


گزارش عملمکرد یکساله انجمن علمی مهندسی صنایع 
دانشگاه صنعتی قم

97-96در سال تحصیلی 



معرفی شورای مرکزی انجمن علمی صنایع

دبیر انجمن علمی و مسیول کمیته مسابقات: امیرحسین حسینی ثانی( 1•

مسیول کمیته اموزش: علی نایینی( 2•

مسیول کمیته بازدیدها : امیرمهدی غفوری( 3•

مسول کمیته نشریه: زهرا مظاهری( 4•

مسیول کمیته روابط عمومی و تبلیغات     : مریم السادات میرنظامی ( 5•



لبازدید از کارخانه پروفیل سازی اکسیرآسا برند ایده آ(1

نفز از دانشجویان درس تحلیل سیستم ها و با 20با شرکت 96آبانماه 23این بازدید در تاریخ •
.همراهی جناب آقای دکتر حاجیزاده برگزارگشت





ساعته اکسل مقدماتی12دوره آموزشی ( 2

نفر از دانشجویان ورودی های مختلف این رشته و سایر رشته ها از  20این دوره آموزشی با شرکت •
.هفته برگزار گشت4طی 96آذرماه 10تاریخ 





در آذرماه و ( free discussion)برگزاری دوره آمورشی ( 3
96دیماه 

که در  این دوره به صورت رایگان برای دانشجویان ورودی های مختلف مهندسی صنایع برگزار گشت•
آن دانشجویان دورهم جمع می شدند و با مکالمه به زبان انگلیسی به تقویت زبان خود می 

.هفته برگزار گشت8این دوره طی .پرداختند



چاپ اولین شماره از نشریه صمیم انجمن علمی مهندسی( 4
96صنایع در آذرماه 

اب آقای جن( صنایع،مهندسی،یادگیری،مدیریت)در حال حاضر سردبیر و مدیر مسیول نشریه صمیم•
.امیرحسین حسینی ثانی می باشد

،آرش  سپهر رستمی،امیرحسین بخشایشی:آقایان: اعضا هییت تحریریه این نشریه عبارت اند از•
زهرا :پژوهنده،علیرضامحمودی،علیرضا آقاجانی،مهدی اصل دهقان،امیرمهدی غفوری وخانم ها

مظاهری و مریم السادات میرنظامی





بازدید از کارخانه کیان مبتکر پارس در اوسط آذرماه و ( 5
96دیماه 

نوبت، برای دو  2طی ( تولید کننده وسایل سرمایشی و گرمایشی)بازدید از کارخانه کیان مبتکر پارس•
ی درس اصول مدیریت و تیوری سازمان دکتر حاجیزاده و همچنین درس اصول بازاریابی جناب آقا

.مهندس ابدالی محمدی صورت گرفت









96برگزاری جشن روز مهندس در اسفندماه ( 6



چاپ شماره دوم نشریه صمیم انجمن علمی مهندسی  (7
(ویژه نامه روز مهندس)96صنایع در اسفندماه



حضور درغرفه اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع(8
شگاه امین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در دان15در

علم و صنعت



در  ( Gams)ساعته نرم افزار گمز10برگزاری دوره آموزشی( 9
97اردیبهشت و خرداد 



و 19در ISO 9001ساعته 16برگزاری دوره آموزشی ( 10
اردیبهشت ماه26



روز تقدیر از اساتید رشته مهندسی صنایع به مناسبت( 11
اردیبهشت ماه12استاد در 







برگزاری سمینار بازاریابی جسورانه و مارکتینگ در( 13
97اردیبهشت ماه 





بازدید از کارخانه آذین اوپال تولید کننده ظروف  ( 14
97آشپزخانه در اردیبهشت ماه 

.تن از دانشجویان درس سیستم های اطالعات مدیریت صورت گرفت20این بازدید با حضور •



97در اردیبهشت ماه کارخانه نیکران موترز بازدید از ( 15





97برگزاری اولین دوره مسابقه ارایه برتر در خردادماه ( 16





در  97برگزاری ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود ( 17
97مهرماه 



برگزاری نمایشگاه مجازی  خرید و فروش کتب دست( 18
ماه دوم مهندسی صنایع در کانال تلگرامی انجم علمی در مهر

97



با  97برگزاری همایش معارفه جدیدالورودها در مهرماه( 19
حضور اعضا هییت علمی رشته مهندسی صنایع  





هاچاپ شماره سوم از نشریه صمیم ویژه نامه جدیدالورود( 20



در ( free discussion)برگزاری دوره اموزشی ( 21
97آبانماه،آذرماه 



ساعته اکسل پیشرفته با 20برگزاری دوره آموزشی ( 22
97همکاری بسیج دانشجویی در آبانماه 



97آبانماه 21برگزاری بازدید از کارخانه لوسی در (23

.تتن از دانشجویان درس اصول مدیریت و تیوری سازمان برگزارگش20این بازدید با حضور •





ژالبرگزاری بازدید علمی از کارخانه لبنیات شیر( 24

نفر از دانشجویان درس های طراحی ایحاد 40و با شرکت 97آبانماه 26این بازدید در تاریخ •

.صنایع و تحلیل سیستم ها و با حصور جناب آقای دکتر حاجیزاده برگزار گشت





با مقدماتی ساعته اکسل 20برگزاری دوره آموزشی ( 25
97همکاری انجمن کارافرینی در آذرماه 





97برگزاری دومین دوره مسابقه ارایه برتر در آذرماه ( 26






