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عملکرد پژوهشی دانشگاه تفرش از سال  1390الی 1399

برگزاری بیش از  ۵۵۰جلسه تئوری در هفته
در سامانه آموزش مجازی دانشگاه تفرش

4

معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تفــرش از
برگــزاری بیــش از  ۵۵۰جلســه تئــوری در هفتــه در
ســامانه آمــوزش مجــازی ایــن دانشــگاه خبــر داد.
کارگاه خانواده مهدوی در دانشگاه
تفرش برگزار شد

6

همزمــان بــا فــرا رســیدن میــاد حضــرت فاطمــه الزهــرا (س)
کارگاه خانــواده مهــدوی روز چهارشــنبه  ۵۱بهمــن مــاه بــا
حضــور بانوان شــاغل در دانشــگاه در ســالن گردهمایــی کاریابی
برگــزار گردیــد.
دیدار اعضا کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر
شهرستان تفرش با امام جمعه

5

امــام جمعــه تفــرش در دیــدار بــا اعضــا کمیتــه دانشــجویی ســتاد دهــه
فجــر شهرســتان تفــرش عنــوان نمــود :تولیــد علــم آمیختــه بــا ایمــان،
اصلیتریــن رســالت دانشــگاهیان اســت .
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پرداخت بیش از  8میلیارد ریال تسهیالت به دانشجویان دانشگاه تفرش
مدیــر دانشــجویی دانشــگاه تفــرش از پرداخــت  ۸میلیــارد و
 709میلیــون و  500هــزار ریــال تســهیالت بــه دانشــجویان
ایــن دانشــگاه در نیمســال اول ســال تحصیلــی  1399خبــر داد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفرش،دکتــر ســعید
قربانعلــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت  :ایــن میــزان تســهیالت به
حــدود  733نفــر ازدانشــجویان از محــل اعتبــارات تخصیــص
یافتــه صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علوم،تحقیقــات و
فنــاوری بــه ایــن دانشــگاه پرداخــت شــده اســت.
دکترقربانعلــی افــزود :ایــن تســهیالت بــه دانشــجویان دوره
روزانــه و شــبانه ایــن دانشــگاه ،و بــه منظورافزایــش رفــاه و
کمــک در جهــت کاهــش مشــکالت دانشــجویان خصوصــا

کاهــش مشــکالت ناشــی ازشــیوع ویــروس کرونــا پرداخــت
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تســهیالت بنــا بــه ارائــه درخواســت
دانشــجویان در ســامانه صنــدوق رفــاه و تکمیــل پرونــده در
زمــان مشــخص شــده پرداخــت مــی شــود تصریــح کــرد:
تســهیالت دانشــجویی در قالــب وامهــای تحصیلــی ،شــهریه،
مســکن ،ضــروری و ویــژه دکتــری پرداخــت شــده اســت .
دکتــر قربانعلــی اظهــار امیــدواری کــرد :بــا افزایــش اعتبارات،
میــزان پرداخــت تســهیالت افزایــش و امــکان پرداخــت بــه
تعــداد بیشــتری از دانشــجویان نیــز فراهــم شــود.
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برگزاری بیش از  ۵۵۰جلسه تئوری در هفته در سامانه آموزش مجازی دانشگاه تفرش
مجــازی ایــن دانشــگاه خبــر داد.
دکتــر اســماعیل نظــری در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
گفــت :همچنیــن بیــش از  ۳۰جلســه عملــی همــکاران
هیــأت علمــی و مدرســان حــق التدریــس دانشــگاه در هفته
بــه صــورت مجــازی و برخــط در ایــن ســامانه برگــزار مــی
گــردد.
وی تصریــح کــرد :بیــش از هفــده هــزار جلســه تئــوری
و هفتصــد جلســه عملــی بــه صــورت مجــازی و برخــط
از آغــاز بیمــاری کرونــا تاکنــون در ایــن ســامانه برگــزار
معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تفــرش از برگزاری گردیــده اســت.
بیــش از  ۵۵۰جلســه تئــوری در هفتــه در ســامانه آمــوزش دکتــر نظــری ادامــه داد :در آغازیــن روزهــای شــیوع

ویــروس کرونــا ،برگــزاری کالسهــای دانشــجویان بــه
صــورت مجــازی بــا یــک ســرور آغــاز شــد .
معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تفــرش تصریــح
کــرد :بیشــترین پیــک تعــداد دانشــجویان در کالسهــای
درســی در یــک ثانیــه ،بیــش از هــزار و ســیصد دانشــجو
بــه صــورت آنالیــن بــوده اســت.
وی تأکیــد کــرد  :عــاوه بــر کالسهــای مجــازی
 ،جلســههای دفــاع از پایاننامــه و نیــز ســمینارهای
دانشــجویی و نشســت هــای هــم اندیشــی اســتادان نیــز بــا
اســتفاده از امکانــات و زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات
دانشــگاه تفــرش در حــال برگــزاری اســت.
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امام جمعه تفرش در دیدار با اعضا کمیته دانشجویی ستاد دهه
فجر شهرستان تفرش عنوان نمود:
تولید علم آمیخته با ایمان ،اصلیترین رسالت دانشگاهیان است
امــام جمعــه شهرســتان تفــرش گفــت :تولیــد علــم آمیختــه بــا ایمــان ،اصلیتریــن رســالت
دانشــگاهیان در عصــر کنونــی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تفــرش :حجــت االســام «حســین حاجیلــری» روز دوشــنبه
در دیــدار بــا اعضــا کمیتــه دانشــجویی ســتاد دهــه فجــر شهرســتان تفــرش بــا اشــاره بــه جهــش
و پیشــرفت هــای علمــی ایــران اســامی افــزود :امــروزه یکــی از مهمتریــن مولفــه هــای قــدرت
موضــوع علــم و فنــاوری اســت و کشــور در عرصــه هــای علمــی ماننــد تولیــد واکســن  ،فنــاوری
موشــکی و غیــره بســیار موفــق عمــل نمــوده اســت.
وی بیــا بیــان اینکــه یکــی از دغدغــه هــای مهــم امــام خمینــی (ره) تولیــد علــم همــراه بــا ایمــان
بــوده اســت اضافــه کــرد :انقــاب اســامی و همچنیــن دفــاع مقــدس در ســایه معنویــت بــه پیروزی
رســید و اینــک نیــز بایــد تمامــی تاثیــرات معنــوی انقــاب اســامی و همچنیــن تولیــد علــم همــراه
بــا معنویــت و ایمــان بــرای نســل دانشــجو و جــوان کشــور تبییــن گــردد.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه العالــی) در دانشــگاه تفــرش نیــز در ایــن
دیــدار گفــت :ایــران اســامی بــه برکــت انقــاب اســامی توانســته اســت در بحــث علــم و فناوری
در جهــان موقعیــت ممتــازی را کســب نمایــد.
حجــت االســام «محســن قربانــی» جهــش علمــی ایــران در بحــث نانــو ،ســلولهای بنیــادی و تولیــد
واکســن را بســیار ارزشــمند عنــوان نمــود افــزود :دانشــگاهیان بایــد ضمــن حفــظ ثمــرات ســرعت
علمــی ایجــاد شــده بــه برکــت انقــاب اســامی ،ضمــن اســتوار مانــدن بــه آرمانهــای انقــاب
اســامی ،در جهــت پیشــرفت و بالندگــی در عرصههــای علــم و معرفــت تــاش نماینــد.
ارائــه گــزارش از وضعیــت فرهنگــی ،آموزشــی و دانشــجویی توســط مســئوالن ســه دانشــگاه
دولتــی ،آزاد و پیــام نــور شهرســتان تفــرش از دیگــر برنامــه هــای ایــن دیــدار بــود کــه بــه همــت
کمیتــه دانشــجویی ســتاد دهــه فجــر شهرســتان تفــرش برگــزار گردیــد.
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برگزاری همایش پیاده روی و تجدید میثاق دانشگاهیان
شهرستان تفرش با شهدا در دانشگاه تفرش
در دومیــن روز از ایــام اهلل دهــه فجــر ،همایــش پیــاده روی و تجدیــد میثــاق دانشــگاهیان
شهرســتان تفــرش بــا شــهداصبح روز دوشــنبه  ۱۳بهمــن در دانشــگاه تفرش برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی،ایــن آییــن بــا رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی و بــا
حضــور فرمانــدار شهرســتان تفــرش ،فرمانــده ســپاه ناحیه مقاومت بســیج تفــرش ،هیات
رئیســه دانشــگاه تفــرش ،دانشــگاهیان شهرســتان و جمعــی از مســئولین محلی شهرســتان
در دانشــگاه تفــرش برگــزار گردید.
در ایــن مراســم کــه بــه همــت کمیتــه دانشــجویی ســتاد دهــه فجــر شهرســتان تفــرش
برگــزار گردیــد شــرکت کننــدگان پــس از طــی نمــودن مســیر میــدان ســردار شــهید
ســلیمانی تــا یادمــان شــهدای گمنــام دانشــگاه تفــرش بــا حضــور در یادمــان شــهدای
گمنــام دانشــگاه تفــرش بــه مقــام شــامخ ایــن شــهیدان ادای احتــرام نمودنــد.
عطــر افشــانی و غبارروبــی قبــور مطهــر شــهدای گمنــام دانشــگاه تفــرش و تجلیــل
ازخانــواده هــای معظــم شــهدای حملــه بمبــاران هوایــی شهرســتان تفــرش شــاغل در
دانشــگاه تفــرش « شــهید حســین محمودیــان « و «شــهید حســین شــاهمیری» از دیگــر
برنامــه هــای ایــن همایــش بــود .
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کارگاه خانواده مهدوی
در دانشگاه تفرش برگزار شد
همزمــان بــا فــرا رســیدن میــاد حضــرت فاطمــه الزهــرا (س)
کارگاه خانــواده مهــدوی روز چهارشــنبه  ۵۱بهمــن مــاه بــا
حضــور بانــوان شــاغل در دانشــگاه در ســالن گردهمایــی کاریابی
برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی سرپرســت نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری (مــد ظلــه العالــی) در انشــگاه تفــرش در ایــن آیین
ضمــن تبریــک فــرا رســیدن میــاد حضــرت فاطمــه (ع) و روز
مــادر بــه بانــوان گرامــی افزود:خانــواده کانــون اصلــی آرامــش و
مــادر ســکاندار ایجــاد آرامــش در کانــون گــرم خانــواده اســت.
حجــت االســام «محســن قربانــی» بــا بیــان ایــن کــه ایجــاد
آرامــش ،مــودت و رحمــت و تولیــد مثــل و بقــای نســل از
مهمتریــن شــاخص هــای خانــواده قرآنــی اســت تصریــح کــرد:
خانــواده بایــد محــل ســازندگی و شــکل گیــری شــخصیت
فــردی و اجتماعــی فرزنــدان باشــد کــه در ایــن راســتا مــادر دارای
وظیفــه ای خطیــر مــی باشــد.
وی افــزود :عقیــده محــوری ،تکلیــف محــوری ،دیــن محــور و
عــزت محــور بــودن مهمتریــن ویژگــی منتظــران واقعــی حضــرت
مهــدی عــج ا ...اســت.
سرپرســت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه
العالــی) در انشــگاه تفــرش مقدمــه رســیدن بــه جامعــه آرمانــی،
داشــتن خانــواده تکلیــف محــور اســت کــه از اینــرو حرکــت بــه
ســوی خانــواده تکلیــف محــور ضــروری اســت.
در ایــن آییــن کــه بــه همــت کمیتــه بانــوان ســتاد دهــه فجــر
دانشــگاه تفــرش برگــزار گردیــد از بانــوان شــاغل و خانــواده
معظــم شــهدا و ایثارگــران دانشــگاه تفــرش بااهــدا لــوح یادبــود و
جوایــزی تقدیــر شــد.
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ویژهبرنامههای دانشگاه تفرش به مناسبت گرامیداشت دهه فجر
همزمــان بــا فرارســیدن ایــاماهلل دهــه فجــر ،ویژهبرنامههــای
متنــوع فرهنگــی بــرای آشــنایی دانشــجویان بــا اهــداف
عالیــه فرهنگــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران
تــدارک دیدهشــد کــه بــا همــکاری کلیــه واحدهــای ایــن
دانشــگاه و بــه همــت کمیتــه دانشــجویی ســتاد دهــه فجــر
شهرســتان تفــرش برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،در چهــل و دومیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب اســامی برنامههــای متنوعــی ازجملــه
برگــزاری همایــش پیــاده روی و تجدیــد میثــاق بــا شــهدا
گمنــام دانشــگاه تفرش،برگــزاری نشســت علمــی تاثیــر
نشــاط و شــادابی زنــان بــر ســامت خانــواده ،برگــزاری
کارگاه آموزشــی خانــواده مهــدوی ویــژه بانــوان ،تجلیــل
از فرزنــدان و خواهــران و همســران شــهدا و جانبــازان
شــاغل در دانشــگاه تفــرش ،برگــزاری نمایشــگاه عکــس
از دســتاوردهای انقالب،برگــزاری مســابقه نقاشــی بــا
موضــوع انقــاب اســامی ایــران ویــژه فرزنــدان کارکنــان
و اســاتید دانشــگاه تفــرش ،دیــدار دانشــگاهیان تفــرش بــا
امامجمعــه شهرســتان،برگزاری ختــم مشــارکتی قــرآن
بــه شــکرانه چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی ازجملــه برنامههــای کمیتــه دانشــجویی در ایــن
ایــام اهلل بــود.
آذینبنــدی و فضاســازی دانشــگاه در ایــام ا ...دهــه مبارک

فجــر ،تولیــد محتواهــای فرهنگــی ،تبییــن
گام دوم انقــاب بــا مقایســه دســتاوردهای
انقــاب قبــل و بعــد از پیــروزی در ابعــاد
مختلــف علمــی ،سیاســی ،اجتماعــی و ، ...
برگــزاری نشســت هــم اندیشــی اســاتید بــا
مدضــوع جریــان شناســی نفــوذ در تاریــخ
معاصــر ایــران بــا تمرکــز بــر دوران پهلــوی
بــه همــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری( مــد ظلــه العالــی) و همــکاری دفتر
هــم اندیشــی اســتادان دانشــگاه تفــرش،
مشــاوره رایگان ویژه دانشــگاهیان دانشــگاه
تفرش،برگــزاری مســابقات ورزشــی و
مســابقات فرهنگــی ،کتابخوانــی و قرآنــی
ویــژه کارکنــان و دانشــجویان و مشــارکت
در برگــزاری جشــن میــاد کوثــر ویــژه
بانــوان ،مســابقه تفکــر قرآنــی ،برگــزاری
نمایشــگاه مجــازی مجموعــه کتــب بــا
محوریــت شــخصیت و بیانــات ســردار
دلها شــهید حــاج قاســم ســلیمانی،برگزاری
مســابقه تفســیر ســوره فجــر ویــژه خانــواده دانشــگاهیان تفــرش در ایــاماهلل دهــه فجــر بــود کــه بــه همــت ســتاد
دانشــگاه تفــرش و برگــزاری مســابقه عکاســی فجــر در گرامیداشــت دهــه فجــر دانشــگاه تفــرش و بــا رعایــت
قــاب ویــژه دانشــجویان از دیگــر برنامههــای دانشــگاه پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار گردیــد.

اطالعات کاربران و منابع در پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه ثبت گردید

برگزاری مراسم شهادت امام هادی النقی(ع)

رئیــس کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تفــرش از ثبت اطالعــات کاربری کتابخانــه مرکــزی از طریــق آیتــم « ورود کاربــر» و ســپس درگاه همزمــان بــا فرا رســیدن ســالروز شــهادت امــام هادی(ع) مراســمی
کلیــه دانشــگاهیان ( اعضــای هیــات علمــی ،کارکنــان و دانشــجویان) جســتجوی «منابــع دیجیتــال» از منابــع دیجیتــال موجــود بهــره منــد بــا حضــور مســئول محتــرم نهــاد رهبــری در دانشــگاه هــای اســتان
و کاربــرگ کلیــه منابــع ( کتــاب ،پایــان نامــه و لــوح فشــرده فارســی شــوند.
مرکــزی و مســئولین دانشــگاه تفــرش در مســجد حضــرت
و التیــن) در پورتــال کتابخانــه مرکــزی ( آذرســا) خبــر داد.
رئیــس کتابخانــه مرکــزی تصریــح کــرد:از دانشــگاهیان گرامــی ابوالفضــل ( ع) ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

دکتــر « حســن آریانپــور» در گفتگــو بــا روابــط عمومــی افزود:تاکنون درخواســت مــی شــود چنانچــه منابــع دیجیتــال و ایبوکهــای تخصصــی
فایــل پــی دی اف هــزار و  ۷۵۰عنــوان پایــان نامــه و حــدود  ۴۰۰بصــورت انبــوه در اختیــار دارنــد در قالــب لــوح فشــرده (ســی دی یــا
عنــوان ایبــوک در ســامانه آذرســا بارگــذاری و جهــت ارائــه خدمــات دی وی دی) بــه کتابخانــه مرکــزی ارســال فرماینــد تــا پــس از فراینــد
کتابخانــه ای کاربــران قابــل اســتفاده اســت.
آمــاده ســازی نســبت بــه بارگــذاری آنهــا اقــدام گــردد.
وی ادامــه داد :کلیــه دانشــگاهیان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه پورتــال

10

بهمن 1399
جمادی الثانی 1442

خبرنامه الکترونیکی دانشــگاه تفرش

kahabrnameh@tafreshu.ac.ir

سال دوازدهم

شامره

74

