قرار گرفتن اقدامات دانشگاه تفرش در لیست گزارش اقدام
انتخاب طرح عضو هیات علمی دانشگاه تفرش بعنوان طرح
های بعمل آمده توسط دانشگاه ها در خصوص مبارزه با 2
برگزیده در رفع مشکالت ورونق تولید
ویروس کرونا از سوی وزیر علوم به رئیس جمهور
در راستای ریشهکن کردن ویروس کرونا صورت گرفت؛
تولید چهار هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده در دانشگاه تفرش
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سیستم آموزش مجازی دانشگاه تفرش راه اندازی شد
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قرار گرفتن اقدامات دانشگاه تفرش در لیست گزارش اقدام های بعمل آمده توسط دانشگاه ها در خصوص مبارزه با ویروس کرونا
از سوی وزیر علوم به رئیس جمهور
قــرار گرفتــن اقدامــات دانشــگاه تفــرش در
لیســت گــزارش اقــدام هــای بعمــل آمــده توســط
دانشــگاه هــا در خصــوص مبــارزه بــا ویــروس
کرونــا از ســوی وزیــر علــوم بــه رئیــس جمهــور
دومیــن گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی
دانشــگاه هــا  ،مراکــز پژوهشــی و پــارک هــای علــم
و فنــاوری در خصــوص مبــارزه بــا ویــروس کرونــا (
از  ۲۴اســفند  ۹۸تــا  ۱۶فروردیــن مــاه  )۹۹از ســوی

وزیــر محتــرم علــوم بــه دکتــر روحانــی ریاســت
محتــرم جمهــوری ارائــه شــد.در ایــن گــزارش بــه
اقدامــات مثبــت دانشــگاه تفــرش در تهیــه چهــار
هــزار لیتــر محلــول ضــد عفونــی کننــده ســطوح
اشــاره شــده اســت.

انتخاب طرح عضو هیات علمی دانشگاه تفرش بعنوان طرح برگزیده در رفع مشکالت ورونق تولید

از ســوی معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت
عتــف طــرح طراحــی خــط لولــه جمــع کننــده
سیســتم فاضــاب در صنایــع پتروشــیمی توســط
دکتــر محمدرضــا برومنــد اســتادیار دانشــکده
عمــران دانشــگاه تفــرش بعنــوان طــرح برگزیــده
در رفــع مشــکالت و رونــق تولیــد اســتان
هــای کشــور در ســال  ۱۳۹۸معرفــی گردیــد.
الزم بــه ذکــر 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 کتابچــه معرفــی طرحهــای صنعتــی برگزیــده دانشــگاهها
و پژوهشــگاههای کشــور در ســال  ۱۳۹۸کــه بــه همــت
دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری منتشــر شــده اســت درج گردیــده اســت.

در راستای ریشهکن کردن ویروس کرونا صورت گرفت؛

تولید چهار هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده در دانشگاه تفرش
رئیــس دانشــگاه تفــرش گفــت:در راســتای
ریشـهکن کــردن ویــروس کرونــا  ۴هــزار لیتــر مــواد
ضدعفونــی کننــده در دانشــگاه تفــرش تولیــد شــد.
دکتــر «حمیدرضــا صبــا» روز شــنبه در گفتگــو
بــا روابــط عمومــی گفــت :ایــن دانشــگاه بــا
هماهنگــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
تفــرش و بــا اســتفاده از تــوان علمــی اعضــای
هیــأت علمــی گــروه مهندســی شــیمی و کارکنــان
خــود در نخســتین گام مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا ،اقــدام بــه تولیــد  4هــزار لیتــر محلــول
ضدعفونیکننــده ســطوح بــر پایــه پراکســید
هیــدروژن بهعنــوان یکــی از محلولهــای مناســب

و مؤثــر بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس کــرده اســت.
وی افــزود :چهــار هــزار لیتــر محلــول ضدعفونــی
کننــده ســطوح دانشــگاه تفــرش بــه صــورت رایــگان
بــه منظــور مقابلــه بــا کرونــا ویــروس در دســترس
عمــوم کارکنــان دانشــگاه تفــرش ،بیمارســتان
والفجــر و مــردم شهرســتان تفــرش قــرار مــی گیرد.
رئیــس دانشــگاه تفــرش ادامــه داد:در حــال حاضــر
کشــور بــا بحــران ویــروس کرونــا مواجــه اســت و
ایــن وظیفــه مــا میباشــد کــه بــا بهرهگیــری از
تــوان خــود در برابــر ایــن بیمــاری بــرای بهبــود
ســامت آحــاد جامعــه اقدامــات الزم را انجــام دهیم.
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پیام تبریک رئیس دانشگاه تفرش به مناسبت فرا رسیدن سال نو
دکتــر حمیــد رضــا صبــا رئیــس دانشــگاه تفــرش،
در پیامــی فــرا رســیدن ســال نــو را بــه دانشــگاهیان
دانشــگاه تفــرش تبریــک گفــت.
باسمه تعالی
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اینــک کــه زمیــن و زمــان جامــه نــو بــر تــن
مــی کنــد و بهــار طبیعــت فــرا مــی رســد ،چــه
نیکوســت کــه مــا نیــز بســان طبیعــت بهــاری
شــویم.از زمیــن بیاموزیــم بخشــندگی را و از زمــان
نــو شــدن را ،غبــاراز دل بزداییــم و کرامــت و
الطــاف بهــار را میهمــان صحــن دلهایمــان نماییــم.
پــروردگار متعــال را شــاکرم کــه دانشــگاه تفــرش
در ســال  ،۱۳۹۸توانســت بــا همــت و تــاش
اعضــای محتــرم هیــات علمــی ،کارمنــدان گرامــی
و فــرد فــرد دانشــجویان عزیــز موفقیــت هایــی را
در زمینــه هــای مختلــف آموزشــی ،پژوهشــی و
خدمــت رســانی بــه مــردم عزیــز کشــورمان را

کســب و گام هــای موثــری را درفتــح قلــه هــای
دانــش بــردارد و بــرگ هــای زریــن دیگــری
را بــه صفحــات تاریــخ دانشــگاه بیفزایــد.
اینجانــب هــم آوایــی بهــار زیبــای طبیعــت بــا
مبعــث حضــرت رســول اکــرم (ص) را بــه تمامــی
همــکاران هیــأت علمــی ،دانشــجویان و کارمنــدان
دانشــگاه و خانــواده محتــرم آن هــا تبریــک و
تهنیــت عــرض نمــوده ،وبــر ایــن بــاورم تقــارن ایــن
ایــام بــا عیــد ســعید مبعــث بــه بهــار طبیعــت آبــرو
مــی بخشــد و ســالی پــر از خیــر و برکــت و ســامت
را بــرای همــه هــم وطنــان عزیــز رقــم خواهــد زد.
اینــک کــه بــا لطــف و عنایــت خداونــد بــه
اســتقبال ســال نــو مــی رویــم؛ هرچنــد ســالی
کــه گذشــت همــراه بــود بــا فــراز و فــرود فــراوان،
رخدادهایــی زیبــا و شــکوهمند کــه کام جــان
هــا را شــیرین کــرد و وقایعــی کــه تلــخ کامــی
بــه بــار آورد و داغ بردلهــای هموطنــان نهــاد.
امــا آنچــه درخشــان و بالنــده بــود تعهــد و
خدمــت بــی وقفــه جامعــه پزشــکی در مســیر
حفــظ ســامت جامعــه در برابــر مهمــان ناخوانــده

ایرانیــان یعنــی ویــروس کرونــا بــود کــه تــاش بــی
وفقــه جامعــه پزشــکی کشــور در تــاش بــرای
شکســت ویــروس کرونــا وحفــظ آرامــش و ســامت
جامعــه شایســته قدردانــی و ســتایش اســت.
    از خداونــد منــان بــرای دانشــگاهیان دانشــگاه
تفــرش آرزوی ســالی پربرکــت همــراه بــا ســامتی
و موفقیــت مســئلت دارم و امیــدوارم در ســال
جدیــد بــا اســتعانت از ذات اليــزال الهــي و در ســايه
توجهــات حضــرت بقيــه اهلل االعظــم مهــدي موعــود
(عــج) و بــا پیــروی از رهبــری هــای حکیمانــه
رهبــر عظیــم الشــان انقــاب اســامی  ،بیــش از
پیــش در مســیر اعتــای نظــام جمهــوری اســامی
ایــران و تحقــق اهــداف دانشــگاه حرکــت نمائیــم.
با تقدیم احترام
حمیدرضا صبا
رئیس دانشگاه تفرش

پیام نوروزی حجت االسالم والمسلمین قربانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تفرش
مســئول دفتــر نهادنمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
(مدظلــه العالی)دانشــگاه تفــرش ســال نــو را بــه
دانشــگاهیان تبریــک گفتنــد .متــن کامــل پیــا م بــه
شــرح زیــر اســت:
یامقلب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول واالحوال
حول حالناالی الی احسن الحال
اساتیدمحترم،دانشــجویان گرامــی وهمــکاران
ارجمنــد دانشــگاه تفــرش
ســال نوکــه روزهــای آغازینــش بــه نــام مبــارک

بــاب الحوائــج امــام کاظم(علیــه الســام )وپیامبراکرم
(صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم ) ،مزین گشــته اســت
رابانــام ویــاد امــام خمینــی(رض) وهمــه ی شــهدا
خصوصــا شهیدســردارحاج قاســم ســلیمانی گرامــی
الراحِ میــن،
داشــته و از خدوانــد متعــال ،ا َ َ
رح ُم ّ
یرالحافِظیــن  ،خاضعانــه در ســال
یرالناصِ ریــن و خَ ُ
خَ ُ
جدیــد ســامتی ،و عــزت ودوری ازبلیــات ارضــی
وســماوی ،همــراه بــا خیروبرکــت و عاقبــت بــه
خیــری و کســب معنویــت وعلــم بــرای همــه شــما
وخانــواده هــای محترمتــان آرزونمــوده وســال رونــق
وجهــش تولیدبــرای کشــورعزیزمان خواهانــم.
ان شــاءاهلل باامیدبــه الطــاف بیکــران الهــی و باعنایــت

خاصــه حضــرت ولیعصــر عــج اهلل تعالــی فرجــه
الشــریف شــاهد موفقیــت هــای روزافــزون همــگان
درهمــه عرصــه هــا وســربلندی کشــورمان درهمــه
زمینــه هــا باشــیم.
محسن قربانی
مسئول دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری
(مدظله العالی)دانشگاه تفرش
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سیستم آموزش مجازی دانشگاه تفرش راه اندازی شد
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تفــرش از راه انــدازی ســامانه آمــوزش مجــازی در
ایــن دانشــگاه خبــرداد.
دکتــر «اســماعیل نظــری» در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی بــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات و تمهیدات
ایــن دانشــگاه در زمینــه آمــوزش مجــازی گفــت:
بــا توجــه بــه تعطیلــی دانشــگاهها بــرای
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا و بــر اســاس
بخشــنامهها و تأکیــد مســووالن وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،ســامانه آمــوزش مجــازی
( )LMSدانشــگاه تفــرش راه انــدازی شــده اســت.
وی افــزود :در ایــن ســامانه ،امــکان برگــزاری
 ۳۰کالس مجــازی همزمــان بــا ظرفیــت ۱۰۰۰
نفــر مهیــا شــده و راهنماییهــای الزم بــه

صــورت کامــل و تصویــری در خصــوص کار بــا
ســامانه LMSنیــز بــرای اســتادان و دانشــجویان
درســامانه آمــوزش مجــازی دانشــگاه بــه آدرس
https://tafreshu.ac.irقــرار داده شــده اســت.
نظــری بــا اشــاره بــه ارایــه آموزشهــای الزم
در خصــوص کار بــا ســامانه بــه کارشناســان IT
دانشــگاه گفــت :اســتادان و دانشــجویان پــس از
مطالعــه فایلهــای راهنمــا چنانچــه مشــکلی
در کار بــا ســامانه داشــته باشــند ،میتواننــد بــا
کارشناســان  ITدانشــگاه مربوطــه تمــاس گرفتــه
ومشــکالت خــود را مطــرح کننــد.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تفــرش بــا بیــان ایــن کــه ارائــه کالسهــا بــه
صــورت غیرحضــوری بــر خــط از روز شــنبه

 18اســفندماه در ایــن دانشــگاه بــر اســاس
برنامــه تــرم آغــاز گردیــده اســت تصریــح کــرد:
دانشــجویان مراجعــه بــه ســامانه آمــوزش مجــازی
را بــه روزهــای پایانــی موکــول نکننــد.

تیم کمیکار دانشگاه تفرش عنوان اول لیگ آزاد مسابقات دانشجویی کمیکار را کسب کرد
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه از کســب
عنــوان اول تیــم کمیــکار ایــن دانشــگاه در بخــش
لیــگ آزاد ســیزدهمین دوره مســابقات دانشــجویی
کمیــکار کشــور خبــر داد.
علــی پارســیان در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
اظهــار کــرد :تیــم «اوژن» انجمــن علمــی مهندســی
شــیمی دانشــگاه تفــرش در ســیزدهمین دوره از
مســابقات دانشــجویی کمیــکار کــه  29و  30ام
بهمــن مــاه ســال جــاری در دانشــگاه امیرکبیــر
تهــران برگــزار شــد ،در لیــگ آزاد در مرحلــه اول
بــا حمــل وزنــه  ۹۰کیلــو گرمــی و در مرحلــه دوم
بــا حمــل وزنــه  ۱۴۰کیلوگرمــی ضمــن شکســتن
رکــورد کشــوری ایــن مســابقات و ثبــت رکــورد

جدیــد بــه نــام دانشــگاه تفــرش مقــام اول را کســب
نمــود.

دوره از مســابقات اعــزام شــده انــد.

وی افــزود« :تیــم اوژن» تیــم انجمــن علمــی
دانشــجویی مهندســی شــیمی بــا حمایــت و نظــارت
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی و سرپرســت علمــی
تیــم دکتــر عبدالکریمــی اســتادیار گــروه مهندســی
شــیمی ،توانســت در لیــگ عملکــرد نیــز مقــام
هشــتم را کســب نمایــد.
وی افــزود :فاطمــه جعفــری ،امینــه الســادات
تدریســی،هادی فرزانــگان ،مهــدی ابراهیمــی
لنجــی و امیــد تفرشــی اعضــای تیــم دانشــجویی
اوژن دانشــگاه تفــرش مــی باشــند کــه بــه ایــن

صدور احکام افزایش حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه تفرش
معــاون محتــرم مالــی واداری و مدیریــت منابــع
دانشــگاه تفــرش از صــدور احــکام جدیــد افزایــش
حقــوق اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی
دانشــگاه تفــرش در فروردیــن مــاه خبــر داد.
دکتــر نبــی ا ..گودرزوندچگینــی در گفتگــو بــا
روابــط عمومــی کفــت :جلســه فــوق العــاده هیــات
امنــا دانشــگاههای صنعتــی اميرکبيــر و تفــرش در
اســفند مــاه ســال  98تشــکیل و مصــوب گردیــد
ضریــب فوقالعــاده جــذب احــکام اعضــای
هیــات علمــی ونیــز ضرایــب فوقالعــاده جــذب،
شــغل و ویــژه احــکام کارکنــان غیــر هیــات

علمــی از ابتــدای اســفند ســال  98افزایــش یابــد.
وی تصریــح کــرد :پــس از مصوبــه هیــات محتــرم
وزیــران ونیــز ابــاغ ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور ،کلیــه احــکام مربوطــه بــه افزایــش حقــوق
کارکنــان محتــرم دانشــگاه در ســال  1399توســط
اداره کارگزینــی دانشــگاه صــادر و از ابتــدای
فروردیــن ســال جــاری از محــل اعتبــارات مصــوب
دانشــگاه قابــل پرداخــت مــی باشــد.
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اخبار انتصابات

*دکتــر حمیدرضــا صبــا رییــس دانشــگاه طــی حکمــی دکتــر
میثــم عبدالکریمــی عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی
شــیمی را بــه مــدت دو ســال بــه ســمت سرپرســت مدیریــت
آموزشــی دانشــگاه منصــوب و طــی نامــه ای از زحمات ســرکار
خانــم نســرین جاللــی مدیــر ســابق آمــوزش دانشــگاه کــه بــه
افتخــار بازنشســتگی نائــل آمدنــد تشــکر و قدردانــی نمودنــد.
*دکتــر حمیدرضــا صبــا رییــس دانشــگاه طــی حکمــی آقــای
محســن رمضانــی را بــا حفــظ ســمت مســئولیت اداره نقلیــه
بــه مــدت دو ســال بــه ســمت مســئول دفتــر ریاســت دانشــگاه
منصــوب و طــی نامــه ای از زحمــات جنــاب آقــای شــاپور
عســگری مســئول ســابق دفتــر ریاســت دانشــگاه کــه بــه
افتخــار بازنشســتگی نائــل آمدنــد تشــکر و قدردانــی نمودنــد.
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