معرفــی  ۲تــن از اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه تفــرش بــه عنــوان
ـور در
ـر کشـ
ـی برتـ
ـات علمـ
ـای هیـ
اعضـ
همــکاری بــا جامعــه و صنعــت
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پیام دانشگاهیان در محکومیت ترور دانشمند هسته ای

3

نشست بصیرت فاطمی در دانشگاه تفرش برگزار شد

7

با حضور مجازي رئیس مرکز طرح هاي کالن ملی فنـاوري معاونـت علمـی و فنـاوري ریاسـت جمهوري ؛

پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه تفرش تجلیل شدند
افتخار آفرینی دانشگاه تفرش در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی در سال ۹۹

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت روز پرستار 4

در ایــن آییــن کــه بــا حضــور اســتاندار مرکــزی و بــه صــورت مجــازی در اســتانداری مرکــزی برگـزار گردیــد ،دکــر رامیــن مهــدی پــور دانشــیار گــروه دکتــر حمیدرضــا صبــا رئیــس دانشــگاه در پیامــی فــرا
مهندســی مکانیــک دانشــگاه تفــرش بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتان در حــوزه فنــی و مهندســی اســتان مرکــزی مــورد تجلیــل قـرار گرفــت.
رســیدن والدت بــا ســعادت حضــرت زینــب (س) و روز
در آییــن تجلیــل از پژوهشــگران برتــر اســتان ،از پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده اســتان مرکــزی در ســال  ۹۹بــا اهــدای لــوح و جایــزه تجلیــل بــه پرســتار را تبریــک گفــت.

عمــل آمــد.

مراسم مجازي روز دانشجو در دانشگاه
تفرش برگزار شد

5

همزمــان بــا فــرا رســیدن  16آذر آییــن گرامیداشــت روز دانشــجو عصــر روز
یکشــنبه  16آذرمــاه بــا بــا حضــور دکتــر ســید نظــام الدیــن موســوی عضــو
کمیســیون اصــل نــود مجلس شــورای اســامی و اعضای هیات رئیســه دانشــگاه
بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه تفــرش بــه صــورت مجــازی برگزارشــد.

گزارش عملکرد یکساله حوزه پژوهش
و فناوري دانشگاه تفرش

3

همزمــان بــا فرارســیدن هفتــه پژوهــش و فنــاوری خالصه ای از دســتاوردها
و فعالیــت هــای پژوهشــی دانشــگاه تفــرش در یــک ســال اخیــر و همچنین
عملکرد پژوهشــی دانشــگاه از ســال  1390الی  1398تشــریح شــد.

2
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معرفی  ۲تن از اعضای هیات علمی دانشگاه تفرش به عنوان
اعضای هیات علمی برتر کشور در همکاری با جامعه وصنعت

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش ،دکتــر محمدرضــا برومنــد عضــو هیــات
علمــی دانشــکده مهندســی عمــران و دکتــر محمدرضــا میــوه عضــو هیــات علمــی
دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه تفــرش از ســوی دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت
وزارت علــوم ،بــه عنــوان اعضــای هیــات علمــی برتــر کشــور در همــکاری جامعــه بــا
صنعــت معرفــی و نــام آنــان در کتــاب اعضــای هیــات علمــی برتــر در همــکاری بــا جامعــه
و صنعــت منتشــر شــد.
در ایــن کتــاب حــدود  ۱۴۰عضــو هیــات علمــی کــه از ســوی دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها
و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بــه عنــوان اعضــای هیــأت علمــی برتــر در همــکاری بــا
جامعــه و صنعــت شــناخته شــدهاند ،معرفــی و ســوابق و دســتاوردهای مهــم آنهــا تشــریح
شــده اســت.

با حضور مجازی رئیس مرکز طرح های کالن ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ؛

پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه تفرش تجلیل شدند
آییــن تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر دانشــگاه
تفــرش بــه صــورت مجــازی بــا حضــور و ســخنرانی
دکتــر محمدحســین بهشــتی رئیــس محتــرم مرکــز طــرح
هــای کالن ملــی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری روز دوشــنبه ۲۲دی مــاه برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،در ایــن مراســم کــه
بــه علــت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی تنهــا بــا
حضــور اعضــاء هیــات رئیســه برگــزار و همزمــان در
ســامانه آمــوزش مجــازی دانشــگاه تفــرش پخــش مــی
گردیــد ،رئیــس دانشــگاه تفــرش در پیامــی کــه توســط
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه قرائــت
گردیــد ،گفــت :پژوهــش عامــل مهمــی در تولیــد
دانــش ،دانایــی و پیشــرفت جامعــه انســانی اســت و
میــزان پژوهــش هــای انجــام شــده در جامعــه شــاخص
توســعه یافتگــی آن جامعــه محســوب مــی شــود.
دکتــر حمیدرضــا صبــا بــا بیــان اینکــه دانشــگاه تفــرش
در ســال جــاری نیــز ماننــد ســال هــای گذشــته در حــوزه
پژوهــش افتخارآفریــن بــوده اســت افــزود :در یــک ســال
اخیــر  ،امــور پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه ،بــا تــاش
پژوهشــگران ،محققان ،اعضای هیات علمی ،دانشــجویان
و مســئوالن بــا رشــد کیفــی و کمی همــراه بوده اســت که
کســب عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتان مرکــزی و معرفــی
دو نفــر از اعضــای هیات علمی دانشــگاه تفــرش به عنوان

اعضــای هیــات علمــی برتــر کشــور در همــکاری جامعــه
بــا صنعــت از توفیقاتــی اســت کــه طــی مــدت یکســال
گذشــته از ســوی ایــن معاونــت حاصــل گردیــده اســت.
وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــاش و
همــت پژوهشــگران ،نــوآوران ،اســاتید ،فرهیختــگان
و دانشــجویان دانشــگاه ،شــاهد موفقیــت هــای
چشــمگیر دانشــگاه در عرصــه پژوهــش بــوده و
بتوانیــم بــا اســتفاده از خــرد جمعــی موجبــات ارتقــاء
مرتبــه پژوهشــی دانشــگاه تفــرش را فراهــم آوریــم.
ارائــه گــزارش توســط دکتــر علــی محمــد فتوحــی
مدیــر امــور پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه در
خصــوص دســتاوردها و فعالیتهــای حــوزه پژوهــش
و فنــاوری دانشــگاه در یکســال اخیــر و همچنیــن
ســخنرانی دکتــر محمــد حســین بهشــتی رئیــس محتــرم
مرکــز طــرح هــای کالن ملــی فنــاوری معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهوری بــا عنوان «آشــنایی با معاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری جهــت تعامــات
بهتــر اعضــای هیــأت علمــی» از دیگــر برنامــه های آییــن
تجلیل ازپژوهشــگران و فناوران برتر دانشــگاه تفرش بود.
در ایــن آییــن از اعضــاء محتــرم هیــات علمی پژوهشــگر
و فنــاور برتــر دانشــگاه؛ آقایــان دکتــر رامیــن مهــدی
پــور بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر دانشــگاه در حــوزه فنــی
مهندســی بــا رتبــه اول ،دکتــر حامــد ثقفــی پژوهشــگر

برتــر دانشــگاه در حــوزه فنــی مهندســی بــا رتبــه دوم،
دکتــر حســین حیــدری پژوهشــگر برتــر دانشــگاه در
حــوزه فنــی مهندســی بــا رتبــه ســوم ،دکتــر محمدرضــا
میــوه و دکتــر امیــر مصیبــی پژوهشــگران شایســته تقدیــر
در حــوزه فنــی مهندســی ،دکتــر محمــد حبیبــی و دکتــر
محمدعلــی مهرپویــا پژوهشــگران شایســته تقدیــر در
حــوزه علــوم پایــه ،ســجاد گل زردی پژوهشــگر برتــر در
حــوزه دانشــجویی ،و کارمنــدان محتــرم دانشــگاه آقایــان
نبــی اهلل باقــری ،محمــد رجبــی ،اکبــر جعفــری ،حســین
حــاج محمــدی و خانــم فاطمــه شــوخی بیگــی بــه عنــوان
کارمنــدان فعــال شایســته تقدیــر در حــوزه پژوهــش و
فنــاوری ،قدردانــی و تجلیــل بــه عمــل آمــد.
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دانشگاهیان دانشگاه تفرش با صدور پیامی اقدام تروریستی در به شهادت رساندن دانشمند هسته ای کشور ،شهید دکتر
فخری زاده را محکوم کردند:
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فعالیت هاي دانشجویی در ماهی که گذشت

پیام تبریک رئیس دانشگاه تفرش
به مناسبت روز پرستار

نامگــذاری ســالروز والدت بــا ســعادت حضــرت
زینــب (س) ،بــه نــام « روز پرســتار» فرصتــی مغتنــم
بــرای قدردانــی از زحمــات شــبانه روزی جامعــه
پرســتاری و ارج نهــادن بــه ایثــار و مجاهــدت هــای
ایــن قشــر خــدوم اســت.
امــروز پرســتاران ایــران اســامی بــا تأســی از
بــزرگ پرســتار عالــم ،حضــرت زینــب کبــری
(س) ،در مقابلــه بــا ویــروس منحــوس کرونــا،
رســالت و تعهــد ســنگینی در قبــال ســامت جامعــه
بــه عهــده دارنــد کــه در ایــن راســتا ســامتی خــود
را نیــز در کــف اخــاص گذاشــته انــد و نمونـهای
بــارز از صبــر را در مســیر نظــام ســامت کشــور بــه
نمایــش گذاشــته انــد .
اینجانــب ضمــن ســپاس و قدردانــی از خدمــات
صادقانــه کادر ســختکوش پرســتاری ،میــاد بــا
ســعادت الگــوی صبــر و عشــق و ایثــار ،حضــرت
زینــب (س) و روز پرســتار را بــه تمامــی پرســتاران
کشــور علــی الخصــوص پرســتاران گرانقــدر و
پــر تــاش شهرســتان تفــرش تبریــک و تهنیــت
عــرض نمــوده و مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را
از مجاهدتهــای ارزنــده ایــن قشــر شــریف در
مبــارزه بــا ویــروس منحــوس کرونــا ابــراز داشــته و
توفیــق روزافــزون همــه پرســتاران زحمتکــش را از
درگاه خداونــد متعــال مســألت دارم.
حمیدرضا صبا
رئیس دانشگاه تفرش

مــاه هــاي آذر و دي در حالــی بــه پایــان رســید کــه
دانشــگاه در ایــن مــدت شــاهد رویدادهــا و اخبـــار
گونـــاگونی بـــود؛
بیشــترین رنــگ و بــوي اخبــار فعالیــت هــاي دانشــجویی
در ماهــی کـــه گذشـــت متـــاثر از نشـــاط دانشـــجویان
دربرگــزاري مســابقات فرهنگــی و مذهبــی بــه مناســبت
فــرا رســیدن ســالگرد
شــهادت ســردار ســلیمانی و
ایــام فاطمیــه بــود.
بــه گــزارش روابــط
عمومــی ،برگــزاري چالــش
عکاســی یلــدا در خانــه
مــی مانیــم توســط کانــون
هــال احمــر ،برگــزاري
مســابقه میــوه آرائــی
بــه مناســبت شــب یلــدا
توســط مدیریــت فرهنگــی،
حضــور تعــدادي از اعضاي
کانــون هــال احمــر بــه
اتفــاق جمعــی از مســئولین
محلــی در بیمارســتان
والفجــر شهرســتان تفــرش
و اهــدا شــاخه گـــل بـــه
پرســـتاران و مدافعــان
ســامت بــه مناســبت روز
پرســتار ،برگــزاري مســابقه
نویســندگی «مــرد میــدان»
یادواره ســردار دلهـــا ویـــژه
دانشــجویان سراســر کشــور توســط معاونــت فرهنگــی و
مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه  ،برگــزاري مراســم مجــازي
شــام شــهادت حضــرت زهــرا(س) بــه میزبانــی دانشــگاه
تفــرش ،برگــزاري مســابقه کتـــابخوانی «آیینـــه فضـــائل»
توســـط نهــاد رهبــري و هیئــت محبــان اهــل بیــت (ع)
بــه مناســبت فــرا رســیدن ایــام ســوگواري حضـــرت
زهـــرا(س) ،انتشـــار فراخــوان برگزاري «نهمین جشــنواره
درون دانشــگاهی رویــش» ویــژه آثـــار و توانمنـديهـــاي

هنـــري ،ادبـــی و فرهنگــی دانشــجویان و کانــون هــاي
فرهنگــی توســط معاونــت و مدیریــت فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه ،برگــزاري پویــش فاطمیــه مهــدوي
بــه مناســبت ایــام فاطمیــه و ســه شــنبه مهــدوي همـــراه
بـــا ماشـــین نویســـی و توزیـــع رز ق معنوي در دانشــگاه،
برگــزاري آییــن معارفــه دانشــجویان نــوورود رشــته هــاي

مهندسی مکانیـــک بـه همـت گـــروه مهندسی و مکانیک
و مهندسی شیمی به همـــت مـــدیریت فرهنگـی و انجمـن
علمـــی مهندســـی شـــیمی از مهمتریــن فعالیتهــاي مذهبی،
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــجویان در مــاه هــاي آذر و دي
بــود کــه در ســایه کرونــا و
عــدم حضــور دانشــجویان در بســتر فضــاي مجــازي
برگــزار گردیــد.
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مراسم مجازی روز دانشجو در دانشگاه تفرش برگزار شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،رئیــس دانشــگاه
تفــرش در پیامــی کــه توســط دکتــر پارســیان معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه در ایــن همایــش
قرائــت شــد،گفت ۱۶ :آذر مــاه ســال  ۱۳۳۲در
فرهنــگ سیاســی مــردم ایــران یــادآور شــهادت ســه
تــن از دانشــجویان اســتکبار ســتیز اســت کــه توانســتند
بــا آرمــان خواهــی خود ضمــن خلــق حماســه ماندگار
نامــی را برازنــده شــانزدهمین روز آذرمــاه در تاریــخ
معاصــر و در قلــب مــا ایرانیــان حــک نماینــد.
دکتــر حمیدرضــا صبــا ضمــن گرامیداشــت یــاد و
خاطــره شــهدای جنبــش دانشــجویی و تبریــک ایــن
روز بــه دانشــجویان فرهیختــه دانشــگاه تفــرش
افــزود :امــروز نیــز دانشــجویان و یکایــک
اعضــای جامعــه دانشــگاهی مــا بــا الهــام از
پیــام مانــدگار  ۱۶آذر و در ادامــه همان مســیر،
بــه ســوی آینــدهای روشــن و امیدبخــش گام
برم ـی دارنــد.
وی اظهــار امیــدواری نمــود دانشــجویان بــا
فراگیــری علــم ،دانــش ،اخــاق و بصیــرت
سیاســی در ســایه منویــات مقــام معظــم
رهبــری» مــد ظلــه العالــی» در مســیر آرمــان
هــای انقــاب اســامی حرکــت نمــوده و
موجبــات شــکوفایی کشــور عزیزمــان ایــران
اســامی را فراهــم نماینــد.
عضــو کمیســیون اصــل نــود مجلــس شــورای
اســامی نیــز در ایــن آییــن گفــت:در  16آذر
 1332بــذر جنبــش دانشــجویی در ایــران بــا دفــاع از
اســتقالل کشــور و مقابلــه بــا اســتکبار شــکل گرفــت.
دکتــر ســید نظــام الدیــن موســوی در ایــن همایــش
بــا بازخوانــی وقایعــی کــه موجبــات شــکل گیــری
جنبــش دانشــجویی در ایــران را فراهــم نمــود افــزود:
عامــل اصلــی وقــوع  16آذر  32اعتــراض بــه ســفر
نیکســون معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا بــود کــه
دولتــش در  28مــرداد 1332در ایــران کودتــا کــرده
بــود و ایــن امــر نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه
ریشــه برخــورد امریــکا بــا ایــران یــک عقبــه و امتــداد
تاریخــی دارد و تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت.
سرپرســت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در

دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن آییــن گفــت :نثــار خــون
و و مقاومــت ســه شــهید دانشــجو در  16آذر 1332
باعــث شــد تــا دانشــجویان در راســتای هویــت اصلــی
خــود یعنــی اســتکبار ســتیزی و مقاومــت در برابــر
اســتکبار حرکــت نماینــد.
حجــت االســام «محســن قربانــی» کســب علــم و
معرفــت ،مجهــز شــدن بــه اخــاق و معنویــت در بعــد
خودســازی معنــوی و انتخــاب الگــو و تهذیــب نفــس
و داشــتن بصیــرت سیاســی را ســه مولفــه مهــم هویــت
صنفــی دانشــجویان بــر اســاس بیانیــه گام دوم انقــاب
اســامی عنــوان نمــود.

تشــریح طــرح راه مهندســی توســط مســئول پژوهــش و
فنــاوری بســیج دانشــجویی اســتان مرکــزی ،بازخوانــی
تاریــخ مبــارزات دانشــجویی توســط مســئول بســیج
دانشــجویی دانشــگاه تفــرش و جلســه پرســش و پاســخ
دانشــجویی بــا هیــات رئیســه از مهمتریــن برنامــه هــای
جانبــی همایــش روز دانشــجو در دانشــگاه تفــرش بــود
کــه بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه تفــرش و
بــا همــکاری نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری و
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی بــه صــورت مجــازی
برگزارشــد.

سال دوازدهم

شامره

73

5

تجلیل از پرستاران و مدافعان سالمت توسط
هیات رئیسه دانشگاه
بــه مناســبت فــرا رســیدن میــاد حضــرت زینــب(س) و روز پرســتار اعضــای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا حضــور در محــل کار همکارانــی کــه همســران و خانــواده آنــان
پرســتار مــی باشــند از خدمــات بــی شــائبه پرســتاران محتــرم بــا اهــدا گل و لــوح
تقدیــر تجلیــل بــه عمــل آوردنــد.
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گرامیداشت اولین سالگرد شـهادت سـردار سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی در دانشگاه تفرش
در راستاي گرامیداشت اولـــین ســـالگرد شـــهادت
سـردار سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی و هـم رزمـان
شـــهیدش و همچنـــین دهــه بصیــرت برنامــه هــاي
متنوعــی در دانشــگاه تفــرش برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمــومی دانشــگاه تفــرش؛
صــدور و انتشــار بیانیــه بــه مناســبت روز جهــانی
مقاومــــت و نخســــتین سالگرد شـــهادت ســـردار
سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی توسـط دانشـگاهیان و
تشـکل هـاي دانشـجویی (بسـیج و انجمـن اسـالمی)
و انعکـاس در سـایت دانشـگاه و فضـاي مجـازي،
ارائـــه مجموعـه تصـــویري چلچـراغ بـــه صـورت
مجموعـــه پوســـترهایی از وصـیت نامـه ســـردار و
بارگـــذاري آن هـــر شـــب در کانـــال فرهنگیـاران
دانشـــگاه تفـــرش در ایتـــا و تلگـــرام واینستاگرام،
برگــزاري مســـابقه مـــرد میـــدان بـــه صـــورت
کشـــوري ویـــژه دانشـــجویان سراســـر کشـــور بـا
موضـوعات خـاطره ،دلنوشــته ،داســتان از ســردار
دلهــا توســط معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی،

تهیــه و تولیــد محتواهــاي فرهنگــی(پادکســت،
اســــتوري و موشــــن گرافــــی) در خصــــوص
ســردار شــهید ســلیمانی و بارگــذاري در کانــال
توســــط مــــدیریت فرهنگـــی و روابـــط عمـومی
دانشـگاه ،بروزرسـانی کانـال هـاي دانشـگاه (کانـال
رسـمی دانشـگاه ،فرهنگیـاران و نهـاد رهبــري) بــا
بارگــذاري پوســترهاي مناســبتی و محتــوایی از
بیانــــات ســــردارحاج قاســم ســــلیمانی ،انتشــار
بیانیــــه بــه مناســــبت اولــین ســــالگرد شــهادت
ســردار ســلیمانی توســط دانشــگاهیان و تشــکل
هــــاي دانشــجویی (بســیج و انجمــــن اسالمی) ،
فضاسازي و تبلیغـــات محیطـــی و نصـــب بنـــر در
دانشـــگاه ،برگـــزاري نشســـت بصـــیرت فـــاطمی
بـــه همـــت بســـیج کارکنـــان و اســـاتید دانشـــگاه
بـــه صـــورت مجـــازي ،گلبـــاران و عطـــر افشـانی
مزارشـــهداي گمنـــام دانشـــگاه ،مشـــارکت در
برگــزاري مراســـم گرامیداشـــت اولـــین ســـالگرد
شـــهادت شـهید حـاج قاســـم سـلیمانی در مصـلی

والیـت شهرسـتان تفـرش و پخــش زنــده مراســم
از صــــفحات مجــازي نهــاد رهبــــري دانشــگاه
تفــــرش ،برگــزاري مســابقه کتــــابخوانی ویــژه
دانشـگاهیان بـه مناسـبت شـــهادت سـردار سـپهبد
حـاج قاسـم سـلیمانی توسـط نهـاد رهبـري دانشـگاه
تفـــرش ،انتشـار ویـژه نامـه فـانوس(ویـژه کـودك
و نوجـــوان) بـــه مناسـبت ایـام فاطمیـــه و سـالگرد
شـــهادت ســـردار ســـپهبد حـــاج قاســـم ســلیمانی
توســط نهاد رهبري دانشـــگاه تفـــرش ،برگـــزاري
نشسـت هـــم اندیشـی اسـاتید بـا عنـــوان مقاومـت
راه رسـیدن بـه تمـدن اسـالمی بـا سـخنرانی سـردار
سـنایی راد معـاون سیاسـی دفتـر عقیـدتی سیاسـی
فرمانـــدهی کـــل قـــوا در ســـالروز شهادت سـردار
سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی بـه صـورت مجـازي
از مهمتـــرین برنامـــه هـــاي گرامیداشـــت اولـــین
ســـالگرد شــهادت شــهادت ســردار ســپهبد حــاج
قاســم ســلیمانی در دانشــگاه تفــرش بــود.
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نشست بصیرت فاطمی در دانشگاه تفرش برگزار شد
بــه مناســبت فــرا رســیدن ایــام فاطمیــه و حماســه نهــم
دی نشســت بصیــرت فاطمــی بــا گرامیداشــت یــاد و
خاطــره ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و شــهید
ابومهــدی المهنــدس در ســالن گردهمایــی کاریابــی
دانشــگاه تفــرش به صورت مجــازی برگــزار گردید.
بــه گــزارش روابط عمومــی دکتر نبــی اهلل گودرزوند
چگینــی معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه تفــرش
در ایــن مراســم ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره
ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی  ،شــهید سلیمانی
را الگویــی ارزشــمند بــرای همــه جوانــان و رهنمونی
گرانبهــا بــرای همــه پاســداران انقــاب دانســتند.
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه تفــرش
نیــز در ایــن مراســم گفــت :ســردار شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی گنجینــه ای ارزشــمند از
تجربیــات جنــگ و فرمانــده ای والیــت مــدار بــود.
دکتــر «علــی پارســیان « افــزود :بــا شــهادت ســردار
ســلیمانی نــور الهــی خامــوش نگردیــد و مــوج
جهانــی مقاومــت روز بــه روز توفنــده تــر گردیــد.
وی بــا بیــان اینکه دشــمنان از فهم رمز و راز شــهادت
شــهید ســلیمانی عاجــز مــی باشــند ادامــه داد :در
عاشــورای حســینی نیــز دشــمنان بــا همیــن گمانهــای
باطــل خــود ســید الشــهدا (ع) و یــاران باوفایــش را به

شــهادت رســاندند امــا امــروز پــس از گذشــت 1400
ســال از آن تاریــخ  ،امــام حســین (ع) در گیتــی طنین
انــداز اســت و افــکار و اندیشــه هــای او در روح و
جــان انســانها نفــوذ کــرده و معجــزه مــی آفرینــد.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری (مــد
ظلــه العالــی ) نیــز در ایــن مراســم والیــت مــداری را
شــاخص مهم در مکتب شــهید حاج قاســم ســلیمانی
عنــوان نمــود و افــزود :داشــتن روحیه فــداکاری ،نوع
دوســتی و تــاش بــرای ســربلندی شــیعه مهمتریــن
ویژگــی اخالقــی شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــود.
حجــت االســام «محســن قربانــی» افــزود:
ایســتادگی در برابــر آرمــان هــا ،والیتمــداری
و داشــتن بصیــرت فاطمــی را از مهمتریــن
شــاخصه هــای مهــم انســان هــای مهــم اســت.
در پایــان ایــن مراســم کــه بــه همــت بســیج اســاتید
و کارکنــان دانشــگاه تفــرش و بــا رعایــت پروتــکل
هــای بهداشــتی برگــزار گردیــد مســئوالن دانشــگاه
تفــرش بــه اتفــاق رئیــس اداره تبلیغــات اســامی
ومســئول حــوزه شــهید بهشــتی ناحیــه مقاومت بســیج
شهرســتان تفــرش ضمــن ادای احتــرام به مقام شــامخ
شــهدای گمنــام ،یادمــان شــهدای گمنــام دانشــگاه
تفــرش را غبارروبــی و گلبــاران نمودنــد.

برگزاری ضیافت اندیشه اساتید
با موضوع « اخالق آموزش با تاکید بر آموزش مجازی »
بــه همــت دفتــر هــم اندیشــی اســاتید دانشــگاه
تفــرش ،وبینــار نشســت دانــش افزایــی بــا
موضــوع «اخــاق آمــوزش بــا تاکیــد بــر آمــوزش
ت مجــازی و بــا حضــور دکتــر
مجــازی» بصــور 
محمدجــواد فــاح (مدیــر گــروه و دانشــیار گــروه
پژوهشــی اخــاق اســامی دانشــگاه معــارف
اســامی) بــه مــدت  16ســاعت برگــزار گردیــد.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن ایــام ،دو نشســت هــم
اندیشــی بــا موضوعــات «داللــت هــای راهبــردی

جغرافیــای تشــیع» بــا ســخنرانی دکتــر احمــد
رهــدار (عضــو هیــات علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم)
و وبینــار «بررســی آخریــن وضعیــت منطقــه» بــا
ســخنرانی دکتــر محمدصــادق کوشــکی (عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه تهــران) بــا همــکاری
دفترهــم اندیشــی اســتادان دانشــگاه زنجــان برگــزار
گردیــد.
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