مراسم پاسداشت مقام استاد به صورت مجازی در دانشگاه
تفرش برگزار شد
با حضور استاندار مرکزی؛
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دولت جوان حزبال ّلهی عالج مشکالت کشور است
رهبــر انقــاب ،در ارتبــاط تصویــری بــا
نماینــدگان تشــکلهای دانشــجویی :دولــت جــوان
حزباللّهیعــاج مشــکالت کشــور اســت .البتّــه
معنـیاش ایــن نیســت کــه مثـ ً
ا رئیــس ایــن دولــت
یــک جــوان سیودوســاله باشــد؛ بلکــه یعنــی دولـ ِ
ـت
ســنین کار و تــاش
ســ ِرپا ،بانشــاط ،آمــاده و در
ِ
باشــد .پرچــم آرمانخواهــی و مطالبهگــری را
زمیــن نگذاریــد .مطالبــه طبع ـاً بــا اعتــراض همــراه
اســت ،ا ّمــا نگذاریــد ایــن اعتــراض ،اعتــراض بــه
ـدا ً مانــع شــوید کــه
نظــا ِم اســامی تل ّقــی شــود؛ جـ ّ
دشــمن ایــن اعتــراض را اعتــراض بــه نظــام تل ّقــی
یــا القــاکنــد .مطالبهگــری را بــا ارائـهی پیشــنهاد و
را ِه ّ
قابــل قبــول همــراه کنیــد.
حــل
ِ

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تفرش
امتحانات دانشگاه تفرش غیر حضوری شد

معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تفــرش از برگــزاری امتحانــات بصــورت غیرحضوری
در نیمســال دوم در ایــن دانشــگاه خبــر داد.
دکتــر اســماعیل نظــری در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی گفــت :براســاس مصوبــه هیــات رئیســه

و شــورای آموزشــی دانشــگاه در جلســه  19خــرداد
 1399وبــا توجــه به شــیوع بیمــاری کرونادر کشــور
و و نظــر بــه احتمــال بــه خطــر افتــادن ســامتی
اعضــاء هیــات علمــی  ،کارکنــان و دانشــجویان،
ارزشــیابی دروس نظــری دانشــگاه در کلیــه مقاطــع
بــه صــورت غیــر حضــوری صــورت مــی پذیــرد.
وی افــزود :ارزشــیابی هــا بــر بســتر ســامانه مــودل
( )Moodleبــه صــورت ســواالت چنــد گزینــه
ای یــا ســواالت تشــریحی یــا ترکیبــی از هــر دو
مــورد برگــزار خواهــد شــد .معــاون آموزشــی و
تحصیــات تکمیلــی بــا بیــان ایــن کــه در تاریــخ
( ۲۴الــی  ۲۷خــرداد) در تمــام دروس و کالس هــا،
یــک آزمــون آزمایشــی (بــی تأثیــر در نمــره نهایــی)
جهــت آشــنایی اســاتید و دانشــجویان بــا ســامانه
برگــزار شــد اظهــار داشــت :ایــن امتحانات بــا حضور
کلیــه دانشــجویان در ســامانه مجــازی برگــزار شــد.
دکتــر نظــری افــزود :تاریــخ شــروع امتحانــات

پایــان تــرم  ۷تیرمــاه مــی باشــد ،امتحانــات
معرفــی بــه اســتاد نیــز پــس از پایــان امتحانــات
عــادی بــا اعــام گــروه هــای آموزشــی
بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد :تمــام جلســات آموزشــی و
کالسهــای دانشــگاه تفــرش در تمــام مقاطــع
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری طبــق
تقویــم اعــام شــده در گذشــته ،تــا پایــان تــرم
(پایــان خــرداد مــاه) بــه صــورت مجــازی ادامــه
خواهــد داشــت و بــه همیــن صــورت بــه انتهــا
مــی رســد و کالس هــای کارگاهــی و آزمایشــگاهی
تــرم جــاری نیــز بــا اطــاع رســانی هــای بعــدی در
شــهریور مــاه برگــزار خواهــد شــد.
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مراســم پاسداشــت مقــام اســتاد  ،روز دوشــنبه
 ۱۵اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بصــورت
مجــازی در دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،در ایــن
مراســم کــه همزمــان بــا هفتــه آمــوزش و
بزرگداشــت مقــام معلــم ،بــه دلیــل جلوگیــری از
شــیوع ویــروس کرونــا بصــورت مجــازی برگــزار
مــی شــد حجتاالسالموالمســلمین ایمانــی
مقــدم رییــس دفاتــر نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای اســتان
مرکــزی ،مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه ،دکترصبــا رئیــس دانشــگاه
و هیــات رئیســه بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.
رئیــس دانشــگاه تفــرش در ایــن نشســت ضمــن
تبریــک فــرا رســیدن روز معلــم خدمــت همــه
اســاتید دانشــگاه تفــرش ،از تــاش دلســوزانه و
متعهدانــه اســاتید ایــن دانشــگاه کــه در ایــن ایــام
در بســتر آمــوزش مجــازی ،واحدهــای درســی
را بــه صــورت مرتــب و مســتمر دنبــال نمــوده و
نگذاشــتند عــدم حضــور فیزیکــی بــه تعطیلــی
دانشــگاه بینجامــد ،تقدیــر و تشــکر نمــود.
دکتــر «حمیدرضــا صبــا» افــزود :بــدون تردیــد
اعتــای فرهنــگ و اندیشــه ایــران اســامی در گــرو
تــاش هدفمنــد معلمــان و اســاتیدی اســت کــه
در ترویــج دانــش و بینــش هماننــد اســتاد شــهید
مطهــری اهتمــام مــی ورزنــد و از همیــن روســت
کــه نــام و جایــگاه واالی معلــم در فرهنــگ مــا
همــواره بــا قداســت و احتــرام همــراه بــوده اســت.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تفــرش نیــز در ایــن نشســت از برگــزاری 553
کالس درســی بــه صــورت برخــط در ســامانه
مجــازی دانشــگاه در ایــن دانشــگاه خبــر داد.
دکتــر «اســماعیل نظــری» افــزود :از 17اســفندماه
ســال گذشــته کلیــه کالســهای نظــری در ســامانه
مجــازی دانشــگاه ارائــه گردیــده اســت و تاکنــون
حــدود  100درصــد کالسهــا برگــزار شــده اســت .
رییــس دفاتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه هــای اســتان مرکــزی نیــز
در ایــن نشســت مجــازی بــا اشــاره بــه فراگیــر

شــدن ویــروس کرونــا در جهــان گفت:شــیوع
بینالمللــی ویــروس کرونــا فضــای تمدنــی
اســام و ماهیــت تمدنــی غــرب در برخــورد بــا
ایــن ویــروس را بــرای همــگان تبییــن نمــود.
حجــت االســام « مهــدی ایمانــی مقــدم»
افــزود :شــکل گیــری گــروه هــای جهــادی
و همدلــی و مســاوات در بیــن مــردم ایــران
بــا شــیوع ویــروس کرونــا ماهیــت تمــدن
اســام را بــرای همــگان تبییــن نمــود .
وی بــا بیــان ایــن کــه در جوامــع غــرب هیــچ
گونــه رفاقتــی بیــن رابطــه علــم و دیــن وجــود
نداشــته اســت تصریــح کــرد :در دنیــای اســام
همــواره بیــن دیــن و علــم رابطــه وحــدت
واتحــاد برقــرار بــوده اســت و همدلــی بیــن مــردم
وحاکمیــت تاکنــون تمــام تحریــم هــا و توطئــه
هــای دشــمنان را نقــش بــر آب نمــوده اســت.
حجــت االســام ایمانــی مقــدم بــا اشــاره بــه ایــن
کــه ماهیــت تمدنــی غــرب در دوران پســاکرونا
ماهیــت اصلــی خــود را کــه پوشــالی اســت نشــان

داد تصریــح کــرد :امــا در دوران پســاکرونا نظــاره
گــر کارآمــدی جمهــوری اســامی و بهداشــت و
درمــان ایــران در مواجهــه بــا ایــن ویــروس بودیــم.
حجــت االســام محســن قربانــی مســئول نهــاد
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه
تفــرش نیــز ضمــن تبریــک فــرا رســیدن روز معلــم
ســامانه آمــوزش مجــازی دانشــگاه را بســتری
مناســب بــرای دانــش افزایــی اعضــای هیــات
علمــی در دوران شــیوع ویــروس کرونــا دانســت.
دکتــر نبــی اهلل گودرزونــد چگینــی معــاون
مالــی و اداری و مدیریــت منابــع دانشــگاه
تفــرش نیــز در ایــن نشســت ضمــن تبریــک
روز معلــم گزارشــی از عملکــرد ایــن حــوزه
بــه اســتحضار اعضــای هیــات علمــی رســاند.
دکتــر علی پارســیان معــاون فرهنگی و دانشــجویی
دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن نشســت خواســتار
حمایــت ،هدایــت و مشــاوره اعضــای هیــات علمــی
از فعالیــت هــای علمــی انجمــن هــای علمــی
دانشــجویی گردیــد.
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معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تفــرش از برگــزاری  ۵۵۳کالس درس نظــری
بهصــورت بــر خــط در ســامانه آمــوزش مجــازی

در ایــن دانشــگاه خبــر داد.
دکتــر «اســماعیل نظــری» افــزود :از 17اســفندماه
ســال گذشــته کلیــه کالســهای نظــری در ســامانه
مجــازی دانشــگاه ارائــه گردیــده اســت و تاکنــون
حــدود  100درصــد کالسهــای نظــری برگــزار
شــده اســت .
وی ادامــه داد:بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کوویــد
 ۱۹در کشــور و بهخاطــر اینکــه از تــداوم امــر
آمــوزش عقــب نمانیــم ،آمــوزش مجــازی بــرای
اولینبــار در دانشــگاه تفــرش راهانــدازی گردیــد.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تفــرش ادامــه داد :هماکنــون کلیــه دانشــجویان در
صــورت برخــورداری از رایانــه و یــا تلفــن هوشــمند
قــادر بــه شــرکت در کالســهای مجــازی بــوده
و همچنیــن قــادر هســتند در ســامانه آمــوزش

مجــازی  ،محتــوای درســی و همچنیــن صــوت
کالس را دانلــود نمــوده و اســتفاده نماینــد.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تفــرش تصریــح کــرد :بــرای دروس عملــی،
آزمایشــگاهی و تربیــت بدنــی پــس از بازگشــایی
دانشــگاه برنامــه ریــزی خواهــد شــد و ایــن کالســها
بصــورت حضــوری برگــزار خواهدشــد.
وی ادامــه داد :بــرای برگــزاری امتحانــات نیــم ســال
دوم آموزشــی  ۹۸-۹۹مطابــق ابالغیــه وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و مصوبــه شــورای آموزشــی
و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه و همچنیــن بــا
هماهنگــی ســایر دانشــگاه هــای منطقــه چهــار
تصمیــم گیــری خواهــد شــد کــه امیدواریــم
بتوانیــم ایــن امتحانــات را بــا رعایــت کلیــه پروتــکل
هــای بهداشــتی بصــورت حضــوری برگــزار نماییــم.

با حضور استاندار مرکزی؛

فاز اول رصدخانه تفرش افتتاح شد
آقــازاده اســتاندار مرکــزی بــه اتفــاق زندیــه وکیلــی
معاونــت عمرانــی اســتانداری،فراهانی فرماندار،حجت
الســام میرزایــی امــام جمعــه و جمعــی از مســئولین
شهرســتان عصــر روز پنجشــنبه فــاز اول رصــد خانــه
تفــرش را افتتــاح کــرد.
گفتنــی اســت فــاز دوم تجهیــز رصدخانــه بــا تیــم

مطالعاتــی دانشــگاه تفــرش وارد مراحــل عملیاتــی
شــده و پــس از بررســی نهایــی ،توســط شــهرداری
تفــرش اجرایــی خواهــد شــد.
جهــت ســاخت فــاز اول رصــد خانــه تفــرش تاکنــون
مبلــغ ســه میلیــاردو ششــصد میلیــون ریــال هزینــه
شــده اســت.

طرح ملی غمگسار جوان در دانشگاه تفرش برگزار شد
مراســم ختــم مجــازی مدافعــان ســامت و متوفیــان
بیمــاری کرونــا یادبــود مرحــوم قاســم عباســی پــدر
شــهید حســین عباســی روز یکشــنبه  ۱۴اردیبهشــت
بــه همــت کانــون هــال احمــر دانشــگاه تفــرش و
بــا حضــور مســئول محتــرم دفتــر نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) در دانشــگاه
تفــرش ،رییــس جمهیــت هــال احمــر شهرســتان،
خانــواده شــهید حســن عباســی در یادمــان شــهدا

گمنــام دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد .در این مراســم
کــه بــه صــورت زنــده در اینســتاگرام پخــش گردیــد
حجــت االســام قربانــی مســئول محتــرم دفتــر
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی)
در دانشــگاه تفــرش ســخنرانی نمودنــد.

5
به منظور پیشگیری از ابتال به کرونا؛

استفاده از ماسک و دستکش در دانشگاه تفرش الزامی شد
مدیریــت امــور اداری دانشــگاه تفــرش در اطالعیــه
ای اعــام کــرد کــه اعضــای هیــأت علمــی،
کارکانــان ودانشــجویان دانشــگاه از روز شــنبه 24
خــرداد موظــف هســتند از ماســک ودســتکش
اســتفاده کننــد.

6
بیانیه دانشگاهیان دانشگاه تفرش به مناسبت روز قدس

دانشــگاهیان دانشــگاه تفــرش بــا صــدور بیانیــه ای
بــه مناســبت روز جهانــی قــدس اعــام همبســتگی
خــود را بــا مــردم مظلــوم فلســطین اعــام داشــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش ،متــن
کامــل ایــن بیانیــه بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
« روز قدس روز قدرت اسالم است»
امام خمینی(ره)

روز قــدس ،روز تجلــی شــکوه و عظمــت امــت
اســامی ،رســتاخیز اســتکبار ســتیزی ملــل
مســلمان جهــان ،روز وحــدت همــه انســان هــای
حقیقــت خــواه و عدالــت دوســت و روز ســتیز
همیشــگی بــا صهیونیســم و امپریالیســم غارتگــر
اســت.
اینــک بــا گذشــت چهــل و یکســال از ابتــکار
راهبــردی و تاریخــی حضــرت امــام خمینــی
(رحمــه اهلل علیــه) در نامگــذاری جمعــه آخــر مــاه
مبــارک رمضــان بــه عنــوان «روز جهانی قــدس» در
ســال  ۱۳۵۸و فراهــم ســازی یــک فرصــت عظیــم
و بیــن المللــی بــرای حمایــت از ملــت مظلــوم
فلســطین و محکومیــت رژیــم غاصــب اســرائیل،
موضــوع فلســطین و قــدس فراتــر از یــک مســأله
ملــی و اســامی بــه مســألهای جهانــی و آرمانــی
بینالمللــی تبدیــل شــده اســت.
بــا ایــن وصــف ،گرامیداشــت ایــن روز مانــدگار
ضرورتــی دینــی ،عقلــی و سیاســی اســت .قــدس
درحقیقــت نمــاد اســامیت قضیــه فلســطین و

مظهــر مظلومیــت ســرزمینی اســت کــه همــواره
مــورد طمــع و آز اســتعمار در طــول تاریــخ بــوده
اســت.
دانشــگاهیان دانشــگاه تفــرش نیــز همــگام بــا
ســایر اقشــار جامعــه در آســتانه آخریــن جمعــه
مــاه مبــارک رمضــان و روز جهانــی قــدس ،ضمــن
انزجــار از تحریــم هــای صــورت گرفتــه از ســوی
برخــی کشــورهای غربــی علیــه حــزب اهلل لبنــان
وفشــارهای بیــن المللــی بــر آن کــه باهــدف
تضعیــف مقاومــت اســامی صــورت مــی گیرد،بــر
میثــاق دوبــاره بــا اندیشــه هــای نــاب امــام خمینــی
در دفــاع از ملــت مظلــوم فلســطین و وفــاداری
بــه آرمــان رهایــی قــدس شــریف تاکیــد نمــوده و
ضــرورت حفــظ اتحــاد راهبــردی همــه گــروه هــای
فلســطینی بــرای مقابلــه بــا توطئــه هــای شــوم
صهیونیســتی را یــادآور مــی شــود.
دانشگاه تفرش

بیانیه بسبج اساتیددانشگاه تفرش به مناسبت روز قدس

روز قــدس ،روز وحــدت و همگرایــی امــت
اســامی و مقابلــه بــا تــاش مســتکبران و رژیــم
غاصــب صهیونیســتی در تشــدید واگرایــی و ایجــاد
ائتالفهــای شــیطانی در راســتای گســترش تضــاد
و اختــاف بینالمللــی و مذاهــب اســامی اســت.
ملــت مــا همیشــه بــا قــدس زیســته و نگهبــان
قداســتش بــوده اســت .قــدس ،نــه فقــط تاریــخ،

بلکــه جغرافیــای عشــق مــا ،تاریــخ جانبــازی مــا و
محــراب نمازهــای خونیــن ماســت.
ایــن روز گرامــی بــرای مــا تــداوم قهرمانانــه راه امــام
خمینــی (ره) در ســایه رهبریهــای حکیمانــه
مقــام معظــم رهبــری؛ حضــرت آیــتاهلل العظمــی
خامنـهای و دســتمایه عــزت و بازگردانــدن عظمــت
بــه اردوگاه مســلمانان است.دوراندیشــی و ابتــکار
حکیمانــه امــام خمینــی (ره) در نامگــذاری ایــن
روز موجــب جهانــی شــدن آرمانهــای فلســطین
و تضعیــف و تنزیــل رژیــم صهیونیســتی شــده و
تمــام تالشهــای جبهــه اســتکبار را بــرای امنیــت
ســازی ایــن رژیــم اشــغالگر بــا ناکامــی و شکســت
مواجــه ســاخته است.امســال هــر چنــد بــه علــت
ابتــا جهانــی بــه بــای ویــروس کرونــا  -کــه
امیدواریــم خداونــد آن را از ســر اهــل زمیــن دور

ســازد  -شــرایط ویــژه ای بــه وجــود آمــده اســت،
بــا ایــن حــال قطعــاً مــردم بــه ویــژه ملــت درد
آشــنا و صبــور و غیــور ایــران روز جمعــه آخــر مــاه
مبــارک رمضــان بــه هــر شــیوه ای کــه ممکــن
اســت بــا رعایــت تمــام توصیــه هــای بهداشــتی بــه
ویــژه اســتفاده گســترده از فضــای مجــازی ،صــدای
حمایــت خــود را از مبــارزه بــرای آزادی فلســطین
و نجــات قــدس شــریف بــه گــوش جهانیــان مــی
رســانند و خشــم مقــدس خــود را بــر ســر غاصبــان
فلســطین و حامیــان جهانخــوار آنــان فــرو خواهنــد
ریخــت.
سید علی شفیع پورحسینی
بسیج اساتید دانشگاه تفرش
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پیام رئیس دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن  27اردیبهشت روز روابط عمومی
جنــاب آقــای دکتــر صبــا ریاســت محتــرم دانشــگاه
تفــرش طــی پیامــی فــرا رســیدن  27اردبیهشــت
مــاه روز روابــط عمومــی را گرامــی داشــتند .متــن
پیــام بــه ایــن شــرح اســت:
بسمه تعالی
امــروزه پیشــبرد اهــداف برنامــه هــای یــک ســازمان
بــا تقویــت انگیــزه هــای جمعــی ،آگاهــی عمومــی
واعتمــاد مردمــی امــکان پذیــر اســت .در ایــن میــان
ابعــاد گســترده تاثیــر ارتباطــات واطالعــات بــر
کارآمــدی دســتگاهها ،موجــب نــگاه ویــژه مدیــران
بــه نقــش وجایــگاه روابــط عمومــی گردیــده اســت.
از همیــن رو ســازمانهای پیشــرو روابــط عمومــی را
بــه مثابــه کانــون تفکــر بــرای مدیریــت افــکار در
جامعــه وهنــری بــرای یافتــن رمــز نفــوذ دلهــا مــی

داننــد.
اینجانــب بــا گرامیداشــت  27اردیبهشــت مــاه روز
روابــط عمومــی وارتباطــات مراتــب تقدیــر وتشــکر
خــود را از خدمــات ارزشــمند و تالشــهای ســازنده
همــکاران محتــرم در اداره روابــط عمومــی در
انعــکاس رویدادهــای دانشــگاه تفــرش ابــراز مــی
نمایــم.
امیــد اســت کمــاکان بــا ارتبــاط موثــر در ســامان
دادن امــور روابــط عمومــی ایــن دانشــگاه نقــش
آفریــن واثــر آفریــن باشــد.
حمیدرضا صبا
رئیس دانشگاه تفرش
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گزارش تصویری :طبیعت چشم نواز بهار در دانشگاه تفرش

