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وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری: ماموریــت 
ــای  ــت ه ــی از اولوی ــده پژوه ــی وآین گرای

ــت. ــور اس ــی در کش ــوزش عال آم
ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی دکترغالم
ــت  ــم گفــت: ماموری ــد از دانشــگاه صنعتــی ق بازدی
گرایــی و آینــده پژوهــی بایــد در اولویــت کار 
آموزش عالــی قــرار گیــرد تــا فنــاوری هــای کشــور 

ــود. متحــول ش
دکترغالمــی ضمــن بازدیــد از دانشــگاه صنعتــی قــم 
ــا افزایــش تعــداد دانشــگاه هــا و مجتمــع  گفــت: ب
ــگاه  ــوزش ن ــت آم ــه کیفی ــد ب ــی بای ــای آموزش ه
ویــژه ای داشــته باشــیم. البتــه بــا توجــه به شــرایط 
کنونــی کشــور بایــد از منابــع مالــی دولــت بهینــه 
اســتفاده کــرد کــه بــا درآمــد زایــی دانشــگاه هــا و 
حمایــت هــای دولــت مــی تــوان کیفیــت آموزشــی 

و پژوهشــی را ارتقــا داد.
وزیــر علــوم در جمــع مســئولین و اســاتید دانشــگاه 
ــه  ــاوری ب ــول فن ــا تح ــت: در دنی ــم گف ــی ق صنعت
ســرعت انجــام مــی شــود بــه حــدی کــه از امــروز 
مــی بایســت افــق 1۰ ســاله علــم و فنــاوری را رصــد 
کنیــم. بــه عنــوان مثــال رشــته هایی ماننــد هــوش 
ــت  ــده را تح ــمند آین ــت هوش ــی و مدیری مصنوع
ســلطه مــی گیرنــد. دانشــگاه های مــا نبایــد از ایــن 

موضــوع غافــل شــوند.
ــد  ــا بای ــگاه ه ــالن دانش ــارغ التحصی ــزود: ف وی اف
ــوص  ــن خص ــند. در ای ــاغل باش ــا ش ــن ی کارآفری
در  دانشــجویان  کارآمــوزی  بــا  علــوم  وزارت 
ــاتید  ــرای اس ــی ب ــت مطالعات ــاد فرص ــت، ایج صنع
ــذب  ــرای ج ــتر را ب ــف بس ــع مختل ــوان درصنای ج

دانشــگاهیان در بــازار کار مهیــا کــرده اســت.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــا اشــاره بــه افزایــش 
چشــمگیر آمــار مقــاالت اعضــای هیــات علمــی ایــن 
دانشــگاه گفــت: هــدف مــا در دانشــگاه صنعتــی قــم 
ایــن اســت کــه بــا ارتبــاط هرچــه بیشــتر دانشــگاه 
بــا صنایــع مختلــف فاصلــه صنعــت و دانشــگاه را بــه 

ــانیم. حداقل برس

بازدید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از دانشگاه صنعتی قم
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه توســعه 
ــد  ــه م ــه ب ــا توج ــت: ب ــور گف ــی در کش ــوزش عال آم
ــرار دادن کیفیــت آمــوزش، جــذب دانشــجویان  نظــر ق
ــی باشــد.  ــوم م ــای وزارت عل خارجــی یکــی از برنامه ه
ــرش  ــت پذی ــای الزم جه ــه معیاره ــی ک ــگاه های دانش
دانشــجویان خارجــی  را داشــته باشــند ، بــا حمایــــت 
ــی  ــن الملل ــوی بی ــمت و س ــه س ــوم ب ــای وزارت عل ه

ــت.  ــد رف شــدن خواهن
ــودن  ــه جــوان ب ــا اشــاره ب ــر منصــور غالمــی ب دکت
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: جــوان گرایــی در 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــیار م ــوم بس ــه وزارت عل مجموع
ــن  ــر میانگی ــد ســال اخی ــه در چن ــه حــدی ک اســت ب
ســن رؤســای دانشــگاه هــا تــا 11 ســال کاهــش داشــته 

اســت.
دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم 
ــز  ــد را متمای ــر و امی ــت تدبی ــی در دول ــوزش عال ،آم
ــالح  ــاهد اص ــن دوره ش ــزود: در ای ــرد و اف ــداد ک قلم
و  گرایــی  ماموریــت  فرهنــگ  توســعه  ســاختارها، 
کارآفرینــی در بیــن دانشــگاهیان و ایجــاد فضایــی آرام 
بــرای فعالیــت هــای دانشــجویی در دانشــگاه هــا بــوده 

ــم. ای
وی در خصــوص دانشــگاه در حــال توســعه صنعتــی قــم 
ــا  گفــت: اســاتید جــوان و نخبــه و کارکنــان جــوان و ب
ــا ســایر دانشــگاه  ــن دانشــگاه ب ــز ای ــزه وجــه تمای انگی

هــا اســت.
وی اســتقرار دانشــگاه صنعتــی قــم را در بیــن ۷ شــهرک 
صنعتــی در اســتان بســیار اســتراتژیک دانســت و گفــت: 
ــتارتاپ  ــگاه اس ــتراکی و باش ــای کار اش ــاد فض ــا ایج ب
هــا بــرای اولیــن بــار در اســتان از ایــده هــای نوآورانــه 
اســاتید، دانشــجویان و پژوهشــگران حمایــت مــی کنیم.

 وی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه هــای همــکاری 
علمــی و پژوهشــی دانشــگاه بــا مراکــز مختلــف گفــت:  
8۰ درصــد دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی قــم بــا 
مهــارت آمــوزی در دوران تحصیــل توانســته انــد جــذب 

ــازار کار شــوند. ب
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      در راســتای توســعه پایــدار علمــی و رفــع نیازهــای داخلــی کشــور در ســال رونــق تولیــد، تفاهــم نامــه همــکاری 
بیــن مرکــز دولتــی نخبــه پــرور شــهید فهمیــده و دانشــگاه صنعتــی قــم منعقــد شــد.

در ســال رونــق تولیــد جهــت اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان، توســعه علمــی و رفــع نیازهــای داخلــی کشــور، تفاهــم نامــه 
همــکاری بیــن دفتــر شــهید فهمیــده اســتان و دانشــگاه صنعتــی قــم منعقــد شــد.

ــی، پژوهشــی، آزمایشــگاهی،  طبــق ایــن تفاهــم نامــه دو طــرف متعهــد مــی شــوند از توانمنــدی هــای فکــری، تجرب
کارگاهــی، ارتبــاط بیــن المللــی و... بهــره منــد شــوند.

در ایــن تفاهــم نامــه دانشــگاه صنعتــی قــم بــا ایجــاد فضــای مناســب و مســتقل بــرای دفتــر شــهید فهمیــده زمینــه 
ــا اعضــای هیــات علمــی و نخبــگان دانشــگاهی را فراهــم مــی ســازد.  تقویــت و تعامــل هــر چــه بیشــتر ایــن مرکــز ب
همچنیــن دانشــگاه بــا معرفــی ایــده هــا و طــرح هــای علمــی و فناورانــه پژوهشــگران و اعضــای هیــات علمــی بــه مرکــز 

شــهید فهمیــده بــه تحقــق امــور پژوهشــی آن کمــک مــی نمایــد.
ــه  ــه، همــکاری تحقیقاتــی جهــت کســر خدمــت ســربازی و طــرح کار آمــوزی ب  معرفــی دانشــجویان متقاضــی پژوهان

دفتــر شــهید فهمیــده از دیگــر تعهــدات دانشــگاه صنعتــی قــم در ایــن تفاهــم اســت.
دفترشــهیدفهمیده نیــز ملــزم بــه حمایــت از ایده هــا و طــرح هــای نوآورانــه و فناورانــه معرفــی شــده از طــرف دانشــگاه 

مــی باشــد.
همــکاری در زمینــه هدایــت طــرح هــای محصــول محورنخبــگان دانشــگاه بــه ســازمان هــای مرتبــط نیــز بــر عهــده 

ایــن مرکــز مــی باشــد.
مرکــز شــهید فهمیــده بــا تســهیل و حمایــت از اجــرای آییــن نامــه  فرصــت مطالعاتــی اعضــای هیــات علمــی بــر ارتقــای 

علمــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی قــم کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
مشــاوره و هدایــت نخبــگان دانشــگاهی جهــت ثبــت اختراعــات از طریــق دبیرخانــه کمیســیون عالــی ثبــت اختراعــات 

نظامــی، ســازمان ثبــت اختراعــات و مالکیــت صنعتــی از دیگــر تعهــدات مرکــز شــهید فهمیــده مــی باشــد.

تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقای علمی و پژوهشی
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ــرای  ــاخص ب ــی ش ــه الگوی ــد ب ــم بای ــی ق ــگاه صنعت ــاب در دانش ــم : حج ــی ق ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــود. ــل ش ــا تبدی ــگاه ه ــایر دانش س

     جلســه حجــاب و عفــاف بــا رویکــرد تدویــن برنامــه جامــع بــرای دانشــگاه هــای سراســر کشــور برگزارشــد. در ایــن 
جلســه دکتــر رضایــی نــور مبحــث حجــاب و عفــاف را بســیار مهــم قلمــداد کــرد و افــزود: درحالــی کــه دشــمنان انقــالب 

جنــگ نــرم را در پیــش گرفتــه انــد، مــا بایــد بیــش از پیــش فرهنــگ حجــاب و عفــاف را در جامعــه ترویــج دهیــم.
وی افــزود: بــا توجــه بــه جایــگاه شــهر مقــدس قــم، بایــد وضعیــت حجــاب و عفــاف در دانشــگاه هــای اســتان بســیار 
متفــاوت تــر باشــد بــه حــدی کــه برنامــه هــای دانشــگاه هــای اســتان در ایــن زمینــه الگویــی بــرای دانشــگاه هــای 

کشــور باشــد.
      رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: اکثــر دانشــجویان ایــن دانشــگاه بســیار متدیــن و متعهــد هســتند و چــادر را بــه 

عنــوان حجــاب برتــر انتخــاب کــرده انــد . بــی شــک ایــن مهــم یکــی دیگــر از نقــاط قــوت دانشــگاه صنعتــی قم اســت .
در ادامــه حجــت االســالم دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد دفتــر مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه گفــت : 
از جملــه بهتریــن شــیوه هــای ترویــج حجــاب و عفــاف بــرای نســل جــوان تذکرلســانی و برنامــه هــای ادراکــی اســت.

وی افــزود: اســاتید و کارکنــان دانشــگاه الگــوی تمــام عیــار دانشــجویان هســتند. وقتــی ایشــان بــه حجــاب و عفــاف 
نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند، دانشــجویان نیــز از آنهــا الگــو بــرداری مــی کننــد.

     مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه گفــت: فرهنــگ ســازی حجــاب ، برگــزاری کرســی 
هــای آزاد اندیشــی، برگــزاری دوره هــای تربیــت مربیــان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ، تدویــن آییــن نامــه حجــاب 
و عفــاف از جملــه برنامــه هــای ویــژه ای اســت کــه بایــد جهــت ارتقــای فرهنــگ حجــاب و عفــاف بــه صــورت کوتــاه 

مــدت و بلنــد مــدت در دانشــگاه هــا دنبــال شــود.
ــن برنامــه ای  ــا تدوی ــه صــورت دائمــی ت ــزی هــای صــورت گرفتــه ایــن جلســات ب شــایان ذکراســت طــی برنامــه ری

ــه خواهــد داشــت. ــاف در دانشــگاه هــای کشــور ادام ــای حجــاب و عف ــردی جهــت ارتق راهب

برگزاری جلسه عفاف و حجاب



7

نشیره انعکاس/دانشگاه صنعتی قم/آبان 1398

     پنــل تخصصــی آشــنایی بــا بازیگــرن اکوسیســتم نــوآوری ایــران بــا حضــور جمعــی از کارآفرینــان اســتان بــه همــت 
دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت در ســالن همایــش هــای شــهید آخونــدی داشــگاه صنعتــی قــم برگــزار شــد.

 در ایــن نشســت دکتــر حیــدری معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه بــا تاکیــد بــر نقــش دانشــگاه هــا در اکوسیســتم 
ــه  ــوآوری و ارائ ــه تبییــن شــاخص هــای ن ــزوم برگــزاری پنــل هــای تخصصــی در دانشــگاه هــا ب ــران و  ل ــوآوری ای ن

آمارهــای مربوطــه در ایــن خصــوص پرداخــت.
ــنایی  ــت آش ــه اهمی ــم ب ــی ق ــگاه صنعت ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــر کارآفرین ــی مدی ــر رجب ــن دکت     همچنی
دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه بــا اکوسیســتم نــوآوری ایــران پرداخــت و افــزود: امــروز اکوسیســتم نــوآوری ایــران بــه 
رشــد قابــل توجهــی دســت یافتــه اســت  کــه شــاهد خروجــی هــای ایــن اکوسیســتم در جامعــه و نقــش آفرینــی آن در 
زندگــی مــردم ایــران هســتیم.  در ایــن راســتا دانشــگاه صنعتــی قــم اقــدام بــه راه انــدازی اولیــن فضــای کار اشــتراکی 

و اولیــن شــتاب دهنــده شــرکتی تقاضــا محــور کــرده اســت.
 در پایــان نیــز مهنــدس شــیرازی معــاون بنیــاد ملــی نخبــگان اســتان قــم، مهنــدس غــالم زاده ســر ارزیــاب معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، آقــای جلیلــی مدیــر ســرمایه گذاری خانــه نــوآوری و کارشــناس دفتــر کارآفرینــی 
ــی  ــر کارآفرین ــناس دفت ــالمی و کارش ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــاور پ ــی مش ــدس رضای ــگاه و مهن دانش
ــه ســازمان و نهــاد  ــوط ب ــی در مــورد نقــش آفرینــی،  شــرح وظایــف و کارکردهــای مرب ــه بیــان توضیحات دانشــگاه ب

خــود در ایــن اکوسیســتم پرداختنــد.

پنل تخصصی آشنایی با بازیگران اکوسیستم نوآوری ایران در دانشگاه صنعتی قم
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رئیس دانشگاه صنعتی قم طی پیامی یوم اهلل 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی را به جامعه دانشگاهی تبریک گفت. 
متن کامل این پیام به شرح ذیل است: 

بسمه تعالی
     یوم اهلل 13 آبان در تاریخ  شکوهمند انقالب اسالمی ایران روزجاودانه ای است. در این روز دانشجویان پیرو خط امام  

که با تأسی از آموزه های امام راحل از دخالت های آمریکا در کشورها و دشمنی سردمداران آن با ملت شریف ایران و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به جوش و خروش آمده بودند، النه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند.

 این فداکاری و از خود گذشتگی جوانان و نوجوانان  آن قدر حائز اهمیت بود که حضرت امام خمینی )ره( آن را به عنوان 
انقالب دوم تعبیر کردند و برای همیشه در تقویم جمهوری اسالمی ایران ماندگار شد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای انقالب اسالمی ضمن تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی)ره( 
و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، فرارسیدن سالروز سیزده آبان این روز بزرگ که نشانگر بینش، آگاهی و از 

خودگذشتگی دانش آموزان و دانشجویان  در عرصه مبارزه با استکبار و بیدادگری است را  به جامعه دانشگاهی کشور به 
ویژه جامعه دانشگاهی صنعتی قم تبریک و تهنیت عرض می نمایم.  

شایان ذکر است دانشگاهیان والیت مدار صنعتی قم همچون گذشته، همگام با اقشار مختلف مردم در مراسم راهپیمایی 
13 آبان، حضوری پرشور خواهند داشت و خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی ابراز می کنند.

 پیام رئیس دانشگاه صنعتی قم به مناسبت فرارسیدن یوم اهلل 13آبان 
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استکبار ستیزی دانشگاهیان صنعتی قم با حضور پرشور در راهپیمایی یوم اهلل 13 آبان و به آتش کشیدن پرچم آمریکای 
جنایتکار و اسرائیل غاصب

حضور پرشور دانشگاهیان صنعتی قم در راهپیمایی 13 آبان
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ــور رئیــس دانشــگاه و دکتــر گلفشــان رئیــس  ــا حضــور دکتررضایــی ن      کانــون هــالل احمــر دانشــگاه صنعتــی قــم ب
جمعیــت هــالل احمــر اســتان در دانشــگاه صنعتــی قــم افتتــاح شــد.

دکتــر رضایــی نــور ضمــن تقدیــر از زحمــات جمعیــت هــالل احمــر جهــت ارســال کمــک هــای مردمــی و فعالیــت هــای 
بشردوســتانه در هنــگام وقــوع حــوادث مترقبــه و غیــر مترقبــه گفــت: بــا توجــه بــه حضــور دانشــجویان فعــال، اســاتید 
و کارکنــان جــوان در دانشــگاه صنعتــی قــم بــی شــک ایــن کانــون مــی توانــد بــه یکــی از پایــگاه هــای فعــال جمعیــت 

هــالل احمــر در اســتان تبدیــل شــود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه بخــش هایــی از ایــران روی گســل قــراردارد، آشــنایی بــا فعالیــت هــای بشردوســتانه و امداد 

و نجــات جهــت کمــک بــه هموطنــان عزیزمــان   در شــرایط خــاص، بســیار مهــم و ضــروری اســت.
شــایان ذکــر اســت ایــن کانــون بــا 11۰عضــو بــه دبیــری خانــم بســاطی در 36 موضــوع بــا  محوریــت امــداد و نجــات و 

فعالیــت هــای بشــر دوســتانهفعالیت خــود را آغــاز نمــوده اســت.

افتتاح کانون هالل احمر دانشگاه صنعتی قم
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    کارگاه اصول حفاظت از فرزندان در فضای مجازی برگزار شد

ــی  ــا حضــور حجــت االســالم والمســلمین محمــد جــواد روحان ــدان در فضــای مجــازی ب       اصــول حفاظــت از فرزن
ــم  ــدی دانشــگاه صنعتــی ق ــه همــت اداره حراســت در ســالن شــهید آخون نژاد،کارشــناس فضــای مجــازی و رســانه ب

برگــزار شــد.
حجــت االســالم والمســلمین روحانــی نــژاد در خصــوص فضــای مجــازی گفــت: امــروزه عــالوه بــر تربیــت شــهروندي 

بــراي یــک جامعــه، تربیــت و ســواد رســانه ای الزم و ضــروری اســت.
 وی افــزود: اگــر در گذشــته خانــواده  هــا بــا صــدای زنــگ ســاعت ازخــواب بیــدار می شــدند امــروز بــا صــدای رســانه 

ــن مســئله نشــان از اهمیــت آمــوزش ســواد رســانه ای در خانواده هــا دارد. روز خــود را آغــاز می کننــد و ای
 ایــن کارشــناس فضــای مجــازی و رســانه ای بــا اشــاره بــه اینکــه نفــوذ رســانه در تمامــی الیــه  هــای خانــواده یــک امــر 
اجتنــاب ناپذیــر اســت و بایــد خــود را بــا رســانه بــه روز کنیــم، گفــت: امــروزه از یــک کــودک ســه تــا چهــار ســاله تــا 
یــک فــرد ســالمند بــا رســانه درگیــر اســت. بنابرایــن بایــد مــوازی بــا پیشــرفت رســانه در خانواده هــا، ســواد رســانه را 

نیــز بــه والدیــن و فرزنــدان آمــوزش دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش آگاهــی و ارتقــاء ســواد رســانه ای تاثیــر مســتقیمی بــر ســالمت خانواده هــا دارد، اظهــار 
ــه هــای فضــای مجــازی آگاه  ــدان خــود همــراه باشــند و از تمــام الی ــا فرزن ــن در فضــای مجــازی ب ــر والدی ــرد: اگ ک

باشــند، مــی تواننــد از آن بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده کننــد. 
حجــت االســالم والمســلمین روحانــی نــژاد گفــت: بــرای  تربیــت  بهتــر کــودکان و نوجــوان بهتریــن وســیله رســانه ای، 
رســانه هــای غیــر دیجیتــال از جملــه کتــاب هســتند. رســانه هــای دیجیتــال مثــل تبلــت و موبایــل قبــل از 16 ســالگی 

نبایــد در اختیــار نوجوانــان قــرار گیــرد.
وی بــازی هــای محلــه باصفــا، دختــران بهشــتی و دالور و خــاک را بــه عنــوان بــازی هــای مناســب کــودکان و نوجوانــان 
ایرانــی معرفــی کــرد و افــزود: یکــی از مزیــت هــای ایــن بــازی هــا ایــن اســت کــه بــه صــورت خانوادگــی قابــل اســتفاده 

هســتند. همچنیــن نــرم افــزار پرســمان تربیتــی مــی توانــد در تربیــت کــودکان بــه والدیــن کمــک شــایانی نماینــد.
شایان ذکر است این کارگاه ویژه اساتید و کارکنان برگزار شد.
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بازدید هیات نظارت و ارزیابی استان ازدانشگاه صنعتی قم

ــم  ــی ق ــگاه صنعت ــه در دانش ــزاری جلس ــد و برگ ــت بازدی ــتان جه ــی اس ــارت و ارزیاب ــات نظ       هی
ــد. ــل آوردن ــه عم ــد ب ــگاه بازدی ــف دانش ــای مختل ــمت ه ــک از قس ــد و از نزدی ــدا کردن ــور   پی حض
طــی جلســه ای بــا حضــور هیــات رئیســه دانشــگاه صنعتــی قــم  و اعضــای هیــات نظــارت و ارزیابــی 
ــگاه  ــم دانش ــتاوردهای مه ــان دس ــه بی ــم ب ــی ق ــگاه صنعت ــس دانش ــور رئی ــی ن ــتان، دکتررضای اس
پرداخــت. وی  بهــره بــرداری از میــز خدمــت الکترونیــک، راه انــدازی اولیــن باشــگاه توانمنــد ســازی 
اســتارت آپ هــا در اســتان، راه انــدازی اولیــن فضــای کاراشــتراکی اســتان، اجــرای 12طــرح نوآورانــه 
توســط اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه در اولیــن مرکــز نــوآوری منطقــه 4کشــور واقــع در دانشــگاه 
صنعتــی قــم، انتخــاب دانشــگاه صنعتــی قــم بــه عنــوان دبیرخانــه ســتاد نانــو در اســتان راه انــدازی 

مرکــز محاســبات ســریع  را از مهــم تریــن دســتاوردهای دانشــگاه صنعتــی قــم  دانســت.
ــیج  ــگاه بس ــاب پای ــت: انتخ ــگاه گف ــی دانش ــتاوردهای فرهنگ ــوص دس ــور درخص ــی ن ــر رضای دکت
دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی قــم بــه عنــوان موفــق تریــن پایــگاه بســیج دانشــجویی ســپاه علــی 
بــن ابــی طالــب )ع( در نهمیــن جشــنواره مالــک الشــتر، تشــکیل هیــات اســاتید و کارکنــان و برگزاری 
ــتاوردهای  ــه دس ــواده از جمل ــا خان ــراه ب ــان هم ــاتید و کارکن ــژه اس ــی وی ــت افزای ــای معرف دوره ه

فرهنگــی ایــن دانشــگاه اســت.
درپایان هیات نظارت و بازرسی استان از قسمت های مختلف دانشگاه بازدید کردند.
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    بازدید هیات رئیسه دانشگاه از خوابگاه خواهران

    هیــات رئیســه دانشــگاه بــه منظــور ارتبــاط تنگاتــگ بــا دانشــجویان و دریافــت پیشــنهادات، انتقــادات ، بهبــود و اصــالح 
روندهــا و رویــه هــای موجــود از خوابــگاه خواهــران بازدیــد کردنــد.

 در ابتــدا دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم تحــوالت و پیشــرفت هــای اخیــر دانشــگاه را مرهــون زحمــات ، 
همــکاری و همیــاری خانــواده صمیمــی دانشــگاه صنعتــی قــم دانســت و افــزود: اگرمســئولین، اســاتید،کارکنان و دانشــجویان 

بــا هــم همــدل و همســیر نبودنــد ایجــاد چنیــن تحوالتــی در ایــن بــازه زمانــی کوتــاه میســر نمــی شــد.
همچنیــن حجــت االســالم والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه جــوان 
بــودن دانشــگاه صنعتــی قــم را یــک مزیــت دانســت و گفــت:  بــا حضــور رئیــس جــوان و پرانــرژی، اســاتید جــوان و نخبــه، 
ــن  ــن بی ــرد. در ای ــی گی ــورت م ــر ص ــریع ت ــگاه س ــن دانش ــرفت ای ــد و پیش ــزه رش ــا انگی ــد و ب ــوان، هدفمن ــان ج کارکن

دانشــجویان نیــز بایــد بــه مســئولین کمــک کننــد تــا بــا ســرعت بیشــتری بــه شــرایط مطلــوب برســیم.
در ادامــه دانشــجویان ضمــن تقدیــر و تشــکر از دکتــر رضایــی نــور جهــت ایجــاد تحــوالت چشــمگیر در دانشــگاه از جملــه 
ــز آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــا،  ــا، آزمایشــگاه هــا،کارگاه هــا و ســاختمان ســتادی دانشــگاه؛ تجهی ــود فضــای کالس ه بهب

افزایــش اســاتید رشــته کامپیوتر،بهبــود کیفیــت غذا،رفــع مشــکالت اینترنــت در خوابــگاه را خواســتار شــدند.
در پایــان دکتــر رضایــی نــور ضمــن تشــکر از قدرشناســی دانشــجویان؛ پیگیــری و رفــع نیازهــا و خواســته هــای دانشــجویان  
را در دســتور کار قــرار داد و گفــت: تــالش شــبانه روزی مســئولین دانشــگاه ایــن اســت کــه محیطــی آرام، شــاد و پویایــی 

را در دانشــگاه ایجــاد کننــد.
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نشست صمیمانه مسئولین دانشگاه با دانشجویان در خوابگاه پسرانه مفید

ــگاه  ــد از خواب ــا دانشــجویان، هیــات رئیســه دانشــگاه ضمــن بازدی      در راســتای تعامــل دوســویه مســئولین دانشــگاه ب
ــد. ــرار گرفتن ــادات دانشــجویان ق ــان نظــرات، پیشــنهادات وانتق ــد در جری دانشــجویی پســرانه مفی

ــون  ــر دانشــگاه را مره ــای یکســال اخی ــم پیشــرفت ه ــی ق ــس دانشــگاه صنعت ــور رئی ــی ن ــر رضای ــن نشســت دکت در ای
ــت. ــجویان دانس ــغ دانش ــی دری ــای ب ــت ه ــن حمای ــگاه و همچنی ــان دانش ــاتید و کارکن ــئولین، اس ــات مس زحم

ــعه و بهســازی  ــا توس ــر ب ــال اخی ــک س ــعه در ی ــال توس ــوان دانشــگاهی در ح ــه عن ــم ب ــی ق ــت: دانشــگاه صنعت وی گف
فضاهــای فیزیکــی دانشــگاه از جملــه بهســازی مســیرهای دسترســی، ســاخت دانشــکده بــرق و کامپیوتــر، توســعه کتابخانــه 
ــی،  ــی و اداری و مال ــجویی و فرهنگ ــی، دانش ــی و پژوهش ــای آموزش ــت ه ــتادی معاون ــای س ــوزه ه ــاخت ح ــگاه، س دانش
ــه مســاحت  ــام معظــم رهبــری در دانشــگاه، ســاخت مجتمــع کارگاهــی و آزمایشــگاهی ب ــر نهــاد مق ســاخت حــوزه دفت
265۰ متــر مربــع، ســاخت مرکــز محاســبات ســریع و... رفــاه دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان را بــه ارمغــان آورده اســت.

ــاد تفاهــم  ــوزش هــای آزاد و مجــازی، انعق ــز آم ــود فعالیــت هــای مرک ــد،  بهب ــات علمــی جدی ــزود : جــذب 9 هی وی اف
نامــه هــای علمــی و پژوهشــی، افزایــش حضــور اســاتید در کنفرانــس هــای ملــی و بیــن المللــی، انجــام 12 طــرح نوآورانــه 
اســاتید در مرکــز نــوآوری دانشــگاه، راه انــدازی اولیــن باشــگاه توانمنــد ســازی اســتارت آپ هــا و... از جملــه پیشــرفت هــای 

چشــمگیر دانشــگاه در حــوزه هــای علمــی و پژوهشــی اســت.
در ادامــه حجــت االســالم والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه دوره 
جوانــی را بهتریــن دوره جهــت علــم آمــوزی و کســب تجربــه دانســت و افــزود: بــرای داشــتن دانشــگاهی بهتــر از لحــاظ 

علمــی و فرهنگــی بایــد همــه بــا هــم یــک دل و یــک مســیر باشــند.
ــور  ــژه دکتــر رضایــی ن ــه وی ــر و تشــکر از زحمــات شــبانه روزی مســئولین دانشــگاه ب ــان دانشــجویان ضمــن تقدی در پای
جهــت ایجــاد تغییــرات چشــمگیر در دانشــگاه، ارتقــای کیفیــت غــذای دانشــجویی، ارتقــای پژوهــش هــای دانشــجویی ، 

حمایــت هــای بیشــتر از انجمــن هــای علمــی ،ارتقــای برنامــه هــای فرهنگــی و... را خواســتار شــدند.
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همزمان با اعیاد خجسته ماه ربیع هیات صراط الثقلین برگزار کرد

     به مناسبت اعیاد با سعادت ماه ربیع االول هیات صراط الثقلین ، هیات اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی قم مراسم 
جشنی را برگزار کرد.

در این مراسم که با حضور خانواده اساتید و کارکنان در نمازخانه دانشگاه برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین توکلی به 
سخنرانی در خصوص انسان کامل پرداخت .

وی گفت: موضوعیت انسان کامل را برای اولین بار ابن عربی یکی از علمای اهل سنت این طور مطرح کرد که انسان کامل 
کسی است که بدون هیچ واسطه ای با خداوند متعال ارتباط برقرار کند. مطالعه و بررسی در زندگی پیامبران و امامان 

معصوم، مارا به زندگی مطلوب دنیوی و اخروی نزدیک می کند.
حجت االسالم ولمسلمین توکلی خاطر نشان کرد:  یکی از بازرترین ویژگی های ائمه اطهار حسن خلق است. در این 

خصوص یک کشیش مسیحی گفته است که چه طور پیامبر مکرم اسالم توانسته است با کمترین امکانات، بی تمدن ترین 
مردم تاریخ را در کمترین زمان ممکن با بزرگترین تمدن بشر آشنا سازد. حسن خلق و مردم داری پیامبر باعث شد که در 

دوران جهالت، یکتا پرستی جای بت پرستی را بگیرد.
مدیحه سرایی و پذیرایی با سفره تبرکی از جمله دیگر برنامه های این جشن بوده است.
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