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برنامه های دانشگاه تفرش در هفته قرآن و دانشگاه
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معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در بازدید از دانشگاه تفرش عنوان نمود:

دانشگاه تفرش از توانمندی علمی باال و امکانات پژوهشی مناسب برخوردار است
برداشت طالی سرخ در دانشگاه تفرش

4

برداشــت محصــول زعفــران در دانشــگاه تفــرش آغاز شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،برداشــت ایــن محصــول بــا
هــدف ایجــاد کارآفرینــی و ...
افتتاح  80مرکز نیکوکاری نهال
انقالب «منّا» در سراسر کشور

 ۸۰مرکــز نیکــو کاری نهــال انقــاب
(منّــا) بــا حضــور رئیــس نهــاد رهبــری
در دانشــگاهها و رئیــس کمیتــه امــداد
امــام خمینــی (ره) به صــورت همزمان
در سراســر کشــور افتتــاح شــد.
در ایــن مراســم دفتــر مرکــز
نیکــوکاری «منــا» دانشــگاه تفــرش
نیــز افتتــاح گردیــد.

همکاری رئیس سابق آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه تفرش با وزارت علوم

4

همــکاری رئیس ســابق آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه تفرش
بــا وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری در بررســی مدیریــت
بهینــه شــبکه آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران (شــاعا)
ترافیک سامانه آموزشی

3

ترافیــک ســامانهآموزش مجــازی دانشــگاه تفــرش
رایــگان شــد
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معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در بازدید از دانشگاه تفرش عنوان منود:

دانشگاه تفرش از توانمندی علمی باال و امکانات پژوهشی مناسب
برخوردار است
معــاون پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم
در بازدیــد از دانشــگاه تفــرش عنــوان نمــود:
دانشــگاه تفــرش از توانمنــدی علمــی بــاال و
امکانــات پژوهشــی مناســب برخــوردار مــی باشــد
معــاون پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم ،
تحقیقــات و فناوری در جریان ســفر خود به اســتان
مرکــزی روز پنجشــنبه  29آبــان از آزمایشــگاه
هــای آموزشــی و تحقیقاتی ،امکانــات و تجهیزات
پژوهشــی دانشــگاه تفــرش بازدیــد نمودنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی  ،معــاون پژوهشــی
و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
درنشســت بــا اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه
تفــرش ،دســتاوردهای پژوهشــی دانشــگاه تفــرش
از جملــه قــرار گرفتــن 42درصــد مقــاالت  ISIبــا
ضریــب کیفیــت Q1اعضــاء هیــأت علمــی ایــن
دانشــگاه ،تدویــن و تصویــب شــیوه نامــه داخلــی

فرصــت مطالعاتــی ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت
اســاتید ،فعالیــت دو عضــو هیــأت علمــی ایــن
دانشــگاه در صنعــت در قالــب ایــن طــرح فرصــت
مطالعاتــی ،افتتــاح مرکــز تحقیقــات مدیریــت
فنــاوری در صنعــت بــرق مشــترک بیــن شــرکت
بــرق منطقــه ای باختــر و دانشــگاه تفــرش ،انتخــاب
طــرح پژوهشــی عضــو هیــأت علمــی این دانشــگاه
بــه عنــوان طرح برگزیده در رفع مشــکالت و رونق
تولیــد در اســتان هــای کشــور ،انتخــاب پژوهشــگر
برتــر فنــی مهندســی اســتان از دانشــگاه تفــرش،
انعقــاد قراردادهــای پژوهشــی بــا شــرکت توزیــع
بــرق اســتان مرکــزی ،شــرکت بــرق منطقــه ای
باختــر ،پژوهشــگاه نیــرو و شــرکت عمــران محیــط
زیســت در زمینــه بــرق ،آب ،پتروشــیمی و محیــط
زیســت ،بــه ارزش بالــغ بــر دوازده میلیــارد ریــال
را بســیار مثبــت و قابــل تحســین عنــوان نمودنــد.
وی ضمــن بازدیــد از ســاختمان آزمایشــگاه

مرکــزی ایــن دانشــگاه بــا زیربنــای 1800
مترمربــع و آزمایشــگاهای آموزشــی و تحقیقاتــی
دانشــگاه تفــرش ضمــن مطلــوب دانســتن وضعیــت
آزمایشــگاه هــای آموزشــی و تحقیقاتــی دانشــگاه
تفــرش در جریــان راه انــدازی آزمایشــگاههای
جدیــد پژوهشــی مکانیــک خــاک ،کاتالیســت،
جداســازی و میکروبــی بــا نــگاه درآمدزایــی برای
دانشــگاه قــرار گرفتنــد و در پــا یان خواســتار رونق
و توســعه مرکــز رشــد دانشــگاه تفــرش شــدند.
در بازدیــد دکتــر رحیمــی معــاون پژوهشــی و
فنــاوری وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری از
دانشــگاه تفــرش ،فرمانــدار شهرســتان تفــرش،
اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه تفــرش و جمعــی
از اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه حضــور
داشــتند.
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 ۴۶۵دانشجو در دانشگاه تفرش
پذیرفته شدند
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تفرش گفت:
۴۶۵دانشــجو بــرای ســال تحصیلــی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰در ســه مقطــع
کارشناســی ،کارشناسیارشــد و دکتــری دانشــگاه تفــرش
پذیرفتــه شــدند.
دکتــر اســماعیل نظــری افــزود :از مجمــوع پذیرفتــه شــدگان در
این دانشــگاه۳۲۰ ،دانشــجو در مقطع کارشناســی۱۴۵ ،دانشــجو
در مقاطــع کارشناسیارشــد و دکتــری پذیرفتــه شــدند.
وی ادامــه داد :شــمار دانشــجویان ورودی جدیــد
دانشــگاه تفــرش در ســال تحصیلــی جــاری نســبت
بــه مــدت مشــابه قبــل افزایــش داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ثبتنــام پذیرفتــه شــدگان بصــورت
غیــر حضــوری و اینترنتــی از  ۶آبــان آغــاز شــد افــزود:
امــکان برگــزاری کالسهــای الکترونیکــی و غیــر حضــوری
دانشــجویان جدیدالــورود دکتــری  ،کارشناســی ارشــد و
کارشناســی از  ۲۴آبــان فراهــم شــده اســت.
ترافیک سامانهآموزش مجازی دانشگاه
تفرش رایگان شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،بــه منظــور
حمایــت حداکثــری از فرآینــد آمــوزش مجــازی
دانشــجویان در شــرایط ویژه اقتصــادی و اجتماعی
ناشــی ازادامــه شــیوع کرونــا ،بــا همــکاری وزارت
ارتباطــات ،تعرفــه ترافیــک مصرفــی ســامانههای
آموزشــی مراکــز علمــی و دانشــگاهی بــرای
اســتفاده اســاتید و دانشــجویان رایــگان گردیــده
اســت .در همیــن راســتا بــا پیگیریهــای صــورت
گرفتــه از ســوی ریاســت محتــرم دانشــگاه و مدیــر
محتــرم انفورماتیــک ،ســامان ه آمــوزش مجــازی
دانشــگاه تفــرش نیــز از ایــن پــس بــا اعمــال تعرفــه
رایــگان ترافیــک آنهــا در اختیــار دانشــجویان
گرامــی قــرار میگیــرد.
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برداشت طالی سرخ در دانشگاه تفرش
برداشــت محصــول زعفــران در دانشــگاه تفرش
آغــاز شــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی،
برداشــت ایــن محصــول بــا هــدف ایجــاد
کارآفرینــی و بــه همــت مدیریــت فرهنگــی
و اجتماعــی دانشــگاه تفــرش ،بــه دنبــال
درخواســت جمعــی از دانشــجویان دختــر
دانشــگاه مبنــی بــر پــرورش و کاشــت زعفــران
در ســرای دانشــجویی خواهــران ،در ســال
 ۹۶در مســاحت تقریبــی  ۸۰۰متــر مربــع و بــا
حــدود  ۳۰کیلــو پیــاز زعفــران صــورت گرفتــه
اســت.
بســیاری از مــردم فکــر مــی کننــد کــه کاشــت
زعفــران فقــط درخراســان رضــوی انجــام
مــی شــود ،بــه همیــن دلیــل اطالعــات کافــی
از کاشــت طــای ســرخ ندارنــد .مقاومــت
زعفــران در برابــر ســرما زیــاد بــوده و بــه آب
کمــی نیــاز دارد.زعفــران بــه علــت داشــتن
رنــگ زیبــا ،عطــر و طعــم بســیار مطبــوع ،در
صنایــع غذایــی کاربــرد زیــادی دارد .دمنــوش

زعفــران آرام بخــش بــوده و اســترس و نگرانــی
را برطــرف مــی کند.کســب و کار کشــت
زعفــران بــه علــت خاصیــت ضــد ســرطانی ایــن
گیــاه اهمیــت دو چنــدان پیــدا مــی کنــد.
گل دهــی ایــن گیــاه در شــرایط مناســب و
در صــورت تقویــت خــاک و رســیدگی بــه
آن ،حداقــل  ۷ســال اســت و در ســال ســوم،
هزینــه هــای مصرفــی را جبــران مــی کنــد و
در واقــع ســال چهــارم بــه بعــد ،از فــروش آن
ســود حاصــل مــی شــود .هــدف از ایــن اقــدام
عــاوه بــر کســب درآمــد ،ترویــج و توســعه
فرهنــگ کارآفرینــی و اســتفاده از ظرفیــت هــا
و پتانســیل هــای موجــود در دانشــگاه در کنــار
تحصیــل مــی باشــد .امیــد اســت در آینــده بــا
حمایــت مســئولین دانشــگاه ،شــاهد گســترش
ایــن طــرح و اســتفاده از فضاهــای موجــود در
دانشــگاه تفــرش در ایجــاد کســب و کارهــای
کوچــک و کارآفرینــی باشــیم.

برگزاری مانور خود حفاظتی در دانشگاه تفرش
مانــور خــود حفاظتــی از
تاسیســات و اماکن دانشــگاه
بــه همــت اداره حراســت
و بــا حضــور کارکنــان
حفاظــت فیزیکــی در زمیــن
چمــن دانشــگاه بــا رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی
برگــزار گردیــد.
برگــزاری دوره آموزشــی
اطفــاء حریــق بــه منظــور
ارزیابــی آمادگــی نیروهــای
عملیاتــی در شــرایط
بحرانــی از دیگــر برنامــه
هــای جانبــی ایــن مانــور
بــود کــه بــا همــکاری اداره
انتظامــات و بســیج اداری
کارکنــان دانشــگاه تفــرش
برگــزار شــد.

همــکاری رئیــس ســابق آزمایشــگاه
مرکــزی دانشــگاه تفــرش بــا وزارت
ـی
ـاوری در بررسـ
ـات و فنـ
ـوم تحقیقـ
علـ
مدیریــت بهینــه شــبکه آزمایشــگاه
هــای علمــی ایــران (شــاعا)
درجهــت هــم افزایــی هرچــه بهتــر و بیشــتر167
دانشــگاه و مراکــز پژوهــش و فنــاوری زیــر
مجموعــه وزارت عتــف بــه منظــور پیــاده ســازی و
مدیریــت بهینــه شــاعا بــا همــکاری معــاون محتــرم
دفتــر حمایــت و پشــتیبانی پژوهــش و فنــاوری
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و قائــم مقــام
محتــرم شــبکه آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران و
مســئولیت نویســندگی رئیــس ســابق آزمایشــگاه
مرکــزی دانشــگاه تفــرش پژوهــش و پایــش هایــی
انجــام گردیــد کــه ماحصــل آن بــه صــورت مقالــه
علمــی « بررســی چالــش هــای نظــام مدیریــت
امــور آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــای دانشــگاه هــا و
مراکــز پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم تحقیقــات
و فنــاوری « در فصلنامــه رویکــرد نویــن در
آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران ارائــه گردیــده اســت.
شــایان ذکــر اســت نویســندگان ایــن مقالــه
جنــاب آقــای دکتــر محمدصــادق علیایــی از
وزارت عتــف و دکتــر ابوالفضــل حاجــی زاده
اقــدم از دانشــگاه صنعتــی اراک و مهنــدس
نفیســه آقابابائــی از دانشــگاه تفــرش مــی باشــند.
پژوهشــگران محتــرم و روســای محتــرم آزمایشــگاه
هــای مرکــزی سراســر کشــور مــی تواننــد جهــت
مطالعــه و بهــره بــرداری مناســب بــه لینــک زیــر
مراجعــه فرماینــد.
jonaisl.maragheh.ac.ir_115190.html
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به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تفرش؛

 ۲۰۰بسته غذایی بین خانواده های بی بضاعت شهرستان تفرش توزیع شد
وضعیــت ســخت معیشــتی ملــت صبــور ایــران لبیــک گفتند .روغــن ۱۰۰ ،کیلــو شــکر ۴۰۰،بســته ماکارانــی ۴۰۰ ،عــدد
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تفرش گفت:
 200بســته غذایــی بــه مناســبت فــرا رســیدن اربعیــن حســینی مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه تفــرش اضافــه کــرد :رب ،مــی باشــد کــه صبــح روز اربعیــن در بیــن خانــواده
بیــن خانــواده هــای بــی بضاعــت روســتاهای شهرســتان بســته کمــک مومنانــه محتــوی  ۲۰۰بســته غذایــی مجموعــا هــای نیازمنــد روســتاهای تفــرش توزیــع .
شــامل یــک تــن برنــج ۱۰۰ ،بســته گوشــت ۴۰۰،بطــری
تفــرش توزیــع شــد.
محمــد طــه آئینــه ونــد در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
دانشــگاه افزود:بســیج دانشــجویی دانشــگاه تفــرش بــا
کمــک آســتان قــدس رضــوی بــا هــدف کمــک بــه مــردم
در آســتانه اربعیــن حســینی اقــدام بــه توزیــع بســتههای
کمــک معیشــتی کــرده اســت.
وی ادامــه داد :دانشــجویان بســیجی دانشــگاه تفــرش در
اقدامــی مومنانــه و جهــادی بــه دســتورات و فرمایشــات
مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی )در خصــوص همدلــی
و کمــک بــه مســتضعفان جامعــه و مقابلــه و رفــع و رجــوع

برگزاری نشست هم اندیشی اساتید
با موضوع «نقش دانشگاهیان در استکبار ستیزی»
وبینــار نشســت هــم اندیشــی بــا موضــوع «نقــش دانشــگاهیان در
ت مجــازی و بــا حضــور مهنــدس ضرغامی(عضــو
استکبارســتیزی» بصــور 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی وشــورای عالــی فضــای مجــازی) برگزار
گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،ایــن نشســت بــه همــت دفترهــم اندیشــی
اساتیددانشــگاه پیــام نــور اســتان ایــام و بــا همــکاری دفتــر هــم اندیشــی
اســاتید دانشــگاه تفــرش در آســتانه  31آبــان روز ملــی اســتکبار ســتیزی
برگــزار گردیــد.
الزم بــه ذکــر اســت دفتــر هــم اندیشــی دانشــگاه در آبــان مــاه نیــز دو
نشســت هــم اندیشــی بــا موضوعــات «بررســی ســیره تربیــت علمــی پیامبــر
اکــرم (ص) و اهــل بیــت (ع)» بــا ســخنرانی دکتــر ســید علــی حســینی زاده
دانشــیار علــوم تربیتــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و وبینــار «مواجه تعالی
جویانــه بــا درد و رنــج هــای طبیعــی» بــا ســخنرانی حجــت االســام دکتــر
احمــد حســین شــریفی اســتاد تمــام فلســفه موسســه آموزشــی و پژوهشــی
امــام خمینــی (ره) بــا همــکاری دفترهــم اندیشــی اســتادان دانشــگاه اراک
برگــزار نمــود.

اعالم اسامی برندگان مسابقات مجازی دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تفرش
بــه گــزارش روابــط عمومــی و بــه نقــل از دفتــر
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه،
اســامی برنــدگان مســابقه مجــازی ویــژه اســتادان،

کارمنــدان و دانشــجویان اعــام شــد .این مســابقات
بــا اســتقبال بیــش از  100نفــر از دانشــگاهیان
دانشــگاه تفــرش برگــزار گردیــد.
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فعالیت های دانشجویی در ماهی که گذشت؛
آبــان مــاه در حالــی به پایان رســید که دانشــگاه در
ایــن مــدت شــاهد رویدادهــا و اخبــار گوناگونــی
بود؛
بیشــترین رنــگ و بــوی اخبــار فعالیــت هــای
دانشــجویی در ماهــی کــه گذشــت متاثــر ازنشــاط
و پویایــی دانشــجویان در برگــزاری مســابقات
علمــی و کارگاه هــای آموزشــی بــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ،اختتامیــه مســابقات
نانــو جــدول ،برگــزاری انتخابــات تمــام
الکترونیکــی مدیــر مســئوالن نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه تفــرش بــرای اولیــن بــار ،راهیابــی نازنیــن
فاطمــه شــفیعی دانشــجوی دانشــگاه تفــرش بــه
مرحلــه کشــوری ســی و پنجمیــن جشــنواره قــران
و عتــرت دانشــجویان سراســر کشــور ،برگــزاری

کارگاه نویســندگی خــاق بــا تدریــس مولــف
و نویســنده کشــوری ســیدمهدی ســیدی ویــژه
مدیــران مســئول و ســردبیران نشــریات دانشــجویی
سراســر کشــور بــه مــدت  ۴جلســه در بســتر
آمــوزش الکترونیــک و مجازی فرهنگی دانشــگاه
تفــرش ( ،) lms.tafreshu.ac.irبرگــزاری
کارگاه هــای مجــازی و برخــط مهارتهــای زندگی
ویــژه دانشــجویان بــا موضــوع تــاب
آوری جهــت پیشــگیری از اعتیــاد
و آســیبهای اجتماعــی ،برگــزاری
کارگاه برخــط با موضوع چالشــهای
ازدواج دانشــجویی ،فراخــوان
برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی
کانونهــای فرهنگــی ،هنــری و
انجمنهــای علمــی دانشــجویان،
برگــزاری مســابقه جاماندگان مســیر
عشــق توســط کانــون مهدویــت
دانشــگاه تفــرش ،برگــزاری برنامــه
هــای متنــوع توســط کانــون قــران
و عتــرت بــه مناســبت فــرا رســیدن
هفتــه قــرآن و عتــرت دانشــگاهها
 ،برگــزاری مســابقه شــیوه هــای
دعــوت بــه نمــاز ویــژه دانشــگاهیان
و تولیــدات فرهنگــی و پادکســتهای
صوتــی بــه مناســبت  13آبــان و هفتــه وحــدت
توســط مدیریــت فرهنگــی و اجتماعــی از
مهمتریــن فعالیتهــای مذهبی ،فرهنگــی و اجتماعی
دانشــجویان درآبــان مــاه ســال جــاری بــود کــه در
ســایه کرونــا و عــدم حضــور دانشــجویان در بســتر
فضــای مجــازی برگــزار گردیــد.
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اولین دوره مسابقات نانو
جدول در دانشگاه تفرش
برگزارشد
اولیــن دوره مســابقات نانــو جــدول بــه صــورت
سراســری در تابســتان و پاییــز  ۹۹در دانشــگاه تفــرش
بــه همــت انجمــن علمــی نانــو فنــاوری و بــا حمایــت
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه تفــرش بــه
صــورت مجــازی برگزارشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،ایــن مســابقات بــا
هــدف آشــنایی دانشــجویان بــا نانــو فنــاوری و مســابقه
ملــی فنــاوری نانــو بــا حضــور  25تیــم از دانشــجویان
سراســر کشــور در چهــار مرحلــه مفاهیــم پایــه و نانــو
ســاختارها ،روش هــای ســاخت و ســنتز ،روشــها و
تجهیــزات شناســایی و کاربردهــای فنــاوری برگــزار
گردیــد.
در پایــان مســابقات کــه طــی تابســتان و پاییــز 99
بــه صــوت مجــازی انجــام گرفــت تیــم جهــان نانــو
از دانشــگاه ســمنان مقــام اول ،تیــم ژینژیوالیــس از
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان و تیــم Hesperis
از دانشــگاه لرســتان مقــام ســوم را کســب نمودنــد.
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برنامه های دانشگاه تفرش در «هفته قرآن و دانشگاه»
مدیــر فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تفــرش
گفــت :ویــژه برنامههــای هفتــه قــرآن و دانشــگاه
در روزهــای  18تــا  24آبــان توســط کانــون
دانشــجویی قــرآن و عتــرت در دانشــگاه تفــرش
برگــزار شــد.
اعظــم عســکری در گفتگــو بــا روابــط عمومــی به
برگــزاری مســابقه «نــوای آســمانی» ویــژه بــرادران
اشــاره کــرد و گفــت :ایــن مســابقه بــه مناســبت
هفتــه ی قــرآن و دانشــگاه بــا همــکاری کانــون
هــای قــرآن دانشــگاه اراک ،دانشــگاه تفــرش
و دانشــگاه صنعتــی اراک بــا هــدف گســترش
فرهنــگ تــاوت در جامعــه در حــال برگــزاری
اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :رونمایــی از وب ســایت
کانــون قــرآن بــه نشــانی:
 http://www.ihqcotu.irجهــت تعامــل
فرهنگــی و ارتبــاط آســان بــا دانشــجویان بــا
توجــه بــه شــرایط کنونـی ،ایجــاد بخــش پاســخ بــه
شــبهات و ســواالت دینــی در وب ســایت کانــون،
برگــزاری کالس هــای مجــازی تجویــد و ترتیــل
قــرآن در صفحــات مجــازی کانــون ( پیــام رســان
هــا و وب ســایت کانــون) ،برنامــه ریــزی جهــت
برگــزاری دوشــنبه هــای قرآنــی در بســتر وب و
بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس و برنامــه ریــزی

جهــت برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش ،مفاهیــم
و تفســیر قــرآن کریــم را از مهمتریــن برنامــه هــای
کانــون قــرآن و عتــرت در ســال تحصیلــی جدیــد
مــی باشــد.
مدیــر فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تفــرش بــا
اشــاره بــه برنامههــای هفتــه قــرآن و دانشــگاه
گفــت :ویــژه برنامههایــی بــه مناســبت هفتــه قــرآن
و دانشــگاه تــدارک دیدهایــم کــه در روزهــای
 18تــا  24آبانمــاه در دانشــگاه تفــرش برگــزار
شــد.
وی تجلیــل از برگزیــدگان ســی و پنجمیــن
جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویان ،وبرگزاری
مســابقه مفهومــی قــرآن تحــت عنــوان چراغــی
فــروزان را از دیگــر برنامــه های گرامیداشــت هفته
قــرآن و دانشــگاه در دانشــگاه تفــرش برشــمرد.
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پیام تبریک رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز
اطالع رسانی دانشگاه به مناسبت فرارسیدن
 ۲۴آبان روز کتاب و کتابخوانی
کتــاب وســیله ای اســت کــه دانــش بشــری را از تبــاه شــدن ایمــن
مــی کنــد و بــه تمامــی در دســترس آینــدگان قــرار مــی گیــرد.
کتــاب دســت آورد تجربــه هــای بشــری و خالقیــت هــای ذهنــی
و آمــوزه هــای انســان اســت .نقــش کتــاب در انتقــال دانــش هــا بــه
مراتــب بیشــتر و قــوی تــر از دیگــر ابــزار آموزشــی جلــوه مــی کند.
در یــک کالم ،کتــاب آئینــه تمــام نمــای حقیقــت زندگــی اســت.
کتابخانــه مکانــی اســت کــه در آن تجــارب و دانــش بــزرگان
و دانشــمندان گردهــم آمــده و آمــاده انتقــال بــه دیگــران مــی
باشــد .کتابــداران موتــور محرکــه در ایــن مجموعــه هســتند
کــه تمــام تالششــان ارتقــاء کیفیــت و تســهیل انتقــال دانــش
و تجربیــات بــه افــراد اســت .هفتــه کتــاب و روز کتابــدار
یــک نمــاد اســت .امیــد کــه ایــن نمــاد و در متــن قــرار گرفتــن
کتــاب ،کتابخانــه و کتابــدار بــه یــک اصــل اساســی در جامعــه
تبدیــل شــده و جایــگاه بیبدیــل آنهــا همــواره رفیــع باشــد.
اینجــاب اعتــای فرهنــگ ارزشــمند کتابخوانــی را در جامعــه و
بویــژه در بیــن دانشــگاهیان آرزومنــدم و هفتــه کتــاب ،کتابخوانــی
و روز کتابــدار  ۲۴آبــان مــاه را بــه همــکاران پرتــاش و خســتگی
ناپذیــر در کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اطــاع رســانی و جامعــه
دانشــگاهی کشــور تبریک وشــادباش عرض مــی نمایــم و از درگاه
خداونــد بزرگ ســامتی ،شــادکامی ،بهــروزی و توفیقــات همگان
را خواســتارم.
با تجدید احترام
حسن آریانپور
رئیس کتابخانه مرکزی

دانشگاهیان دانشگاه تفرش با صدور بیانیه ای اهانت ماکرون رئیس جمهور فرانسه
به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) را محکوم کرد:
« یا َحسرةً َعلَی ال ِْعب ِ
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از نخســتین روزی کــه پیامــر اســام (صلیاللهعلیهوآلــه) رســالت خــود را آغــاز کــرد و انســانها را دعــوت کــرد تــا از قیــد
و بنــد بندگــی ســتمکاران ظلــم آزاد باشــند ،همــواره گروهــی از ســتمگران درصــدد جلوگیــری از ترویــج معــارف و اندیشــه
ایــن بزرگمــرد تاریــخ برشیــت و بهرتیــن مخلــوق و فرســتاده خداونــد بودنــد و بــرای خامــوش کــردن ایــن نــدای انســانیت و
آزادی از هیــچ ســتم و ظلمــی کوتاهــی نکردنــد .متســخر ،توهیــن ،تکذیــب ،خشــونت ،تحریــم و تهدیــد ســتمگران در طــول
تاریــخ هیــچگاه نتوانســت مانــع آگاهیبخشــی وترویــج اندیشــه پیامــر اعظــم (ص) شــود و روز بــه روز اندیشــه کرامــت و
آزادی انســان از رش طواغیــت زمــان و هــر آنچــه جــز خداســت بیــش از پیــش در دنیــا پیچیــده شــد .سوءاســتفاده از آزادی بیــان
بزرگتریــن ظلمــی اســت کــه در حــق آزادی بیــان میشــود و اســتعامرگران همیشــگی تاریــخ ،اینبــار بــا اســتعامر مفاهیــم
درصددنــد تــا بــه شــکلی متفــاوت مانــع اســامگرایی روزافــزون ملتهــا شــوند؛ امــا «مکــرو و مکراللــه واللــه خیراملاکریــن».
اقــدام وقیــح و گســتاخانه کــه از آن بــه نــام آزادی بیــان یــاد شــده ،نشــان ازاسالمســتیزی عملــی و خامــی مکــرون در
سیاســت اســت کــه بــه ظاهــر ارکان دیــن مبیــن اســام و مقدســات مســلمین جهــان را نشــانه گرفتــه ولــی در باطــن تیــری
اســت کــه آمریــکای جنایتــکار و صهیونیســم رو بــه اضمحــال را هــدف گرفتــه و نشــانی واضــح از افــول بیچارگــی و
رسافکندگــی طرفــداران بــه اصطــاح آزادی بیــان اروپایــی و رسدمــداران دروغیــن دفــاع از حقــوق بــر اســت؛ آزادی بیانــی
کــه در غــرب بــه هــر فــردی اجــازه مــی دهــد وجــود خــدا ،حقیقــت مســیح (ع) ،موســی (ع) و متــام انبیــاء را بــه چالــش بکشــد
ولــی هــان فــرد قــادر نخواهــد بــود صحــت اطالعــات را کــه در مــورد هولوکاســت منتــر مــی شــود ،زیــر ســوال بــرد!
ممنوعیــت پرداخــن بــه هولوکاســت در جوامــع غربــی و آزادی بــرای اهانــت بــه ادیــان الهــی تناقــض
عجیبــی اســت کــه کشــورهای غربــی و اروپایــی حتــی زحمــت توجیــه آن را بــه خــود منیدهنــد!
بــر اســاس ایــن بیانیــه دانشــگاه تفــرش نیــز همصــدا و هــم پیــان بــا دیگــر مســلامنان جهــان ایــن اقــدام شــوم و شــنیع را قویــاً
محکــوم و از مســئولین کشــور بــه خصــوص دســت انــدرکاران سیاســت خارجــی ،برخــورد قاطــع و تجدیــد نظــر جــدی در روابــط
دیپلامتیــک و اقتصــادی بــا کشــور فرانســه را خواســتار اســت و از متامــی امــت مســلامن و پیــروان پیامــر عظیــم الشــأن
اســام (ص) بــه خصــوص جامعــه قرآنــی کشــور میخواهــد تحــت لــوای پرچــم اســام و قــرآن کریــم اتحــاد و انســجام خــود
را حفــظ و بــا درایــت و بصیــرت همچــون گذشــته مشــتی محکــم بــر دهــان یــاوه گویــان و ایــادی اســتکبار جهانــی بکوبنــد.
دانشگاهیان دانشگاه تفرش
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دانشگاه دلتنگ شماست
همه چیز برای حضور شما آماده بود اما ...
دانشگاه آماده استقبال از دانشجویان در سال جدید تحصیلی بود ،اما در پی شیوع ویروس کرونا ،نتوانسیم پذیرای شما در دانشگاه باشیم.
گزارش تصویری از «دانشگاه» تفرش تقدیم به نگاه پرمهرتان.
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