
1397ورودي  –قابل توجه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تفرش   

همه ساله با شروع ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، حرکت دوباره و پرانرژي در مسیر پیشرفت علمی و توسعه پایدار 
زندگی بهتر و مهیا و رشد و تعالی در جامعه اسالمی آغاز می شود و در این میان دانشگاه بهترین فرصت براي آموختن، 

شروعی . آغاز بصیرتی جدید براي کسب علم و معرفت است ورود به دانشگاه، .شدن براي ورود به عرصه خدمت است
  .براي جوشش خالقیت و ترویج فرهنگ و علم آموزي همراه با اخالقیات در جهت رسالت تکریم خود و دیگران

 براي شما صمیمانه تبریک گفته و جنابعالی و خانواده محترم، به شروع دلنشین درس و دانشگاه راآغاز سال تحصیلی و 
  .آرزومندیماز درگاه خداوند متعال، دستیابی به مدارج عالی علمی، دینی و اخالقی، توام با موفقیت، بهروزي و سعادت 

را در دفتر زندگی لحظات و خاطره خوشی ... دانشجوي گرامی خواهشمند است موارد ذیل را به خاطر بسپارید تا ان شاا
  :خود ثبت نمایید

  تاریخ هاي مهم ویژه دانشجویان جدید الورود برنامه ها و 

 صبح 11:30تا  10:30ساعت در روز ثبت نام  والدین دانشجویانبرگزاري کارگاه تعامل دانشگاه و خانواده ویژه  -1
  ساختمان قلم چی  مقابل

  : به صورت ذیل تفریحی به صورت تور یکروزه تفرش گردي -اردوي فرهنگی برگزاري  -2

  خواهران نفره  40گروه  2 – 18تا  15ساعت  و  نفره  40گروه  2 – 12تا  9ساعت  مهرماه 8یکشنبه 

  برادراننفره  40گروه  2 – 18تا  15ساعت و  نفره 40گروه  2 – 12تا  9ساعت مهرماه  9دوشنبه 

نام و نام خانوادگی، شماره همراه، شماره  مهرماه 3تا تاریخ رکت در این اردو بایستی حداکثر عالقمندان به ش
) خانم رضایی (  08636241540و یا از طریق شماره  30002659007418دانشجویی و رشته خود را به سامانه پیامکی 

  .اعالم نمایند

انجمنهاي علمی دانشجویی به تفکیک رشته هاي تحصیلی در محل  آشنایی بابرگزاري جشنواره داخلی حرکت و  -3
  16صبح تا  9ساعت مهرماه  9و  8یکشنبه و دوشنبه   مقابل یادمان شهداي گمنام دانشگاه دائمی نمایشگاه

  :راههاي ارتباطی دانشجویان با مدیریت فرهنگی و اجتماعی

  08636241540: شماره تماس                                              com.gmail@92farhangitaut: پست الکترونیکی

  farhangitaut97: ایتا                  farhangitaut: پیام رسان سروش                fahangitaut@: کانال تلگرامی

  tafreshu96@: کانال تلگرامی          :ارتباطی خانواده ها با دانشگاه راه

  :سایتهاي مهم و ضروري فرهنگی

  ir.ac.tafreshu.mehr://http: ثبت روزمه فرهنگی دانشجویان  عضویت و سایت اتوماسیون فرهنگی مهر جهت 

  fa/ir.ac.tafreshu.cultural://http: وبسایت مدیریت فرهنگی و اجتماعی


