي مطىالع يزشضدي بدب حضدًز        

مسئًليه اوجمه َبی يزشضي داوطجًيبن اودجدبم     

 گسفت.

گفتىي است دز حبضيٍ ايده ديدداز مدديدسودل          

بدوي يشازع و،ًم  تحميمبع ي فىبيزی  معبين  تسبيت

پطتيببوي صىديق زفبٌ  داوطجًيبن  زئي  داوطگبٌ 

تفسش ي معبين داوطجًيي ي فسَىگي داوطگدبٌ اش    

مسوص سبلمىدان ببوً وسيبٍ تدفدسش ي آزامدگدبٌ         

 پسيفسًز دوتس محمًد حسببي ببشديد ومًدود.

 ،تحقیقات و فناوریبدنی وزارت علوم  با حضور مدیرکل تربیت 

 مرکس مشاوره ورزشی، تندرستی و سالمت دانشگاه تفرش افتتاح شد مؤثر است



 3   اهبم خبهٌِ ای :    پیطزفت ػلوی ثذٍى تحقیق اهکبى ًذارد.

  1اداهِ اس غفحِ 

کِ اس جْت َّضیبر  رئیس داًطگبُ تفزش ثبثیبى ایي

ثَدى ًسجت ثِ ایي تغییزات ٍ افشایص سغح داًبیی 

ثبیذ تحقیق ٍ پژٍّص را سزلَحِ کبر خَدهبى قرزار  

دّین اظْبر داضت: در کطَر هب کِ یک کطَر رٍثرِ   

یبفتِ ثرِ   تَسؼِ است ثبیذ ثیص اس کطَرّبی تَسؼِ

ایي ضزٍرت تَجِ کزد ٍ ثبیذ هب هتَجِ ثبضین اگرز    

تحَالت ٍ تغییزات دًیب را سیز ًظز ًذاضتِ ثبضین اس 

هبًیرن   ای کِ دًجبلص ّستین ػقت هی دًیب ٍ تَسؼِ

رٍ ثربیرذ    ًٍوی تَاًین ثِ آى دست پیذا کٌین. اسایي 

 ثزًبهِ داضتِ ٍ ثِ هَضَع پژٍّص ثیطتز ثپزداسین.

دکتز سحبة افشٍد: ثز اسبس ثزًربهرِ ترَسرؼرِ          

سبلِ ٍ افق دٍر داًطگبُ ترفرزش       استزاتژیک پٌج

یکی اس هحَرّبی تَسؼِ ثزای قزارگرزفرتري ایري       

ّبی ثزتز کطَر  تأسیرس   داًطگبُ در ضوبر داًطگبُ

ّبی هختلر  در ایري        ّب ٍ پژٍّطکذُ پژٍّطگبُ

داًطگبُ است. ٍی اداهِ داد: تأسیس پژٍّطگبُ ٍ     

ػٌَاى یک هزکش ثزجسترِ   هؼزفی داًطگبُ تفزش ثِ

ّربی     پژٍّطی ثِ هؼٌی تؼغیل ًوَدى فؼربلریرت   

قذر سهیي  آهَسضی فؼلی ًیست. در ایي داًطگبُ آى 

کبفی ٍ اهکبًبت هْیب است کِ قػذ دارین حَل دٍ   

ّبی دیگز اس  هحَر حزکت ًوَدُ ٍ ًسجت ثِ داًطگبُ

خَاٌّذ ٍقرت     ثؼذ ٍیژُ ثزای پژٍّطگزاًی کِ ًوی

خَد را در هطکالت ضْزی ٍ آلَدگری ضرْرز ٍ        

سزٍغذا تل  ًوبیٌذ  ثستزّبی پزداختي ثرِ اهرز     

پژٍّص را فزاّن کٌین ٍ ایي ثِ ایي هؼٌی ًیست کِ 

اهکبًبت آهَسضی هب تضؼی  ضَد. رئیس داًطرگربُ    

ثزًبهِ پٌجن تَسؼِ  1۱تفزش ثب اضبرُ ثِ ثٌذ ُ هبدُ 

در خػَظ ثحث پژٍّطی کطَر  کِ دٍلت هَظر   

ضذُ است ثب تخػیع ًین درغذ اس تَلیذ ًبخربلرع   

هلی در ّزسبلِ در عَل ثزًبهِ ثِ اهرز پرژٍّرص        

تخػیع دّذ  تػزیح کزد: قزار ثَد ایي رقرن در       

 ۳پبیبى ثزًبهِ ثِ سِ درغذ ثزسذ کِ اگز ثخَاّین ثِ 

درغذ کِ الیقص ّستین  ثزسین ثبیذ ثب حرزکرت     

ّبی ثشرگ ثرِ ایري        جذی ٍ ثب تأسیس پژٍّطگبُ

هقػَد ثزسین. هذیز پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطرگربُ      

ّربی   تفزش ًیش در ایي آییي گفت: در اًجبم فؼبلیت 

پژٍّطی ثحث هزجؼیت ػلوی اس تأثیز ثسرشایری     

ثبضذ.دکتزسْیل ٍاضقبًی فرزاّربًری      ثزخَردار هی

هَسسبتی کِ داًطگبُ ّبی جْبى را رترجرِ     افشٍد: 

درغذ اس    ۱1عَر هتَسظ حذٍد  ثٌذی هی کٌٌذ  ثِ

ِ  سٌجص ضبخع  ٍسى ثرٌرذی آًربى             ّبی رتجر

ّبی پژٍّطی داًطگربُ   هزثَط ثِ فؼبلیت  هستقیوبً

ّب اػن اس کویت ٍ هزجؼیت ػلوی هی ثربضرذ. ٍی      

هقبلِ در سبل جبری  پزداخت حق تألیر    ۳۳تَلیذ 

عزح پژٍّطی کربرثرزدی ٍ        ۳۳هقبالت  تػَیت 

ضزکت اػضبء ّیبت ػلوی در     هستقل ٍ حوبیت اس

کٌفزاًس ّبی ثیي الوللی ٍکبرگبُ ّبی آهَسضی را   

ّبی ایي هذیزیرت   ّبی ٍ اٍلَیت تزیي فؼبلیت اس هْن

در سبل جبری ػٌَاى ًوَد.ػضَ ّیربت ػرلروری        

داًطگبُ تفزش ًیش در ایي هزاسن گفت: پرژٍّرص      

ِ  ثخص جذایی ّربی     ًبپذیز داًطگبُ ٍ یکی اس هؤلفر

هْن ایي ًْبد در کٌبر آهَسش است.پزٍفسَرفیرزٍس   

کِ پژٍّص ّوزاُ ثب آهَسش ٍ ثرب       آرش ثبثیبى ایي

ّب تحقق هری   ّوکبری داًطجَ ٍ استبد در داًطگبُ

یبثذ  افشٍد: استبد ّوزاُ ثب داًطجَ ثب پژٍّص ثبیرذ   

یبدگیزی را پزٍرش دّذ. هسئَل ًْبد ًوبیرٌرذگری     

هقبم هؼظن رّجزی در داًطگبُ تفزش ًیش در ایري    

آییي گفت: ػلن ثبیذ ضوي رسیذى ثِ هزحلِ ػورل   

ًیش دارای خزٍجی ثبضذ تب اس هغلَثیت ثرزخرَردار   

االسالم رسَل ظزافت افشٍد: ػلن ثبیرذ    گزدد. حجت 

ضوي تأثیزگذاری هتٌبست ثب ًیبس جبهؼِ ارائِ گرزدد  

ٍ حَسُ ٍ داًطگبُ ًیش ثبیذ در راستبی ٍحرذت ٍ      

تؼبلی ػلوی کطَر گبم ثزدارًذ. سخٌزاًی ػرلروری     

دکتز اهیز قلؼِ اس اػضبی ّیبت ػلوری داًطرگربُ      

 ّبی جبًجی ایي هزاسن ثَد.  تفزش اس دیگز ثزًبهِ

هذیز پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ ترفرزش گرفرت:       

ثزگشاری ّفتِ پژٍّص ٍ فٌبٍری در افشایص اًگیشُ ٍ 

  دلگزهی پژٍّطگزاى هؤثز است.

کرِ     دکتز سْیل ٍاضقبًی فزاّبًی ثربثریربى ایري      

تَاًوٌذی کطَرّب راثغِ هستقیوی ثب پژٍّص در آى 

تزیي  اس هْن  کطَرّب دارد  افشٍد: اّویت ثِ پژٍّص

رٍ یرکری اس          اّذاف یک کطَر ثبیذ ثبضذ. اسایي 

تَاًذ اًگیشُ ٍ دلرگرزهری     تزیي کبرّبیی کِ هی هْن

ثزای پژٍّطگزاى ایجبد ًوبیذ ٍجَد ّویي ّرفرترِ    

پژٍّص است سیزا در ایي ّرفرترِ هرحرقرقربى            

ّبی تحرقریرقربتری       هتَجِ ضذى اس سیبست  ضوي

کطَر  در جزیبى ایي اهز کِ اسبتیذ ثرزجسرترِ ٍ      

ّربی     ّبی خَد چِ فرؼربلریرت     هحققیي در رضتِ

 گیزًذ. دٌّذ  ًیش قزار هی پژٍّطی ارائِ هی

ٍی ثب اضبرُ ثِ اّویت تَسیغ ثَدجِ پژٍّص تػزیح  

کزد: تخػیع ثَدجِ پژٍّص در سغح کطَر ثبیرذ   

ّبی کَچک ٍ ًَپرب   ای ثبضذ کِ ثزای داًطگبُ گًَِ ثِ

ضٌبسبیی اسربتریرذ     ایجبد اًگیشُ ًوَدُ ٍ هقذهبت 

ّبی آًبى را فزاّن کٌذ.  عزح پژٍّطگز ٍ حوبیت اس 

هذیز پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ تفزش ثب اضبرُ ثرِ  

ثزًبهِ داًطگبُ تفزش در خػَظ حَسُ ارتجبط ثرب    

ثرزداری     ّبی ًقطِ گفت: قزارداد ثب سبسهبى  غٌؼت 

کطَر  سبسهبى جغزافیبیی کطَر ٍ پژٍّطگبُ ًیرزٍ  

ضذُ در ایي داًطرگربُ      تزیي اقذاهبت اًجبم اس هْن

اػالم کزد.دکتز ٍاضقبًی فزاّبًی در راستبی تحقق  

ّبی ًسل سَم  یب داًطگبُ کبرآفزیي گفت:  داًطگبُ

التحػیالى قَی داضتِ ٍ  ّب ثبیذ اًجوي فبرؽ داًطگبُ

ثب آًبى در سزاسز جْبى اس عزیق حضَری ٍ ٍیذئرَ  

ّرب ٍ     کٌفزاًس جلسِ ثگذارًذ سیزا ثب تجبدل دیذگبُ

ضَد.  اًذیطِ کِ اس سغح جْبى ثِ داًطگبُ ارائِ هی

ضذُ ٍ ًیبسّبی کطرَر   اهز پژٍّص ٍ فٌبٍری تقَیت

در هزاکش تحقیقبتی پیگیزی ٍ سهیٌِ اضرترغربل ٍ      

 ضَد. کبرآفزیٌی فزاّن هی

 پژوهش و فناوری دانشگاه تفرش مدیر 

برگزاری هفته پژوهش و فناوری در افزایش انگیزه و دلگرمی  

 پژوهشگران مؤثر است
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یک گزٍُ پضٍّؾی اس داًؾگاُ تفزػ ٍ یک گرزٍُ    

 Ecole de Technologieپضٍّؾی اس داًؾگراُ    

Supérieure    (ETS)     ًراهرِ      ا ترفراّرن     کراًراد

 ّای ػلوی اهضا کزدًذ. ّوکاری

ّای هجذاًِ جٌاب آقرای     ایي ًؾغت پیزٍ پیگیزی

هٌْذط جاللی ًوایٌذُ ٍ هؾاٍر داًؾگاُ تفزػ در   

هٌظَر ایجراد   الولل در آهزیکای ؽوالی، تِ اهَر تیي

ّای کاًادا ترا     ّای ػلوی داًؾگاُ ارتثاط ٍ ّوکاری

ًراهرِ      داًؾگاُ تفزػ صَرت پذیزفت ٍ ترفراّرن   

هاتیي دٍ گزٍُ پضٍّؾی اهضا ؽذ. در حاؽیِ ایي   فی

ًؾغت هٌْذط جَاد جاللی ػضَ عاتر  ّریرات      

ػلوی داًؾگاُ تفزػ در گفتگَ تا خثزًگار خثزًاهِ 

ٍ     ًاهِ را تثادالت ػلوری  ّذف اس اًؼقاد ایي تفاّن

ّرای     ٍ اًجام فرؼرالریرت     ّای داًؾگاّی ّوکاری

تحقیقاتی هؾتزک تیي ایي دٍ گزٍُ تیاى کزد. ٍی تا   

اؽارُ تِ ًقؾِ جاهغ ػلوی کؾَر ٍ اّویت گغتزػ 

ّای ػلَم ٍ فٌاٍری تا هزاکش ػلوی  ّوکاری در حَسُ

ّای کلی ػلن ٍ فٌراٍری   الوللی ٍ عیاعت هؼتثز تیي

در گغتزػ پضٍّؼ ٍ فٌاٍری افرشٍد: ًرظرز ترِ          

هرٌرذی ترزای       ّای داًؾگاُ تفزػ ٍ ػالقِ ظزفیت

ّرای ػرلروری ترا             گغتزػ ٍ تَعؼِ ّوکراری 

ّای خارج اس کؾَر، در راعتای حوایت اس    داًؾگاُ

ّای ػلروری    ّای داًؾگاّی ٍ تَعؼِ ّوکاری عزح

ّای چرٌرذ      داًؾگاُ تفزػ در قالة ایجاد کارگزٍُ

ّای کاًادا در چارچَب  تخصصی هؾتزک تا داًؾگاُ

ّای ّوکاری در حرا        ًاهِ قَاًیي دٍ کؾَر تفاّن

اًؼقاد اعت. هٌْذط جاللی تصزیح کزد: در ایري        

ًاهِ تیي دٍ گزٍُ پضٍّؾری   تَاى تِ تفاّن راعتا هی

ؽارُ کزد کِ تؼرذ  ا    ETSداًؾگاُ تفزػ ٍ داًؾگاُ 

ّرای     ّای رئیظ داًؾگاُ تفزػ ٍ تالػ اس حوایت

پیگیز ٍ هجذاًِ هذیز پضٍّؼ ٍ فٌاٍری داًؾگاُ تِ 

ًاهِ تیي گرزٍُ   عزاًجام رعیذ.ٍی افشٍد: ایي تفاّن  

تِ ًوایٌرذگری   “  دّی عَپز آلیاصّا ؽکل” پضٍّؾی 

  ETSآقای دکتز جْاسی ػضَ ّیات ػلوی داًؾگاُ 

ًوایٌذگی دکرترز   تِ “  رتاتیک ٍ اتَهاعیَى” ٍ گزٍُ 

حغیي حیذری ػضَ ّیات ػلوی گزٍُ هٌْرذعری   

هکاًیک داًؾگاُ تفزػ تغتِ ؽذ. هٌْذط جاللری   

ًاهِ گفت: تا اًؼقاد   در هَرد تزخی جشئیات ایي تفاّن

ًاهِ، سهیٌِ تزگشاری عویٌارّای تخصصی  ایي تفاّن

ّای تثاد  داًؾجرَ در عرغرح         هؾتزک، سهیٌِ

کارؽٌاعی ارؽذ ٍ دکتزی ٍ اعرتراد، ترزگرشاری       

ّای تحقیقاتری هؾرترزک،       ّای ٍ  پزٍصُ کٌفزاًظ

اًذاسی ؽثکِ آسهایؾگاّری ٍ اعرترفرادُ اس            راُ

ّای یکذیگز، ّذایت داًؾجَیاى تَعرظ   آسهایؾگاُ

ّای  اعاتیذ هؾتزک کاًادایی ٍ ایزاًی گزٍُ، فزصت

 ُ هرذت ترزای        هغالؼاتی اعاتیذ ٍ تحقیقاتی کَترا

داًؾجَیاى دکتزا را گغتزػ خَاٌّذ داد. ًوایٌرذُ   

افتخاری داًؾگاُ تفزػ در کاًادا، گفت: داًؾرگراُ    

اقرترصراد    ”   59تفزػ در جْت تحق  ؽؼار عا    

ٍ تا تَجِ تِ پرتراًغریرل        “  هقاٍهتی، اقذام ٍ ػول

کِ هرْریرا      ؽْزعتاى تفزػ تا فضای تکز ٍ آرام آى

تزای تحقی  ٍ پضٍّؼ اعت، داًؾرگراُ ترفرزػ       

ّای ػلوی ٍ پضٍّؾی خَد  درصذد اعت تا ّوکاری

خصَؿ در    ّای هغزح خارج اس کؾَر تِ تا داًؾگاُ

کؾَر کاًادا گغتزػ دّذ. هٌْذط جاللری اداهرِ     

داد:در ّویي راعتا داًؾگاُ تفزػ در حا  هذاکرزُ   

ًاهِ دیگزی تیي گزٍُ پضٍّؾی  تِ  تزای اًؼقاد تفاّن

عزپزعتی دکتز ػلی قزیؾی هذیغِ اس داًؾرگراُ   

University of British Columbia (UBC) کاًادا

ترِ  “  پایؼ کوی ٍ کیفی عیراالت ” ٍ گزٍُ پضٍّؾی 

ًوایٌذگی دکتز هحوذرضا تزٍهٌذ اس داًؾگاُ تفزػ 

سیغت  ّای تجذیذ پذیز ٍ هحیظ ّای اًزصی در سهیٌِ

اعت کِ اخثار تکویلی آى در آیٌذُ ًرشدیرک ترِ      

اعالع خَاّذ رعیذ. هٌْذط جاللی اظْار داؽرت:   

گریرزی      ّا تغتز هٌاعثی تزای ؽکل ًاهِ ایي تفاّن

ارتثاعات اػضا ّیات ػلوی داًؾگاُ تفزػ ٍ اًجرام  

ّای تحقیقاتی هؾتزک در آیٌذُ فزاّن کزدُ  پزٍصُ

تَاًٌذ اس    هٌذ هی اعت ٍ اعاتیذ ٍ داًؾجَیاى ػالقِ

ّای پضٍّؾی اعتفادُ  ایي تغتز جْت اًجام فؼالیت

 ًوایٌذ.
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جلؼِ ّیئت اهٌبء ثٌیبد فشٌّگی ػحبة ػلش سٍص   

آثبى هبُ ثب حضَس سئیغ داًـگگگبُ      ۶۲چْبسؿٌجِ 

اهٌب دس ػبلي گشدّگوگبیگی     تفشؽ ٍ اػضب ایي ّیئت

 هشحَم وبسیبثی داًـگبُ تفشؽ ثشگضاس ؿذ.

هگذیگشُ          هٌْذع غالهشضب ػحبة،  سئیغ ّیئت 

ثٌیبد فشٌّگی ػحبة دس ایي ًـؼت ضوي ثگیگبى     

هـی اكگلگی      سًٍذ  ثجت ٍ تأػیغ  ایي ثٌیبد، خط

ثٌیبد فشٌّگی ػحبة سا اًجبم وبسّبی فشّگٌگگگی    

ّگبی     اصجولِ اًتـبس وتبة ًَیؼٌذگبى ٍ ؿخلیت

ػلوی هٌطمِ تفشؽ،  فشاّبى ٍ آؿتیبى،  ایجبد هَصُ 

هـبّیش، ًگبسخبًِ ٍ وتبثخبًِ ػٌَاى ًوَد.ٍی افضٍد:  

تحلیلی ثِ داًـجَیبى ٍ داًؾ آهَصاى   اػطبء ووه

ثباػتؼذاد هٌطمِ وِ اص ثضبػت هبلگی ثگشخگَسداس      

ّبی ؿشافتی اص دیگش اّگذا    ثبؿٌذ دس لبلت ٍام ًوی

ّبی ؿبخق ایي ثٌیبد اػت. هگْگٌگذع      هـی ٍ خط

ػحبة ایجبد هَصُ  هـبّیش دس ثٌیبد فگشّگٌگگگی       

ػحبة سا ثؼتشی هٌبػت ثشای ثبصدیذ داًـجَیگبى  

ّگبی ػگلگوگی ٍ            هٌظَس آؿٌبیی ثب ؿخلیت ثِ

الگَثشداسی اص آًبى ثشای طی ًوَدى هؼیش سؿگذ ٍ    

پیـشفت ػلوی داًؼت. دوتش هحوذلبػن ػگحگبة     

هذیشػبهل ثٌیبد  فشٌّگی ػحبة  ًگیگض دس ایگي         

ًـؼت ووه ثِ اػتالی فشٌّگی ایشاى ٍ ؿٌبػبیگی  

ّبی ػلوی ثِ جَاًبى ٍ داًـگجگَیگبى ٍ       ؿخلیت

تشیي اّذا  تأػیغ ایي ثگٌگیگبد     ّوگبى سا اص هْن

ثشؿوشد. ٍی افضٍد: دس ساػگتگبی ثگضسگگذاؿگت            

ّب ٍ هفبخش اػتبى هشوضی ثٌیبد فشٌّگگگی    ؿخلیت

ػحبة الذام ثِ ثشگضاسی فشاخَاى اػطگبء جگبیگضُ      

ّگبی   اػتبد ػجبع ػحبة ثِ هحممیي داسای فؼبلیت

ؿبخق ٍ ثشجؼتِ دس حَصُ وبستَگشافی، جغشافگیگب،   

ّبی اطالػبت هىبًی ٍ ػلَم هشتجط ًگوگَدُ      ػبهبًِ

   ِ هگٌگذاى      اػت.  دوتش ػحبة اظْبس داؿت: ػاللگ

ُ       هی ّگبی     تَاًٌذ آثبس ٍ تحمیمبت خگَد دس حگَص

آرسهبُ ثِ ثٌیبد فشٌّگگگی    ۵۱الزوش سا تب تبسیخ  فَق

  ِ ػبلِ دس    ػحبة اسػبل ًوبیٌذ. ٍی تلشیح وشد: ّو

هگبُ ایگي      ػبلشٍص تَلذ اػتبد ػجبع ػحبة دس دی

جبیضُ ثِ ٍاجذیي ؿشایط اّذا خَاّذ ؿذ. هذیشػبهل 

       ُ اًگذاصی     ثٌیبد فشٌّگی ػحبة دس اداهگِ اص سا

ِ      ٍة هگٌگظگَس       ػبیت ثٌیبد فشٌّگی ػگحگبة ثگ

ّبی ثٌیبد ثِ افىبس ػوَهی دس    سػبًی فؼبلیت اطالع

ًظش اػضبی ثٌیگبد دس     آیٌذُ ًضدیه خجش داد. تجبدل 

ّبی ثٌیبد فشٌّگگی ػگحگبة اص         خلَف فؼبلیت

 ؿذُ دس ایي ًـؼت ثَد. تشیي هَضَػبت هطشح هْن

دس پبیبى ایي ًـؼت اػضبء ثٌیبد فشٌّگی ػحبة اص 

ّبی ػوشاًی خیش ػبص داًـگبُ تفگشؽ   هَصُ ٍ پشٍطُ

 ثبصدیذ ًوَدًذ.

 ثرگزاری جلسه هیئت امنبء ثنیبد فرهنگی سحبة در دانشگبه تفرش
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سئیغ هشوض سایبًِ، اًفَسهبتیه ٍ اطگالع سػگبًگی      

داًـگبُ تفشؽ اص ًلت ٍ ثْشُ سداسی پٌج ًشم افضاس 

وبسثشدی ػلَم پبیِ ٍ هٌْذػی ثش سٍی اثگشسایگبًگِ    

 داًـگبُ تفشؽ خجش داد.

دوتش ػلی هحوذ فتَحی دس گفتگَ ثب خجشًبهِ گفت:  

پغ اص تىویل اًجبم ػولیبت ًلت ػیؼتن ػبهگل،  

ّب ٍ ػْویِ ثگٌگذی ٍ        ًشم افضاس هَاصی ػبصی گشُ

هذیشیت وبسثشاى، پٌج ًشم افضاس وبسثشدی ثگش سٍی    

اثشسایبًِ داًـگبُ تفشؽ ًلت ؿذُ اػت ٍ لگبثگل     

افگضاسّگبی    ثبؿذ. ٍی اظْبس داؿت: ًشم   اػتفبدُ هی

، MATLAB   ،Lammpsؿذُ ؿگبهگل:       ًلت

Quantum Espresso ،ANSYS Fluent 

  ٍMultiphysics   COMSOL     اػت وِ دس

فؼبلیتْبی پظٍّـی ػلَم پبیِ ٍ هٌْذػی لگبثگل     

اػتفبدُ هی ثبؿٌذ. سئیغ هشوض سایبًِ، اًفَسهبتیگه   

سػبًی داًـگبُ ثب اؿبسُ ثِ فشاّگن ؿگذى      ٍ اطالع

اهىبى تَػؼِ ٍ جْؾ فؼبلیتْبی پظٍّـی داًـگبُ 

اص طشیك اػتفبدُ اص اثشسایبًِ داًـگبُ گفت: دس حبل  

حبضش ثشخی اػضبء ّیأت ػلوگی، داًـگجگَیگبى       

تحلیالت تىویلی داًـگبُ تفشؽ ٍ یگه تگیگن        

افضاسّبی روگش     تحمیمبتی اص داًـگبُ اسان،  اص  ًشم

 وٌٌذ.     ؿذُ،  دس پشٍطُ ّبی  خَد  اػتفبدُ هی

دوتش فتَحی اداهِ داد: اػتفبدُ  هحذٍد  اص اثشسایبًِ  

ثبؿذ ٍ    داًـگبُ تفشؽ دس حبل حبضش سایگبى    هی

تَاًٌذ  اص  طشیك  تىویل ٍ اسػگبل        هتمبضیبى  هی

فشم  هشثَطِ   دس   تبسًوگبی  هگشوگض سایگبًگِ،             

سػبًی داًـگبُ تفشؽ ثِ آدسع  اًفَسهبتیه ٍ اطالع

http://itc.tafreshu.ac.ir      دسخگَاػگت

خَد سا  ثشای  اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هَجَد ٍ یگب  

 ًلت ًشم  افضاسّبی جذیذ ثِ ایي هشوض اػالم ًوبیٌذ. 
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 6 اػت.  بقیِ بخؾ ّبی کـَس حیبتی ٍ ًیبصّبی صٌعت ٍ کشدى تحقیق علوی ببتَجِ بِ ًیبصّبی کـَس اهبم خبهٌِ ای :   ّذف داس

ُ   سئیغ اهَس خَابگبُ اًدذاصی    ّب داًـگبُ تفشؽ اص سا

ّب دس ایدي داًدـگبُ     طشح جبهع اتَهبػیَى خَابگبُ

 خبش داد.

حویذ ؿبُ حؼیٌی گفت: یکی اص کبسّبی هْوی کدِ  

ّب اًجبم ٍ ًْبیی ؿذ، اجشای طدشح   دس حَصُ خَابگبُ

 جبهع اتَهبػیَى خَابگبُ اػت. 

ٍی افضٍد: دس ساػتبی اسائِ خذهبت سفبّی ٍ تؼْیل  

ٍ تؼشیع دس اسائِ خذهبت بِ داًـجَیبى خَابگبّدی  

ٍ بش اػبع دػتَس هعبٍى داًـجَیی، فشٌّگدی دس       

ّب هبٌی بدش ردشٍست     بِ اداسُ اهَس خَابگبُ 59ػبل 

ّدبی   اًذاصی ػبهبًِ اػکبى ٍ بب پیگیشی ٍ حوبیت ساُ

هعبٍى داًـجَیی، فشٌّگی داًـگبُ دس جْت تحقق 

افضاسّبی هختلف هشبَط   ایي اهش ٍ پغ اص بشسػی ًشم

ُ       بِ اػکبى ًشم ّدب    افضاس جبهع اتَهبػدیَى خَابگدب

ُ       ببقببلیت بدشداسی    ّبی صیبد، ایي ػبهبًِ آهبدُ بْدش

افدضاس عدهٍُ بدش تدؼْیل ٍ           ؿذُ اػت کِ ایي ًشم

تؼشیع اهَس خَابگدبّی رسصسٍ اتدب ر ساُ سا بدشای           

کٌتشل ّش چِ بیـتش ٍ بْدتش تدشدد خَابگدبّی ٍ            

ّدب ٍ     تش ػدبختوبى   دسًتیجِ هذیشیت بْتش ٍ صحیح

 هَاسد هشبَط بِ آى ّوَاس خَاّذ کشد. 

ّب داًـگبُ تفشؽ تصشیح کشد: بب  سئیغ اهَس خَابگبُ

ایي فشایٌدذ بخدـی اص هدـکهت کدِ دس حدَصُ               

ِ    ّب ٍجَد داسد هشتفع هی خَابگبُ ٍاػدهِ    ؿَد کِ ب

بشداسی خَبی اص ػیؼتن خَاّذ    ّن داًـجَ بْشُ آى

کشد ٍ ّن داًـگبُ خذهبت بْتشی اسائِ خَاّذ داد.      

حؼیٌی گفت: ػیؼتن هذیشیت خَابگبُ ػدبکي    ؿبُ

ًبم، اهتیبصبٌدذی ٍ     توبهی فشآیٌذّبی هشبَط بِ ثبت

بٌذی دسیبفت خَابگبُ، سصسٍ اتب  ٍ جببجبیی،   اٍلَیت

اهَس هبلی، هذیشیت اهَال، اهَس اًدبببطی، تدشدد ٍ      

حبَسٍغیبة داًـجَ ٍ ػدبیش هدَاسد هَسدًیدبص سا       

کٌذ. ایي ػیؼتن  صَست ػبدُ ٍ جبهع هذیشیت هی بِ

بب اًؼجبم بب ػیؼتن هذیشیت اهَس آهَصؿدی ػدوب        

داًـگبُ سا اص ٍسٍد اطهعدبت هجدذد داًدـجَیبى          

ًیبص کشدُ ٍ ّشگًَِ تغییش دس ٍرعیت آهَصؿی ٍ       بی

صَست آًهیي دسیبفدت ٍ دس       تحصیلی داًـجَ سا بِ

ّبی هشبدَط بدِ خَابگدبُ هٌعکدغ            قَاًیي ٍ سٍال

 کٌذ. هی

ٍی دس خبتوِ اص ّوکبسی هشکض سایبًِ، اًفَسهبتید     

سػبًی داًـگبُ دس هشاحل هختلف اجشایدی       ٍ اطهع

 ٍ تـکش ًوَد.   ایي پشٍطُ تقذیش

 ساماوٍ جامع اتًماسیًن خًابگاَی در داوشگاٌ تفرش راٌ اودازی شد

 حضًر كاوًن فرَىگی، َىری داوشگاٌ تفرش در ششمیه جشىًارٌ ملی رييش 

بب حدبَس هذیشکدل      ؿـویي جـٌَاسُ هلی سٍیؾ   

فشٌّگدی ٍ اجتودبعی ٍصاست علدَم دس داًددـگبُ           

 بشگضاس ؿذ.  59آرس  ۱۲تب  ۱۲صٌعتی اهیشکبیش اص 

بِ گضاسؽ خبشًبهِ، ؿـویي جـٌَاسُ هلی سٍیؾ بب  

اهلل ایشجدی کجدَسی هذیشکدل         حبَس دکتش فدبل   

فشٌّگی ٍ اجتوبعی ٍصاست علَم،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی 

ّبی   جوعی اص هؼئَالى فشٌّگی ٍصاست علَم، کبًَى

 ُ ّدبی    فشٌّگی، ٌّشی، اجتوبعی ٍ هزّبی داًدـگب

داًـجَ ٍ کبسؿدٌبع فشٌّگدی     ۲۴۴ػشاػش کـَس،  

بشگضاس ؿذ.  حبَس داًـجَیبى خبسجی هـغَل بدِ     

ّبی ایي جدـٌَاسُ      تحصیل دس ایشاى یکی اص ٍیظگی

داًـجَ اص کدـَسّبی چیدي، کدشُ           4۲بَد. تعذاد 

جٌَبی، عشا ، افغبًؼتبى، ػَسیِ، لبٌبى، صشبؼتبى،   

ٌّذ، ًیجشیِ ٍ تشکیِ بشای اٍلیي ببس دس ایي جـٌَاسُ 

رکش اػت دس ایي دٍسُ، آثدبس   ؿشکت داؿتٌذ.  ؿبیبى

دسصذ سؿذ داؿدت   4۴اسػبلی ًؼبت بِ دٍسُ پٌجن 

داًـگبُ هتقبری ؿشکت دس ایدي جدـٌَاسُ          ۲۲۲ٍ 

داًـگبُ دس بخؾ ًوبیـگبّی حدبَس     2۱بَدًذ کِ 

داؿتٌذ.  گفتٌی اػت هجیذ ؿبُ حؼیٌی کبسؿٌبع  

ّبی داًـگبُ تفدشؽ ٍ تعدذادی اص دبدیشاى             کبًَى

ّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی دس ایي جـٌَاسُ حبَس    کبًَى

ّدبی    داؿتٌذ ٍ اقذام بِ بشپبیی غشفِ اص اّن فعبلیت  

 فشٌّگی ٍ ٌّشی داًـگبُ  ًوَدًذ.

دکتش ایشجی هذیشکل فشٌّگی ٍ اجتودبعی ٍصاست       

علَم ، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ هعبٍى ػبصهبى جَاًدبى   

جوعیت ّهل احوش کدـَس اص ایدي غشفدِ ببصدیدذ           

 ًوَدًذ.



تشيي هسبئل  تشيي ٍ عويق تشيي ٍ پيچيذُ ى ٍحذت حَصُ ٍ داًشگبُ ثِ اعتقبد هي يكى اص اسبسى اهبم خبهٌِ ای  :   هسألِ
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اًذيشی استبداى داًششگبُ ترششب ثشب           ًشست ّن 

هَضَع هجبًی فكشی ٍ سيبسی داعش ثِ ّوت دفتش  

ايشي   ّن اًذيشی استبداى دس هْوبًسشای اسشبتيذ       

داًشگبُ ثشگضاس گشديذ.عضَ ّيبت علوی پظٍّشكذُ 

علَم ٍ اًذيشِ سيبسی پظٍّشگبُ علَم ٍ فشٌّش    

اسالهی دس ايي ّوبيش گرت: داعشش تٌْشب گششٍُ          

سلری فعبل دس خبٍسهيبًِ است کِ داسای ايذئَلَطی   

سبدُ ٍ ثسيط است کِ هربّين آى ثشای توبهی افشاد   

 دس ّش سطح آگبّی ٍ داًش قبثل دسيبفت است.

دکتش عجذالَّبة فشاتی افضٍد: آًچِ سجت جزاثيشت   

ّب ٍ جزة ٍ گشستشب ًشيشٍ اص          ايذئَلَطی تكريشی

سشاسش جْبى ثِ گشٍُ تشٍسيستی داعش شذُ است    

تَاى دس سِ اهش ثسبطت ٍ سبدگی، عولگششا ٍ      سا هی

ساديكبل ثَدى ايذئَلَطی داعشش جشست َ کششد.               

ّبی سيبسی هَجَد دس    ٍی ثب ثيبى ايي کِ اکثش گشٍُ

   ُ ٍ    خبٍسهيبًِ داسای ايذئَلَطی هحبفظِ کبساًِ ثشَد

ثبشٌذ تصشيح کششد: ثشِ س شن        پيچذگی دس فْن هی

ّبی هتعشذد دس جْشبى اّشل سشٌت           حضَس جشيبى

ّوچَى اخَاى الوسلويي کِ سشبثقِ تششكيالتی ٍ        

گشدد، اهب    سبل گزشتِ ثبص هی  ۰۸۸ايذئَلَطی آًْب ثِ 

ثِ دليل     ّب اهشٍص اقجبل ثِ ايذئَلَطی سلری تكريشی

سبدگی ايذئَلَطی ٍ ًذاشتي ًظشيشِ ثيششتش ششذُ      

است.  ايي استبد داًششگبُ اداهشِ داد: ايشذئَلَطی        

داعش عولگشا ثَدُ ٍ هٌتظشش سخشذاد ٍ حشَاد              

ايشذئَلَطی کشِ اص سشطح ًظشيشِ ثشِ             هبًذ ٍ    ًوی

عولگشايی ثشسذ جشزاثيتش ثششای افششاد ثيششتش           

ای هيبى تصَس ٍ    شَد ثِ عجبست ديگش ّيچ فبصلِ هی

آًْب ًيست. عضَ ّيبت علوی پظٍّششكذُ     تصذيق

علَم ٍ اًذيشِ سيبسی پظٍّشگبُ علَم ٍ فشٌّش    

اسالهی  افضٍد: اکثش افشادی کِ اص آسيب ٍ اسٍپشب ثشِ      

 ِ اًذ جشض طجقشبت هتَسشط ششْشی            داعش پيَست

ثبشٌذ کِ هشكل هشبلی ًذاششتِ ٍ تٌْشب دليشل          هی

پيَستي آًبى ثِ داعش عالٍُ ثش جزاثيت ايذئَلَطی   

تحقيشی است کِ دس کشَسّبی اسٍپبيی ثِ آًبى ٍاسد  

شذُ است.  ٍی گرت:  جزة افشاد  تحقيش ششذُ ٍ        

  ُ اًشذ دٍ     تحقيش کسبًی کِ ايي افشاد سا تحقيش ًوشَد

ّذف اصلی داعش دس جزة ثِ گشٍُ تكريشی خشَد    

ثب ايي اقذام خَد ثششای      ّب  است دسحقيقت تكريشی

کٌذ کِ احسبع قذست  پيشٍاى خَد جشاتی تَليذ هی

کشدُ ٍ تصَس کٌٌذ قذست فشاٍاًی داسًذ. فشاتشی دس     

پبيبى جبّليت هذسى، ّ شت، اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْشی   

اص هٌكش، جْبد، تَحش، توكيشي، اهشت اسشالهی ٍ          

اص ّشت هرْشَم هْوشی ثشششوشد کشِ            خالفت سا 

اًذيشِ داعش ثشش ايشي هرشبّين هتوشکشض ششذُ              

است.ثشگضاسی ًشست پشسش ٍ پبسخ دس خشصَ      

هَضَع ًشست اص ديگش ثشًبهِ ّشبی جشبًجی ايشي          

 هشاسن ثَد. 

 اندیطی مبانی فکری و سیاسی داعص  در دانطگاه تفرش برگسار ضد   نطست هم

آرس سٍص ٍحشذت حشَصُ ٍ      ۷۲ّوضهبى ثب فشاسسيذى 

اًذيششی اسشتبداى حشَصُ ٍ         داًشگبُ ًشست ّشن  

ّبی ترشب ثب هَضَع ساثطِ علشن ٍ ديشي            داًشگبُ

آرسهبُ دس سشبلي اجتوبعشبت        ۷۰شبهگبُ يكشٌجِ   

 هْوبًسشای اسبتيذ داًشگبُ ترشب ثشگضاس شذ.

هسئَل ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هعظن سّجشی دس ايشي        

   ِ عٌشَاى دٍ ًْشبد       ًشست گرت: حَصُ ٍ داًشگبُ ث

علوی ٍ فشٌّگی کشَس اص اّويت ثسضايی ثشخَسداس   

تَاًذ دس ساستبی پيششفت ٍ تَسعِ   ثبشٌذ کِ هی هی

 کشَس گبم ثشداسًذ.

االسالم سسَل ظشافت ثشب اششبسُ ثشِ ايٌكشِ           ح ت

هتأسربًِ دس سطح هجبحث کالى ٍ ثضسگ اًتظبسی کِ 

اين هحقشق ًششذُ اسشت       اص داًشگبُ ٍ حَصُ داشتِ

افضٍد: ًقش ّذايتگشی ٍ هتٌبست ثب ًيبص جبهعشِ اص      

سَی داًشگبُ ٍ حشَصُ دس سشطح هجبحشث کشالى           

ًشذُ است. ٍی تصشيح کشد: ثْتشيي خشٍجشی   اً بم

افتذ کِ هب شبّذ ٍحذت ٍ اًشس بم      صهبًی اتربق هی

ّشب ٍ ساّجشدّشب       حَصُ ٍ داًشگبُ دس جْت سيبست

ثبشين. يک استبد حَصُ ٍ داًششگبُ ًشيض دس ايشي              

ًشست گرت:جْبى اهشٍص شبّذ حشکت ثشِ سشوت      

دکتشش      االسالم ثبشذ. ح ت ّوگشايی علن ٍ ديي هی

سيذ حسي اسالهی ثب اششبسُ ثشِ سشيش تكشبهلی ٍ         

تبسيخی ثحث علن ٍ ديي دس طَل تبسيخ افشضٍد: دس       

طَل تبسيخ ًْبد علن ٍ ديي يكسبى ثشَدُ ٍ توشبم          

 هتركشاى قشى ّرذّن ثشآهذُ اص کليسب ثَدُ است.

کِ کليسب هْذ علن دس  شة ثَدُ است  ٍی ثبثيبى ايي

اظْبس داشت: داًشگبُ دس  شة اص دل سٌت علوشی     

    ِ تذسيش     کليسب سشذ ٍ تكبهل پيذاکشدُ اسشت ٍ ثش

جذايی علن ٍ ديي، دس قششى ًشَصدّن ثشِ تعشبس         

 کشيذُ شذ.

ايي استبد داًشگبُ ثب اشبسُ ثِ ثيبى هشاحل چْبسگبًِ 

ًظشيِ تكبهل داسٍيي )تٌشبصع ثقشب، ثقشبی اًشست،            

تغييشات تصبدفی ٍ اًتخبة طجيعی( يبدآٍس شذ: دس      

خصَ  ًظشيِ داسٍيي سِ هطلت تكبهل داسٍيشٌی،     

عٌَاى هكتت سيبسی اجتوبعی الْشبم   داسٍيٌيسن ثِ

گشايی ٍجشَد داسد      گشفتِ اص تكبهل داسٍيي ٍ تكبهل 

ّب سا ثبّن خلط کشد. ٍی اداهشِ داد: دس      کِ ًجبيذ آى

قجبل ًسجت ديي ٍ علن چْبس ديذگبُ ٍ الگَ تقبثشل،     

ثبشذ کِ  توبيض، گرتگَ ٍ ٍحذت علن ٍ ديي هطشح هی

ًشبًگش ايي اهش است کِ جْبى اهشٍص دس هَاجِْ ثشب     

ايي چْبس الگَ ثِ سوت ّوگشايشی علشن ٍ ديشي ٍ           

دس پبيبى ايي ًششست    ٍحذت دس حبل حشکت است.

اًذيششی اسشتبداى داًششگبُ        کِ ثِ ّوت دفتش ّن  

کٌٌشذگبى دس     ترشب ثشگضاس شذ ثِ سؤاالت شششکت  

 خصَ  هَضَع ًشست پبسخ دادُ شذ.

 نطست هم اندیطی استادان حوزه و دانطگاه های تفرش در دانطگاه تفرش برگسار ضد  



 8 اهبم خبهٌِ ای :   داًطجَيبى بِ عٌَاى ًيشٍّبى هتخػع دس آيٌذُ كطَس ًقص هْوى خَاٌّذ داضت. 

آرس، هشاسن گشاهيذاضتت      ۶۱ّوضهبى بب فشاسسيذى  

سٍص داًطجَ بب حضَس هسئَل ًْبد سّبشی، هعتبٍى       

داًطجَيی ٍ فشٌّگی داًطگبُ تفشش، هتسئَیيي ٍ    

داًطجَيبى دس سبیي اجتوبعبت حبج ابشاّين ًتػيش    

 داًطگبُ تفشش بشگضاس ضذ. 

هعبٍى داًطجَيی داًطگبُ ضتبّذ دس ايتي آييتي          

گفت: جٌبص داًطجَيی حشكتی هٌظتن ٍ بتبدٍام         

داًطجَيبى دس تحقق اّذاف سيبسی ٍ اجتوبعی بش    

اسبس بشًبهِ هعيي ٍ دس جْت حفظ، اغالح ٍ تغييش   

 ًظبم اجتوبعی خبظ است.

 ۶۳۳۱آرس    ۶۱كتِ     بيي بببيبى ايي دكتش فشصاد جْبى 

يکی اص ًوبدّبی جٌبص داًطجَيی دس ايشاى استت    

افضٍد: تبسيخچِ جٌبتص داًتطجَيی دس ايتشاى اص          

ٍ هقبسى بب آغبص جٌبص هلی ضذى  ۶۳۳۱ابتذای دِّ 

 غٌعت ًفت دسكطَسآغبص گشديذ.

ٍی ضوي بيبى سيش تبسيخی جٌبص داًتطجَيی اص        

تتبكٌَى    ۳۳تبكٌَى اداهتِ داد: اص ستبل           ۰۱دِّ  

ّبی داًطجَيی حبیتت جٌبتص ًذاضتتِ ٍ           جشيبى

 اين. عٌَاى جٌبص داًطجَيی ًذاضتِ چيضی بِ

هعبٍى داًطجَيی داًطگبُ ضتبّذ تتػشيک كتشد:          

سسبیت اهشٍص جٌبص داًطجَيی ببصيببی َّيت خَد   

ٍ پشٍسش ًسل حسبس بِ هسبئل ٍ ايجتبد هببحت      

علوی ٍ گفتوبًی دس فضبی كطَس است تب داًتطگبُ     

بِ حقيقت خَد ببصگشدد. حضَس سعيذ طاليی ضبعش    

طٌضپشداص، اجشا استٌذآپ كوذی، بشگضاسی هتسببقِ،  

اجشای هَستيقی صًتذُ تَستا كتبًَى هَستيقی            

داًطگبُ، تقذيش اص بشگضيذگبى هسببقِ صيبست اسبعيي  

ٍ غٌذیی داغ بب حضَس دكتتش حتسي آسيتبً َس اص           

ّبی جتبًبی سٍص     تشيي بشًبهِ اسبتيذ داًطگبُ اص هْن

داًطجَ دس داًطگبُ تفشش بَد كِ بِ ّوتت هذيتش      

فشٌّگی اجتوتبعی داًتطگبُ ٍ اًجوتي استالهی           

 داًطجَيبى بشگضاس ضذ.

هراسن گراهیداشت روز 

دانشجو در دانشگاه تفرش 

 برگسار گردید 

اًجوي اسالهی داًطجَيبى داًطگبُ تفشش دساٍیيي     

ّبی آصاداًذيطی حبئض هقبم دٍم دس    جطٌَاسُ كشسی

 بخص هٌبظشُ داًطجَيی گشديذ.

بِ گتضاسش خبشًبهتِ، ًختستيي جتطٌَاسُ هلتی            

آرسهبُ سبل جتبسی بتب        ۶۰ّبی آصاداًذيطی   كشسی

حضَس جوعی اص فعبالى داًطجَيی ٍ هذيشاى اسضتذ    

 ۴۰ٍصاست علَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍسی بتب هتطبسكت        

داًطگبُ كطَس دس داًطگبُ عالهِ طببطببئی بشگتضاس   

 ضذ.

بش استبس ايتي گتضاسش، اٍیيتي جتطٌَاسُ هلتی             

ّبی آصاداًذيطی كِ بِ ّوت هعبًٍت فشٌّگی  كشسی

داًطگبُ عالهِ طببطبتبيی رسُ  ٍ بتب ّوکتبسی ٍ             

حوبيت ٍصاست علَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍسی بشگضاس ضذ، 

ّبی هختلفی اصجولِ طشاحتی پَستتش،      ضبهل بخص

هجشی،  ًَآٍسی ٍ ابتکبس،  هسببقِ،  بَیتي،  جلسبت    

ٍگَی آصاد، هٌبظشُ،     پشسص ٍ پبسخ،  هيضگشد،  گفت

ّب، داٍس، ایگَّتبی تشكيتبی،     دبيشخبًِ بشتش داًطگبُ

تأیيف كتبة، اًيويتطي، طشاحتی یَگتَ، جلتسبت          

هطبیبِ گشی اص هسئَیيي،  ايٌفَگشافتی ٍ ّوچٌيتي     

 ًقذ رفيلن، كتبة، هستٌذ، هقبیِ، ًظشيِ ٍ...  بَد. 

دكتش ٍحيذ ضبیچی دس هشاسن افتتبحيتِ جتطٌَاسُ     

ّبی آصاداًذيتطی دس ستخٌبًی ضتوي           هلی كشسی

تقذيش اص هسئَالى داًطگبُ عالهِ طببطبتبئی بتشای    

    ُ ّتب    بشگضاسی ايي جطٌَاسُ، عٌَاى كتشد: جتطٌَاس

فشغتی بشای جْت گزاسی ٍ تذبيش دس اهَس ّستٌذ.    

ّبی آصاداًذيطی كتِ تتذبيشی اص         ٍی افضٍد: كشسی

ببضذ،  ًبظش بش ٍجَّتی   سَی هقبم هعظن سّبشی هی

ضَد دس جبهعِ ايشاًی هسئلِ است   است كِ حس هی

 ۴۱اثش اص  ۴۳۱ٍ ببيذ دس آى تأهل كشد.  گفتٌی است  

داًطگبُ بِ دبيشخبًِ جطٌَاسُ اسسبل ضذ كِ بعذ اص   

ّبی اٍل   تخػػی ستبِ -ّبی علوی داٍسی دس كويتِ

تب سَم اًتخبة ضذًذ. الصم بِ ركتش استت تشٍيت         

ّب، تطَيق   بشگضاسی كشسی آصاد اًذيطی دس داًطگبُ

ّب ٍ كبسآهذستبصی      داًطجَيبى بِ ضشكت دس كشسی 

 ّب اص اّذاف ايي جطٌَاسُ بَد.  ّب دس داًطگبُ كشسی

 های آزاداندیشی  کرسیهلی کسب هقام دوم دانشگاه تفرش در اولین جشنواره 



 9   است. ًیست؛ تحقیق ضد تقلید تقلید ٍ هعٌبی فساگیسی اهبم خبهٌِ ای :   تحقیق علوی فقط بِ

آذز زٍش داًطجَ، ًطست پسسشص ٍ      ۶۱بِ گصازش خبسًبهِ، ّوصهبى بب فسازسیدى 

آذزهشبُ بشب وش َز یوعشی اش           ۶۱پبسخ بب هسئَلیي داًطگبُ عصس زٍش دٍضٌبِ،   

داًطجَیبى ٍ بِ ّوت اًجوي اسالهی داًشطجَیبى داًشطگبُ تششسش دز سشبلي               

 . ایتوبعبت وبج ابساّین ًصیس داًطکدُ هٌْدسی بسگصاز ضد

دز ایي یلسِ زئیس داًطگبُ، هعبٍى آهَشضشی ٍ تحشصیالت تکویلشی، هعشبٍى             

داًطگبُ پبسشگگَی سشالا ت      فسٌّگی ٍ داًطجَیی ٍ هدیس فسٌّگی ٍ ایتوبعی  

دز اداهِ یلسِ، داًطجَیبى بِ طشس  سشالا ت، اًتقشبدات ٍ              داًطجَیبى بَدًد.

ُ     پیطٌْبدّبی خَد دز شهیٌِ ّشب    ّبی آهَشضی، عوساًی، هبلی، فسٌّگی ٍ خَابگشب

پسداختٌد. ّوچٌیي دز بگطی اش ایي یلشسِ بشب وش َز زئیشس هساشص زایبًشِ،              

داًطگبُ،  بِ سالا ت داًطجَیبى دز ایي شهیٌِ پبسشخ   اًشَزهبتیک ٍ اطالع زسبًی 

 دادُ ضد. 

آذز زٍش داًطجَ، اسسشی      ۶۱ّوصهبى بب فسازسیدى 

آشاداًدیطی بب هَضَع یٌبص داًطجَیی  بِ ّوت    

اًجوي اسالهی داًطجَیبى داًطگبُ تشسش دز سبلي  

ایتوبعبت وبج ابساّین ًصیس ایي داًطگبُ بسگشصاز        

 ضد.

دز ایي ًطست داتس علی هلکی اش اسشبتید گشسٍُ         

هعبزف داًطگبُ تشسش گشت: یٌبشص داًشطجَیی        

یکی اش ایصاء ًْبدّبی هدًی است اِ ّوصهشبى بشب       

یوَْز اهسیکشب ٍ ضشْبدت سشِ        ٍزٍد هعبٍى زییس

 دز ایساى ضکل گسفت. ۶۳۳۱آذز  ۶۱داًطجَ دز 

ٍی اداهِ داد: داًطجَیبى ّوَازُ دز توبهی ٍقبیش     

اًقشالة اسشالهی ّوگشبم بشب زٍوبًیشت ٍ هششسدم             

 اًد. و َزداضتِ ٍ بِ زسبلت خَد عول ًوَدُ

دز اداهششِ ایششي ًطششست دٍ گششسٍُ داًششطجَیی          

ّبی خشَد زا پشیساهَى هَضشَع یٌبشص             دیدگبُ

 داًطجَیی بیبى ًوَدًد.

 برگساری کرسی آزاداندیشی بب هوضوع جنبص دانشجویی در دانشگبه تفرش

 برگساری جلسه پرسص و پبسخ دانشجویی

 بب حضور هسئولین دانشگبه تفرش 

بِ هٌبسبت زٍش داًطجَ هسئَل ًْبد ًوبیٌشدگی هقشبم هع شن زّشبسی دز             

داًطگبُ تشسش بب ًوبیٌدگبى تطکل ّب،اًجوي ّب ٍ ابًَى ّشبی داًشطجَیی         

دیداز اسدًد. بِ گصازش خبسًبهِ، وجت ا سالم ٍ الوسلویي ظسافشت ضشوي     

تقدیس ٍ تطکس اش داًطجَیبى اِ دز عسصِ علوی ٍ فسٌّگشی داًشطگبُ گشبم       

بسهی دازًد، گشت: هقبم ضْدای علوی ٍ داًطجَیی اطَز زا  گساهی هی دازین 

اِ بب علن خَد ًقص زٍضٌگسی یبهعِ زا ایشب اسدًد ٍ بب ضْبدت خشَد دز         

ایثبز ٍ ضجبعت هی دٌّد. ٍی بب اضبزُ بِ ودیثی اش اهبم زضب )ع( گشت: ضیعِ 

ٍاقعی ٍ دیٌداز ببید عالٍُ بس هحبت،  بِ عول صبلح ٍ دضوٌی بب دضوٌبى خدا، 

پیبهبس ٍ اّل بیت)ع( اّویت دّد. ٍی گشت: ضسٍزت ضٌبخت یبیگبُ دضوٌی 

اگس بیطتس اش هحبت ًببضد، اوتس ًیست لرا داًطجَ ببید دٍست ٍ دضوي خَد 

 ٍ اطَز زا بطٌبسد تب دز تحلیل سیبسی اضتببُ ًکٌد.

نشست صویوی هسئول هسئول نهبد نوبیندگی  

 هقبم هعظن رهبری دردانشگبه تفرش بب 

 نهبد هبی دانشجویی



 10 اهبم خبهٌِ ای :    اصدٍاجِ آسبى سا تبلیغ وٌیذ.

 ۴۲ّوبیص دختش ایشاًی ٍ اسالهی ٍ اصدٍاج صحیح     

آببى هبُ بهِ ّوها اًنوهي اسهالهی داًهطنَیبى           

داًطگبُ تفشش ٍ بب حهوَس داًهطنَیبى دس سهب ي       

اجتوبعبت حبج ابشاّین ًصیش ایي داًهطگبُ بشزهضاس     

ضذ.وبسضٌبس اصدٍاج ٍ خهبًَادُ دس ایهي ّوبیهص        

زفا: رات اصدٍاج همذس اسا ٍ فشق آى بهب ّوهِ       

سٍابط دس تفبٍت راتی آى اسها.فشٍ  ًیلیهی صادُ      

وِ خذاًٍذ دس هعنضُ جبٍیهذاًص لهشآى         بببیبى ایي

وشین، بش بلَ  سضذ ٍ  پختگی فشازیش دس اهش اصدٍاج    

تأویذ فشاٍاى ًوَدُ اسا، افضٍد: تَاًوٌذی عهبففی،  

بلَ  عملی ٍ التصبدی ضشایط حذاللی بشای اصدٍاج    

اسهها. ٍی اداهههِ داد: رات اصدٍاج بههب خذاًٍههذ           

خَسدُ اسا ٍ خذاًٍذ دس توبهی  حظبت صًذزی     زشُ

ّبی پبن ٍجَد داسد ٍ ایي دس حب ی اسا وِ     اصدٍاج

ّبی بب پطتَاًِ دٍستی لبل اص اصدٍاج ًهِ    دس اصدٍاج

خذاًٍذ، ًِ سٍح ٍ ًِ استببط بب حمیما عب ن صهَست   

زیشد. ایي استبد حَصُ ٍ داًطگبُ اظْبس داضها:   ًوی

داضتي سٍابهط    

ّههبی   دٍسههتی

لبههل اص اصدٍاج   

یههه ضههبّشاُ   

اصههلی بههشای   

صًذزی خَة ٍ    

سشضههههبس اص   

خَضههههبختی 

ًیسا صیشا بعذ   

اص اصدٍاج هیشاث 

ضَم سَءظي سا بب خَد بشای صى ٍ هشد بهِ اسهاهبى       

آٍسد. ًیلیی صادُ فعبل ضذى صهیٌِ ٍ بهستشّبی    هی

ّهبی هبتهٌی بهش        ّبی صًبضهَیی دس اصدٍاج    خیبًا

ّبی لبهل اص اصدٍاج سا اص دیگهش بالّهب ٍ                دٍستی

ّب عٌَاى ًوَد ٍ  ّبی ضَم ایي هَاسد اص اصدٍاج هیشاث

داسی ٍ    اضههبفِ وههشد: اخههالق، ایوههبى، اهبًهها        

پزیشی سِ هعیبس هْن اصدٍاج اسا وِ ببیذ  هسئَ یا

اص فشیك جَاًبى دس اهش اصدٍاج هَسدتَجِ لشاس زیشد. 

ٍی اینبد دفبتش ههطبٍسُ اصدٍاج بهب حهوَس افهشاد         

ببتنشبِ ٍ فْین دس اهش اصدٍاج بب لهصذ ّوهسشیببی،     

تبییي هعیبسّهبی دلیهك ّوهسشزضیٌی ٍ اینهبد            

ّهبی ًهبة ٍ       ٍاحذّبی دسسی دس خصَظ هْهبست   

         ُ ّهب اص     صحیح خَة صًهذزی وهشدى دس داًهطگب

ّبی فالیی بهشای فهشاّن ًوهَدى        تشیي فشصا هْن

بستشّبی اصدٍاج هَفك بشای جَاًبى عٌهَاى ًوهَد.      

دس حبضیِ ایي ّوبیص تشیبَى آصاد داًهطنَیی بهب     

عٌههَاى اصدٍاج داًههطنَیی ٍ هَاًهها اصدٍاج  ٍ           

ًوبیطگبُ وتبة دس خصَظ حمَق ٍ جبیگبُ صًبى دس   

 ًظبم حمَلی اسالم ٍ اصدٍاج بشزضاس ضذ.

همایش دختر ایرانی و اسالمی 

و ازدواج صحیح در               

دانشگاه تفرش برگسار شد  

 اخبار انتصابات

سئیس داًطىذُ هٌْذسی بشق ٍ هذیش زشٍُ بشق 

 لذست: دوتش هنتبی پیطَایی

 هذیش زشٍُ هٌْذسی بشق  ا ىتشًٍیه :

 دوتش آسش وشین خبًی 



پیذاکشدى قذست تحلیل هسبیل ٍ    کٌن، اهبم خبهٌِ ای :   چیضى کِ هي ّویطِ دس هَاخِْ بب داًطدَیبى، سٍى آى تکیِ هى 

 خشیبى ّبى هْن کطَس است. 
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ًفش اص داًص آهَصاى  دبیشستبى  دختشاًِ   7۷بیص اص 

هتَسطِ دٍسُ اٍل هصططف  هصطیشی ضْشسصتبى          

آرسهصبُ، اص هصَصُ یبی،صت،        ۱۲تفشش سٍص یکطٌبِ 

 علَم ٍ فٌبٍسی داًطگبُ تفشش ببصدیذ کشدًذ.

بِ گضاسش خبشًبهِ،  دس ایي ببصدیذ، داًص آهَصاى اص   

    ُ ضٌبسص     تبالسّبی یبی،ت،  علَم ٍ فٌبٍسی ٍ گیصب

هَصُ یبی،ت، علَم ٍ فٌبٍسی داًطگبُ تفشش ببصدیذ  

 ًوَدًذ. 

 

 بازدید داوص آمًزان دبیرستان دختراوٍ مصطفی مطیری  از مًزٌ داوطگاٌ تفرش    

ضبًضدّویي دٍسُ اعضام داًصطگبّیبى بصِ عتبصبت          

ٍالوصسلویي سصیذ      االسصمم   عبلیبت بب حضَس حدت 

هحوذسضب فقیْ  سئیص  سصتبد عوصشُ ٍ عتبصبت            

داًطگبّیبى بشگضاس ضذ. فقیْ  دس ابتذا گضاسض  اص    

اهیي دٍسُ اسائِ کشد ٍ گفصت: دس دٍسُ          ۲5بشگضاسی 

ّضاس ًفش بشای حضَس دس سصفش عتبصبت          97گزضتِ 

ًبم کشدًذ کِ اص ایي هیبى ٍ بب قیصذ   داًطگبّیبى ثبت

ًفش هطشف ضذًذ. ابتصذا قصشاس      68۷ّضاس ٍ  ۲7قشعِ 

کبسٍاى سا اعضام کٌین ٍ ب،صذ بصب اسصتقببل        3۲3بَد 

ِ   44۱داًطگبّیبى،  سیصضی ٍ اعصضام       کبسٍاى سا بشًبه

 ِ ّبی هتٌصَ  فشٌّگص  دس        کشدین. ٍی افضٍد: بشًبه

عشاق هثل ًدف ضٌبس  دس آسصتبى اصبف  اصفب،          

ببصدیذ اص خبًِ اهبم خویصٌ  رسُ  ٍ هشقصذ عمهصِ            

اهیٌ ، سٍایت گشی دس حشم حضشت حش ٍ ... بشگصضاس    

ّضاس بستِ فشٌّگ  آهبدُ ٍ تَصیع  ۲۲ضذ. دسهدوَ  

ّبی فشٌّگ  پ  اص سفش ًصیض ّونٌصبى      ضذ. بشًبهِ

ّبی داًطدَی  اکٌَى بِ صیبست    اداهِ داسد ٍ کبسٍاى

سًٍصذ. سئیص      حشم حضشت ه،طَهِ رس  دس قن ه 

اهیصي    ۲6ستبد عوشُ ٍ عتببت داًطگبّیبى دسبصبسُ   

دٍسُ ایي سفش تطشیح کصشد: دٍسُ خذیصذ عتبصبت           

ضَد ٍ تب پبیبى    داًطگبّیبى اص ابتذای بْوي آغبص ه 

ّصضاس    ۲6این تب   بیٌ  کشدُ فشٍسدیي اداهِ داسد. پیص

کبسٍاى بِ عتببت عبلیبت اعضام کٌیصن.    4۷۷ًفش سا دس 

هبُ فشات داسًذ تب  آرس تب اٍل دی ۱۲داًطگبّیبى اص  

بشای ایصي    labbayk.irبب حضَس دس پبیگبُ ایٌتشًت   

ِ  ًبم کٌٌذ. پ  ّب ثبت دٍسُ اص اعضام کصط     اصآى قشع

ضَد ٍ ًتبیح آى سا بِ داًطدَیبى بشگضیذُ     اًدبم ه 

کٌین. کبسهٌذاى، اسبتیذ، داًطدَیبى هدشد  اعمم ه 

تَاًٌذ دس ایصي    دختش ٍ پسش ٍ داًطدَیبى هتأّل ه 

ام  ۲6ًبم کٌٌذ. فقیْ  تأکیذ کشد: دس دٍسُ  دٍسُ ثبت

عتببت داًطگبّیبى ًیض ٍام ببًک هلت بِ هتقبضیبى    

هیلیَى ٍ بشای   ۲ضَد. بشای سفشّبی صهیٌ   دادُ ه 

ّصصضاس تَهصصبى    5۷۷هیلیصصَى ٍ     ۲سصصفشّبی ّصصَای   

ِ   تسْیمت قشض ضصذُ اسصت.      الحسٌِ دس ًظش گشفت

ّبی هتأّل  سا  اهسبل بشای اٍلیي ببس قطذ داسین صٍج

ضبى سا بذٍى بشگضاسی هشاسصن   خَاٌّذ صًذگ  کِ ه 

السمم  آغصبص     عشٍس  ٍ بب صیبست اهبم حسیي رعلیِ

کط  بِ ایي سفش اعضام کٌین. ٍی     کٌٌذ، بذٍى قشعِ

ُ        افضٍد: ّتل ایصن ٍ     ّبی ًدف ٍ کشبم سا تغیصیش داد

ُ   کیفیت آى  8این. دس عتبصبت       ّب سا ببصّن بْتش کشد

گشٍُ قیوت  ٍخَد داسد کِ سفشّبی هب بصب بْتشیصي      

ّبی  سا  ضَد ٍ البتِ تخفیف دسخِ ٍ کیفیت اًدبم ه 

اص سبصهبى حح ًصیض بصشای داًصطگبّیبى دس ًظصش              

 این. گشفتِ

فقیْ  دس پبیبى گفت: سفش ّفت ضب خَاّذ بصَد،    

 ۲داًطگبّیبى سِ ضب دس کشبم، سِ ضب دس ًدف ٍ 

ضب دس کبظویي اقبهت خَاّذ داضت. سفش بِ سبهشا  

ّبی اهٌیت  اًدبم خَاّذ ضذ کِ تببصع   ًیض بب پیَست

 5سبصهبى حح ّستین. گفتٌ  است ایي هْلصت تصب     

 دی هبُ توذیذ ضذ.

داًطگبُ تفشش بشای داًطگبّیبى   الصم بِ رکش است 

 ای دس ایي صهیٌِ فشاّن ًوَد. خَد ًیض اهکبًبت ٍیژُ

ضاوسدَمیه ديرٌ ثبت وام  

 عتبات داوطگاَیان 

بِ هٌبسبت گشاهیذاضت سٍص داًطدَ، هصسببقِ دٍ         

ٍهیذاً  سٍص سِ ضٌبِ تَسط اداسُ تشبیصت بذًص           

داًطگبُ تفشش بشگضاس ضذ. بِ گضاسش خبشًبهصِ، دس     

داًطدَی پصسش ضصشکت     4۷ایي هسببقِ کِ بیص اص 

هتشی هسیش    ۲5۷۷کٌٌذگبى هسبفت   داضتٌذ، ضشکت

خَابگبُ پسشاى تب هسدذ داًصطگبُ سا دٍیذًصذ. دس        

ًفش اص دًٍذگبى بشتش     ۲6آرس اص  ۲6هٌبسبت  پبیبى بِ 

تقذیش ضذ. گفتصٌ  دس      ایي هسببقِ بب اّذا خَایضی  

هسببقِ دٍٍهیذاً  بضسگذاضت سٍص داًطدَ، هسئَل  

ًْبد ًوبیٌذگ  هقبم ه،ظصن سّصبشی دس داًصطگبُ           

تفشش، ه،بٍى داًطدَی  ٍ فشٌّگ ، هذیش فشٌّگ    

 بذً  حضَس داضتٌذ. ٍ هذیش اداسی ٍ اسبتیذ تشبیت

 برگساری مسابقٍ دي ي میداوی بٍ مىاسبت ريز داوطجً در داوطگاٌ تفرش    



ْب بّ ساِ بیفتذ،         ْب َ دس حُصِ  ْبى آصاداٌذیطى کّ وب ػشض کشدیه، پیطٍٓبد کشدیه دس داٌطگبِ  اوبن خبوٍّ ای :   ایً کشسى

 تُاٌذ یک جشیبي سیبل فکشىِ بسیبس بب اسصضى سا دس جبوؼّ بّ ساِ بیٍذاصد.   وى
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بّ وٍبسبت فشاسسیذي ْفتّ بسیج ٌىبیص خیبببٌی بب 

بّ ْىت ودذیشیت فشٍْگدی َ      “  قیىت بضاس”  ػٍُاي 

اجتىبػی َ بب وطبسکت کدبٌُي تدبسیو َ فشٍْد             

ضٍبّ دَن آرسوبِ دس صدنً     داٌطگبِ تفشش سَص سّ

داٌددطکذِ ػمددُن ایددً داٌددطگبِ بش ددضاس ضددذ.                      

وذیش فشٍْگی َ اجتىبػی داٌطگبِ تفشش دس حبضیّ 

اجشا ایً ٌىبیص بّ خبشٌگبس  خبشٌبوّ   فدت: صٌدذِ     

داضتً یبد َ خبطشِ ضٓذای وذافغ حشن، تقُیت    ٌگّ

فشٍْ  ایثبس َ ضٓبدت َ پبسخگُیی بدّ بشخدی اص      

تشیً اْدذا     ضبٓبت جُاٌبي دس ایً خصُظ اص وٓه

بش ضاسی ایً تئبتش خیبببٌی بدُد. ْىنٍیدً ْفتدّ           

       ّ ای بدشای صٌدذِ       بسیج دس حقیقت فشصت َ بٓبٌد

ْب َ سَح بسیجی دس آحدبد ومدت،     داضتً اسصش ٌگّ

وخصُصبً جُاٌبي پشضُس َ وذافؼبي ػبضد  صدبد        

است.   الصن بّ رکش است ایً ٌىبیص بّ ٌُیسٍذ ی َ 

کبس شداٌی ونىذ ونىذی بب ونُسیت ضٓذای وذافغ 

حشن دس دَ سبٌس اجشا  شدیدذ کدّ بدب اسدتقببل             

 داٌطجُیبي سَبشَ ضذ.

 در دانشگبه تفرش“قیمت بزار“ اجرای تئبتر خیبببنی

خبٌّ ایشاي بّ ْىت بسیج داٌدطجُیی َ         فیمه یتیه

وذیشیت فشٍْگی َ اجتىدبػی داٌدطگبِ تفدشش َ         

 ۵۹آرس وبِ    ۳۲ْىکبسی سپبِ ٌبحیّ تفشش، یکطٍبّ 

بب استقببل بسیبس خُة داٌطجُیبي َ دس دَ سدبٌس   

تئبتش پشَفسُس حسببی ضٓشسدتبي تفدشش     دس آوفی

 اکشاي ضذ.

سدبختّ   خبٌدّ ایدشاي     داستبي فیمه سیٍىبیی یتیه   

       ّ کٍٍدذ ی ونىذسادب      ابُالقبسه طدبلبی بدّ تٓید

 دزسد کدّ      وی  ۲۴۱۱تب   ۲۳۵۹کطیبي، دس سبل  تخت

احىذضبِ قبجبس وىمکت سا سْب کشد َ ٌیىی اص ودشدن   

کددطُس بشا ددش قناددی جددبي ببختٍددذ. قناددی َ         

َ  ۲۴۱۱تب  ۲۳۵۹ْبی  خطکسبلی ػظیه ایشاي دس سبل

دس کُساي جٍ  اَل جٓبٌی َ دس صوبي اضغبل ایدشاي  

بّ دست قُای بیگبٌّ سَس َ اٌگمیس سخ داد. ایدً      

قنای کّ ْىشاِ بب فقش َ بینبس ی َ دسٌٓبیت کبْص 

جىؼیت دس ایشاي ْىشاِ بُد، دس تؼییدً سشٌُضدت      

َیژِ ظُٓس دیکتبتُسی پٓمُی ٌقدص      جبوؼّ ایشاي بّ

  بسضایی داسد.

       ّ ای اص دخبلدت      ایً وقاغ تدبسیخی، دَساي ٌب فتد

بیگبٌگبي دس اوُس داخمی ایشاي، سته آٌبي بّ ومت َ     

کطتبس فجیغ وشدن است َ ابُالقبسه طبلبی کُضیذِ  

 ایً دَساي سا بّ وشدن وؼشفی کٍذ. 

 خبنه ایران در دانشگبه تفرش  فیلم یتیم اکران

سخٍشاٌی دکتش حسً ػببسی بب وُاُع اقتصبد دسَي صا دس ػصش تشاود     

 آرس وبِ دس داٌطگبِ تفشش بش ضاس ضذ. ۳۳سَص دَضٍبّ 

 گزارش تصویری  بدون شرح



 13   جسی هسئلِ تحمیمبت ثِ گًَِ ای ثِ آى جْت زازُ ضَز تب چطذِ علوی کطَض کبهل گطزز. اهبم ذبهٌِ ای  ۵   ثبیس ضوي پیگیطی

 ضبزضٍاى استبز اثَالمبسن سحبة

 )پژٍّطگط ثطجستِ علَم اًسبًی زض ایطاى (

 

 

استبز اثَالمبسن سحبة پژٍّطگط ثطجسستِ علسَم      

ِ  ۹۶۱۱هبُ  فطٍضزیي ۹۴اًسبًی زض  زًیب   ش زض تفطش ث

ذبًِ آذًَس هالحسسیي   آهس. زض سِ سبلگی ثِ هکتت

ضبّویطی ضفت ٍ ثب استعساز ضسگطفی کسِ زاضست       

زضهست کَتبّی زضٍس همسهبتی ضا فطا گطفت. سپس 

زض هحضط زیگط علوبی تفطش ضسبزضٍاًبى اهسبهی ٍ      

سیس علی اکجط سجبزی ثِ فطاگطفتي فمِ ٍ اغسَ  ٍ    

ّبی عطثسی ٍ فطاًسسِ اّتوسبم کسطز. اسستبز              ظثبى

اثَالمبسن سحبة کِ ضغل هعلوی ضا ثطگعیسُ ثَز زض    

ش ثِ تمبضبی ضید جال  ًْبًٍسی ثِ ضیبسست   ۹۶۴۴

هعبضف ثالث )هالیط ٍ ًْبًٍس ٍ تَیسطکبى( ثطگعیسسُ    

ای ثِ فطٌّگ   ضس ٍ زض ایي هأهَضیت، ذسهبت اضظًسُ

عٌَاى کتبة کسِ      ۲۶اظ ٍی ثیص اظ   آى هٌغمِ کطز.

ّب زض چٌس هجلس تألیف ضسُ، ثبلی هبًسُ  ثطذی اظ آى

است. اظ جولِ  تبضید ظًسگبًی اهبهسبى ضسیعِ)د(زض    

تبضید لطآى، فلسفِ ٍ    ّبی  چٌس هجلس، تطجوِ کتبة

جلسس )اظ    ۱زض  اسطاض حج، تطجوِ جغطافیبی کبضپٌتط

ّسبی اضظضسوٌس فطٌّسگ        اًگلیسی(، تألیف کتسبة 

ذبٍضضٌبسبى، تبضید ًمبضی زض ایطاى، تبضید هسضسِ   

تَاى ًبم ثطز. ًگبضش ٍ تطجوِ    عبلی سپْسبالض ضا هی

ّب ٍ هجسالت آى ظهسبى اظ        همبالت ثسیبض زض ضٍظًبهِ

ّبی ضًگبضًگ ٍ ًَض زاًص ًیع      جولِ ضفك سطخ، گل

ّبی علوی اٍ ثَز. اظ جولِ کبضّسبی       اظ زیگط فعبلیت

ثسسعضا اسسستبز، تأسسسیس هغسسسسِ جغطافیسسبیی ٍ       

ش ثَز کِ فعبلیت    ۹۱۹۱کبضتَگطافی سحبة زض سب  

ّب ٍ اًتطبضات تبضید  ای زض ظهیٌِ تْیِ ًمطِ گستطزُ

ٍ جغطافیب ثط عْسُ زاضز. ٍی ثطای ّویطِ ًبم ذَز ضا 

ثِ عٌَاى هحمك ٍ زاًطوٌسی ثطجسستِ زض تبضیسد         

علَم اًسبًی ٍ ثَیژُ علن جغطافیبی ًَیي ثجت کطز.    

 ۹۱۱۱هسبُ سسب        استبز زضتبضید ثیست ٍ یکن زی     

 سبلگی زض گصضت.  ۱۴ّجطی ضوسی زض 

 استبز احوس پبضسب ضبزضٍاى       

 ) پسض گیبُ ضٌبسی ایطاى(                        

استبز احوس پبضسب اظ ًرستیي پیطکسَتبى زاًسص     

ضٌبسی  ضٌبسی ًَیي ایطاى، ًرستیي استبز گیبُ گیبُ

       ِ غسَضت    زاًطگبُ تْطاى ٍ ًرستیي ایطاًی  کسِ ثس

ّسبی( ایسطاى تحمیسك کسطز         علوی ثط فلَض )ضستٌی

زیسسسُ ثسسِ   تفسسطش تسسطاضاى  زض  ۹۶۳۱تسسیط    ۶۲  زض

تحسػیالت اثتسسایی ذسَز ضا        گطَز. اسستبز  جْبى

تْطاى ٍ زٍضُ اٍ  زثیطسستبى ضا     زثستبى ّسایت زض

ثِ پبیبى ضسبًس. پس اظ زضیبفست        هسضسِ آلیبًس زض

ضٌبسی اظ فطاًسسِ ثسِ ایسطاى       زضیبفت زکتطای گیبُ

ذَضضیسی  اثتسا    ۹۱۹۱ثبظگطت. پطٍفسَض پبضسب زض 

زض سوت زاًطیبض علَم عجیعی  ٍ پس اظ آى زض همبم 

ضٌبسی زاًطکسُ علَم زاًطسطای عبلسی   استبز گیبُ

استرسام ضس ٍ زض ًرستیي هطحلِ پژٍّطی ذَز ثِ 

ّبی گیبّی تفطش پطزاذت ٍ پس اظ  آٍضی ًوًَِ جوع

 ِ ّسبی زیگسط      آى ثِ ّوطاُ ثعضی اظ ضبگطزاًص ًوًَ

تسطیي کسبض اسستبز       ًمبط ایطاى ضا گطزآٍضی کطز.هْن

پبضسسسب تبسسسیس هسسَظُ علسسَم عجیعسسی ایسسطاى ٍ         

تطیي اثطش تبلیف کتبة فلَض هستمل ایطاى     ثطجستِ

ِ    ثب ًبم فلَض زٍ لیطاى اسست کسِ زض       ثِ ظثبى فطاًسس

ذَضضیسی ثسِ ّوست     ۹۱۶۴تب  ۹۱۶۹فبغلِ سبلْبی 

ٍظاضت فطٌّسسگ آى ظهسسبى هٌتسسطط ضسسس. اٍ زض           

ّبی ذَز زض ذبضج ٍ زاذل کسطَض تَاًسست     ثطضسی

ّبی گیسبّی ضا     ضٌبذتی ثسیبضی اظ گًَِ تطازف گیبُ

ًطبى زّسس ٍ اظ تکسطاض آى جلَگسیطی کٌسس. ٍی               

ّوچٌیي همبالت ثسیبضی زض هَضز فلسَض ایسطاى زض         

الوللی ثِ ذسػَظ زض ًسططیِ علوسی            هجالت ثیي

ُ     گیبُ اسست.    ضٌبسی کیَ )چبح لٌسى( هٌتطط کسطز

استبز پبضسب ثیص اظ ضػت سب  اظ عوط ذَز ضا ثسِ       

تحمیك ٍ تفحع زضثبضُ عجیعت ایطاى پطزاذت ٍ زض    

سسسبلگی زض کبلیفطًیسسب      ۴۲زض سسسي     ۹۱۲۱سسسب   

 زضگصضت. 

 ضبزضٍاى  استبز عجبس سحبة                    

 ) پسض جغطافیب ٍکبضتَ گطافی ًَیي ایطاى(               

 

                    

 

 

 

زض   ۹۱۲۲استبز عجبس سسحبة زض سسَم زی هسبُ            

هتَلس ضس. اٍ تٌْب پسسط اسستبز اثَالمبسسن            تفطش

ثَز.چْبضسبلِ ثَز کِ ثِ تطَیك ٍ ضاٌّوبیسی   سحبة

پسض ثِ هکتت زضس هالحسیي ضسبّویطی ضفست ٍ         

هست سِ سب  ًعز ایي استبز ضبگطزی کطز. زض ّفت  

 ِ ضسس.   سبلگی ثطای ازاهِ تحػیل ٍاضزهسضسِ کوبلی

 ِ ّبی   سپس ثطای ازاهِ تحػیالت هتَسغِ ثِ هسضس

اثي سیٌب ٍ علویِ ضفت. زض ایي هساضس ثَز کِ شٍق     

ًوبیبى ضس ٍ تحت    جغطافیب ٍ استعساز سطضبض ٍی ثِ

ّبی پسض ٍ آهَظگبضاى ثیطتط اٍلبت ذَز ضا    ضاٌّوبیی

ّبی جغطافیبیی گصضاًس. استبز عجسبس   زض تْیِ ًمطِ

سحبة ثِ زلیل عاللِ ٍافط ثِ زاًص جغطافیب زض سب   

ثِ ّوطاُ پسض سٌگ ثٌبی ًرسستیي هغسسسِ      ۹۱۹۱

جغطافیبیی ٍ کبضتَگطافی ذػَغی ایطاى ضا گصاضت.  

ّبی هٌبعك گًَبگَى ایسطاى ثسِ     ٍی ثطای تْیِ ًمطِ

ثیص اظ سی ّعاض ضْط ٍ ضٍستب سسفط کسطز. ٍی زض       

آلوسبى،   ثب ّوکبضی هَسسسِ کلوجسَس     ۹۱۱۱سب  

ضا ثِ ذظ ٍ ظثسبى فبضسسی       کطُ جغطافیبیی ًرستیي

تَلیس کطز. استبز سحبة هَلف، ًمطِ ًگبض ٍ ًبضسط       

غسّب اعلسس ٍ ًمسطِ جغطافیسبیی اظ ضسْطّب ٍ              

ّبی ایطاى، کطَضّبی ذبٍضهیبًِ، ذلیج فبضس   استبى

ّبی تبضیری ایطاى است. اٍ ثب اثساد سجکی   ٍ زٍزهبى

 ِ ّبی جغطافیبیی ثسِ      ًَیي زض عطاحی ٍ تطسین ًمط

ًگبضاى غبحت سسج  زض زًیسب       عٌَاى یکی اظ ًمطِ

هغطح ضسس.هغبلعِ، پسژٍّص ٍ گسطزآٍضی اسسٌبز           

تبضیری ٍ جغطافیبئی ذلیج فبضس ثسطای همبثلسِ ثسب      

سبظًسگبى اسبهی جعلی ٍ اثجبت حمبًیت ایطاًیسبى ٍ   

 ۱۲اغبلت ًبم ایي آثطاُ ّویطِ ایطاًی اظسبلْبی زِّ 

   ِ ّسبی ثسعضا      ذَضضیسی تب پبیبى حیبت اظ زغسغس

 ۹۱۲۴فسطٍضزیي     ۹۱سسحبة زض    استبز  استبز ثَز.   

 زضگصضت.

 به بهانه هفته پژوهش 

 یادی از مشاهیر و مفاخر شهرستان تفرش 
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