پیام رئیس دانشگاه تفرش 2

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس
خربنامه الکرتونیکی دانشگاه تفرش
سال دوازدهم  -شامره 71
مرداد و شهریور 1399
محرم و صفر1442

سومین رزمایش همدلی
سومین مرحله از رزمایش همدلی با همکاری مرکز نیکوکاری
منا دانشگاه تفرش در حال برگزاری است
این رزمایش به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع
مقدس ،بسته غذایی و بسته لوازم التحریر تهیه می کند

دکتــر حمیدرضــا صبــا رئیــس دانشــگاه تفــرش بــا صــدور پیامــی آغــاز ســال تحصیلــی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰و چهلمیــن
ســالگرد دفــاع مقــدس را بــه اعضــاء محتــرم هیــات علمــی ،کارکنــان گرامــی و دانشــجویان عزیــز دانشــگاه تفــرش
تبریــک گفــت.

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه تفرش
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برگزاری کنکور سراسری  ۱۳۹۹در دانشگاه تفرش 5

 12شهریور؛ سالگرد درگذشت پروفسور حسابی
پروفســور ســید محمــود حســابی کــه پــس از  89ســال
زندگــی پرثمــر در  12شــهریورماه ســال  1371از دنیــا
رفــت ،جــزء نــوادر علمــی و پــدر فیزیــک ایــران بــود.
بــا گذشــت  28ســال از درگذشــت او ،امــا همچنــان
بــه عنــوان یکــی از الگوهــای برتــر نســل جــوان در
اســتقامت و پشــتکار بــرای پژوهــش و آمــوزش شــناخته
میشــود.
خدمــت بــه مــردم افتخــار بزرگــی اســت کــه پــروردگار
متعــال آن را برعهــده ی کســانی قــرار مــی دهــد کــه بــا
عمــل خالصانــه ی خویــش در مســیر خشــنودی مــردم
گام برمــی دارنــد  .بــی شــک خدمــات ارزنــده پروفســور
حســابی بــه کشــور ،نشــان از ایمــان قــوی و عزمــی
راســخ در جهــت تحــول و ســازندگی بــوده اســت .بــه
راســتی تــاش و کوشــش ایشــان در تعلیــم و انتقــال
معلومــات و تجربیــات ارزشــمند خــود بــه دانشــجویان
و آینــده ســازان کشــور و ایجــاد فضایــی دلنشــین بــرای
کســب علــم و دانــش در جامعــه ســتودنی اســت.
بســی شایســته اســت بــه رســم تعظیــم و تکریــم مقــام
واالدی اســتادی ،در بیســت و هشــتمین ســالگرد
درگذشــت ایشــان یــاد وی را گرامــی داشــته و از
زحمــات و خدمــات ارزشــمند علمــی زنــده یــاد دکتــر
حســابی بــه عنــوان الگویــی برتــر از نظــر اســتقامت
و پشــتکار در پژوهــش و آمــوزش بــرای نســل جــوان
تقدیــر و تشــکر نماییــم.
بــه راســتی مقــام و منزلــت اســتاد ،واالتــر از آن اســت
کــه در مقــام قدردانــی قلــم را یــارای ادای حــق مطلــب
باشــد .اگــر چــه ایشــان بــه عنــوان «پــدر فیزیــک ایــران»
مشــهور اســت ،امــا چنــان قلمــرو فعالیــت هــای گســترده
گوناگونــی دارد کــه نمــی تــوان او را در حیطــه یــک

هشتمین مدرسه تابستانی نجوم

2

بــا حمایــت اتحادیــه جهانــی نجــوم و انجمــن نجــوم فرانســه؛
هشــتمین مدرســه تابســتانی نجــوم بــه میزبانــی دانشــگاه تفــرش
آغــاز بــه کار کــرد

درخشش دو دانشجوی دانشگاه تفرش 3

درخشــش دو دانشــجوی دانشــگاه تفــرش در رویــداد منطقهای
کار ،مهــارت و نــوآوری دختران دانشــجو«کمند»

با حضور امام جمعه تفرش؛
دانــش خــاص محــدود کــرد .دســتاودهای پژوهشــی
پربــار اســتاد حســابی گوشــه ای از خدمــات ارزنــده
ایشــان جهــت اعتــای علــم و دانــش و بــه عنــوان
اســتادی راهگشــا بــرای جامعــه دانشــجویان کشــور در
صفحــات پــر افتخــار تاریــخ ایــران اســامی بــه یــادگار
مانــده اســت.
روحش شاد و یادش گرامی

3

آییــن یــاد یــاران بــا حضــور یــادگاران در دانشــگاه تفــرش
برگــزار شــد
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با حامیت اتحادیه جهانی نجوم و انجمن نجوم فرانسه؛

هشتمین مدرسه تابستانی نجوم به میزبانی دانشگاه تفرش آغاز به کار کرد
پیام رئیس دانشگاه تفرش به
مناسبت آغاز سال تحصیلی
جدید و هفته دفاع مقدس
امســال مــاه مهــر و مهربانــی نیــز با ایــام محرم
همزمــان شــده اســت ،تقــارن باشــكوه آغــاز
فصــل علــم و دانــش بــا مــاه محــرم و هفتــه
دفــاع مقــدس و درس هــای ایــن وقایــع،
مــی توانــد کامــل تریــن مدرســه و دانشــگاه
بــرای کســانی باشــد کــه جویــای کســب
دانــش و فضیلــت بــه منظــور در نوردیــدن
مرزهــای جدیــد علــم و دانــش برای رســیدن
بــه فتــح قلــه هــای رفیــع پیــروزی و کامیابــی
مــی باشــند .اینجانــب ضمــن پاسداشــت
هفتــه شــکوهمند «دفــاع مقــدس» ،آغــاز
ســال تحصیلــی و شــروع ســالی دیگــر
در تقویــم تعلیــم و تربیــت را بــه جامعــه
دانشــگاهی بــه ویــژه دانشــجویان عزیــز
و نیــز اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان
دانشــگاه تفــرش صمیمانــه تبریــک عــرض
مــی نمایــم .امیــد اســت ســال تحصیلــی
جدیــد را بــا یــادآوری ایثــار ،جوانمــردی و
آزادگــی امــام حســین (ع) و خلــق حســینی
آغــاز کنیــم و بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره
رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس در
امتــداد نهضــت عاشــورا گام برداشــته و
محــور فعالیتهــای دانشــگاه تفــرش در ســال
تحصیلــی جدیــد بیــش از پیــش در جهــت
تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری (مــد
ظلــه العالــی) در خصــوص ســال جهــش
تولیــد معطــوف گــردد ،بــه طــوری کــه
برنامــه ریــزی و هــدف گــذاری منتهــی بــه
اثربخشــی هــر چــه بیشــتر گــردد و شــروع
دوبــاره ســال تحصیلــی همــراه بــا تحقــق
امیدهــا و آرزوهــای بــزرگ بــرای جامعــه
علمــی کشــور علــى الخصــوص دانشــگاه
تفــرش و نویدبخــش رســیدن بــه قلــه هــای
رفیــع علــم و دانــش در عرصــه هــای ملــی و
بیــن المللــی باشــد.
حمیدرضا صبا
رئیس دانشگاه تفرش

با حمایت اتحادیه جهانی نجوم و انجمن نجوم فرانسه؛ هشتمین
مدرسهتابستانینجومبهمیزبانیدانشگاهتفرشآغازبهکارکرد
به گزارش روابط عمومی ،دکترامیر قلعه عضو هیئت علمی
دانشگاه تفرش و یکی از مدرسان این مدرسه در این خصوص
گفت :این دوره از مدرسه تابستانی نجوم با حمایت اتحادیه
جهانی نجوم و انجمن نجوم ملی فرانسه برگزار میشود.
وی با بیان این که مدرسه نجوم برای دانشجویان با رشتههای
مرتبط و منجمان باسابقه در دو مرحله آموزشی و پروژه
برگزار خواهد شد ،افزود :البته با توجه به شرایط پیش آمده
ناشی از شیوع ویروس کرونا ،مدرسه بهصورت مجازی
برگزار خواهد شد و در گردآوری مباحث این مدرسه
تابستانی تالش شده تمرکز روی نجوم رصدی باشد و از
تجربههای بینالمللی در این بخش کمک گرفته شود.
دکترقلعه تصریح کرد :با توجه به اقلیم ایران ،دانشگاه

تفرش میتواند محل خوبی برای مدرسههای تابستانی و
بهویژه مدرسههای تابستانی نجوم باشد .برای آغاز این نوع
فعالیت در دانشگاه تفرش ،امسال تصمیم گرفته شد که
یک کارگاه نجوم رصدی در دانشگاه تفرش برگزار شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تفرش با بیان اینکه مدرسه
هشتم عمدتاً به شکل برخط و پروژهمحور ارائه میشود
خاطرنشان کرد :در پایان مدرسه در زمستان ،۱۳۹۹
مراسم اختتامیه به شکل کارگاه حضوری دو روزه (در
صورت امکان) در دانشگاه تفرش برگزار خواهد شد.
وی افزود :کمیته برگزاری هشتمین دوره مدرسه تابستانی
نجوم نیز تصمیم دارد برای تعدادی از شرکت کنندگان
شرایط بورس کامل و یا نیمبورس را مهیا کند.گفتنی است
هشتمین مدرسه تابستانی نجوم به صورت مجازی به میزبانی
دانشگاه تفرش برگزار میگردد.
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با حضور امام جمعه
تفرش؛ آیین یاد یاران در
دانشگاه تفرش برگزارشد
درخشش دو دانشجوی دانشگاه
تفرش در رویداد منطقهای کار،مهارت و
نوآوری دختران دانشجو «کمند»

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه
تفــرش از درخشــش دانشــجویان
ایــن دانشــگاه در رویــداد منطقــهای
کار،مهــارت و نــوآوری دختــران
دانشــجو«کمند» خبــر داد.
دکترعلــی پارســیان در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی گفــت :در ایــن رویــداد ،زاهــده
رضایــی دانشــجوی ارشــد مهندســی
بــرق رتبــه برتــر در رشــته طراحــی
دوخــت لبــاس و معصومـــه عابدیـــن زاده
دانشــجوی کارشناســی مهندســی شــیمی
رتبــه ســوم در بخــش صنایــع دســتی را
کســب نمودنــد.
وی اضافــه کــرد :رویــداد منطقــهای
کار،مهــارت و نــوآوری دختــران
دانشــجو«کمند» بســتری مناســب بــرای
بــرای ایجــاد نــوآوری ،مهــارت و اشــتغال
در بیــن دختــران دانشــجو اســت.
رویــداد کمنــد ویــژه دانشــجویان دختــر
منطقــه  ۴کشــورروز دوشــنبه  31شــهریور
مــاه بــا ســخنرانی مجــازی معــاون امــور
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری و بــا
حضــور دانشــگاههایی ازاســتانهای قــم،
قزویــن ،مرکــزی و همــدان در بخشهای
فنــاوری اطالعــات ،گردشــگری،
صنایعدســتی ،تولیــدات غذایــی و
خوراکــی ،طراحــی و دوخــت پارچــه
ط زیســت بــه میزبانــی
و لبــاس و محیــ 
دانشــگاه حضــرت معصومــه (س) قــم
برگــزار و از برگزیــدگان بخشهــای
برتــر تجلیــل بــه عمــل آمــد.

بــه مناســبت فــرا رســیدن چهلمیــن
ســالگرد دفــاع مقــدس مراســم یــاد یــاران
بــا حضــور یــادگاران روز ســه شــنبه اول
مهرمــاه بــا حضورامــام جمعــه محتــرم
شهرســتان ،فرمانــده ســپاه ناحیــه تفــرش،
مســئولین محلی،رئیــس ،مســئول نهــاد
رهبــری ،معاونــان و کارکنــان دانشــگاه
تفــرش در جــوار یادمــان شــهدای گمنــام
ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،امــام جمعه
تفــرش در ایــن آییــن گفت:نشــان تعقــل
در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس
نشــان فــروزان و درخشــانی بــود.
حجــت االســام حســین حاجیلــری
افــزود :جنــگ مــا جنــگ تعقــل محــور
بــود کــه نشــان تعقــل و اندیشــه در آن
مــوج مــی زد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در قــرآن کریــم
در  49آیــه آن از واژه عقــل  ،تعقــل و
مشــتقات آن اســتفاده شــده اســت اضافــه
کــرد :هشــت ســال دفــاع مقــدس مــا

کامــا تعقــل گونــه و ادب وارانــه بــوده
اســت و بایــد در جهــت حفــظ و ترویــج
فرهنــگ و معــارف دفــاع مقدس کوشــید
زیــرا خطــر تحریــف جــدی اســت.
رئیــس دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن آیین
ضمــن تبریــک فــرا رســیدن چهلمیــن
ســالگرد دفــاع مقــدس گفت:دفــاع
رزمنــدگان در هشــت ســال دفــاع مقدس
از ســرحدات ایــران اســامی  ،دشــمن را
از رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود ناامیــد
ســاخت.
دکتــر حمیدرضــا صبــا افــزود :از
خودگذشــتگی شــهیدان در نثــار جــان
هایشــان در هشــت ســال دفــاع مقــدس
ایثــار فرامــوش ناشــدنی در تاریــخ

انقــاب اســامی اســت کــه تکریــم
شــهیدانو تعظیــم در برابــر خانوادههــای
صبــور آنــان ،واجــب بــزرگ امــروز و
همیشــهی مــا اســت.
خاطــره گویــی پیشکســوت دفــاع
مقــدس آقــای شــیرازی و مداحــی حــاج
حســین نیمــه وری ،تجلیــل از ایثارگــران
و رزمندگان،رونمایــی از تابلــو میــدان
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی،
برپایــی غرفــه نمایشــگاهی پوســتر از
مهمتریــن برنامــه هــای جانبــی مراســم یاد
یــاران بــا حضــور یــادگاران بــود کــه بــه
همــت معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی
و مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه تفــرش در
ایــن دانشــگاه برگــزار گردیــد.

ـورا
ـارت عاشـ
ـض زیـ
ـم پرفیـ
ـزاری مراسـ
برگـ
ـدس
ـاع مقـ
ـه دفـ
ـیدن هفتـ
ـبت فرارسـ
ـه مناسـ
بـ
ـرش
ـگاه تفـ
در دانشـ
مراســم پرفیــض زیــارت عاشــورا بــه مناســبت فــرا رســیدن
هفتــه دفــاع مقدس و ایــام ماه صفرروزدوشــنبه  ۳۱شــهریوماه
در محوطــه مســجد دانشــگاه بــا حضــور مســئولین ،کارکنــان
و بــا ســخنرانی حجــت االســام والمســلمین قربانــی مســئول
محتــرم نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه
العالــی) بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار گردید.
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پیام رئیس دانشگاه به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

دکتــر حمیدرضــا صبــا رییــس
دانشــگاه تفــرش بــا صــدور پیامــی،
ضمــن گرامیداشــت نــام و یــاد
شــهدای عظیــم الشــأن دولــت،
فرارســیدن هفتــه دولــت و روز
کارمنــد را تبریــک گفــت.
بــه گ ـزارش روابــط عمومــی مــن پیــام بــه
رشح زیــر اســت:
آغازیــن روزهــای شــهریور 1360یــاد
آور عــروج ملکوتــی شــهیدان رجایــی و
باهــر اســت ،دو شــهید پــاک نهــادی کــه

خالصانــه جــان خــود را فــدای آرمانهــای
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران
کردنــد و بــه پاسداشــت یــاد و خاطــره ایــن
عزیـزان ،هفتــه اول شــهریور بــه نــام هفتــه
دولــت نامگــذاری گشــته اســت.
اینجانــب بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره
شــهدای گرانقــدر دولــت و تربیــک هفتــه
دولــت و روزکارمنــد فرصــت را مغتنــم
دانســته ضمــن آرزوی علــو درجــات ب ـرای
شــهیدان رجایــی و باهــر ،بــا تربیــک
چهــارم شــهریور مــاه روزکارمنــد از زحامت

بیدریــغ همــکاران فرهیختــه دانشــگاه
کــه بــا تعهــد و خلــوص در مســیر اهــدف
عالیــه آمــوزش عالــی گام بــر میدارنــد،
صمیامنــه تقدیــر و سپاســگزاری مــی منایم.
امیــد اســت بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال
و بــا کمــک و همــکاری شــا عزی ـزان در
راســتای ارتقــای فعالیتهــای آموزشــی،
پژوهشــی و فرهنگــی دانشــگاه تفــرش
موفقتــر از گذشــته حرکــت مناییــم.
حمیدرضا صبا
رئیس دانشگاه تفرش
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دیدار هیات رئیسه دانشگاه تفرش با
رئیس شبکه بهداشت تفرش به مناسبت
روز پزشک
بــه مناســبت فــرا رســیدن یکــم شــهریور  ،زاد روز
شــیخ الرئیــس ابــو علــی ســینا حکیــم  ،دانشــمند و
طبیــب برجســته و نامــدار ای ـران و روز پزشــک ؛ رئیــس
دانشــگاه تفــرش بــه همــراه اعضــای محــرم هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا حضــور در شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرســتان تفــرش روز پزشــک را بــا اهــداء لــوح تربیــک
و گل بــه دکــر دالونــدی رئیــس شــبکه بهداشــت تفــرش
تربیــک عــرض منودنــد و ضمــن گرامیداشــت یــاد شــهدای
مدافعــان ســامت کشــور ،از تــاش جامعــه پزشــکان
و مدافعــان ســامت ،در قبــال حفــظ ســامت جامعــه
در رشایــط شــیوع کرونــا تشــکر و قدردانــی منودنــد.
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متفاوت ترین ماراتن علمی در دوران کرونا

برگزاری کنکور سراسری 1399
با حضور  255داوطلب

کنکــور سراســری ســال  1399بــا حضــور 255
دانــش آمــوز درگــروه هــای آزمایشــی هنــر  ،علــوم
ریاضــی و فنــی و علــوم انســانی  ،علــوم تجربــی و
گــروه آزمایشــی زبانهــای خارجــی طــی چهــار روز
بــا رعایــت دســتور العمــل هــای بهداشــتی و فاصلــه
گــذاری تعییــن شــده از ســوی ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور و ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در
دانشــگاه تفــرش برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،نماینــده تــام االختیــار
ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور دردانشــگاه
تفــرش گفــت :در آزمــون سراســری فاصلــه صندلیها
حداقــل یــک متــر و  80ســانتیمتر بــرای همــه شــرکت
کننــدگان رعایــت شــد و همــه داوطلبــان بــا ماســک و
رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی در جلســه آزمــون
حاضــر شــدند.
دکتــر اســماعیل نظــری افــزود :مهمتریــن پروتــکل
هــا ،مــواد ضدعفونــی کننــده در ایــن آزمــون ،در
اختیــار داوطلبــان و عوامــل اجرایــی قــرار گرفتــه شــد
وســالن آزمــون بــا گنجایــش مناســب انتخــاب شــده
و صندلــی هــا بــا فاصلــه اجتماعــی مصــوب از هــم
چیــده شــد.
وی ادامــه داد :محــل اصلــی ورودی داوطلبــان بــه
ســالن امتحــان بــه صــورت مشــخص و بــه فاصلــه
مناســب از یکدیگــر عالمــت گــذاری گردیــد
و داوطلبــان روی هــر خــط و بــا رعایــت فاصلــه
اجتماعــی مناســب مشــخص شــده (حداقــل یــک
متــر) بــرای ورود بــه ســالن امتحــان قــرار گرفتنــد.
اســتقرار آمبوالنــس و حضــور تیــم پزشــکی و ناظــران
بهداشــت و آمــاده بــاش مراکــز بهداشــتی بــر اســاس
اعــام ســازمان ســنجش ،پیــش بینــی شــده بــود.
همچنیــن بــا نظــارت کارشــناس بهداشــت محیــط
مرکــز بهداشــت شهرســتان تفــرش ضدعفونــی و
گندزدایــی حوزههــای امتحانــی ،کلیــه صندلــی هــا ،
محوطــه داخلــی دانشــگاه تفــرش و راهروهــا بعــد از
برگــزاری هــر چهــار آزمــون گــروه هــای آموزشــی
در دانشــگاه تفــرش انجــام شــد .
گفتنــی اســت فرمانــدار محتــرم شهرســتان تفــرش و
بــازرس محتــرم ســازمان بازرســی کل اســتان مرکــزی
نیــز از محــل برگــزاری کنکــور سراســری ســال1399
در دانشــگاه تفــرش بــه منظوربررســی و نظــارت
بــر نحــوه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بازدیــد
نمودنــد.
آزمــون سراســری ورود بــه دوره هــای سراســری
ســال  1399بــا یــک میلیــون و  ۳۹۳هــزار و 233
داوطلــب ،در  293شــهر 15 ،کشــور خارجــی و ســه
هــزار و  309حــوزه امتحانــی ،بــا همــکاری  178هــزار
عوامــل اجرایــی و  7300ناظــر بهداشــت بــه صــورت
هــم زمــان برگــزار شــد.

سال دوازدهم

شامره

71

5

خبرنامه الکترونیکی دانشــگاه تفرش

6

kahabrnameh@tafreshu.ac.ir

اخبار انتصابات
طــی احــکام جداگانــه از ســوی دکتــر حمیدرضــا صبــا رئیــس دانشــگاه تفــرش افــراد زیــر بــه
ســمت هــای منــدرج منصــوب و طــی نامــه ای از زحمــات مدیــران و مســئوالن قبلــی تشــکر و
تقدیــر گردیــد.
1 .1دکتــر علــی محمــد جعفــری نــژاد بیدگلــی :مدیــر گــروه معــارف اســامی
دانشــگاه تفــرش

2 .2جناب آقای علیرضا قدمی «:رئیس اداره کارپردازی»
3.3جناب آقای مرتضی شاه حسینی :مسئول دبیرخانه

روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش بــرای جنــاب آقــای صــادق محمــدی رئیــس ســابق اداره
کارپــردازی دانشــگاه و ســرکار خانــم قاســمی مســئول ســابق دبیرخانــه دانشــگاه کــه بــه افتخــار
بازنشســتگی نائــل آمــده انــد آرزوی توفیــق روزافــزون دارد.

ـه
ـرش بـ
ـگاه تفـ
ـد دانشـ
ـط کارمنـ
ـاب توسـ
ـد کتـ
ـدای  42جلـ
اهـ
ـگاه
ـزی دانشـ
ـه مرکـ
کتابخانـ
رئیــس کتابخانــه مرکــزی و مرکــز
اطــاع رســانی دانشــگاه تفــرش از اهــدا
 42جلــد کتــاب توســط ســرکار خانــم
فاطمــه قاســمی کارشــناس محتــرم
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه در تیرمــاه
ســال  1399بــه کتابخانــه مرکــزی و
مرکــز اطــاع رســانی دانشــگاه خبــر داد.
دکتــر « حســن آریانپور « گفــت :این تعداد
کتــاب فارســی در حــوزه هــای تخصصــی
مهندســی صنایع و سیســتمها (بهینه ســازی،

برنامــه ریــزی ،کنتــرل کیفیــت ،مدیریــت
تولیــد ،تحقیــق در عملیــات اهــدا شــد.
الزم بــه ذکــر اســت رئیــس دانشــگاه
تفــرش و رئیــس کتابخانــه مرکــزی و
مرکــز اطــاع رســانی دانشــگاه نیــز بــا
اهــدای لــوح تقدیــر از مشــارکت ایشــان
در گســترش فرهنــگ کتــاب و کتابخوانی
در جامعــه و بخصــوص محیــط دانشــگاه
تقدیــر و تشــکر نمودنــد.
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مرداد و شهریور 1399
محرم و صفر 1442
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نگارخانه
برگزاری کنکور سراسری  1399در دانشگاه تفرش
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گزارش تصویری از برگزاری آیین یاد یاران با حضور یادگاران در دانشگاه تفرش
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