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روابط عمومی دانشگاه تفرش رتبه سوم جشنواره روابط عمومی های
برتر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را کسب نمود
حجت االسالم دکتر شفیع پور رئیس بسیج اساتید و مدیر
گروه معارف اسالمی دانشگاه تفرش آسمانی شد

2

آغاز به کار کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا در
کتابخانه مرکزی دانشگاه تفرش
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پیام تسلیت رئیس دانشگاه در خصوص درگذشت استاد
سحاب

اقدامات دانشگاه تفرش در حوزه عفاف و حجاب تشریح شد
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2
حجت االسالم دکتر شفیع پورحسینی آسمانی شد

حجــت االســام دکتــر شــفیع پــور رئیــس بســیج
اســاتید و مدیــر گــروه معــارف اســامی دانشــگاه
تفــرش آســمانی شــد
انا هلل و انا الیه راجعون
بــا نهایــت تأســف و تأثــر مدیــر گــروه معــارف و
رئیــس بســیج اســاتید دانشــگاه تفــرش  ،حجــت
االســام دکتــر ســید علــی شــفیع پــور حســینی
 ،کــه عمــری را در راه خدمــت بــه نظــام تعلیــم و
تربیــت و آمــوزش عالــی کشــور ســپری کــرد ،رخ در
نقــاب خــاک کشــید.
ســالها خدمــت در گــروه معــارف و همچنیــن
رئیــس بســیج اســاتید دانشــگاه تفــرش ،از جملــه
خدمــات ارزشــمند و باقیــات الصالحــات عمــر
پربرکــت ایشــان اســت.
ضمــن ابــراز تأثــر عمیــق ،درگذشــت ایــن اســتاد
برجســته را بــه خانــواده معــ ّزی ،عمــوم اســتادان،
کارکنــان و دانشــجویان تســلیت گفتــه ،بــرای
روح آن مرحــوم رحمــت و غفــران الهــی و بــرای
بازمانــدگان ایشــان  ،صبــر و ســامتی از خداونــد
متعــال مســألت مینماییــم.
اطالعــات مختصــر در خصــوص زنــده یــاد حجــت

االســام دکتــر ســید علــی شــفیع پــور حســینی
اســتاد فقیــد دانشــگاه تفــرش:
آفریده1353 :
آرمیده:بامداد  14تیر1399
سوابق تحصیلی
حــوزوی  ۱۳۸۴عمومــی فقــه و اصــول حــوزه
علمیــه قــم
حوزوی  ۱۳۸۵فقه و اصول حوزه علمیه قم
دکتری  ۱۳۸۶فقه و اصول حوزه علمیه قم
سوابق اجرایی
مسوول بسیج اساتید در دانشگاه تفرش  4دوره
عضو ناظر بر نشریات
عضــو علــی البــدل هیــات منصفــه ناظــره بــر تشــکل
ها
مدیر گروه معارف دانشگاه تفرش
مسوول فرهنگی مدارس حوزه علمیه قم
و عضو شورای فرهنگی دانشگاه تفرش
کارمنــد جامعــه المصطفــی (کارشــناس تحقیقــات
ضمــن آمــوزش )
محقــق و پژوهشــگر مجمــع جهانــی شــیعه شناســی
قم

دکتــر ســیدعلی شــفیع پــور حســینی ،عضــو هیــات
علمــی ،مدیــر گــروه معــارف و رئیس بســیج اســاتید
دانشــگاه تفــرش دعــوت حــق را لبیــک گفــت.
انا هلل و انا الیه راجعون
بــا نهایــت تأســف و تأثــر اطــاع یافتیــم کــه اســتاد
ارجمنــد و رئیــس بســیج اســاتید دانشــگاه تفــرش
 ،حجــت االســام دکتــر ســید علــی شــفیع پــور

حســینی  ،کــه عمــری را در راه خدمــت بــه نظــام
تعلیــم و تربیــت و آمــوزش عالــی کشــور ســپری
کــرد ،رخ در نقــاب خــاک کشید.ســالها خدمــت
در گــروه معــارف و همچنیــن رئیــس بســیج اســاتید
دانشــگاه تفــرش ،از جملــه خدمــات ارزشــمند و
باقیــات الصالحــات عمــر پربرکــت ایشــان اســت.
هیــأت رئیســه دانشــگاه تفــرش ضمــن ابــراز تأثــر

اســتاد شــفیع پــور بــه معنــای واقعــی انســانی والی
تمدار،انقالبی،پرتالش،دلســوز،دغدغه منــد درمســائل
کشــور ودانشــگاه کــه هیــچ وقــت ازپیگیــری ایــن
امــور خســتگی بــه خــود راه نــداد.
خدمــات بــاارزش و تالشــهای ایشــان درارتقــای
جایــگاه گــروه معــارف اســامی وبســیج
اساتیددانشــگاه تفــرش وبــاال بــردن معرفــت دینــی
وانقالبــی اســاتید ،دانشــجویان وکارکنــان دانشــگاه
هیــچ وقــت فرامــوش نخواهدشــد.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

پیام تسلیت هیأت رئیسه دانشگاه تفرش در پی درگذشت دکتر سیدعلی شفیع پور حسینی رئیس بسیج اساتید دانشگاه
عمیــق ،درگذشــت ایــن اســتاد برجســته را بــه
خانــواده معــ ّزی ،عمــوم اســتادان ،کارکنــان و
دانشــجویان تســلیت گفتــه ،بــرای روح آن مرحــوم
رحمــت و غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان ایشــان
 ،صبــر و ســامتی از خداونــد متعــال مســألت
مینمایــد.
هیأت رئیسه دانشگاه تفرش

مجلس ترحیم دکتر شفیع پور حسینی استاد فقید دانشگاه تفرش برگزار شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن مراســم کــه
بــه صــورت زنــده از صفحــه اینســتاگرام دانشــگاه
تفــرش پخــش گردیــد ،حجتاالســام والمســلمین
ایمانــی مقــدم رییــس دفاتــر نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای اســتان
مرکــزی ،دکتــر صبــا رئیــس دانشــگاه تفــرش و
حجــت االســام قربانــی مســئول نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری مــد ظلــه العالــی در دانشــگاه
تفــرش بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.
گفتنــی اســت در ایــن آییــن دکتــر ذوالفقــاری

مســئول بســیج اســاتید اســتان مرکــزی ،حجــت
االســام ظرافــت رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی اراک ،حجــت
االســام مالنــوری مســئول نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه پیــام نــور
اســتان مرکــزی ،فرمانــده ســپاه ناحیــه مقاومــت
تفرش،اســاتید حــوزه علمیــه شهرســتان تفــرش،
حجــت االســام خســروی مســئول نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه کاشــان ،نماینــده
طــاب اســتان گیــان و هیــات همــراه ،مســئول

بســیج دانشــجویی اســتان مرکــزی ،رئیــس دانشــگاه
آزاد اســامی شهرســتان تفــرش و هیــات همــراه
حضورداشــتند.
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روابط عمومی دانشگاه تفرش رتبه سوم جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را کسب نمود
روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش موفــق بــه کســب
رتبــه ســوم در حــوزه تبلیغــات و انتشــارات در
راســتای اجــرای مدیریــت ســبز در گــروه دانشــگاه
هــای ج در جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر
دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،ایــن جشــنواره بــه
صــورت مجــازی و بــا شــعار و محوریــت «دانشــگاه
ســبز؛ روابــط عمومــی ســبز» برای نخســتین بــار در
دولــت تدبیــر و امیــد و بــه همــت اداره کل روابــط
عمومــی وزارت علــوم و بــا حضــور وزیــر محتــرم
علــوم و تحقیقــات و فنــاوری در ســه محــور عمومــی
شــامل «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه هــا»،
«تبلیغــات و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت
ســبز» و «روابــط عمومــی الکترونیــک» و دو محــور
ویــژه شــامل «مدیریــت ســبز و مصــرف بهینــه
منابــع» و «مســئولیت اجتماعــی» برگــزار گردیــد.
گفتنــی اســت  102دانشــگاه بیــش از پنــج هــزار
اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره روابــط عمومــی هــای
برتــر دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی
ارســال نمــوده بودنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کســب رتبــه اول در بخــش
هــای «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه»،
«انتشــارات» و مقــام دوم در بخــش مصاحبــه نیز در
ســه دوره جشــنواره تجلیــل ازروابــط عمومــی هــای
برتــر وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و تقدیــر
از ســوی وزیــر وقــت وزارت علــوم  ،تحقیقــات و
فنــاوری ،کســب مقــام اول در بخــش مدیریــت
سبز،کســب مقــام دوم در بخــش اطــاع رســانی
و ارتبــاط بــا رســانه و کســب عنــوان شایســته
تقدیــر در بخــش مســئولیت اجتماعــی در اولیــن
جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر دانشــگاه هــا و
مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی و پــارک هــای علــم و
فنــاوری منطقــه  ۴بخشــی از موفقیتهــای کســب
شــده توســط روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش
تاکنــون اســت .

پیام تبریک هیات رئیسه دانشگاه در پی کسب رتبه سوم روابط عمومی
هیــات رئیســه دانشــگاه تفــرش در پیامــی کســب
رتبــه ســوم روابــط عمومــی در جشــنواره روابــط
عمومــی هــای برتــر دانشــگاه هــا و موسســات
آمــوزش عالــی را بــه رئیــس و کارشــناس روابــط
عمومــی تبریــک گفتنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی  ،متــن پیــام بــه شــرح
زیــر اســت:
سرکار خانم سمیه هدایتی
رئیــس محتــرم اداره روابــط عمومــی دانشــگاه

تفــرش
کســب رتبــه ســوم در حــوزه تبلیغــات و انتشــارات
در راســتای اجــرای مدیریــت ســبز در جشــنواره
روابــط عمومــی هــای برتــر دانشــگاه هــا و
موسســات آمــوزش عالــی موفقیــت چشــمگیری
محســوب میشــود ،بدینوســیله ضمــن تبریــک
ایــن موفقیــت بــه دانشــگاهیان دانشــگاه تفــرش ،از
زحمــات ســرکار عالــی و همــکار آن واحــد صمیمانــه
قدردانــی و تشــکر مــی نماییــم.

امیــد اســت ،کمــاکان بــا ارتبــاط موثــر در ســامان
دادن امــور روابــط عمومــی ایــن دانشــگاه نقــش
آفریــن و اثــر آفریــن باشــید .
هیات رئیسه دانشگاه تفرش
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پیام تسلیت مسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری مدظله العالی دانشگاه در پی درگذشت رئیس بسیج اساتید
انا هلل وانا الیه راجعون
«اذا مــات العالــم ثلــم فــی االســام ثلمــه الیســدها
شــی»
گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است....
دوســت عزیــز مــا جنــاب حجه االســام والمســلمین
دکتــر ســید علــی شــفیع پور(حســینی) بــه علــت
ایســت قلبــی بــه دیــار باقــی شــتافت وموجــب
تاثرشــدید بنــده شــد.
ایشــان عمــری را بــرای تحقــق ارزشــهای دینــی
واســامی وتربیــت نســل انقالبی خصوصادانشــجویان
عزیــز بــا دلســوزی تمــام وبــا مدیریــت در گــروه
معــارف اســامی و بســیج اســاتید دانشــگاه تفــرش
ودر عرصــه هــای مختلــف تبلیغــی ســپری نمــود.
بــه معنــای واقعــی انســانی والیتمدار،انقالبی،پرتــا
ش،دلســوز،دغدغه منــد درمســائل کشــور ودانشــگاه

کــه هیــچ وقــت ازپیگیــری ایــن امــور خســتگی بــه
خــود راه نــداد.
خدمــات بــاارزش و تالشــهای ایشــان درارتقــای
جایــگاه گــروه معــارف اســامی وبســیج
اساتیددانشــگاه تفــرش وبــاال بــردن معرفــت
دینــی وانقالبــی اســاتید ،دانشــجویان وکارکنــان
دانشــگاه هیــچ وقــت فرامــوش نخواهدشــد.ضمن
تســلیت ایــن ضایعــه بــزرگ بــه جامعــه روحانیــت
ودانشــگاهیان عزیــز و خانــواده معــزی از خــدای
متعــال بــرای ایشــان علــو درجــات وهمنشــینی
بــا جدشــان در بهشــت بریــن وبــرای بازمانــدگان
صبرجزیــل مســئلت دارم.
محســن قربانــی مســئول نهادنمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری مدظلــه العالــی دانشــگاه تفــرش

پیام تسلیت رئیس دانشگاه در خصوص درگذشت استاد سحاب

خیــر عندربــک ثوابــاً
وخیــر
والباقیــات الصالحــات
ٌ
ٌ
مــر ّداً( .ســوره مریــم)۷۶ ،
در گذشــت پژوهشــگر شــهیر  ،خیــر واالمقــام و
وارســته « زنــده یــاد اســتاد غالمرضــا ســحاب «
کــه از جملــه چهــره هــای درخشــان علمــی کشــور
و افتخــار اســتان مرکــزی و شهرســتان نخبــه پــرور
تفــرش بــود موجــب تألــم و انــدوه اینجانــب و
خانــواده بــزرگ خیریــن آمــوزش عالــی کشــور
گردیــد .آن ســترگ در طــول عمــر بــا برکــت
خــود بــا تــاش مضاعــف در مســیر تعالــی بخشــی
فرهنــگ و دانــش ایــن مــرز و بــوم از خــود تاثیــری
مانــدگار بــه جــای گذاشــت و بــرگ هــای زرینــی
در دفتــر زندگــی خــود بــه ثبــت رســاند.
اینجانــب بــه نمایندگــی از طــرف جامعــه
دانشــگاهیان دانشــگاه تفــرش ضمــن تجلیــل از
یــک عمــر خدمــات ارزشــمند ایــن شــخصیت
علمــی و فرهنگــی در دانشــگاه تفــرش و کشــور
مصیبــت وارده را بــه خانــواده ارجمنــد ایشــان و
خانــدان گرامــی ســحاب و همــکار گرامــی جنــاب
آقــای دکتــر محمــد قاســم ســحاب؛ مــردم گرانقــدر
شهرســتان تفــرش و اســتان مرکــزی؛ خیریــن نیــک
اندیــش دانشــگاه تفــرش و وزارت علــوم و کشــور
؛ انجمــن تفرشــی هــا تســلیت عــرض نمــوده و از
خداونــد متعــال بــرای آن فقیــد ســعید آمــرزش
الهــی و علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر
جمیــل و اجــر جزیــل مســالت مینمایــم.
حمید رضا صبا
رئیس دانشگاه تفرش
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آغاز به کار کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا در کتابخانه مرکزی دانشگاه تفرش

رئیــس کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اطــاع رســانی
دانشــگاه تفــرش از تکمیــل عملیــات نصــب و آغــاز
راه انــدازی نــرم افــزار آذرســا و پورتــال کتابخانــه
مرکــزی ایــن دانشــگاه همزمــان بــا ایــام خجســته
دهــه کرامــت و میــاد مبــارک حضــرت معصومــه
(س) و امــام هشــتم علــی بــن موســی الرضــا (ع)
خبــر داد.
دکتــر «حســن آریانپــور» در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی گفت:نــرم افــزار و پورتــال «آذرســا»
فرایندهــای مختلــف کتابخانــهای دیجیتــال،
الکترونیــک و هوشــمند را تحــت پوشــش قــرار
میدهــد .ایــن نــرم افــزار بــا توجــه بــه رویکردهــای
نویــن اطالعرســانی و پژوهشــی در کتابخانــه
مرکــزی و مرکــز اطالعرســانی دانشــگاه تفــرش
مــورد بهرهبــرداری قــرار مــی گیــرد .پورتــال
کتابخانــه مرکــزی همزمــان در بخــش خدمــات
الکترونیــک وبــگاه (صفحــه اصلــی ســایت) دانشــگاه
قابــل مشــاهده مــی باشــد.
وی زیرســاخت اســتاندار ذخیرهســازی اطالعــات
بــر اســاس  ، marcامــکان بهرهبــرداری
از چنــد اصطالحنامــه چندزبانــه بــه طــور
همزمــان و بــه صــورت یکپارچــه  ،بهرهمنــدی
از موتــور جســتجوی قــوی در ارائــه اطالعــات
ماننــد رتبهبنــدی نتایــج و پویایــی فیلدهــای

جســتجوپذیر ،راهبردهــای نویــن جســتجو ماننــد
جســتجوی فــازی و مجاورتــی را از مهمتریــن
ویژگــی هــای نــرم افــزارو پورتــال آذرســا برشــمرد.
رئیــس کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اطــاع رســانی
دانشــگاه تفــرش بــا بیــان ایــن کــه جســتجوی
تمــام متــن بــا قابلیتهــای ویــژه ماننــد امــکان
تعییــن دامنــه جســتجو و نحــوه در نظــر گرفتــن
اعــراب و کارکترهــای ویــژه از طریــق ایــن نــرم افزار
انجــام مــی گیــرد تصریــح کرد:جســتجوی مفهومــی
بــا اســتفاده از اصطالحنامههــا ،امــکان کدگــذاری و
طبقهبنــدی اســناد آرشــیوی بــر اســاس ســاختار
سلســله مراتبــی پویــا ،تبــادل دوســویه اطالعــات
بیننرمافزارهــای ناهمگــون ،پشــتیبانی از
ذخیرهســازی منابــع بــه دو صــورت فایــل سیســتم
و پایــگاه داده بــه ازای هــر منبــع بــه انتخــاب کاربر،
امــکان تعییــن خصوصیــات یــک فیلــد یــک فیلــد
بــا حفــظ پویایــی و شــناوری فیلدهــای اطالعاتــی
و امــکان برچســبگذاری روی فایلهــای صوتــی،
ویدئویــی و متنــی (ایجــاد محدودیــت در نمایــش
بخشــی از محتــوا)از دیگــر ویژگــی هــای نــرم افــزار
و پورتــال آذرســا مــی باشــد.
دکتــر آریانپــور در ادامــه اظهــار داشــت :همچنیــن
کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه جهــت بهــره منــدی
ازامکانــات پایگاههــای علمــی تمــام متــن مقــاالت،
کتابهــای الکترونیــک ،پایــان نامــه هــای فارســی

و انگلیســی ،پایگاههــای اســتنادی ،اســتانداردهای
فنــی مهندســی ،ویرایــش گرامــری متــون و بررســی
اعتبارســنجی و همانندجویــی مقــاالت را بوســیله
 Turnitn،iThenticateو Grammarly
بــا امــکان دسترســی آنالیــن و مســتقیم بــه
حــدود  300پایــگاه علمــی التیــن و دسترســی از
طریــق پنجــره جســتجوی بیــش از  1000پایــگاه
التیــن و افزونه(جغــد مقالــه یــاب) بــا دسترســی
 4،000،000کتــاب الکترونیکــی ،پایــان نامــه و
اســتاندارد از طریــق ســامانه تامیــن منابــع دانــش
لینــک بصــورت نامحــدود و  24ســاعته بــه مــدت
یــک ســال تــا پایــان آذرمــاه  1399فراهــم آورده
اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ارتقــاء منابــع کتابخانــه
مرکــزی تصریــح کــرد :همچنیــن در حــوزه تــازه
هــای کتــاب تعــداد  58عنــوان کتــاب تخصصــی در
قالــب  98جلــد کتــاب فارســی یــا ترجمــه فارســی
بنــا بــه ســفارش اعضــای محتــرم هیــات علمــی
و درخواســت دانشــجویان گرامــی در بهمــن مــاه
 98خریــداری و بــه منابــع کتابخانــه افــزوده شــده
اســت.
دکتــر آریانپــور اهــدای کتــاب بمنظــور گســترش
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در جامعــه و دانشــگاه
و عمــل بــه توصیــه هــا و فرمایشــات مقــام معظــم
رهبری(حفظــه اهلل) را از دیگــر اقدامــات کتابخانــه
مرکــزی دانشــگاه در ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی
برشــمرد و افــزود :در ایــن راســتا  286جلــد کتــاب
در قالــب  105جلــد کتــاب مذهبــی بــا  5عنــوان
تفســیری و دایــره المعــارف بــه دفتــر نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ،تعــداد 85
جلــد کتــاب قابــل اســتفاده عمــوم شــهروندان در
قالــب  49جلــد کتــاب فارســی و  36جلــد التیــن
بــه کتابخانــه عمومــی شــهر تفــرش و  86جلــد
کتــاب تخصصــی ویرایــش قدیمــی جهــت اســتفاده
اســتادان و دانشــجویان رشــته هــای مهندســی
بــرق ،شــیمی ،صنایــع ،عمــران و نقشــه بــرداری و
رشــته هــای ریاضــی و فیــزک در قالــب  72جلــد
کتــاب فارســی و  14جلــد التیــن بــه گروههــای
آموزشــی و دانشــکده هــا اهــداء گردیــد.
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اقدامات دانشگاه تفرش در حوزه عفاف و حجاب تشریح شد
مدیــر فرهنگــی و دبیــر کمیتــه حجــاب و عفــاف
دانشــگاه تفــرش اقدامــات دانشــگاه تفــرش در
حــوزه عفــاف و حجــاب را تشــریح کــرد.
اعظــم عســکری گفــت :فعالیــت در فضــای مجــازی،
برگــزاری مســابقه کتابخوانــی مجــازی ســوره
حجــرات ،فعالیــت مجــازی کانــون مهــر و مــاه،
برگــزاری مســابقه کتابخوانــی قــدرت و شــکوه زن،
برگــزاری مســابقه عروســک قشــنگ مــن ویــژه
فرزنــدان پرســنل ،برگــزاری همایــش دختــران
حــاج قاســم بــه مناســبت روز دختــر ،برنامــه ریــزی
جهــت برگــزاری همایــش ریحانــه بابــا ،فضاســازی
و تبلیغــات محیطــی بــا نصــب بنــر ،چــاپ نشــریه
الکترونیکــی ریحانــه ،تولیــد عکــس نوشــته و محتــوا
در خصــوص عفــاف و حجــاب و بارگذاری در ســایت
یــا کانــال ،برگــزاری مســابقات سراســری قــرآن

و عتــرت بــه صــورت مجــازی ،راه انــدازی کانــال
قرآنــی خانــه هــای نورانــی در بســتر ایتــا و تلگــرام
( ویــژه کل کشــور) از مهمتریــن اقدامــات دانشــگاه
تفــرش درحــوزه عفــاف و حجــاب در ســال جــاری
بــوده اســت.وی برگــزاری پویــش یــاوران فاطمــی
تفــرش ،برگــزاری مســابقه عکاســی نــور چشــم
پــدر ،برگــزاری مســابقات قرآنــی مجــازی در کانــال
خانــه هــای نورانــی ،برگــزاری جلســه شــورای
فرهنگــی بــا موضــوع عفــاف و حجــاب ،تهیــه و
توزیــع نشــریه الکترونیکــی مشــکات بــا موضــوع
عفــاف و حجــاب ،برگــزاری همایــش ریحانــه بابــا
ویــژه پــدران و دختــران  ،تجلیــل از بانــوان شــاغل
در دانشــگاه بــا اهــدای محصــوالت حجــاب را از
دیگــر اقدامــات کمیتــه عفــاف و حجــاب دانشــگاه
تفــرش برشــمرد.

پیوستن دانشگاهیان دانشگاه تفرش به پویش من ماسک می زنم

بــا هــدف پیشــگیری هرچــه بیشــتر از شــیوع
بیمــاری ویروســی کرونــا پویــش مــن ماســک مــی
زنــم در دانشــگاه تفــرش آغــاز شــد
ایــن پویــش در راســتای آگاهســازی افــراد و عمــوم
مــردم بــا محوریــت ارتقــای ســطح مشــارکت آنــان
در رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در محیــط
اجتماعــی و ضــرورت اســتفاده از ماســک در در
محیــط هــای اداری در دانشــگاه تفــرش آغــاز شــد.

دعوت به پویش من ماسک میزنم

دکتــر حمیدرضــا صبــا رئیــس دانشــگاه تفــرش طــی احکامــی دکتــر علــی کاظمــی
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی بــرق را بــه مــدت دو ســال بــه ســمت معــاون
آموزشــی دانشــکده مهندســی بــرق و دکتــر محمــد جــواد عبدالهــی فــرد عضــو هیــات
علمــی دانشــکده مهندســی بــرق را بــه مــدت دو ســال بــه ســمت سرپرســت گــروه
مهندســی الکترونیــک منصــوب و طــی نامــه ای از زحمــات دکتــر آرش کریمخانــی مدیــر
گــروه ســابق مهندســی الکترونیــک و همچنیــن دکتــر علــی مــددی مدیــر گــروه ســابق
مهندســی کنتــرل دانشــکده بــرق تشــکر و قدردانــی نمودنــد.
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مرکز نشر دانشگاه تفرش منتشر کرد:
کتــاب «آشــنایی بــا ماشــین آالت راهســازی
و روش هــای بهــره بــرداری از آنهــا»
تالیــف :دکتــر محمد قاســم ســحاب اســتادیار
دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه
تفــرش
شــناخت کافــی از ماشــین آالت راهســازی و
ســاختمانی ،قابلیــت هــای ایــن ماشــین آالت و
نحــوه بــه کارگیــری آنهــا ،یکــی از دانــش هــای
فنــی -کاربــردی مــورد نیــاز مهندســین دســت
انــدرکار امــور عمرانــی اســت.و ایــن کتــاب مجموعه
ای از اطالعــات کاربــردی در ایــن زمینــه مــی باشــد.
محتــوای کتــاب فــوق بــر اســاس ســرفصل هــای
تدویــن شــده از ســوی شــورای عالــی برنامــه ریــزی
آموزشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــرای
درس روش هــای اجرایــی و ماشــین آالت راهســازی
در مقطــع کارشناســی عمــران در نــه فصــل تهیــه
شــده اســت.
کتــاب « بهینــه ســازی برنامــه بازرســی و
تعویــض در نگهــداری و تعمیــ ِر مبتنــی بــر
شــرایط»
تالیــف :دکتــر حمیدرضــا گل مکانی دانشــیار
دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه
تفــرش
در نگهــداری و تعمیــ ِر مبتنــی بــر شــرایط ،بــا
انجــام بازرســی و اندازهگیــری متغیرهــای تشــخیص
خرابــی ،قبــل از آنکــه دســتگاه بــه مرحلــه بحرانــی
ـض پیشــگیرانه برنامهریــزی
برســد ،تعمیــر و یــا تعویـ ِ
میشــود تــا از تبعــاتِ نامطلــوبِ خرابــی جلوگیــری
گــردد .ایــن نگــرش ،کــه در ســالهای اخیــر نیــز
مــورد توجــه بســیاری از محققیــن قــرار گرفتــه
اســت ،در حیطههــای متعــددی نظیــر تجهیــزاتِ
پاالیشــگاهها ،صنایــع ســنگین ،ناوگانهــای هوائــی،
دریائــی و ریلــی ،نیروگاههــا و شــبکه انتقــال و توزیع
بــرق ،ســدها و امثــال آن کاربردهــای فراوانــی دارد.
ایــن کتــابِ تصنیفــی ،بــا بررســی تحقیقــات بــه
چــاپ رســیده در نشــریات معتبــر بینالمللــی
(مربــوط بــه نویســنده و محققیــن دیگــر در ایــن

حیطــه) ،بــه دو ســوال اساســی در حــوزه نگهــداری
و تعمی ـ ِر مبتنــی بــر شــرایط )1 :چگونگــی برنامــه
بازرســی و  )2شــرایطی کــه طــی آن مــی بایســتی

فعالیــت پیشــگیرانه انجــام شــود ،پرداختــه اســت.
کتــاب شــامل ده فصــل و دو ضمیمــه مــی باشــد.
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