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درخشش دانشجویان تکواندوکار دانشگاه تفرش در
مسابقات قهرمانی تکواندو منطقه  ۴کشور

4

2
روابط عمومی دانشگاه تفرش سه رتبه برترجشنواره روابط عمومی های دانشگاه های منطقه  ۴کشور را کسب نمود
روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش ســه رتبــه برتــر
اولیــن جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر
دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی و
پــارک هــای علــم و فنــاوری منطقــه  ۴کشــور را
کســب نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش،
در اولیــن جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر
دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی
و پــارک هــای علــم و فنــاوری منطقــه  ۴کشــور
کــه روز ســه شــنبه  ۲۹بهمــن مــاه بــا حضــور
مدیــر کل روابــط عمومــی وزارت علــوم  ،هیــات
رئیســه دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی
(ه) و مدیــران روابــط عمومــی در دانشــگاه بیــن

المللــی امــام خمینــی برگــزار گردیــد ،مدیــر
روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش از ســوی مدیــر
کل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری مــورد تقدیــر قــرار گرفت.کســب مقــام اول
در بخــش مدیریــت سبز،کســب مقــام دوم در بخش
اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه و کســب عنــوان
شایســته تقدیــر در بخــش مســئولیت اجتماعــی از
مقــام هــای کســب شــده توســط روابــط عمومــی
دانشــگاه تفــرش در ایــن جشــنواره اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کســب رتبــه اول در بخــش
هــای «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه»،
«انتشــارات» و مقــام دوم در بخــش مصاحبــه نیــز
در ســه دوره جشــنواره تجلیــل ازروابــط عمومــی

مرکــز تحقیقــات مدیریــت فنــاوری در صنعــت برق
مشــترک بیــن بــرق منطقــه ای باختــر و دانشــگاه
تفــرش بــا حضــور معاونــت توســعه و مدیریــت
منابــع انســانی اســتانداری مرکــزی ،فرمانــدار
شهرســتان تفــرش و مدیــر عامــل بــرق منطقــه
ای باختــر در دانشــگاه تفــرش افتتــاح گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش،
معاونــت توســعه و مدیریــت منابــع انســانی
اســتانداری مرکــزی در آییــن افتتــاح ایــن مرکــز
گفــت :رشــد اقتصــادی جــز بــا اســتفاده از علــم و
تکنولــوژی و تبدیــل آن بــه ثــروت حاصــل نمــی
گــردد .مهنــدس زهــرا آخانــی افــزود :اســتفاده
ازتکنولــوژی و ورود آن بــه فرایندهــای کاری
و آموزشــی و حرکــت بــه ســوی دانشــگاه هــای
نســل چهــارم نیازمنــد ایجــاد زیرســاخت هــای
مناســب مــی باشــد.وی بــا بیــان ایــن کــه ایجــاد
ایــن مرکــز تحقیقــات مدیریــت فنــاوری حرکتــی
موثــر در راســتای اســتفاده خالقانــه از تکنولــوژی
مــی باشــد تصریــح کــرد :ایــن مرکــز بایــد فراینــد
محــور و سیســتمی بــوده و بــه عنــوان موتــور
محرکــه بــرای توســعه شهرســتان تفرش ،اســتان و
کشــور حرکــت نماید.فرمانــدار شهرســتان تفــرش
نیــز در ایــن آییــن ضمــن تبریــک فــرا رســیدن
دهــه مبــارک فجــر گفــت :مرکــز تحقیقــات
مدیریــت فنــاوری در صنعــت بــرق گامــی مثبــت
در راســتای فراهــم نمــودن مقدمــات تولیــد علــم

و تبدیــل آن بــه ثــروت مــی باشــد .حمیدرضــا
فراهانــی افــزود :تفــرش شــهر پــدران علمــی
کشــور اســت و ایــن مرکز گامــی مثبت در راســتای
ایجــاد مســیر توســعه شهرســتان از طریق دانشــگاه
اســت.رئیس دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن نشســت،
ارتبــاط بــا صنعــت را رســالت مهــم دانشــگاه
هــای نســل ســوم و چهــارم عنــوان نمود.دکتــر
حمیدرضــا صبــا بــا بیــان ایــن کــه افتتــاح ایــن
مرکــز ســرآغازی بــرای تحقــق رســالت دانشــگاه در
ارتبــاط بــا صنعــت اســت افــزود :رســالت دانشــگاه
تفــرش بــا قدمــت  33ســاله و قــرار گرفتــن در
اســتان مرکــزی بــه عنــوان یکــی از اســتان
هــای صنعتــی کشــور ،ارتبــاط بــا صنعــت اســت
کــه در ایــن راســتا بــا بهــره گیــری از پتانســیل
هــای موجــود از جملــه اعضــای هیــات علمــی
توانمنــد ،گام هــای مثبتــی را برداشــته اســت.
مدیــر عامــل بــرق منطقــه ای باختــر نیــز در ایــن
نشســت مدیریــت نــوآوری ،آینــده پژوهــی ،آینــده
نگــری در تکنولــوژی و بومــی ســازی هوشــمندانه
را از مهمتریــن اهــداف ایجــاد مرکــز تحقیقــات
مدیریــت فنــاوری در صنعــت بــرق مشــترک
بیــن بــرق منطقــه ای باختــر و دانشــگاه تفــرش
عنــوان نمود.مهنــدس فرهــاد شــبیهی ادامــه داد:
افتتــاح ایــن مرکــز زمینــه ســاز حرکــت بــه ســوی
اهــداف مهــم از جملــه پویایــی ،خوداتکایــی و
برتــری در صنعــت بــرق مــی باشــد.در ایــن آییــن،

هــای برتــر وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و تقدیــر از ســوی وزیــر وقــت وزارت علــوم ،
تحقیقــات و فنــاوری بخشــی از موفقیتهــای
کســب شــده توســط روابــط عمومــی دانشــگاه
تفــرش تاکنــون اســت .
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اساســنامه مرکــز تحقیقــات مدیریــت فنــاوری در
صنعــت بــرق بــه امضــاء مدیرعامــل بــرق منطقــه
ای باختــر و رئیــس دانشــگاه تفــرش رســید و
دکتــر مجتبــی پیشــوایی بــه عنــوان رئیــس مرکــز
و اعضــاء شــورای پژوهشــی ایــن مرکــز احــکام
خــود را دریافــت کردنــد .همچنیــن در ایــن آییــن
بــه عنــوان اولیــن فعالیــت ایــن مرکــز ،قــرارداد
پژوهشــی بــا عنــوان « بررســی مشــخصات ،مزایــا
و معایــب اســتفاده از برقگیرهــای چنــد محفظــه
ای در شــبکه هــای فــوق توزیــع و انتقــال بــرق و
امــکان ســنجی فنــی و اقتصــادی طراحی و ســاخت
آن هــا در داخــل کشــور» بیــن دانشــگاه تفــرش و
بــرق منطقــه ای باختــر منعقــد گردیــد.در پایــان
ایــن آییــن ســاختمان پژوهشــی دانشــگاه تفــرش
بــه منظــور اســتقرار آزمایشــگاههای تحقیقاتــی و
ســایر زیرســاختهای پژوهشــی دانشــگاه ،با زیربنای
هــزار و  800متــر مربــع و اعتبــار 23میلیــارد و
 680میلیــون ریــال ،بــه بهــره بــرداری رســید.
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زمین چمن مصنوعی دانشگاه تفرش به بهرهبرداری رسید
همزمــان بــا فــرا رســیدن میــاد حضــرت زهــرا
(س) و بــا حضــور دکتــر محمــد حســین علیــزاده
مدیــرکل تربیــت بدنــی وزارت علــوم  ،روزشــنبه
زمیــن چمــن مصنوعــی دانشــگاه تفــرش افتتــاح
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی  ،زمیــن چمــن
مصنوعــی دانشــگاه تفــرش بــا ابعــاد  22در 42
متــر مربــع بــا هزینــه ای بالــغ بــر  4میلیــارد ریــال
از محــل اعتبــارات اداره کل تربیــت بدنــی وزارت
علــوم ،صنــدوق رفــاه دانشــجویی ،و دانشــگاه
تفــرش در ســال  ۱۳۹۸احــداث و بــه بهرهبــرداری
رســید.مدیر کل تربیــت بدنــی وزارت علــوم در
آییــن افتتــاح زمیــن چمــن مصنوعــی دانشــگاه
تفــرش کــه بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان تفــرش
ومســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبری در
دانشــگاه تفــرش و معاونــان ایــن دانشــگاه برگــزار
شــد ،ضمــن تبریــک ایــام دهــه مبــارک فجــر و
ســالروز والدت حضــرت زهــرا (س)گفــت :در دهــه
فجــر انقــاب اســامی  25پــروژه زمیــن چمــن
مصنوعــی و کــف پــوش در ســطح دانشــگاه هــای

کشــور افتتــاح و بــه مرحلــه بهــره بــرداری رســید.
دکتــر «محمــد حســین علیــزاده» افــزود :در ســال
جــاری  71پــروژه زمیــن چمــن در ســطح دانشــگاه
هــای کشــور بــا اعتبــاری بالــغ بــر 30میلیــارد
تومــان افتتــاح و  100هــزار متــر مربــع بــه ســرانه
فضاهــای ورزشــی دانشــگاه هــای کشــور افــزوده
مــی گــردد.وی در پایــان ضمــن بازدیــد از اتــاق

هــای تندرســتی و فضاهــا و امکانــات ورزشــی
موجــود در دانشــگاه تفــرش از تالشهــای تیــم
مدیریتــی دانشــگاه تفــرش بــرای ارتقــای کیفیــت
زیرســاختهای ورزشــی دانشــگاه تفــرش و
ســاخت فضاهــای جدیــد ورزشــی در ایــن دانشــگاه
قدردانــی کــرد.

گزارش تصویری :افتتاح زمین چمن مصنوعی دانشگاه تفرش
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 160دانش آموخته دانشگاه تفرش در دوره کارشناسی ارشد سال ۹۸پذیرفته شدند
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تفــرش گفــت ۱۶۰ :دانشــجوی دانــش آموختــه
دانشــگاه تفــرش در آزمــون ورودی دوره هــای
کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال  ۱۳۹۸دانشگاه
هــا و مؤسســات آمــوزش عالــی پذیرفتــه شــدند.
دکتــر اســماعیل نظــری در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی تعــداد فــارغ التحصیــان کارشناســی در
ســال  97را  260دانشــجو عنــوان کــرد و افــزود:
از ایــن آمــار  160نفــر ایــن دانشــجویان در دوره
کارشناســی ارشــد پذیرفتــه شــده انــد.وی خاطــر
نشــان کــرد :از ایــن آمــار  146نفــر از قبــول
شــدگان در دانشــگاه هــای دولتــی و بقیــه در
مؤسســات غیرانتفاعــی و دانشــگاه هــای پیــام نــور

پذیرفتــه شــده اند.معاونــت آموزشــی و تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه تفــرش تصریــح کــرد :درصــد
متوســط پذیرفتــه شــدگان ایــن دانشــگاه در
آزمــون هــای کارشناســی ارشــد دانشــگاههای
دولتــی ســال جــاری بیــش از  60درصــد اســت.
وی افــزود :از مجمــوع ایــن تعــداد بیــش 140نفــر
از فــارغ التحصیــان مقطــع کارشناســی دانشــگاه
تفــرش در دانشــگاههای معتبــر تهــران نظیــر
صنعتــی شــریف ،صنعتــی امیرکبیــر ،تهــران ،علــم
وصنعــت ایــران ،خواجــه نصیــر الدیــن طوســی،
شــهید بهشــتی و تربیــت مــدرس پذیرفتــه شــده
اند.دکتــر نظــری ادامــه داد :وضعیــت قبولــی
فارغالتحصیــان دانشــگاه تفــرش در آزمــون

هــای دکتــری ســال۹8نیز بســیار موفقیتآمیــز
بــوده اســت کــه ایــن نشــان از ایــن حقیقــت
دارد کــه موفقیــت دانشــجویان ایــن دانشــگاه
بیشازحــد انتظــار میباشــد.

انتخاب دانشجوی دانشگاه تفرش

به عنوان دبیر کمیسیون علمی و پژوهشی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور

پوریــا ســلیمانی فــر دانشــجوی دکتــری دانشــگاه
تفــرش بــه عنــوان دبیــر کمیســیون علمــی
و پژوهشــی اتحادیــه انجمــن هــای علمــی
دانشــجویی مهندســی بــرق کشــور انتخــاب
گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و بــه نقــل از باشــگاه
دانشــجویان ایســنا ،دانشــجوی دانشــگاه تفــرش
بــه عنــوان دبیــر کمیســیون علمــی و پژوهشــی
اتحادیــه انجمــن هــای علمــی دانشــجویی

مهندســی بــرق کشــور انتخــاب گردید.بیســت و
یکمیــن مجمــع و انتخابــات اتحادیــه انجمنهــای
علمــی دانشــجویی مهندســی بــرق کشــور بــه
میزبانــی دانشــگاه مازنــدران در روزهــای  ۱۵و
 ۱۶بهمــن مــاه ســال  ۱۳۹۸برگــزار و دبیــران
کمیتــه ،اعضــای شــورای مرکــزی و بازرســان
اتحادیــه انجمنهــای علمــی دانشــجویی
مهندســی بــرق کشــور انتخــاب شــدند«.پوریا
ســلیمانی فــر» دانشــجوی دکتــری بــرق کنتــرل

دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن مجمــع بــه عنــوان
دبیــر کمیســیون علمــی و پژوهشــی اتحادیــه
انجمــن هــای علمــی دانشــجویی مهندســی بــرق
کشــور انتخــاب گردیــد.

درخشش دانشجویان تکواندوکار دانشگاه تفرش در مسابقات قهرمانی تکواندو منطقه  ۴کشور
سرپرســت اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه تفــرش
از کســب دو مقــام دوم توســط دانشــجویان پســر
ایــن دانشــگاه تفــرش در مســابقات قهرمانــی
تکوانــدو دانشــگاههای منطقــه  ۴کشــور خبــر داد.
پرویــز رجبــی روزشــنبه در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی گفــت :در ایــن دوره از مســابقات کــه بــه
میزبانــی دانشــگاه صنعتــی اراک برگــزار شــد رضــا
ترکمــان زاده و مهــدی اســدی از دانشــگاه تفــرش

موفــق بــه کســب مقــام دوم شــدند.وی ادامــه داد:
مســابقات قهرمانــی تکوانــدو دانشــجویان پســر
دانشــگاههای منطقــه  4کشــور بــه میزبانــی
دانشــگاه صنعتــی اراک و بــا حضــور  10تیــم
دانشــجویی اســتانهای قزویــن ،قــم ،همــدان و
مرکــزی از تاریــخ ۹بهمــن مــاه آغــاز و تــا ۱۱
بهمــن در مجموعــه ورزشــی شــهید چمــران
دانشــگاه صنعتــی اراک برگــزار گردیــد.

مســابقه فوتســال گرامیداشــت دهــه فجــر و
یادبــود ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی روز
 ۱۳بهمــن توســط کمیتــه دانشــگاهیان ســتاد
دهــه فجــر شهرســتان تفــرش بــا حضــور دو تیــم
از دانشــگاه تفــرش و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
تفــرش در ســالن ورزشــی شــهید شــهریاری

دانشــگاه تفــرش برگــزار گردیــد.در پایــان ایــن
مســابقه ،تیــم دانشــگاه تفــرش بــا نتیجــه  4بــر
 3برگزیــده شــد.در پایــان ایــن دیــدار دوســتانه
بــا اهــدای تندیــس ســردار شــهید ســلیمانی از
ســوی مدیریــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
تفــرش از تیــم برگزیــده تجلیــل بعمــل آمــد.

برگزاری مسابقه فوتسال گرامیداشت دهه فجر و یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه تفرش
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همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی؛

مراسم میثاق با شهدا در یادمان شهدای گمنام دانشگاه تفرش برگزار گردید

همزمــان بــا فــرا رســیدن دهــه مبــارک فجــر
مراســم میثــاق بــا شــهدا بــا حضــور امــام جمعــه
شهرســتان تفــرش ،رئیــس دانشــگاه ،مســئول
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه
تفــرش ،کارکنــان و دانشــجویان روز شــنبه در
یادمــان شــهدای گمنــام دانشــگاه تفــرش برگــزار
گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش،
فرمانــده لشــکر  17علــی بــن ابــی طالــب(ع) قــم
در ایــن آییــن ضمــن تبریــک فــرا رســیدن یــوم
ا ...دهــه فجــر انقــاب اســامی گفــت :دهــه فجــر
زمــان بازنگــری در آرمانهــا و ارزش هــای انقــاب
ی کنیــم و بــه کجــا بایــد
اســت کــه بدانیــم چــه مـ 
برسیم.ســردار ســداهلل گنجعلــی بــا بیــان ایــن کــه
انقــاب اســامی ایــران معجــزه قــرن اســت افــزود:
امــام امــت ایــن انقــاب را بنیــان گــذاری و رهبری
کــرد کــه کمتریــن ثمــره ایــن ایــام ا ..باشــکوه و
مانــدگار در تاریــخ انقــاب اســامی ،گشــودن
فصلــی جدیــد در تاریــخ معاصــر اســت.وی در ادامه
عنــوان کــرد :تــا کنــون جنــگ هــای مختلفــی
علیــه نظــام مــا بــه راه افتــاده و مثلــث زر و زور
وتزویــر هرچــه در تــوان داشــتند بــرای نابــودی

انقــاب گذاشــتند ولــی نظامــی کــه متصــل بــه
اهــل بیــت(ع) اســت وارد چهــل و یکمیــن ســال
ی شــود.فرمانده لشــکر  17علــی
پیــروزی خــود مـ 
بــن ابــی طالــب(ع) قــم بــا اشــاره بــه فرازهایــی
از بیانیــه گام دوم انقــاب خاطرنشــان کــرد :بنــد
بنــد ایــن بیانیــه دارای نــکات مهــم و حساســی
اســت و رهنمودهــای درخشــانی بــه مــا مـی دهــد،
دشــمنان بــه ویــژه آمریــکا کل منطقــه را تحــت
تأثیــر خــود قــرار داده انــد امــا جبهــه مقاومــت
بــه مــدد خــدا و یــاری ائمــه اطهــار(ع) تصمیــم
بــه مقاومــت در برابــر ایــن دشــمنان گرفت.ســردار
گنجعلــی بــا اشــاره بــه خصوصیــات بــی نظیــر
فرمانــده شــجاع ،شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
در جبهــه مقاومــت افــزود :حــاج قاســم ســلیمانی
هرگــز نترســید و در طــول ایــن چهــل ســال هرگــز
لبــاس رزم را از تــن بیــرون نیــاورد و بــه تعبیــر
رهبــر معظــم انقــاب در راه خــدا از هیــچ چیــز
پــروا نداشــت او ســرباز والیــت بــود و با شــهادتش
اراده جدیــدی بــرای مبــارزه بــا آمریــکا در کل
منطقــه شــکل گرفــت.وی ادامــه داد  :نابــودی
داعــش ،امنیــت پایــدار ،و پایــان ســیطره امریــکا و
اســرائیل در منطقــه بــه برکــت خــون حــاج قاســم
همزمان با دهه مبارک فجر؛

در پنجمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر ،نشســت
تخصصــی تبییــن بیانیــه گام دوم انقــاب بــا
حضــور مســئولین و کارکنــان و بــه همــت کمیتــه
دانشــگاهیان و بانــوان دهــه فجــر در ســالن
گردهمایــی دانشــگاه تفــرش برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،مســئول دفتــر
نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ناحیــه تفــرش در
ایــن نشســت ضمــن تبریــک فــرا رســیدن چهــل
و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی
گفــت :ملــت بــزرگ ایــران  ۲۲بهمــن امســال

پاســخ نقشــههای شــوم دشــمن را خواهنــد داد
و یقینــا دهــه فجــر امســال زمینــه ســاز حضــور
پرشــور مــردم در انتخابــات اســت.حجت االســام
والمســلمین آل علــی افــزود :طردریاســت طلبــان،
فراهــم آوردن امــکان چرخــش نخبــگان  ،حــس
اســتقالل و حــل مشــکالت اقتصــادی مهمتریــن
فوایــد انتخابــات اســت.وی بــا یــادآوری ســخنان
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص انتخابــات
اظهــار داشــت :تدیــن ،کارآمــدی ،دلســوزی و
شــجاع بــودن از مهمتریــن ویژگــی هــای نماینــده

ســلیمانی ایجــاد گردیــده اســت و نقطــه پیــروزی
جمهــوری اســامی در منطقــه اســت و مــا بایــد
ضمــن حفــظ مرزبنــدی بــا دشــمان ونهراســیدن
از قــدرت پوشــالی آنــان عملیــات روانــی و توطئــه
هــای آنــان را نقــش بــر آب نماییم.فرمانــده لشــکر
 17علــی بــن ابــی طالــب(ع) قــم تصریــح کــرد:
ملــت ایــران نیــز بــا حضــور در راهپیمایــی 22
بهمــن ،مشــارکت در انتخابــات و انتخــاب آگاهانــه
از ارکان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی دفــاع
نمــوده و نقشــه هــا و توطئــه هــای دشــمنان نظــام
از جملــه امریــکا را خنثــی مــی نماینــد.در پایــان
ایــن مراســم کــه بــه همــت کمیتــه دانشــگاهیان
و بانــوان دهــه فجــر برگــزار گردیــد قبــور مطهــر
شــهدای گمنــام دانشــگاه تفــرش گلبــاران و عطــر
افشــانی گردیــد.

نشست تخصصی تبیین بیانیه گام دوم انقالب در دانشگاه تفرش برگزار گردید

اصلــح از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری اســت.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه
ناحیــه تفــرش تعبیــر انحرافــی از اســام ،تحریــم
و زیــر ســوال بــردن اتخابــات و دوقطبــی ســازی
را از مهمتریــن تاکتیــک هــای انتخابــات برشــمرد.

کارگاه پیشگیری از اعتیاد با موضوع آشنایی با مخدر گل ویژه کارکنان در دانشگاه تفرش برگزار گردید.

در ایــن کارگاه  ۳ســاعته کــه بــه همــت مدیریــت
فرهنگــی و اجتماعــی و اداره بهداشــت و مشــاوره
دانشــگاه تفــرش در راســتای توانمندســازی
کارکنــان در حوزه پیشــگیری از اعتیاد و آســیبهای
اجتماعــی برگــزار گردیــد ،توســط مشــاور دانشــگاه
حمیدرضــا عبداللهــی بــه نقــش باورهــای دینــی
و مذهــب در پیشــگیری از گرایــش جوانــان و

فرزنــدان بــه اعتیــاد و آســیبهای اجتماعــی ،برخــی
از باورهــای غلــط در ایــن خصــوص و مهارتهــای
فرزندپــروری پرداختــه شــد .ایشــان در بیانــات
خــود تاکیــد داشــتند کــه  :ســیگار دروازه ورود بــه
اعتیــاد اســت.در صــورت تربیــت دینــی و آمــوزش
مهارتهــای زندگــی و تــاب آوری بــه فرزنــدان،
نوجوانــان و جوانــان و تقویــت باورهــای مذهبــی

در آنهــا ،گرایــش بــه اعتیــاد بــه طــور قابــل توجــه
وچشــمگیری کاهــش مــی یابــد و حتــی بــه صفــر
مــی رســد.

6
همزمان با ایاما ...دهه مبارک فجر؛

دانشگاهیان شهرستان تفرش با امام جمعه محترم شهرستان دیدار کردند

بــه مناســبت فــرا رســیدن چهــل و یکمیــن
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی دانشــگاهیان
شهرســتان تفــرش روزدو شــنبه  ۱4بهمــن بــا
امــام جمعــه ایــن شهرســتان دیــدار نمودنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن دیــدار
کــه بــه همــت کمیتــه دانشــجویی ســتاد دهــه
فجــر شهرســتان تفــرش و بــا حضــور جمعــی از
مســئولین و کارکنــان دانشــگاههای تفــرش ،آزاد
اســامی و پیــام نــور برگــزار گردیــد ،حجــت
االســام میرزایــی امــام جمعــه تفــرش در خصــوص

دســتاوردهای علمــی انقــاب در طــول  ۴۱ســال و
ورود بــه دهــه پنجــم انقالب،پرتــاب ماهــواره ظفــر
در ایــام پیــش رو در دهــه فجــر ،گام دوم انقــاب
و نیــز حضــور حداکثــری در انتخابــات بیاناتــی
ارائــه نمودند.امــام جمعــه شهرســتان تفــرش بــا
اشــاره بــه رشــادت هــا و دالورمــردی هــای شــهدا
خصوصــا شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و تشــییع
باشــکوه ایشــان از دانشــگاهیان خواســتند تــا بــا
تولیــد علــم در کنــار تعهــد و انقالبــی گــری و
والیــت مــداری در راســتای گام دوم انقــاب گام

مدیــر فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تفــرش از
برگــزاری اردوی تشــرف رضــوی دانشــجویی خبــر
داد.
اعظــم عســکری گفــت :اردوهــای دانشــجویی از
جملــه فعالیــت هایــی اســت کــه در بســتر آن
دانشــجویان بــه عنــوان گــروه همســاالن ،نوعــی
زیســت مشــترک را در کنــار هــم تجربــه مــی کنند
همچنیــن بــا توجــه بــه اســتقبال زیــاد دانشــجویان
بــرای متولیــان فرهنگــی دانشــگاه هــا بــه عنــوان
یــک فرصــت تلقــی مــی شــود.وی تاکیــد کــرد:
برگــزاری ایــن قبیــل اردوهــا مــی توانــد تــا حــد
زیــادی زمینــه آشــنایی بیشــتر دانشــجویان را
بــا ســیره اهــل بیــت علیهــم الســام بــه ویــژه
حضــرت علــی ابــن موســی رضــا(ع) فراهــم کنــد.
مدیــر فرهنگــی و اجتماعــی خاطرنشــان کــرد:

اختصــاص ایــن ســهمیه و ظرفیــت هــا بایــد در
اختیــار همــه دانشــجویان قــرار گیــرد و تــاش
بــرای فراگیرتــر شــدن ایــن اردوهــا افزایــش یابــد.
عســکری گفــت :دانشــجویان بــا ســایق و گرایــش
هــای گوناگونــی کــه دارنــد ،مخاطــب خــاص ایــن
اردوهــا مــی شــوند و بــا کمتریــن هزینــه در ایــن
اردوهــا حضــور مــی یابنــد.وی دربــاره برنامــه هــای
ایــن اردو اظهــار داشــت :دانشــجویان در ایــن اردو،
ســه شــب و چهــار روز در مشــهد در زائــر شــهر
رضــوی اســکان داشــتند و از برنامــه هــای زیارتــی،
آموزشــی و فرهنگــی تــدارک دیــده شــده بهــره
منــد شــدند .بازدیــد از پــارک موضوعــی زیــارت و
نمایشــگاه معرفتــی قبــل از زیــارت حــرم ،زیــارت
دوره ای گروهــی ،برنامــه هــای تفریحــی ،کالس
احــکام و مشــاوره ،مســابقات عکاســی و دلنوشــته و

بردارنــد .در ادامــه نماینــدگان هــر دانشــگاه ضمــن
تبریــک ایــام ا ...دهــه فجــر بــه ارائــه برنامــه هــای
پیشــنهادی خــود در ایــام دهــه فجــر پرداختنــد.

حضور دانشجویان دختر دانشگاه تفرش در اردوی تشرف رضوی

از نــگاه کــردن بــه عقربــه هــای دقیقــه شــمار
ســاعت کــه خســته شــوی از لحظــه هــای تنهایــی
و بــی همراهــی کــه خســته شــوی از بغــض هــای
فرومانــده درگلویــت کــه خســته شــوی از دلگیــری
هــای مدامــت کــه خســته شــوی از لبخنــد هــای
تلــخ مصنوعــی ات کــه خســته شــوی از چشــم
هــای دل نگرانــت کــه خســته شــوی از پاهــای
خســته و در راه مانــده ات کــه خســته شــوی از
نارفیقانــت کــه مــدام ادعــای رفاقــت مــی کننــد
کــه خســته شــوی از ایــن دنیــای بــی روح و
هجــوم نامهربانــی هــای دنیــا کــه خســته شــوی
از آرزوهــای کالــت کــه خســته شــوی اصــا از دنیــا
کــه بریــده باشــی آن وقــت دلــت مــی خواهــد بروی
یــک جــای دنــج یــک جایــی مثــل حــرم بنشــینی
یــک گوشــه از صحــن زل بزنــی بــه تــک تــک
آدم هایــی کــه نمیدانــی چــه در دل دارنــد و چــه
روزگاری دارنــد! زل بزنــی بــه کبوتــر هایــی کــه
پرکشــان از بــاالی ســرت مــی رونــد و بازبــان بــی
زبانیشــان باتــو راز هــا مــی گوینــد و بــه تــو مــی
گوینــد مــا بهشــت خــود را یافتیــم تــو هــم فکــری

صــرف ناهــار در مهمانســرای حــرم مطهــر از اهــم
برنامــه هــا در ایــن اردو بــود .ایــن اردو بــه همــت
مدیریــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تفــرش بــا
حضــور  ۵۰نفــر از خواهــران از  ۲تــا  ۶بهمــن مــاه
برگــزار گردید.شــایان ذکــر اســت کــه ایــن اردو
ویــژه بــرادران بــه دلیــل بــه حــد نصــاب نرســیدن
تعــداد کــه حداقــل  ۲۰نفــر بــود ،برگــزار نشــد.

دلنوشته ای تقدیم به به ضامن آهو

بــه حــال خــود کــن آخ کــه چقــدر گاهــی دلــت
مــی خواهــد جــای آن هــا باشــی زل میزنــی بــه
آســمان آرام حــرم وکلــی عشــق و امیــد و مهربانــی
هدیــه میگیــری در همیــن لحظــه ناخــود آگاه
زیرلــب زمزمــه میکنــی قطعــه ای ازبهشــت بایــد
هــم اینگونــه باشــد مگــر مــی شــود قطعــه ای از
بهشــت روی زمیــن باشــد و شــلوغ نباشــد؟! وقتــی
کــه رو بــه روی ضریــح مــی ایســتی و دســت هــای
قــد کشــیده را کــه بــه طــرف ضریــح مــی رونــد
مــی بینــی و مــی بینــی ضریــح نقطــه ای شــده
اســت شــبیه بــه مرکــز یــک پــرگار و انــگار تمــام
موجــودات و اشــیا اطــراف را بــه ســمت خــود مــی
کشــد وقتــی مــی بینــی و حــس مــی کنــی کــه
حتــی آینــه کاری هــا و نقــش و نــگار هــا دوســت
دارنــد کنــده شــوند و بــه طــرف ضریــح برونــد
وقتــی حــس مــی کنــی ایــن مرکــز ثقــل منتظــر
آمدنــت بــوده اینجاســت کــه چشــم هایــت خــود
بــه خــود مــی جوشــند و دســت هایــت بــه طــرف
ضریــح قــد مــی کشــند گویــی ایــن غریــب تمــام
غربــا را در آغــوش مهربــان خــود کشــیده اســت

حاجتــت را بگویــی یــا نگویــی مهــم نیســت ســام
کــه بدهــی حــس میکنــی اینجــا وطــن توســت و
تنهــا کافــی اســت بگویی»:الســام علیــک یــا علــی
ابــن موســی الرضــا المرتضــی «اینجاســت کــه
کولــه بــار درد هایــت را لحظــه ای زمیــن مــی
گــذاری و نفســی تــازه میکنــی و در ایــن لحظــه
زانــوان لرزانــت بــه آرامــش رضــا مــی دهنــد.
دلنوشته از زینب حاصلی زاده
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برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه تفرش در مشهد مقدس
دبیــر هــم اندیشــی اســاتید دانشــگاه تفــرش از
برگــزاری طــرح ضیافــت اندیشــه اســاتید ایــن
دانشــگاه در مشــهد مقــدس خبــر داد.
دکتــر حامــد ثقفــی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
گفــت :طــرح توانمندســازی و معرفــت افزایــی
«ضیافــت اندیشــه» ویــژه اعضــای هیــأت علمــی
دانشــگاه تفــرش ،توســط دفتــر نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در ایــن دانشــگاه از تاریــخ
 11لغایــت  14بهمــن مــاه در جــوار بــارگاه

ملکوتــی حضــرت ثامــن الحجج(علیــه الســام)
در قالــب کارگاه هــای معرفتــی ،نشســت هــای
فرهنگــی ،هــم اندیشــی و نیــز تفریحــی در مشــهد
مقــدس برگــزار گردیــد.
وی افــزود :درایــن دوره کــه بــا حضــور 20نفــر از
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه تفــرش برگــزار می
گــردد،کارگاه آموزشــی تحــت عناویــن «مرجعیــت
علمــی پیــش نیــاز تمــدن نویــن اســامی بــا نــگاه
بــه بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی» توســط دکتــر

طهمــورث اســتاد تمــام دانشــگاه فردوســی مشــهد
برگــزار شــد.

با صدور پیامی؛
رئیس دانشگاه تفرش فرارسیدن چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران را تبریک گفت

دکتــر حمیدرضــا صبــا رئیــس دانشــگاه تفــرش،
بــا صــدور پیامــی ،فرارســیدن چهــل و یکمیــن
ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی ایــران را بــه
اســتادان گرامــی ،کارکنــان ارجمنــد و دانشــجویان
فهیــم و فرهیختــه دانشــگاه تفــرش و آحــاد مــردم
ســرزمین ایــران تبریــک گفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،متــن پیــام بدیــن
الش ـف ِْع َوال ْ َوتْـ ِر،
ـال َعشْ ـ ٍرَ ،و َّ
شــرح اســتَ :وال ْ َف ْج ِرَ ،ول َ َیـ ٍ
ـل إ ِ َذا یَ ْسـ ِردهه مبــارک فجــر ســرآغاز حرکتــی
َواللَّ ْیـ ِ
عظیــم در تاریــخ مردمــان ایــران زمیــن و طلیعــه
بــه بــار نشســتن مبــارزات ملتــی اســت کــه بــا
عزمــی راســخ و در پرتــو انفــاس مســیحایی امــام
خمینــی (ره) ،فصلــی تــازه و حیاتــی دوبــاره را در
تاریــخ پرشــکوه ایــران اســامی رقــم زدنــد.
تاریــخ غرورآفریــن اســتقامت و پایــداری ملــت

بــزرگ ایــران اســامی در ایــن چهــل و یــک ســال،
دفتــری مشــحون از اوراق درخشــان و جلــوه گاه
خیــزش مــردان و زنانــی اســت کــه شــعار کلیــدی
“اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری اســامی” را در همــه
روزهــای بعــد از پیــروزی انقــاب بــا عشــق ســروده
و بــا تقدیــم خــون هــزاران شــهید و جانفشــانی
صدهــا هــزار ایثارگــر ،اســتقالل ،عــزت و ســربلندی
را بــه ارمغــان آورده انــد .در آســتانه ســالروز
پیــروزی پرشــکوه انقــاب اســامی و آغــاز چهــل و
یکمیــن بهــار آزادی ،دانشــگاهیان دانشــگاه تفــرش
همــگام بــا آحــاد مــردم شــریف و والیتمــدار
شهرســتان تفــرش بــا گرامیداشــت یــاد شــهدای
گرانقــدر انقــاب اســامی از جملــه ســردار ســپهبد
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و بــا تجدیــد میثــاق
بــا آرمــان هــای بلنــد نظــام مقــدس جمهــوری

مســئول دفترنهادنمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
مدظلــه العالــی دانشــگاه تفــرش بــه مناســبت
ســالگرد پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی و
راهپیمایــی ۲۲بهمــن وچهلــم سپهبدشــهیدحاج
قاســم ســلیمانی وهمراهانــش پیامــی صــادر
نمودند«.ولقدکتبنــا فــی الزبورمــن بعــد الذکــر ان
االرض یرثهــا عبــادی الصالحون»»انقــاب اســامی
ایــران  ،داوم عاشــورا و دنبالــهی نهضــت انبیــا
اســت .رهبرمعظــم انقــاب :هــر ســال بیســت و
دوی بهمــن ،ملــت ایــران ضربــهای بــر دشــمنان
وارد میکنــد و مثــل بهمنــی بــر ســر دشــمنان و
مخالفــان فــرود میآید41.ســال از شــروع انقالبــی
گذشــت کــه دشــمنانش هرچــه تــاش کردنــد
تــا نهــال آن را بخشــکانند بــه فضــل الهــی و
حضــور مــردم شــریف ومومــن ایــران اســامی و
رهنمودهــای امامیــن انقــاب ،اکنــون بــه درخــت
تنومنــدی تبدیــل شــده اســت .درختــی کــه
ثمــرات آن رشــد روزافــزون وپیشــرفت درزمینــه
هــای مختلــف خصوصــا علمــی  ،فرهنگــی ،دینــی،
معنــوی ،سیاســی ،اجتماعــی و ...بــوده اســت

وباعــث کســب دســتاوردهای باورنکردنــی در زمینه
هــای مختلــف گردیــده اســت.علیرغم ترورهــای
ناجوانمردانــه اندیشــمندان انقالب،مــردم مومــن
وانقالبــی وتحمیــل ۸ســال جنــگ وتهاجمــات
مختلــف فرهنگــی ،جنــگ نرم،جنــگ روانــی و
تحریمهــای ظالمانــه و مزدورانــه وغیرقانونــی
وتحریمهــای اقتصــادی برایــن مــردم توســط
مســتکبران عالــم و ســردمدار اصلــی آن یعنــی
آمریــکای جنایتــکار ،نتوانســتند ایــن ملــت مقــاوم
وفهیــم وانقالبــی را ازپــای درآورده تــا ازآرمانهــا
و اهدافشــان کوتــاه بیاینــد  .در آســتانه چهــل
ویکمیــن فجرانقــاب وســالروز پیــروزی انقــاب
اســامی ایــران ،بــار دیگــر بــر حفــظ و حراســت از
مبانــی  ،آرمانهــا و دســتاوردهای انقــاب اســامی
تأکیــد ورزیــده و در تجدیــد میثــاق بــا آرمانهــای
امــام خمینــی (ره) و رهبــر معظــم انقــاب
اســامی حضــرت آیـتاهلل العظمــی امــام خامنـهای
( مدظلــه العالــی ) و ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ
همــه شــهدای راه اســام ،انقــاب اســامی و دفــاع
مقدس ،خصوصاسپهبدشــهیدحاج قاســم ســلیمانی

اســامی و تجدیــد عهــد بــا مقتــدای خویــش مقــام
معظــم رهبــری ،حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای (مــد
ظلــه العالــی) در برنامــه هــای دهــه مبــارک فجــر
بــه ویــژه راهپیمایــی یــوم اهلل  22بهمــن ،شــرکت
کــرده و نــدای وحــدت و ســربلندی ایــران اســامی
را ســر خواهنــد داد.
حمیدرضا صبا
رئیس دانشگاه تفرش

پیام مسئول دفترنهادنمایندگی مقام معظم رهبری مدظله العالی دانشگاه تفرش به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی

وهمرزمانــش کــه چهلمیــن روزشهادتشــان مــی
باشــد ،ازهمــه اســاتید،کارکنان ودانشــجویان
عزیزدانشــگاه تفــرش دعــوت مــی کنــم بــا افتخــار
دوشــادوش ســایر اقشــار مــردم در راهپیمایــی روز
 22بهمــن حضــور یافتــه ومشــت محکــم دیگــری
بــر دهــان آمریــکای جنایتــکار ومســتکبران جهــان
بکوبیم.امیداســت ایــن انقــاب همیشــه پایــدار
بــوده وبــا طــی نمــودن مســیر حــق ورســیدن بــه
تمــدن نویــن اســامی بــه دســت صاحــب اصلــی
اش امــام زمان(عــج) برســد.یادمان باشــد کــه مــا
خــون داده ایم/صدهــزاران مــرد مجنــون داده ایــم/
یادمــان باشــد پیــام آفتــاب دســت نااهــان نیفتــد
انقــاب
محسن قربانی
مســئول دفتــر نهادنمایندگــی مقــام معظــم رهبری
(مدظلــه العالــی) دردانشــگاه تفرش
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جشن والدت حضرت زهرا (س) دردانشگاه تفرش برگزار گردید
همزمــان بــا فــرا رســیدن والدت حضرت زهــرا(س)
جشــن والدت حضــرت زهــرا (س) بــا حضــور
امــام جمعــه محتــرم شهرســتان ،رئیــس دانشــگاه
تفــرش ،مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری ،معاونیــن و دانشــجویان در ســالن آمفــی
تئاتــر حــاج ابراهیــم نصیــر دانشــگاه تفــرش برگــزار
گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،در ایــن مراســم
کــه بــه همــت بســیج دانشــجویی امــام صــادق
(ع) برگــزار گردیــد حجــت االســام والمســلمین
دکتــر رضــا مهــکام بــا تبریــک فــرا رســیدن میــاد
حضــرت زهــرا (س) گفت:رفیــع تریــن جایــگاه زن،
مــادر بــودن اســت زیــرا مــادران اشــرف مخلوقــات

یعنــی انســان را در دامــن خــود پــروش و تربیــت
مــی نماینــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه حضــرت فاطمــه الزهــرا(س)
الگــوی تمــام عیــار زنــان مســلمان اســت افــزود:
ســبک فرزونــد پــروری و همســرداری حضــرت
زهــرا(س) الگــوی بــی بدلیــل بــرای زنــان مســلمان
اســت کــه مــادران در تربیــت فرزنــدان خــود
مــورد توجــه قــرارداده انــد.
حجــت االســام مهــکام ادامــه داد :مــادران شــهدا
بــه عنــوان پیــروان راســتین حضــرت زهــرا(س)
فرزنــدان خــود را طــوری تربیــت نمودنــد کــه
توانســتند بــه مقــام رفیــع شــهادت نائــل گردنــد.
مولــودی خوانــی توســط کربالیــی حســین عقیلــی،

ســخنرانی حجــت االســام مهــکام و اجــرای
خاطــرات طنــز توســط حــاج حســین کاجــی و
تجلیــل از مقــام شــامخ تنــی چنــد از مــادران
شــهدای شهرســتان تفــرش از مهمتریــن برنامــه
هــای جانبــی ایــن مراســم بــود کــه بــا اســتقبال
دانشــجویان روبــرو گردیــد.

به همت انجمن اسالمی دانشجویان ؛

تریبون آزاد دانشجویی با موضوع «انتخاب آگاهانه» در دانشگاه تفرش برگزار شد
دانشــجویان دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد،
دانشــجویان بــا آراء و اندیشــههای مختلــف بــه
بیــان نظــرات خــود در مــورد موضــوع مطــرح شــده
در تریبــون پرداختنــد.

در آســتانه انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس
شــورای اســامی ،تریبــون آزاد دانشــجویی بــا
موضــوع انتخــاب آگاهانــه روز دوشــنبه  ۲۸بهمــن
مــاه در صحــن دانشــکده علــوم برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،در ایــن تریبــون
آزاد دانشــجویی کــه بــه همــت انجمــن اســامی

به همت مرکز مشاوره دانشگاه تفرش انجام شد؛

کارگاه آموزشی و پیشگیری از کرونا ویروس و سرطان های رایج دربین زنان و مردان

کارگاه آموزشــی و پیشــگیری از کرونــا ویــروس و
ســرطان هــای رایــج دربیــن زنــان و مــردان بــه
همــت مرکــز مشــاوره دانشــگاه ت و بــا همــکاری
مرکــز بهداشــت شهرســتان تفــرش در ســالن
گردهمایــی مرحــوم کاریابــی دانشــگاه تفــرش
برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی  ،کارگاه پیشــگیری
از ابتــا بــه کروناویــروس روز دوشــنبه  ۲۱بهمــن
مــاه بــا هــدف آمادگــی بــرای پیشــگیری از ابتــا

بــه کرونــا ویــروس و عفونتهــای تنفســی توســط
کارشــناس مرکــز بهداشــت و درمــان شهرســتان
تفــرش برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه کــه بــا حضــور حجــت االســام
قربانــی مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه تفــرش و کارکنــان دانشــگاه
تفــرش برگــزار گردیــد ،راههــای انتقــال کرونــا
ویــروس ،راهکارهــای پیشــگیری از ابتــا ،روش
صحیــح شســتن دس ـتها ،روش صحیــح اســتفاده

ازسوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم؛

از ماســک و  ...بیــان گردیــد و در پایــان کارگاه
پرســش و پاســخ در ایــن زمینــه صــورت گرفــت.

کتابچه طرحهای صنعتی برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در سال  ۱۳۹۸منتشر شد

کتابچــه معرفــی طرحهــای صنعتــی برگزیــده
دانشــگاهها و پژوهشــگاههای کشــور در ســال
 ،۱۳۹۸بــه همــت دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و
صنعــت وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری منتشــر
شــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم،
ایــن کتابچــه شــامل معرفــی و ارائــه مشــخصات
نزدیــک بــه  ۹۰طــرح برگزیــده دانشــگاهها و
پژوهشــگاههای کشــور و نیــز  ۱۰طــرح برگزیــده
ارائــه شــده از ســوی دســتگاههای اجرایــی همچــون
وزارتخانههــای نفــت ،صنعــت ،معــدن و تجــارت

و ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و  ...اســت.
طــرح طراحــی خــط لولــه جمــع کننــده سیســتم
فاضــاب در صنایــع پتروشــیمی توســط دکتــر
محمدرضــا برومنــد اســتادیار دانشــکده عمــران
دانشــگاه تفــرش نیــز بــه عنــوان یکــی از طــرح
هــای صنعتــی برگزیــده دانشــگاه هــا ،پژوهشــگاه
هــا و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور در ایــن کتــاب
معرفــی شــده اســت.
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