
هراسن گراهیذاشت  حوبسِ ًْن دی  در داًشگبُ 

 تفرش برگسار شذ 

 

 هعبٍى آهَزشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشگبُ تفرش :

ایجبد یک رشتِ جذیذ در هقطع کبرشٌبسی ارشدذ   

 در داًشگبُ تفرش

 

ًخستیي ٍرک شبپ تخصصی  تَسط عضَ ّیبت   

 علوی داًشگبُ تفرش  در کشَر هبلسی برگسار شذ  

 

یبدداشت هذیر هسئَل خبرًبهِ در آستبًِ یک   

سبلگی هبٌّبهِ شذى خبرًبهِ داًشگبُ تفرش در  

 ّشتویي سبل فعبلیت خَد

 هسئَل ادارُ رفبُ داًشجَیی  داًشگبُ تفرش :

دٍ هیلیبرد ریبل تسْیالت بِ داًشجَیبى داًشگدبُ  

 تفرش پرداخت شذ 
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 3صفحِ 

ای رّجر هعظن  حضرت آیت اهلل خبهٌِ

اًقالة اسالهی ثب صدذٍر یدمدبهدی        

ارتحبل رفمق دیریي ٍ ّوسٌدردر ٍ     

ّوربم دٍراى هجبرزات ًْضت اسالهی 

حضرت حجت االسالم ٍ الوسلودمدي   

آقبی حبج شمخ اکدجدر ّدبشدودی        

 رفسٌجبًی را تسلمت گفتٌذ.

هتي یمبم تسلمت رّجر هعظن اًقالة 

 اسالهی ثِ شرح زیر است:

 ثسن اهلل الرحوي الرحمن 

 اًّب هلل ٍ اًّدب الدمدِ راندعدَى               

ثب دریغ ٍ تأسف خدجدر درگد شدت       

ًبگْبًی رفمق دیریي  ٍ ّوسٌردر ٍ    

ّوربم دٍراى هدجدبرزات ًدْدضدت        

اسالهی  ٍ ّوکبر ًسدیک سدبلدْدبی    

هتوبدی در عْذ نوَْری اسدالهدی   

االسالم ٍالوسلومي آقبی  نٌبة حجت

حبج شمخ اکجر ّبشوی رفسٌجبًی را 

دریبفت کردم. فقدذاى ّدودرزم ٍ         

ی ّوکبری ٍ آغدبز   ّوربهی کِ سبثقِ

ّوذلی ٍ ّوکبری ثب ٍی ثِ یٌجبُ ٍ ًِ 

رسذ  سخت ٍ نبًدکدبُ    سبل توبم هی

است. چِ دشَاریْب ٍ تٌرٌبّب کِ در    

ایي دّْب سبل ثر هب گ شت ٍ چدِ      

ّبی  ّوفکریْب ٍ ّوذلمْب کِ در ثرِّ

زیبدی هب را ثب یکذیدردر در راّدی        

هشترک ثِ تدال  ٍ تدحدود  ٍ           

خطری یری کشبًمذ. َّ  ٍافدر ٍ       

ًظمر اٍ در آى سدبلدْدب      صومومت کن

ی کسبًی  گبُ هطوئٌی ثرای ّوِ تکمِ

کِ ثب ٍی ّوکبر ثَدًذ ثِ ٍیژُ ثدرای    

آهذ. اخدتدال        ایٌجبًت ثِ شوبر هی

ًظرّب ٍ انتْبدّبی هدتدفدبٍت در      

ّبئی از ایي دٍراى طَالًی ّرگس  ثرِّ

ًتَاًست یمًَذ رفبقتی را کِ سرآغبز 

الحرهمي کرثالی هعلّی ثَد  آى در ثمي

ی خٌبسبًدی   ثِ کلی ثرسلذ ٍ ٍسَسِ

کِ در سبلْبی اخمر ثب شذّت ٍ نذیت 

ثرداری از ایي تفبٍتدْدبی    در یی ثْرُ

ًظری ثَدًذ  ًتَاًست در هدحدجدت    

شخصی عومق اٍ ًسجت ثِ ایي حقمر 

ًظمری از  ی کن خل  ٍارد آٍرد.اٍ ًوًَِ

شبّی ٍ از  ًس  اٍّل هجبرزاى ضذ ستن

دیذگبى ایي راُ یرخطر ٍ یرافتخبر  رًج

ّدب زًدذاى ٍ تدحدود              ثَد.سبل 

ّبی سبٍاک ٍ هقدبٍهدت در      شکٌجِ

ثراثر ایي ّوِ ٍ آًربُ هسئَلمتدْدبی   

خطمر در دفبع هقذس ٍ ریدبسدت       

هجلس شَرای اسالهی ٍ هدجدلدس      

خجرگبى ٍ غمرُ  ثرگْبی درخشدبى    

زًذگی یر فراز ٍ ًشمت ایي هدجدبرز     

قذیوی است. ثب فقدذاى ّدبشدودی        

ایٌجبًت ّمچ شخصمت دیدردری را     

ای هشتدرک ٍ     شٌبسن کِ تجرثِ ًوی

چٌمي درازهذت را ثب اٍ در ًشمدت ٍ    

سبز ثِ یدبد   فرازّبی ایي دٍراى تبریخ

داشتِ ثبشن. اکٌدَى ایدي هدجدبرز          

ی الْی ثب  کٌْسبل در هحضر هحبسجِ

ئی هشحَى از تال  ٍ فعبلمت  یرًٍذُ

گًَبگَى قرار دارد  ٍ ایي سرًدَشدت   

ی هب هسئَالى نوَْری اسالهدی   ّوِ

است.غفراى ٍ رحوت ٍ عفَ الْی را    

ثرای ٍی از صومن قلت توٌب همکٌن ٍ   

ثِ ّوسر گراهی ٍ فرزًذاى ٍ ثرادراى 

ٍ دیرر ثبزهبًذگبى ایشبى تسدلدمدت    

 عرض همکٌن.

 غفراهلل لٌب ٍ لِ

 ای سمذ علی خبهٌِ

 ۹3۱5دیوبُ  ۹۱ 

هشبٍر رئیس داًشگبُ در اهَر رفبّی اعضب ّیبت 

علوی ٍ دبیر شَرای رفبّی داًشگبُ تفرش از 

 اهکبًبت رفبّی ایي داًشگبُ خبر داد

 5صفحِ 

ارتحبل رفیق دیریي ٍ ّوسٌگر ٍ ّوگبم دٍراى هببرزات ًْضت اسالهدی  رّبر هعظن اًقالة 

 حضرت حجت االسالم ٍ الوسلویي آقبی حبج شیخ اکبر ّبشوی رفسٌجبًی را تسلیت گفتٌذ



ی خَد، ّویطِ ضذ استکببس، ضذ سلطِ،  اهبم خبهٌِ ای :   خٌبص داًطدَئی دس کطَس هب دس تبسیخِ ثبت ضذُ ٍ ضٌبختِ ضذُ

 2 ضذ استبذاد، ضذ اختٌبق ٍ بطذت ػذالتخَاُ بَدُ است. 

هشاسن گشاهیذاضت حوبسِ ًْمن دی ػرمش سٍص         

هبُ بب حضَخوؼی اص داًطگبّیبى  ضٌبِ ّفتن دی سِ

داًطگبُ تفشش دس سبلي اختوبػبت حبج ابمشاّمیمن    

 ًریش ایي داًطگبُ بشگضاس ضذ. 

هؼبًٍت داًطدَیی ٍ فشٌّگی داًطگبُ تفمشش دس    

ایي هشاسن ضوي گشاهیذاضت حوبسِ ًْن دی، ػذم 

بریشت فتٌِ گشاى سا ػبهل بِ ٍخَد آٍسدى فمتمٌمِ    

ػٌَاى ًوَد. دکمتمش      ۷۷ٍ  ۸۷دضوٌبى دس سبلْبی 

هحوذ حبیبی افضٍد: هشدم حوبسِ سبص ایمشاى بمب        

حضَس دس ساّپیوبیی ًِ دی هبُ حوبیت خَد سا بمب    

هقبم ػظوبی ٍالیت ػٌَاى ٍ بستشّبی الصم بشای دس 

دست گشفتي پشچن ایي اًقالة بِ دسمت حضمشت     

 هْذی )ػح( سا فشاّن ًوَدًذ. 

گمش هسمبئمل         دکتش هحوذخَاد هحوَدیبى تحلیل

دی حضَس دضومي   ۹سیبسی ًیضدس ایي آییي گفت:  

ضٌبسبًِ، آگبّبًِ ٍ بیؼت هدذد هشدم بب هقبم هؼظن 

 سّبشی بَد. 

تومبم   ۸۷ٍی افضٍد: دضوٌبى اًقالة اسالهی اص سبل  

تالش خَد سا بشای فشاّن ًوَدى بستش تغییش ًمظمبم   

ببّذف ببصًوَدى چتش اهٌیتی بشای تَسؼِ ایذئَلَطی 

 لیبشالیسن دس ایشاى فشاّن ًوَدًذ.

گش هسبئل سیبسی اداهِ داد: دضوي بشای  ایي تحلیل 

ّبی فشٌّمگمی،    سسیذى بِ ایي ّذف خَد اص هؤلفِ

ّب بشای ایدبد فتٌِ  ٌّشی، سسبًِ، فلسفی ٍ داًطگبُ

ٍ تَطئِ دس ایشاى استفبدُ ًوَد. دکتش هحومَدیمبى    

ِ     تأسیس اتبق فکش، دفبتش ٍ سمفمبست   ّمبی     خمبًم

کطَسّبی غشبی سا هثلث تَطئِ کطَسّبی غمشبمی   

بشای بشاًذاصی ٍ تغییش ًظبم دس ایشاى بشضوشد ٍ اظْبس 

ّب  تٌِ ببٍخَد دسیسِ داضت: سّبش هؼظن اًقالة یک 

ّبی ػلیِ ایشاى ٍ سکَت خَاظ بب دسایمت   ٍ تَطئِ

حکَهت سا سّبشی ٍ تَطئِ دضوٌبى سا خٌثی ًوَد. 

ٍی ترشیح کشد: هشدم ایشاى ًیض بب حضَس حومبسمی    

هبُ ٍ بیؼت هدذد بب ٍالیت بِ فتٌِ ٍ  خَد دس ًْن دی

تَطئِ دضوٌبى دس ایشاى خبتوِ دادُ ٍ ایي سٍص سا بِ 

حوبسِ هبًذگبس دس اًقالة اسالهی ایشاى تمبمذیمل      

 ًوَدًذ. 

دس پبیبى ایي هشاسن کِ بِ ّوت ستبد بضسگمذاضمت   

حوبسِ ًْن دی داًطگبُ تفشش بشگضاس ضذ ضشکمت  

کٌٌذگبى بمب حضمَس دس یمبدهمبى ضمْمذای                 

داًطگبُ بِ هقبم ضبهخ ایي ضْیمذاى ادای     گوٌبم 

 احتشام ًوَدًذ.

 هراسن گراهیذاشت 

 حواسه نهن دی 

 در دانشگاه تفرش برگسار شذ 

ٍگَ بب خبشًبهِ اص    دکتش هْذی خؼفشی پٌبُ دس گفت

هَافقت ضَسای گستشش آهَصش ػبلی بمب ایمدمبد      

سضتِ خذیذ دس هقطغ کبسضٌبسی اسضذ داًطگبُ  یک

 تفشش خبش داد. 

ٍی ترشیح کشد: ضَسای گستشش آهَصش ػبلی دس    

آرسهبُ سبل خبسی هَافقت  ۰۲خلسِ خَد دس تبسیخ 

قطؼی خَد سا بب ایدبد سضتِ هٌْذسی بشق گشایمص  

الکتشًٍیک دیدیتبل دس هقطغ کبسضٌبسمی اسضمذ     

اػالم کشد. هؼبٍى آهَصضی ٍ تحریالت تکومیملمی     

داًطگبُ تفشش گفت: بش اسبس ایي هرَبِ، پزیمشش   

ّب بٌب بِ ضمشایمع ػملمومی،         داًطدَ دس ایي سضتِ

 آهَصضی ٍ اػتببسات داًطگبُ تفشش است.

 ۷۰داًطدَ دس  ۰۲۲اکٌَى دٍ ّضاس ٍ  بِ گفتِ ٍی ّن  

سضتِ کبسضٌبسی اسضذ ٍ دٍ    ۰۰سضتِ کبسضٌبسی، 

سضتِ دکتشی دس داًطگبُ تفشش هطغَل بِ تحریل 

 ّستٌذ.

 هعاوى آهوزشی و تحصیالت تکویلی دانشگاه تفرش خبر داد

 ایجاد یک رشته جذیذ در هقطع کارشناسی ارشذ در دانشگاه تفرش 

 اطالعیه

(  با توجه به تقوین آهوزشی دانشگاه تفرش طبق برناهه زهانبنذی ریل از طریق پورتال آهوزشی انجام  69-69) دومانتخاب واحذ نیوسال 

   .خواهذ شذ

 
 تبسیخ سبل ٍسٍد

 بْوي هبُ ۷۲ اًتخبة ٍاحذ 

 بْوي هبُ ۷1ٍ ۷۰ حزف ٍ اضبفِ 

بْوي هبُ 16 ضشٍع کالس ّب   

اسدیبْطت هبُ 31 حزف اضطشاسی    



اهام خاهٌِ ای :   اص داًطگاُ ّویطِ ٍ دس ّوِ جا ایي اًتظاس ّست کِ هحل جَضص ٍ اٍج دٍ جشیاى حیاتی دس کطَس باضذ: 

 ّای سیاسی ٍ اجتواعی.  ّا ٍ ّذف گزاسی خَاّی ّا ٍ آسهاى گشایی اٍل، جشیاى علن ٍ تحقیق؛ دٍم، جشیاى آسهاى
3 

کاسگاُ آهَصضی ٍسک ضاپ تَسظ عضَ ّیات علوی  

 داًطگاُ تفشش  دس کطَس هالضی بشگضاس ضذ.

سٍش ّهای   «بِ گضاسش خبشًاههِ،کاسگاُ آهَصضهی     

ٍیههُ اعهضاپ وهٍّهطی       59آرس هاُ    »تحلیل دادُ

بضگههتشیي  هَسههسِ تحقیقههاتی هههالضی دس ضههْش        

کَاالالهپَس  با تذسیس هٌْذس هشتضی  صابشی عضَ 

ّیات علوی گشٍُ هٌْذسی صٌایع داًطگاُ  تفهشش  

بِ هذت سِ سٍص بشگهضاس گشدیهذ.دس ایهي کاسگهاُ             

آهَصضی هٌْذس  صابشی بِ تهطشی    گگًَگهی            

. اص  وشداختٌهذ   Big Dataتحلیل دادُ ّای حجین،   

ًقاط قَت ٍ حائض اّویت ایي کاسگاُ آهَصضی گشدّن 

کطَس هالضی  بهَد کهِ بهستشی        هحقق اص  21آهذى 

هٌاسب بهشای تَسه ِ ّورهاسی ّهای علوهی ٍ              

داًطگاّی دٍجاًبِ داًطگاُ تفشش با وهٍّهطگشاى    

 کطَسّای خاسجی  دس آیٌذُ است.

ورک شاپ تخصصی  توسط عضو هیات علمی دانشگاه تفرش  در کشور مالسی برگسار شذ نخستین  

هطاٍس سئیس داًطگاُ دس اهَس سفاّی اعهضا ّیهات     

علوی ٍ دبیش ضَسای سفهاّی داًهطگاُ تفهشش اص            

 اهراًات سفاّی ایي داًطگاُ خبش داد.

هطاٍس سئیس داًطگاُ دس اهَس سفاّی اعهضا ّیهات     

علوی ٍ دبیش ضَسای سفهاّی داًهطگاُ تفهشش دس          

گفتگَ با خبشًاهِ بابیاى ایٌرِ ستاد سفاّی، ستادی   

ّای کالى سفاّی بها      گیشی است کِ دس حَصُ تصوین

کٌذ، گفت: ایي    ًگاُ فشٌّگی ٍ اجتواعی ف الیت هی

ستاد با تالش دس ساستای فهشاّن آٍسدى اهراًهات          

سفاّی هٌاسب با هَاصیي ضشعی ٍ قاًًَی ٍ دس حیطِ 

تَاى داًطگاُ تفشش بشای اعضای ّیات علوی هَاسد 

 کٌذ. سفاّی سا ویگیشی هی

ًاههِ    دکتش وشٍاًِ ًظش صادُ گفت: با هَافقت ٍ تفاّن  

بیي باًک تجاست ٍ ٍصاست علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی 

صٍدی کهاست اسصی بهشای اعهضا ّیهات علوهی              بِ

ّا صادس خَاّذ ضذ. ٍی با اضاسُ بِ ایٌرهِ      داًطگاُ

صذٍس کاست فشّیختگاى بشای اعضا ّیات علوی دس   

حال ویگیشی ٍ اًجام است، گفت: کاست فشّیختگاى 

دسصذ است کِ با  21هیلیَى اعتباس با سَد  95داسای 

تَاى اص اهراًهات سفهاّی ٍصاست          استفادُ اص آى هی

% تخفیف ٍ ٍصاست   05ت اٍى ، کاس ٍ سفاُ اجتواعی با 

ًفت ٍ ساصهاى صذاٍسیوای جوَْسی اسالهی ایشاى   

استفادُ کشد. هطاٍس سئیس داًطگاُ دس اهَس سفاّهی  

اعضا ّیات علوی ٍ دبیش ضَسای سفهاّی داًهطگاُ       

تصشی  کشد: اهراى خشیذ فشش دستباف کاضاى بها      

 ضذُ است. هیلیَى تَهاًی فشاّن 25تسْیالت 

دکتش ًظش صادُ گفت: اسهتفادُ اص اهراًهات سفاّهی       

وهزیشّای    داًطگاُ صٌ تی اهیشکبیش ضاهل هْوهاى   

ضوال ٍ صائشسشای هطْذ آى داًطگاُ بهشای اعهضا       

ضذُ   ّیات علوی ٍ کاسهٌذاى داًطگاُ تفشش فشاّن  

است. ٍی اداهِ داد: ّوچٌیي اسهتفادُ اص اهراًهات     

ٍسصضی داًطگاُ صٌ تی اهیشکبیش ضهاهل اسهتخش،      

ّای باصی ٍ... ًیض بشای اعضا ّیهات علوهی ٍ          صهیي

 ضذُ است کاسهٌذاى داًطگاُ فشاّن

دکتش ًظش صادُ اظْاس کشد: صذٍس کاست آساى خشیهذ  

هیلیَى تَهاى بذٍى سَد بهشای   15ایشاًیاى تا سقف 

اعضا ّیات علوی ٍ کاسهٌذاى داًطگاُ ویگیشی ضذُ 

است. ٍی اداهِ داد: ویگیشی ٍاگزاسی صهیي بِ اعضا  

 ضذُ است. ّیات علوی اًجام

هطاٍس سئیس داًطگاُ دس اهَس سفاّی اعهضا ّیهات     

علوی ٍ دبیش ضَسای سفهاّی داًهطگاُ تفهشش دس          

خاتوِ گفت: دس صهَست هَافقهت سئیهس هحهتشم          

هٌظَس فشاّن آهذى اهراًات گشدضهگشی     داًطگاُ بِ

هههزّبی ٍ سههفشّای صیههاستی عقههذ قههشاسداد بهها         

وزیشّای ضْش هطْذ باقیوت هٌاسهب بهشای     هْواى

اعضا ّیات علوی ٍ کاسهٌهذاى داًهطگاُ صهَست           

 خَاّذ گشفت.

مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی اعضا هیات علمی و دبیر شورای رفاهی دانشگاه تفرش از 

 امکانات رفاهی این دانشگاه خبر داد



ّای علوی دست پیذا وٌذ،   اهام خاهٌِ ای :   تایذ ّوت ضوا ایي تاضذ وِ در دًیا تِ ٍضعی ترسین وِ اگر وسی تخَاّذ تِ تازُ

 هجثَر تاضذ زتاى فارسی یاد تگیرد. 
4 

هعاٍى آهَزضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ تفرش  

ٍ عضَ ووسیَى دائن ّیأت  اهٌاا  در گفگگاَ تاا            

خثرًاهِ تِ تطریح ساخگار ٍظایف ٍ اخگیارات ّیأت 

 ّای اهٌا  داًطگاُ ّا ٍ داًطگاُ تفرش پرداخت.

 ُ تریاي    دوگر هْذی جعفری پٌاُ  تاتیاى ایٌىِ عواذ

ّذف از ایجاد ّیأت ّای اهٌا  در وطَرّای هخگلف 

گااار در     جْاى ٍ ایراى، اسگمرار یه هرجع لااًَى   

ُ     رأس ّرم ّاا ٍ هإساسات       ّای سازهاًی داًاطگا

آهَزش عالی است، گفات: عواذُ ٍظاایف نٌیاي        

ًْادّایی ٍ ّوچٌیي ّیأت  اهٌا  داًاطگاُ تفارش      

 ّذایگی، حوایگی ٍ ًظارتی است.

عضَ ووسیَى دائن ّیأت  اهٌا  تا اضارُ تاِ ایٌىاِ     

ّذف اصلی ّیأت ّای اهٌا  تایذ آى تاضذ وِ ضرایظ 

ّای اعضای ّیات علوی، ساایر    الزم را ترای فعالیت

ّا فراّن آٍرد تاا   واروٌاى ٍ داًطجَیاى در داًطگاُ

ّا تگَاًٌذ ًمص ٍ ٍظیفِ خَد را تْگر ایفا ًوایٌذ،    آى

ّای داخلی ّیاأت اهٌاا  ،         ًاهِ گفت: تصَیة آییي

سازهاى اداری ٍ تاطىیالت داًاطگاُ ٍ هماررات           

اسگخذاهی اعضای ّیأت علوی، تَدجِ پیطٌْادی،    

ّا ٍ ترازًاهِ ساالًِ داًطگاُ،  تَدجِ تفصیلی حساب

ًحَُ ٍصَل درآهذّای اخگصاصای ٍ هاصرف آى،          

تعییي ٍ ًحَُ ادارُ ٍاحذّای تَلیاذی، خاذهاتی،         

وارگاّی، تْذاضاگی ٍ درهااًی، هایساى پرداخات          

الگاألیف ٍ ًظاایر آى، پیاطٌْاد           الگحمیك، حك حك

ّای اعضای ّیأت علوای ٍ ییار           العادُ هیساى فَق

ّیأت علوی ٍ تررسی گسارش داًطگاُ وِ از عارف     

گاردد از اّان ٍظاایف ٍ           ریاست داًطگاُ ارائِ هی

 اخگیارات ّیات اهٌا است. 

هعاٍى آهَزضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ تفرش  

ٍ عضَ ووسیَى دائان ّیاأت  اهٌاا  اداهاِ داد:               

هَضَعات پیطٌْادی لثل از عرح در ّیأت اهٌا، در  

وویسیَى دائوی هروة از رئیس ووسیَى داین تاِ    

اًگخاب ٍزیر، رئیس داًطگاُ )یا رٍساای داًاطگاُ      

ّای عضَ ( ٍ هعاٍى هروس ّیأت  اهٌا  ٍزارت علَم،   

تحمیمات ٍ فٌاٍری تاِ عٌاَاى اعاضای حمَلای،           

ًظاراى تاِ عٌاَاى        تي از هگخصصاى ٍ صاحة   نٌذ

اعااضای حمیماای، ًوایٌااذُ سااازهاى هااذیریت ٍ       

ریسی ٍ هعاٍى اداری ٍ هالی داًاطگاُ هاَرد          ترًاهِ

گایرد.    تررسی وارضٌاسی ٍ تخصاصی لارار های         

دوگرجعفری پٌاُ اظْار وارد: تار اسااس لااًَى،            

ّای علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری ٍ تْذاضت،   ٍزارتخاًِ

تَاًٌذ در صَرت الگضا   درهاى ٍ آهَزش پسضىی هی

دٍ یا نٌذ هإسسِ هرتَط تِ خَد را زیر ًظار یاه     

ّیأت ّای اهٌا  لرار دٌّذ. در نٌیي هَاردی ولیاِ  

تاضٌذ ٍ دتیار   ّا عضَ ّیات اهٌا هی رؤسای داًطگاُ

ایي ّیات را ًیس ٍزیر از هیاى یىای از ایاي رؤساا          

 اًگخاب خَاّذ ورد. 

زیر هجوَعاِ     09ٍی گفت : داًطگاُ تفرش تا سال   

ّیأت  اهٌا  داًطگاُ صٌعگی اهیروثیر تَد ٍ از سال   

 زیر هجوَعِ ّیأت اهٌا  داًطگاُ اران گردیذ.  09

هعاٍى آهَزضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ تفرش  

ٍ عضَ ووسیَى دائن ّیأت  اهٌاا   تاصریح وارد:       

اعضای ّیاأت ّاای اهٌاا  تار اسااس اساگمالل              

ّا ٍ لااًَى تاطىیل ّیاأت ّاای اهٌاا              داًطگاُ

ّا ٍ هإسسات آهَزش عاالی ٍ پوٍّاطی          داًطگاُ

از  ٍزیر علَم، تحمیمات ٍ فٌااٍری، رئیاس        عثارت

ّاای علوای ٍ       تاي از ضخاصیت      ۶تا    4داًطگاُ، 

فرٌّگی یا اجگواعی وطَر واِ ًماص هإیاری در          

تَسعِ ٍ گسگرش داًطگاُ داضگِ تاضٌذ وِ حذالل    

دٍ تي از ضخصیت ّا تایذ از اعضای ّیاات علوای     

   ِ ریاسی ٍ     داًطگاُ ّا تاضٌذ،  ًوایٌذُ هعاًٍت ترًاه

 ًظارت راّثردی ریاست جوَْری هی تاضٌذ.

دوگرجعفری پٌااُ اداهاِ داد: اعاضای حاضار در            

ّای ّیأت اهٌا  داًطگاُ اران ًیس از ایي اهار    جلسِ

هثگثٌی ًیست ٍ اعضا حمَلی  آى ضاهل ٍزیر علَم, 

تحمیمات ٍ فٌاٍری ٍ رئیس ّیأت اهٌا ، هطاٍر ٍزیر  

ّاای هوایسُ،     ّای اهٌا  ٍ ّیات ٍ رئیس هروس ّیأت

رئیس داًطگاُ اران ٍ دتیر ّیاأت اهٌاا ، رئیاس          

وویسیَى دائوی ّیات اهٌای داًطگاُ اران، رئیس    

داًطگاُ تفرش، رئیاس داًاطگاُ صاٌعگی اران ٍ        

رئیس هروس آهَزش عالی هحالت ًیس عضَ حمَلای    

 ّیأت اهٌا  هی تاضذ. 

 ۶اداهِ در صفحِ                                               

 داوشگاٌ تفرش: هیأت  امىاء معاين آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی  ي عضً کمسیًن دائم    

يظایف  هدایتی، حمایتی ي وظارتی از عمدٌ  تریه  يظایف  

 استهیأت های امىاء داوشگاٌ ها  



ٍ بِ فعبلیتْبی  -یعٌی دًببل علن سفتي  -بِ هعٌبی ٍاقعی کلوِ  داًطجَییی داًطجَیبى سا بِ  اهبم خبهٌِ ای :    هي ّوِ

 5 هتٌبسب بب داًطجَئی دعَت هیکٌن؛ چِ فعبلیتْبی اجتوبعی، چِ فعبلیتْبی سیبسی. 

یک سبل اص تبسیخی کِ خبشًبهِ داًطگبُ تفشش طی  

سبل فعبلیت خَد اصگبُ ًبهِ ٍ فصلٌبهِ بِ هبٌّبهِ    9

 گزسد. تبذیل ضذ، هی

دس سبل ّطتن فعبلیت خَد دس  22خبشًبهِ اص ضوبسُ 

هبٌّبهِ گشدیذ. فشصتتی ضتذ بعتذ اص            94دی هبُ  

گزضت یک سبل ًگبّی بِ پتطت ستش بیٌتذاصین،       

ببیتذ    ًگبّی بِ آًچِ بَد ٍ آًچِ کشدین ٍ آًچِ هتی    

بَد.  ضوي قذسداًی اص ضوب خَاًٌذگبى گشاهتی، بتِ     

  بشسسی آهبس خَاًٌذگبى خَد بب استٌبد بِ چٌذ کبًبل 

پشداصین. ایتي دساتبلی استت کتِ            داًطجَیی هی 

خبشًبهِ ّش هبُ بشای اعضب ّیبت علوی ٍ کبسهٌتذاى  

گشدد ٍ دس ایي آهتبس       داًطگبُ تفشش اتَهبسیَى هی

رکش ًطذُ است ٍ صشفبً بِ بشسسی آهبس خَاًٌتذگبى    

این.  بش اسبس آهبس کبًبل  دس بیي داًطجَیبى پشداختِ

 0111داًطجَیی، داًطجَیبى داًتطگبُ تفتشش بتب          

عضَ، آهبس خَاًٌذگبى خبشًبهِ داًطگبُ تفتشش  دس    

ًفتش،    0111ًفش، فشٍسدیي هبُ      570ضوبسُ اسفٌذ هبُ 

ًفتش، تیتش      0411ًفش، خشداد هبُ  0011اسدیبْطت هبُ 

ًفش،  0711ًفش، ضْشیَس هبُ  2711ًفش، هشداد هبُ  0511

 0011ًفش ٍ آرس هتبُ      2011ًفش، آببى هبُ  0211هْش هبُ 

ًفش بَدُ است.  دس کبًبل داًطجَیی دیگشی بِ ًتبم     

 540اًجوي اسالهی داًطجَیبى داًطگبُ تفشش بتب       

عضَ کِ اص آرس هبُ خبشًبهِ سا دس کبًبل ختَد قتشاس      

خَاًٌذُ   709دادُ است،  خبشًبهِ دس آرس هبُ داسای  

بَدُ است. دس کبًبل داًص اهَختگبى داًطگبُ تفشش 

خَاًٌتذُ    245عضَ، خبشًبهِ داًطگبُ تفشش   96بب 

 خَاًٌذُ دس هبُ آرس داضتِ است. 014دس هبُ آببى ٍ 

آهبس سٍ بِ افضایص خَاًٌتذگبى خبشًبهتِ داًتطگبُ       

ًفش دس هشدادهبُ عتالٍُ بتش        2711تفشش  ًظیش آهبس 

ّب ًبتَدُ دسآى     افشادی کِ هعیبسی بشای سٌجص آى

ّب دس  هبُ ًبَدُ است ٍ آهبسی ًظیش آى بشای سبیش هبُ

خبشًبهِ هبیِ هببّبت است.خبشًبهِ داًطگبُ تفشش    

دس اداهِ  سسبلت اطالع سسبًی خَد اص توبم ًظشات ٍ  

کٌذ ٍ دست ضتوب      اًتقبدات خَاًٌذگبى استقببل هی

فطبسد ٍ اهیذٍاس استت دس    بضسگَاساى سا بِ گشهی هی

اًجبم ّش چِ بْتش  هسئَلیت خطیش خبشسسبًی خَد  

 هَفق عول کٌذ. 

دس پبیبى بش خَد ٍاجب هی داًن اص سشدبیش هحتتشم     

خبشًبهِ سشکبس خبًن ستویِ ّتذایتی ٍ عکبستبى          

هحتشم خبشًبهِ آقبیبى سٍح ا... دٍاتگشی ٍ ابَالفضل   

ضبُ اسیٌی  کِ دس بِ ثوش سسیذى ایي هتسئَلیت      

 تالش بی ٍقفِ داضتٌذ، قذسداًی ًوبین.

 بب تقذیش ٍ تطکش اص ّوِ خَاًٌذگبى گشاهی             

 یبدداشت مدیر مسئًل خبروبمٍ 

در آستبوٍ یک سبلگی مبَىبمٍ شدن 

خبروبمٍ داوشگبٌ تفرش در  َشتمیه 

 سبل فعبلیت خًد

هسئَل اداسُ سفبُ داًطجَیی  داًطگبُ تفشش گفت:   

 393اداسُ سفبُ داًتطجَیی هبلتد دٍ هیلیتبسد ٍ             

سیتبل تتسْیالت دس       311ّتضاس ٍ      614هیلیَى ٍ   

بِ داًتطجَیبى     96-95ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  

ایتتتي داًتتتطگبُ پشداختتتت کتتتشدُ استتتت.                                  

بِ گضاسش خبشًبهِ ،  هحوذ صتبد  کشیوتی ااْتبس      

ّبی تحصیلی، ضْشیِ،  ّب دس قبلب ٍام داضت: ایي ٍام

ٍیتهُ     اصدٍاج، هسکي، ضشٍسی، استعذاد دسخطبى،  

 ضذُ است. دکتشی، عتببت عبلیبت ٍ تغزیِ دادُ

 577هیلیَى ٍ     042یک هیلیبسد ٍ    ٍی بِ پشداخت 

داًطجَ اضبسُ کشد ٍ  255ّضاس سیبل ٍام تحصیلی بِ 

 041 افضٍد: اداسُ سفبُ داًطجَیی ایي داًتطگبُ ًتیض    

هیلیتَى ٍ     431ًفش ٍام اصدٍاج ٍ    7هیلیَى سیبل بِ 

داًطجَ ٍام هتسکي پشداختت     61ّضاس سیبل بِ  811

کشدُ است. هسئَل اداسُ سفبُ داًطجَیی  داًتطگبُ   

ّضاس سیبل ٍام     511هیلیَى ٍ  419تفشش بِ پشداخت 

داًطجَ اضبسُ کشد ٍ خبطشًطبى کشد:  006ضشٍسی بِ 

هیلیَى سیبل ٍام عتببت   42  طی ایي هذت ّوچٌیي

ُ    6عبلیتتبت  بتتِ       ضتتذُ استتت.                        داًتتطجَ داد

هیلیَى سیبل ٍام ٍیهُ دکتتشی  39ٍی پشداخت هبلد 

بِ دٍ داًطجَی دکتشای ایتي داًتطگبُ ٍ دسیبفتت       

سیبل ٍام تغزیِ اص  311ّضاس ٍ  092هیلیَى  008هبلد  

ِ  028سَی  ضتذُ    داًطجَ سا  اص دیگش تسْیالت اسائ

-96اداسُ سفتتبُ داًتتطجَیی دس ستتبل تحتتصیلی         

 داًطگبُ تفشش عٌَاى ًوَد.  95

دي میلیبرد ریبل تسُیالت بٍ 

داوشجًیبن داوشگبٌ تفرش 

 پرداخت شد 



 6 دادى تِ علن اػت.  اهام خاهٌِ ای :   عضیضاى هي! تِ علن اّویت دّیذ. کلیذ اصلى تاصکشدى قفل ّاى گًَاگَى، اّویت 

 4اداهِ اص صفحِ 

هعاٍى آهَصؿی ٍ تحصییت  تمویلصی داًصـ اُ           

تفشؽ  ٍ عضَ کوؼیَى دائن ّیأ  اهٌاء یادآٍس ؿذ: 

گزاسی اداسُ اهَس   تخـی ػیاػت دس ساػتای اًؼدام

هإػؼا  آهَصؽ عالی، هشکض ّیأ  ّصای اهٌصاء ٍ      

ّای هویضُ ٍصاس  علَم، تحقیقا  ٍ فٌصاٍسی     ّیا 

پغ اص اخز ًظشا  کاسؿٌاػی حَصُ ػتادی  ٍصاس   

ًظشاى آهصَصؽ عصالی،       هٌذی اص آسای صاحة ٍ تْشُ

ّا ٍ هَضَعا  ساّصثشدی هْصن دس           هدلذ ػیاػت 

  ُ ّا ٍ هإػصؼا  آهصَصؽ        ّیأ  ّای اهٌاء داًـ ا

 عالی، پظٍّـی ٍ فٌّاٍسی سا تذٍیي ٍ هٌتـش کشد.

دکتش خعفشی پٌاُ گفت:  دس ایي هدلذ، ؿشح هَاسد    

ّا ؿصاهل سعایصت ًظصن       هشتَط تِ ّشکذام اص تشًاهِ

ای، اًتظصام اهصَس آهَصؿصی، اًتظصام اهصَس              تشًاهِ

پظٍّصصـی، اًتظصصام اهصصَس اداسی، تصصـمیتتی ٍ         

   ِ ای، اًتظصام     پـتیثاًی، اًتظام هٌاتع هالی ٍ ػشهای

اهَس داًـدَیی، اختواعی ٍ فشٌّ ی ٍ اًتظام اهصَس  

ساّثشد هصَسد تأکیصذ ٍصاس         7عٌَاى    الولل تِ تیي

ّا اقصذام ؿصذُ       علَم عٌَاى ٍ ًؼثت تِ تثییي آى  

 ؿذُ اػت. اػت کِ دس چاسچَب ریل هعشفی

اًتظام اهصَس آهَصؿصی        -2ای  سعایت ًظن تشًاهِ-۱

اًتظام اهصَس      -4اًتظام اهَس پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی   -3

اًتظام هٌاتصع      -5اداسی، تـمیت  ٍ هٌاتع اًؼاًی 

  ِ اًتظصام اهصَس داًصـدَیی،        -6 ای    هالی ٍ ػشهای

 الولل. اًتظام اهَس تیي  -7اختواعی ٍ فشٌّ ی 

  ِ ای   ٍی اداهِ داد: عتٍُ تش ایي دس ایي هدلذ، ختص

تشیي اقذاها  ٍصاس  علَم تشای اداسُ اهصَس         اص هْن

ّا ٍ هإػؼا  آهَصؽ عصالی هَسداؿصاسُ          داًـ اُ

قشاسگشفتِ ٍ دس پایاى، قَاًیي هشتثظ تا ّیأ  اهٌصاء    

 آٍسدُ ؿذُ اػت. 

هعاٍى آهَصؿی ٍ تحییت  تمویلی داًـ اُ تفشؽ  

   ِ هٌظصَس    ٍ عضَ کوؼیَى دائن ّیأ  اهٌاء گفت: تص

   ُ ّصا ٍ هإػصؼا        تؼشیع ٍ تؼْیل اهصَس داًصـ ا

آهَصؽ عالی ٍ پظٍّـی ٍ فٌصاٍسی اختیصاساتی اص         

عشف ّیأ   اهٌاء تِ هذ  دٍ ػال تِ ّیا  سئیصؼِ   

داًـ اُ ٍ کویؼیَى دائن تفَیض ؿذُ اػصت کصِ        

 اص هَاسد ریل اػت.  عثاس 

الف. اختیاسا  تفصَیض ؿصذُ تصِ ّیصا  سئیصؼِ           

 داًـ اُ 

تشسػی دسخَاػت توذیذ ؿؾ هاُ اٍل هأهَسیصت        

آهَصؿی هاصاد تش چْاس ػال اعضای ّیا  علوصی ،     

تشسػی دسخَاػت هشخیی تذٍى حقصَ  اعصضای         

ّیا  علوی تشای هذ  هاصاد تش هأهَسیت آهَصؿی ،  

تشسػی دسخَاػت هشخصیی تصذٍى حقصَ  $ یصش        

هأهَسیت آهَصؿی# اعضای ّیا  علوی ٍ اعصضای        

 یش ّیا  علوی سػوی آصهایـی تا ػقف ػِ ػال، 

توذیذ هذ  خذهت پیواًی ٍ یصا خصذهت سػصوی          

آصهایـی تشای ػال ؿـن اعضای ّیا  علوی قثل    

اص پایاى ػال پٌدن ٍ تقاضای عضَ خْصت توذیصذ،      

ّصای    اًتیاب اعضای ّیا  علوی پیواًی تِ ػصوت  

داس هٌذسج دس تصـمیت  تفصییلی     هذیشیتی ػتاسُ

هیَب ّیا  اهٌا هـشٍط تصِ داؿصتي ػصِ ػصال         

ّصای    ػاتقِ،  تعییي کصؼش ٍاحصذ هَ صف ػصوت          

داس هٌذسج دس تصـمیت  تفصییلی     هذیشیتی ػتاسُ

 26هیَب ّیا  اهٌا تا سعایت ؿشایظ هقشس دس هادُ  

ًاهِ اػتخذاهی اعضای ّیا  علوی،  اعغصای       آییي

فشصت هغالعاتی تِ اعضای ّیصا  علوصی سػصوی       

ًاهصصِ اػصصتفادُ اص     آصهایصصـی دس چصصاسچَب آییصصي   

ّای هغالعاتی هیَب ٍصاس ، تثذیل ٍضعیت   فشصت

اعضای  یش ّیا  علوی پیواًی تِ سػوی آصهایـی   

ٍ اعضای  یش ّیا  علوی سػصوی آصهایصـی تصِ           

ٍ  ۱1سػوی قغعی تا سعایت ضَاتظ هٌذسج دس هصادُ   

ًاهِ اػتخذاهی اعضای  یش ّیصا  علوصی        آییي ۱۱

حؼة هَسد،  اعوال افضایؾ ضشیة ػالیاًِ حقصَ     

اعضای ّیا  علوی ٍ اعضای  یش ّیا  علوصی تصش    

ؿذُ اص ػَی ّیصا  هحصتشم         اػاع ضشایة تعییي

ٍصیشاى، تعییي اعتثاسا  خاسج اص ؿوَل دس اختیصاس   

سئیغ هَػؼِ حذاکثش تا ػقف پٌح دسصذ اعتثاسا  

ای ٍ اختیاصی ٍ تا دٍ دسصذ اعتثاسا  تولک  ّضیٌِ

ِ    داسایی ای $اسائصِ گصضاسؽ عولمصشد         ّای ػصشهای

اعتثاسا  خاسج اص ؿوَل تصِ ّیصا  اهٌصا الضاهصی          

اػت .#،  فشٍؽ لَاصم هؼتعول ٍ اػقاعی ٍ ٍاسیصض      

حؼاب دسآهذّای اختیاصصی    دسآهذ خاف اص آى تِ

ًاهِ هصالی ٍ هعصاهتتی،        هَػؼِ، سعایت هفاد آییي

فشٍؽ خَدسٍی فشػَدُ ٍ اػقاعی تا سعایت هفصاد     

ًاهِ هالی ٍ هعاهتتی ٍ ػایش ضَاتظ ٍ هقصشسا     آییي

 هشتَعِ.

ب. اختیاسا  تفَیض ؿذُ تصِ کویصؼیَى دائوصی          

 ّیا  اهٌا.

تشسػی دسخَاػت توذیذ ؿؾ هاُ دٍسُ هأهَسیصت     

آهَصؽ هاصاد تش چْاس ػال اعضای ّیصا  علوصی،        

تشسػی دسخَاػت هشخیی تذٍى حقَ  هاصاد تش ػِ 

ػال تا ػقف پٌح ػال اعضای ّیا  علوی، توذیذ    

هذ  خذهت پیواًی ٍ یا خذهت سػوی آصهایصـی        

تشای ػال ّفتصن اعصضای ّیصا  علوصی، حقصَ            

تاصًـصصؼت ی اعصصضای ّیصصا  علوصصی دس هشتثصصِ        

 98داًـیاسی ٍ اػتادی تا سعایت ضَاتظ دس هصادُ        

ًاهصصِ اػصصتخذاهی اعصصضای ّیصصا  علوصصی،        آییصصي

تاصًـؼت ی پیؾ اص هَعذ اعصضای ّیصا  علوصی       

ّای خاف،  اعغصای  هدصَص        خاًثاص ٍ داسای تیواسی

ًاهصِ هصالی ٍ       خشیذ خَدسٍ تا سعایت هفصاد آییصي       

هعاهتتی ٍ ضَاتظ ٍ هقشسا  هشتَعصِ،  خاتدایصی           

     ِ ای ٍ دسآهصذّای      هادُ  ػٌَاتی اعتثصاسا  ّضیٌص

ِ   حؼاب  تولک داسایی اختیاصی تِ ای   ّای ػصشهای

" 75ّایی کصِ داسای حصذاقل          خْت تمویل پشٍطُ

 پیـشفت فیضیمی اػت.

دکتش خعفشی پٌاُ دس خاتوِ گفت: تاسیخ تشگصضاسی       

خلؼِ ّای  ّیأ   اهٌاء داًصـ اُ اسا  دس ػصال          

ّوچٌیصي دٍ   هاُ  اػصت.     دی 25هشداد ٍ  ۱2خاسی  

 25خلؼِ کوؼیَى دائن تشای دػتَس کصاس خلصؼِ      

هصاُ تصـمیل      دی  4آرس ٍ   21ّای  هاُ  دس تاسیخ دی

 گشدیذُ اػت. 

ؿایاى رکش اػت هیَتا  ّیأ   اهٌاء داًـ اُ ّای  

       ُ ّصای هشتَعصِ      کـَس اص عشیق تاسًوصای داًصـ ا

 تاؿذ. سؤیت هی قاتل



اهبم خبهٌِ ای :    هب، دز ٍزشش يک زاُ طَالًي دز پيص دازين ٍ ٍزشش چِ دز ثعد ّوگبًي ٍ چِ دز ثعد لْسهبًي ثبيد هَزد تَجِ 

 7 لساز ثگيسد. 

هسئَل ادازُ تسثيت ثدًي ٍ فَق ثسًبههِ داًهطگبُ         

 خجس داد. 95تفسش اش پبيبى جطٌَازُ پبييصُ 

پسٍيص زججي دز گفتگَ ثب خجسًبهِ گفهت :  اههسٍشُ         

هبضيٌي ضدى فعبليت ّب دز جَاهع ثبعث کن تحسکي 

ٍ کبّص فعبليت ّبی زٍشاًِ افساد ضهدُ اتهت. ٍی     

افصٍد: اّويت فعبليت ّبی ٍزشضي دز ثوهس ثشهص         

کسدى ٍ غٌي تبشی اٍلهب  فساغهت داًهطاَيبى ،         

تبهيي تٌدزتتي ٍ ايابد زٍحيِ ًطبط ٍ ضهبداثي دز   

آًْب ٍ ثِ تجع آى دز اجتوهب  ثهس کهسي پَضهيدُ            

 ًيست .

هسئَل ادازُ تسثيت ثدًي ٍ فَق ثسًبههِ داًهطگبُ          

اداهِ داد: گستسش خصلت ّبی ٍزشضکبزی ، عدالت 

، ٍجداى گسٍّي ٍ حس شًدگي جوعي ، تاسثهِ ی         

لر  ضيسيي هَفميت ، احسبس تعلك ، هَزد تصديك 

لساز گسفتي ، خَدثبٍزی ٍ عطك اش هْوتسيي اّداف    

 ٍ ثسًبهِ ّبی ٍزشش داًطاَيي اتت . 

زججي گصازش فعبليت ّبی ثيستويي جهطٌَازُ ی        

ايي داًطگبُ ثِ ضهس       95ٍزشضْبی ّوگبًي پبييصُ 

 ذيل اعالم کسد:

 فَتسبل :
 18ًفس دز لبلهت      144ًبم  زتبًي ٍ ثجت پس اش اطال 

کطي دز   ی لسعِ کٌٌدُ ، جلسِ ّبی ضسکت تين ، تين

ثهدًي ثهب حه َز        دز دفتس تسثيت  95/7/25هَزخِ 

ثدًي ٍ داٍزاى ّيئهت     تسپستتبى تين ، هديس تسثيت

ّب هطشص  ثٌدی تين فَتجبل ضْستتبى ثسگصاز ٍ گسٍُ

کطي آخسيي همسزا   گسديد ، دز حيي ثسگصازی لسعِ

فَتسبل ٍ تَجيِ تسپستتبى اًابم گسفت ٍ پهس اش    

ّهبی ضهبّيي ٍ       کٌٌدُ تيهن    ّبی ضسکت  پيکبز تين

ّهبی ايهساى     ثٌدی ٍ تين هسداى آًالس ثِ ديداز زدُ

ٍ اهيد فسدا ثِ ديداز پبيبًي زاُ يبفتٌد . فيٌبل ٍ     85

دز تهبلي     95/9/24ثٌدی هسبثمب  دز تهبزي         زدُ

ٍزشضي داًطگبُ ثب ح َز هطتبلبى ثِ ايهي زضهتِ         

االتالم ظسافت ًوبيٌدُ همبم هعظن زّجسی دز    حات

داًطگبُ تفسش ، هعبٍى داًهطاَيي،  فسٌّگهي ٍ           

ّبی ثستهس ثهِ       جوعي اش اتبتيد ثسگصاز گسديد ٍ تين 

 ضس  ذيل هعسفي گسديدًد .

 85همبم اٍل :  تين ايساى 

،هحود   94، هحود حبجي احودی   94اهيي ضْجبشی 

،جَاد عبثهدی     94، هحوَد شاّديبى  94اهبًي هٌظن 

ٍ   94، عظيههن زٌّوههب       94، اثَالفهه ل دالٍز       94

 94اهيسحسيي هعتودی 

 همبم دٍم : تين اهيد فسدا 

 93، عیههباش ضههيساشی     93شادُ    هههصیفي حههسي 

، هحودجَاد   94، هست ي حسٌي  93،هحودزحيوي 

، حويهد     95، هحهسي اتهدی       92فال  هْسآثبدی 

 94، اهيسحسيي گل هحودی  95پسٍز  زٍ 

 همبم تَم : تين هسداى آًالس 

،   92، حويهد کهطبٍزش        92ايوبى هحود حهسٌي     

، احودزضب لبتوي ًهااد   92هحودزضب هسادی هیلك 

،زضهب    92،حسيي خبکداى    92، هحوَد هايدی  92

 92، يبتس اتوبعيلي  92صفبييبى 

عٌَاى تين اخهالق ٍ آلهبی          دز پبيبى تين ضبّيي ثِ

ّب   عٌَاى آلبی گل ايي دٍزُ اش زلبثت  جَاد عبثدی ثِ

 اًتشبة گسديدًد .

 ٍاليجبل چْبزًفسُ :
ًفس ذخيسُ ثهِ    2ًفسُ ثب  4تين  12هسبثمب  ثب ح َز 

هٌداى ٍ هطتبلبى ثِ ايي  ضت ثب ح َز عاللِ 10هد  

ّهبی عهطبق      زضتِ ثسگصاز گسديد کِ دز پبيبى تيهن  

ّهبی    عجبس ، ثْوي چي ٍ ثسگصيدُ ثِ تستيت ثِ همبم

اٍل تب تَم دتت يبفتٌد . الشم ثِ ذکس اتت دز طَل 

 احوهس  جْهت      ثسگصازی هسبثمب  گسٍُ اهداد ّالل  

پيههطگيسی اش صههدهب  ًبضههي اش ٍزشش دز ايههبم          

 هسبثمب  ح َز داضتٌد .

 همبم اٍل )  عطبق عجبس (:

، تيد اهيسعجبس هطفين   92اهيسحسيي گسهشَزاًي 

،   92، هْهدی َّضهيبزی       94، حسيي تسخيل  92

 92،عليسضب کبظوي 93زضب خلج  علي

 همبم دٍم ) ثْوي چي ( :

،علي صبدلي  92، هسعَد گَدزشی  93صبدق فبتحي 

، هْهسداد     94، هْدی يهبٍزی     94،جَاد عبثدی  93

    93احسبًي 

 همبم تَم ) ثسگصيدُ ( :

، زضهب     92،  حهسيي ثيهدکي      94احسبى هست َی 

،    92، هْدی ثدز خبًي     92،پَيب چساغي  92يَتفي 

 92ايوبى هحود حسٌي 

 ثسکتجبل :
 6تيهن     7ايي هسبثمب  ثسای اٍليي ثبز ثب ح َز         

ضت دز تبلي ضْيد ضْسيبزی آغبش   15ًفسُ ثِ هد  

زٍ  گسديد کِ ثب اتتمجبل ًسجتبً خَة داًطاَيبى زٍثِ

ّبی لهدزتيب ،      گسديد ، کِ دز پبيبى ايي پيکبزّب تين 

ّبی اٍل تهب      آّي اصفْبى همبم   هدافعبى حسم ، ذٍة

 تَم ايي دٍزُ اش هسبثمب  زا کست کسدًد .

 همبم اٍل : تين لدزتيب

 -92اهيس هيس ًان الديي  -92احودزضب لبتوي ًااد  

ثْصاد هجصس    –  92حسيي خبکداى    - 92علي ثْبزلَ 

 95يبضبز فيبض  – 95

 همبم دٍم : تين هدافعبى حسم

،   92، تهابد اتهدی           92هحوداهيي صف لطگس    

، هْدی لهس     91،هايد اصالًي  94عليسضب لسيطي 

 ،جَاد فسٍغي 92زٍش 

 آّي اصفْبى همبم تَم : تين ذٍة

، هْهدی آزدم      93، ثٌيبهيي اثيوي    93علي زشالي 

، علهي    93، هْسداد احسبًي 93،علي ثٌي عبهد  93

 ًصساللْي                          

 

 اداهِ دز صفحِ ثعد                                               

بیستمین جشنواره ی         

  ورزش های همگانی پاییسه 

 در دانشگاه تفرش برگسار شد



 8 وٌن.  تأويذ هى ٍسصش اّويت دّيذ. هي تخصَظ سٍى ٍسصش اهام خاهٌِ ای 4    تِ

 اداهِ اص صفحِ لثل

 فَتثال دستی 4
هساتمات فَتثال دستتی بثتك سٍال ّويتطِ              

ضة تتا     2بشفذاساى خاظ خَد سا داسد وِ تِ هذت   

تين دًٍفشُ تشگضاس گشدیذ وتِ دس اایتاى           51حضَس 

همتام    32ٍ ػلی تْاسلَ    39آلایاى سجاد خاى هيشصا 

همام دٍم   39ٍ سضا هصطفایی  39اٍل ٍ هحوذ اهاًی 

تتِ    32ٍ ًيوا لاسن ًژاد     32ٍ سيذ هحوذ هحوَدی 

 همام سَم ایي دٍسُ اص هساتمات دست یافتٌذ .

 بٌاب صًی 4
 11هساتمات بٌاب صًی جطٌَاسُ تا حضَس تيص اص       

 9صَست تتاین      ضة تِ 2ًفش اص داًطجَیاى تِ هذت 

ای دس سالي ٍسصضی تشگضاس ٍ ًفشات تشتتش تتِ      دليمِ

 ضشح ریل هؼشفی گشدیذًذ 4

، همام دٍم 4     39همام اٍل 4  اهيشحسيي گل هحوذی 

تِ همتام ستَم       39ٍ هحوذ اهاًی  39اهيي ضْثاصی 

 دست یافتٌذ.

 تيشاًذاصی 4
ایي هساتمِ وِ ّش تشم تا ّيجاى خاصی دس ستالي       

ضة تتا حتضَس       9گشدد تِ هذت   ٍسصضی تشگضاس هی

ًفش اص داًطجَیاى تشگضاس گشدیذ وتِ دس      22تيص اص 

 اایاى ًفشات تشتش تِ ضشح ریل هؼشفی گشدیذًذ 4

،  همتام دٍم 4 سضتا      39ضيشی  همام اٍل 4 ًَیذ ػجة

 39، همام سَم 4 ػلی صادلی  39باّشی 

 ضطشًج 4
هٌتذ تتِ ایتي       ًفش اص داًطجَیاى ػاللِ 93تا حضَس 

ضة دس ًواصخاًِ خَاتگاُ اهيشوثيش    9سضتِ تِ هذت 

 تاضٌذ 4 تشگضاس ٍ ًفشات تشتش تِ ضشح ریل هی

،  همتام دٍم 4      39همام اٍل 4 اهيشػلی ًيه الثتال        

 39، همام سَم 4 هحسي سائلی 39هْذی سئَفی 

 داست 4
ًفتش اص     07ضة ٍ تا حتضَس       2ایي هساتمِ تِ هذت 

وٌٌذُ دس هجوَػِ ٍسصضی ضْيذ  داًطجَیاى ضشوت

احوذی سٍضي تشگضاس ٍ ًفشات تشتش تِ ضتشح ریتل         

 هؼشفی گشدیذًذ 4

،   32، اهيشهحوتذ ًجتن التذیي        32ػليشضا جضیٌی 

 39صادق فاتحی  

 تٌيس سٍی هيض 4
هساتمِ تٌيس سٍی هيض تا حضَس هطتالاى ایي سضتِ  

ًفتش اص داًتطجَیاى       97ضة ٍ تا حضَس     1تِ هذت 

صَست دٍ حزفی تشگضاس گشدیذ  ٍ ًفشات تشتش تتِ       تِ

 ضشح ریل هؼشفی ضذًذ 4

، ػلتی     39صادُ    ،  هصطفی حسي 39داًيال ػثاسی 

 32تْاسلَ 

 

 تذهيٌتَى 4
ی ٍسصضی وِ بشفذاساى خاظ خَد سا داسد  ایي سضتِ

ًفش اص  93صَست حزفی ٍ تا حضَس  ضة تِ 9تِ هذت 

داًطجَیاى دس سالي ٍسصضی تشگضاس ٍ ًفشات تشتش تِ   

 ضشح ریل هؼشفی گشدیذًذ 4

،  31،  هحوذهْذی هحوَدی   31هحوذحسيي ضافی 

 32هحوذ ًجفی 

 دٍهيذاًی 4
ایي هساتمِ دس ّش تشم تا حتضَس جوتغ ورتيشی اص         

هٌذ تشگضاس هی گشدد وتِ   داًطجَیاى هطتاق ٍ ػاللِ

ًفش اص داًتطجَیاى    97دس ایي دٍسُ تا حضَس تيص اص 

ی جلَی خَاتگاُ اتسشاى     دس سٍص داًطجَ اص هحَبِ

 آغاص ٍ دس جلَ هسجذ داًطگاُ اایاى یافت.

 –دس ایي هساتمِ وِ تا حضَس هؼاًٍتت داًتطجَیی      

تذًی ٍ ًوایٌذُ همام هؼظتن   فشٌّگی ، اساتيذ تشتيت

وٌٌذگاى   سّثشی تِ اتوام سسيذ ٍ دس اایاى اص ضشوت 

 تا ضاخِ گلی تمذیش ضذ .
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،  حتسيي    39، هيتالد احوتذی      39ػلی هيشصایی    

،   39،  هجتثی تاسم  39،  هْذی حاجيلَ  31حيذسی 

،    31،  هحوذسضا صسگتشی صادُ            32سجاد ػثاسی 

،    32،  ػليشضتتا احوتتذی        39هشتتتضی حتتسٌی    

،  هيتالد      31،  واٍُ تمایی       31اهيشحسيي فيشٍصی 

،  فشّاد فشّوٌذ  31، هحوذ دضتستاًی  39هيشصایی 

 31، ػليشضا احوذی  31،  حسيي ويطاًی  39

 آهادگی جسواًی 4
ی ٍسصضی تِ ػلت تحشن صیاد ٍ آهادگتی     ایي سضتِ

جسواًی خَب ّويطِ هطتالاى خاظ خَد سا داسد ، 

ًفش دس ستالي   37سٍص ٍ تِ تؼذاد  9هساتمات تِ هذت 

ٍسصضی ضْيذ ضْشیاسی تشگضاس ٍ ًفتشات تشتتش تتِ       

 ضشح ریل هؼشفی گشدیذًذ 4

، هحوذ اهاًتی   39، تٌياهيي لشًلی  39صادق فاتحی 

،   39، ػلی صتادلی      39، اتَالفضل دالٍس  39هٌظن 

 39اهيي ضْثاصی 

 وطی 4 بٌاب
ًفشُ تا حذًصاب ٍى    تين دُ 3ایي هساتمات تا حضَس 

ويلَگشم ) هجوَع ٍصى ًفشات ( تتِ هتذت دٍ          027

  ِ ُ    ضة تت ای تتا حتضَس داًتطجَیاى         صتَست دٍس

هٌذ ٍ اشضَس دس سالي ٍسصضی داًطگاُ تشگضاس    ػاللِ

ضتتذ ٍ اتتس اص سلاتتتت تٌگاتٌتته ٍ فتتطشدُ             

ّا   ّای تشتش ایي دٍسُ اص سلاتت   وٌٌذگاى ، تين ضشوت

 تِ ضشح ریل هؼشفی گشدیذًذ 4

 ّا  هصشف همام اٍل 4  تين تی

،ػلتی    39هيالد هحوذسضا ًژاد ،اهيشسضا گشٍستی       

، اتَالفتضل     39، تذاغی ،احوذ هيش اًذج     39صاغشی 

، صتتادق    39، هحوذسضتتا اسجوٌتتذ ساد        39دالٍس  

 هحوَدی

  21همام دٍم 4 تين ایشاى 

، هتسؼَد   39، ستؼيذ وَّتی        39ػليشضا لشیطی  

، هحوتذ     39، هحوذ حتاجی احوتذی         39سحيوی 

،  هحوذ اهاًی هٌظتن  39، اهيي ضْثاصی   39صاتشی 

، هْتذی     39، ػلی هيشصایی   39،  آسش جؼفشی  39

 اسذی 

 همام سَم 4 تين جٌگٌذگاى 

، هحوتذ     32، ػليشضتا جضیتٌی        32سجاد اسذی   

،  32، سجاد ػثاسی  39یَسفی، حسيي سضا سضایی 

،    32،  اهتتيش تتتاسیىلَ        32هتتصطفی غتتٌی صادُ     

 .32هحوذسضا هشادی هطلك 

 اداهِ دس صفحِ تؼذ                                             



 9 قْرهاًی ٍ ایجاد هراکس هٌاسة  ٍرزش ّوگاًی ٍ ٍرزش تاًَاى در اتعاد ٍرزش اهام خاهٌِ ای :    حوایت از

 اداهِ از صفحِ قثل
 هساتقات داًشجَیی خَاّراى 

 ٍالیثال : 

ًفمرُ از هَرخمِ       6تیمن     21ایي هساتقات تا حضَر 

تما قْرهاًمی      199/9/1آغاز ٍ در تماری          29/9/1

 ّای یاس ، ترگسیذُ ٍ غسل پایاى یافت . تین

 هقام اٍل : تین یاس 

سمویِ    –  9/فائسُ سرآتاداًی  – 9/ًرگس یَسفیاى 

ًممسین   –  9/ًیلَفممر ترکیمماى     –  2/شممرفی فممر      

 1/هحوَدآتادی 

 هقام دٍم  : تین ترگسیذُ

هْسا   –  9/فریثا ٍحیذی فر     –  9/زّرا ٍحیذی فر 

هرین شریفی پَر     –  9/زّرا رهضاًی    –  9/کریوی  

 9/سپیذُ تفرشی   - 9/

 هقام سَم: تین غسل

 –  9/زّرا هحسٌی تٌمذپی      –  9/غسالِ حسیٌی فر 

هْذیمِ    –  1/فائسُ حمسٌی      –  1/پرستَ هٌصَری  

 9/هٌعن خَاُ 

 سٌگ : ّفت
 –ّای ّوگاًی ٍ تَهمی         ایي هساتقِ کِ جسٍ ٍرزش

تاشذ تا حضَر دُ تین چْارًفرُ در تاریم     هحلی هی

آررهاُ جاری ترگسار ٍ در پایاى ًفرات ترتمر   21ٍ  21

 تِ شرح ریل اًتخاب گردیذًذ :

 هقام اٍل :

الْمام    –  9/فمائسُ هرتمضَی       –  9/فاطوِ عالئن     

 9/کار  ٍ شیَا چوي 9/احتراهی 

 هقام دٍم :

زّرا احومذی     –  9/فاطوِ هیرزائی   -9/شثٌن آرر 

 9/سویرا داٍٍد ًٍذی   - 9/

 هقام سَم :

 –  9/عاطفمِ سمرآتاداًی       –  9/هْسا کاظوی فرد    

 9/راضیِ لطفی   –9/زّرا ٍحیذی فر  

 کشی : طٌاب
کشی کِ هشتاقاى خاص خَد را دارد  ی طٌاب هساتقِ

داًشجَ تِ همذت یمر رٍز در سمالي         11تا حضَر 

ّای ترتر تِ شرح ریل    ٍرزشی داًشگاُ ترگسار ٍ تین

 هعرفی گردیذًذ :

 –  9/هْسا کریوی   – 9/هقام اٍل : زّرا ٍحیذی فر 

 9/هرین عثذالْی 

فاطوِ  –9/شثٌن آرر  – 9/هقام دٍم : زّرا احوذی 

 9/هیرزائی 

سویرا داٍٍدًٍمذی     –  9/هقام سَم : الْام احتراهی 

  9/فاطوِ عالئن  – 9/

 91ایي هساتقِ تا حمضَر   فَتثال دستی دًٍفرُ : 

 1داًشجَ در اتاق تٌذرستی خَاتگاُ کَثر تِ همذت   

رٍز ترگسار گردیذ ٍ ًفرات ترتر تِ شرح ریل هعرفی    

 گردیذًذ :

  9/شیذا چوٌکار  – 9/هقام اٍل : فائسُ هرتضَی 

 9/شثٌن آرر  – 9/هقام دٍم : زّرا احوذی 

 9/هْسا فراّاًی  – 9/هقام سَم : هْسا کریوی 

 تذهیٌتَى :
آرر هاُ سال جاری تا  21ٍ  29ایي هساتقات در تاری  

ًفر از داًشجَیاى در سالي ٍرزشی شْیذ   93حضَر 

شْریاری ترگسار ٍ ًفرات ترتر تِ ترتیة تمِ شمرح        

 ریل هی تاشذ :

غسالِ حمسیٌی    –  9/زّرا رهضاًی   –  9/ًگیي کاٍُ 

 9/فر 

 شطرًج :
 13آررهاُ ٍ تا حضَر    11ٍ  13هساتقِ فَق در تاری  

ًفر از داًشجَیاى در خَاتگاُ کَثر ترگسار گردیمذ ٍ    

 –  9/هْسا کریومی     –  9/سرکار خاًن سویِ تاالیی 

ّای اٍل تا سَم   تِ ترتیة تِ هقام 1/فائسُ حسیٌی  

 ایي دٍرُ از هساتقات دست یافتٌذ .

 آهادگی جسواًی :
 –ایي هساتقِ تِ هذت دٍ رٍز ٍ تا تست ّای قذرت    

ًفر از  93چاتکی در سالي ٍرزشی تا حضَر  –سرعت 

داًشجَیاى ترگسار ٍ ًفرات ترتمر تمِ شمرح ریمل             

 هعرفی گردیذًذ :

 9/زّرا ٍحیذی فر     -هقام اٍل   1/فاطوِ هیرزایی 

 هقام سَم   1/هقام دٍم ٍ فائسُ حسٌی 

 طٌاب زًی :
رٍز در اتماق تٌذرسمتی        1هساتقِ فَق تِ همذت       

ًفر از داًشجَیاى ترگسار    91خَاتگاُ کَثر تا حضَر 

فاطومِ    –  9/ّا زیٌمة عثمذاللْی       گردیذ کِ خاًن

ّای   تِ ترتیة تِ هقام  9/ٍ هْسا کریوی  9/عالئن  

 اٍل تا سَم دست یافتٌذ .

 تٌیس رٍی هیس :
رٍز در سالي ٍرزشی شمْیذ      1ایي هساتقِ تِ هذت 

ًفمر از داًمشجَیاى ترگمسار         13شْریاری تا حضَر 

 تاشٌذ : گردیذ ٍ ًفرات ترتر تِ شرح ریل هی

هقام دٍم :  سمویِ      –  9/هقام اٍل : هرین عثذاللْی 

  9/هقام سَم : سپیذُ تفرشی  – 9/تاالئی  

 دارت :
 13الی  21:93رٍز از ساعت  1ی فَق تِ هذت  هساتقِ

 ُ ّای السّرا ٍ کَثمر تما          در سالي تٌذرستی خَاتگا

ًفر از داًشجَیاى ترگسار ٍ ًفرات ترتر تمِ   13حضَر 

 تاشٌذ : شرح ریل هی

هقمام دٍم : زّمرا        –  9/هقام اٍل : زّرا داًیمالی        

 .1/هقام سَم آرزٍ رحین لَ   - 9/احوذی 
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