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آیــت اهلل لنکرانــی: یکــی از مهــم تریــن اثــرات و بــرکات وحــدت حــوزه و دانشــگاه ایــن اســت کــه علــم در ســایه اخالقیــات 
و دیــن مــداری قــرار مــی گیــرد

  رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــا آیــت اهلل لنکرانــی دیــدار کــرد. در ایــن دیــدار آیــت اهلل لنکرانــی گفــت: یکــی از بــرکات 
انقــالب اســالمی کــه مغفــول مانــده اســت، وحــدت بیــن حــوزه و دانشــگاه مــی باشــد.

دکتررضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم: در دیــدار بــا آیــت اهلل لنکرانــی گفــت: بــا توجــه بــه وجــود شــهرک هــای 
ــگاه  ــان، نقش دانش ــران و اصفه ــهرهای ته ــا کالن ش ــتان ب ــن اس ــواری ای ــم و همج ــتان ق ــراف اس ــدد در اط ــی متع صنعت

صنعتــی قــم بســیار مهــم و اساســی اســت.
ــع و  ــته مهندســی صنای ــا دو رش ــال ۱۳۸۷ ب ــتان از س ــت کشــور و اس ــعه صنع ــدف توس ــا ه ــن دانشــگاه ب ــت:  ای  وی گف
ــرای ۲ هــزار  ــا۳ دانشــکده و ۲4  رشــته فنــی و مهندســی پذی ــم ب ــر تاســیس شــد.هم اینــک دانشــگاه صنعتــی ق کامپیوت

ــی باشــد. ــاط کشــور م دانشــجو از اقصــی نق
دکتــر رضایــی نــور گفــت: حضــور اســاتید نخبــه و جــوان، کارکنــان جــوان و هدفمنــد بســتر علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی 
مناســبی را بــرای دانشــجویان ایــن دانشــگاه فراهــم نمــوده انــد.  رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم اظهــار داشــت: ارتبــاط موثــر 
ــا دفاتــر مراجــع عظــام، انتخــاب پوشــش چــادر، برگــزاری دوره هــای معرفــت افزایــی ویــژه اســاتید و کارکنــان،  دانشــگاه ب
ــه  ــای عهــد، تفســیر هــر روزه صحیف ــارت پرفیــض عاشــورا و دع ــت همیشــگی زی ــان، قرائ ــات اســاتید و کارکن ــی هی برپای
ســجادیه و نهــج البالغــه از جملــه مــواردی اســت کــه دانشــگاه صنعتــی قــم را از دیگــر دانشــگاه های کشــور متمایــز کــرده 
اســت. بــه گونــه ای  کــه مســئولین ایــن دانشــگاه مــد نظــر دارنــد، دانشــگاه صنعتــی قــم را از لحــاظ حجاب،عفــاف، امــور 

دینــی و فرهنگــی بــه الگــوی  دیگــر دانشــگاه هــای کشــور تبدیــل کننــد.
ــام  ــداف ام ــی از اه ــزود: یک ــد و اف ــم و اساســی خوان ــیار مه ــوزه و دانشــگاه را بس ــی: وحــدت ح ــت اهلل لنکران ــه آی در ادام
ــرد.   ــرار گی ــوزه ق ــی ح ــازوی کمک ــی دانشــگاه و دانشــگاه ب ــوزه بازوی کمک ــتند ح ــی خواس ــه م ــود ک ــن ب ــی)ره( ای خمین

ــب هســتیم. ــه بســیار عق ــن زمین متاســفانه در ای
 وی گفــت: یکــی از مهــم تریــن اثــرات و بــرکات وحــدت حــوزه و دانشــگاه ایــن اســت کــه علــم در ســایه اخالقیــات و دیــن 
مــداری قــرار مــی گیــرد. بایــد دانشــجویان مــا بداننــد کــه دیــن بــرای تــک تــک ارکان زندگــی از جملــه  زندگــی روزمــره، 
ــد در  ــه همیــن دلیــل دانشــجویان رشــته هــای صنعتــی نیــز بای ــم، فرهنــگ، سیاســت، برنامــه هــای راهبــردی دارد. ب عل
ــه عنــوان مثــال امــروز مســئله بمــب اتــم، مســئله روز دنیــا مــی باشــد.  کالس هــای حــوزه نیــز حضــور داشــته باشــند. ب
صنعــت کشــور مــا نبایــد موجــب گســترش مــردم آزاری و فســاد در دنیــا شــود.  ایــن نکتــه  ای اســت کــه دانشــمندان غربــی 

از آن غافــل هســتند.
آیــت اهلل لنکرانــی خاطرنشــان ســاخت: دانشــگاه و حــوزه بایــد یکدیگــر را بــاور کننــد. ایــن دو نهــاد علمــی و فرهنگــی مکمــل 

یکدیگــر هســتند و درآمــوزش و ترویــج دیــن بیــن مــردم وظایــف خطیــری دارند. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه جایــگاه شــهر مقــدس قــم، دانشــجویان، مســئولین و حتــی عمــوم مــردم آن بایــد بــا ســایر شــهرهای 

کشــور متفــاوت باشــند. ایــن عزیــزان دعــوت شــده کریمــه اهــل بیــت)س( هســتند و بایــد مــروج زندگــی اســالمی باشــند.
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مدیــر پژوهــش دانشــگاه صنعتــی قــم از ثبــت 4 اختــراع جدیــد در ایــن دانشــگاه 
خبــر داد

 دکترطالبــی مدیــر پژوهــش دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت:  در ســال رونــق تولیــد دانشــگاهیان 
صنعتــی قــم از تحریــم هــا و تهدیــد هــا فرصتــی کــم نظیــر ســاختند.

ــم، 12  ــی ق ــگاه صنعت ــط دانش ــه 4 توس ــوآوری در منطق ــز ن ــن مرک ــداث اولی ــا اح ــت: ب وی گف
طــرح نوآورانــه توســط اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه در حــال اجــرا اســت. همچنیــن بــا 
ایجــاد باشــگاه توانمندســازی اســتارت آپ ها)بتــا( و ایجــاد اولیــن فضــای کار اشــتراکی اســتان، 
بســتر پژوهــش بــرای اســاتید و دانشــجویان فراهــم شــده اســت.4 اختــراع در زمینــه فنــی و 
مهندســی توســط اعضــای هیــات علمــی از جملــه دیگــر موفقیــت هــای ایــن دانشــگاه اســت.

 مدیــر پژوهــش دانشــگاه صنعتــی قــم  افــزود: اختــراع دســتگاه کشــش دو محــوری مســطح بــا 
مکانیــزم عملگرهــای مکانیکــی متقــارن بــرای حــذف لنگــر خمشــی و حفــظ مختصــات مرکــز 
ــه توســط دکتــر محمــد صــادق محبــی اســتاد گــروه مکانیــک، اختــراع دســتگاه مبــدل  نمون
DC_DC غیــر ایزولــه _ افزاینــده بــدون ترانســفورماتور توســط دکتــر مجتبــی حیــدری و دکتــر 

ســید محمــد دهقــان از اســاتید گــروه بــرق، اختــراع ســلف بــا راکتانــس متغیــر بــه روش تغییــر 
ــرق و  اختــراع فیلــم  ــی شــار مغناطیســی توســط دکتــر احســان نجفــی اســتاد گــروه ب چگال
مخــاط چســب بــا کال بــا رهایــش کنتــرل شــده بــر پایــه آلیــاژ پکتیــن و پلــی وینیــل الــکل  
ــگاه  ــاتید دانش ــراع  اس ــه 4 اخت ــر از جمل ــروه پلیم ــتاد گ ــزی اس ــا عزی ــر علیرض ــط دکت توس

صنعتــی قــم در ســال 1398 بــوده اســت.
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پنجمیــن نشســت مدیــران شــاهد و ایثارگــر منطقــه 4 آمــوزش عالــی در دانشــگاه صنعتــی قــم برگــزار 
شــد.

در ایــن نشســت دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــه توضیحاتــی در خصــوص پیشــرفت 
هــای اخیــر ایــن دانشــگاه پرداخــت. وی افــزود: یکــی از ویژگی هــای خــاص دانشــگاه صنعتــی قــم جــوان 
ــزه ای  ــا انگی ــن دانشــگاه ب ــان ای ــل اســاتید و کارکن ــن دلی ــه همی ــان آن اســت ب ــودن اســاتید و کارکن ب
ــال ســاخت مجتمــع آزمایشــگاهی و  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه رشــد و توســعه آن کمــک مــی کنن مضاعــف ب
کارگاهــی، ســاخت دانشــکده هــای بــرق و کامپیوتــر و فنــی و مهندســی، بهســازی کالس هــا، ســاخت ۵ 
هــزار مترمربــع ســاختمان ســتادی و آموزشــی در یــک ســال اخیــر نتیجــه همدلــی و همراهــی کارکنــان 

و اســاتید ایــن دانشــگاه اســت.
در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین دکتــر قربانــی مســئول دفترنهاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
بــه فضیلــت شــهر مقــدس قــم پرداخــت .وی بــا اشــاره بــه حدیثــی از امــام جــواد)ع( کــه مــی فرماینــد : 
هــر کــس عمــه ام را در قــم زیــارت کنــد، بهشــت بــر او واجــب میشــود . وی افــزود: شــهر مقــدس قــم بــا 
وجــود حــرم مطهــر کریمــه اهــل بیــت)س( و مســجد مقــدس جمکــران و حضــور مراجــع گرانقــدر تقلیــد 
پایــگاه انقــالب اســت. روحیــه شــهادت و ایثارگــری مــردم ایــن شــهر خیــرات و بــرکات زیــادی را بــرای 
ایــن شــهر مقــدس بــه ارمغــان آورده اســت. همچنیــن دکتــر اقبالیــان دبیــر اداری امــور شــاهد و ایثارگــر 
منطقــه 4 بخشــنامه جدیــد شــاهد و ایثارگــر را بــا محوریــت پوشــش همه جانبــه دانشــجویان ایثارگــر را 

مــورد نقــد و بررســی قــرار داد.
ســپس دکتــر تقــی زاده مدیــر کل امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــه ایــن کــه خدمــت  ــه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر را موهبتــی الهــی دانســت و افــزود: مــا ب خدمــت ب

گــذاران یــادگاران جبهــه و جنــگ هســتیم، افتخــار مــی کنیــم.
ــان  ــا نقــد و بررســی   بخــش نامــه تســهیالت آموزشــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر پای ایــن نشســت ب

یافــت.

پنجمین نشست مدیران شاهد و ایثارگر منطقه 4 در دانشگاه صنعتی قم
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بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی، فنــاوری و فــن بــازار اســتان قــم بــا حضــور ۳۵ غرفــه متشــکل از ســازمان 
هــا، ادارات، مراکــز پژوهشــی، آموزشــی و فنــاوری، تســهیل گــران توســعه تجــاری و شــرکت هــای فنــاور برگــزار شــد.

 غرفــه دانشــگاه صنعتــی قــم نیــز بــا ارائــه دســتاوردهای پژوهشــی و برگــزاری اســتارت آپ هــای دانشــجویی بســیار 
مــورد اســتقبال مســئولین و عالقــه منــدان قــرار گرفــت.

در ایــن غرفــه اســتارت آپ گیــم ســرویس کــه پلــت فرمــی ابــری از بــازی هــای رایانــه ای اســت، توســط دانشــجویان 
دانشــگاه صنعتــی قــم  برگــزار شــد.

ــوک   ــت ب ــی ن ــم اســتارت آپ ــوان تی ــا عن ــم ب ــر دانشــگاه صنعتــی ق ــرق و کامپیوت همچنیــن دانشــجویان مهندســی ب
کســب و کار نوپــای خــود در ایــن غرفــه معرفــی کردنــد. نــت بــوک ســامانه خریــد و فــروش کتــاب هــای دســت دوم 

دانشــگاهی اســت کــه امــروز بــه یکــی از نیازهــای روزمــره دانشــجویان تبدیــل شــده اســت.
تالیفــات، ثبــت اختراعــات و ســایر دســتاوردهای پژوهشــی اســاتید دانشــگاه صنعتــی قــم از دیگــر بخــش هــای ایــن 

غرفــه مــی باشــد.

ــازار  ــن ب ــاوری و ف ــی، فن ــتاوردهای پژوهش ــگاه دس ــتمین نمایش بیس
ــم ــتان ق اس
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ــن  ــرداری از فضــای ارتباطــی بی ــران و بهره ب ــار صنعتگ ــم از اجــرای طــرح حضــور اســاتید علمــی در کن ــی ق ــس دانشــگاه صنعت رئی
ــر داد. ــک خب ــده نزدی دانشــگاه و صنعــت در آین

ــای  ــه در حوزه ه ــته ک ــن داش ــه ای ــاز ب ــه نی ــد همه جانب ــرای رش ــور ب ــت و کش ــت اس ــا دارای اهمی ــیاری از عرصه ه ــش در بس پژوه
ــد. ــدا کن ــعه را پی ــد و توس ــیر رش ــش مس ــازی پژوه ــش و بومی س ــق، پژوه ــا تحقی ــف ب مختل

ــع  ــیدن در مجام ــر و درخش ــاالت معتب ــاپ مق ــی و چ ــتندات علم ــه مس ــور ب ــه کش ــد قابل توج ــل رش ــه دلی ــر ب ــال های اخی در س
ــت. ــده اس ــام آور ش ــان ن ــه و جه ــطح منطق ــده و در س ــاد ش ــور ایج ــی در کش ــک انقالب ــوزه ی ــن ح ــی در ای بین الملل

فاصله بین دانشگاه و صنعت در مباحث پژوهشی
بــه بهانــه هفتــه پژوهــش رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم، بــا اشــاره بــه اهمیــت پژوهــش در رشــد و 
بالندگــی اظهــار داشــت: وزیــر علــوم و زیرمجموعــه وزارتخانــه به خوبــی در حــوزه پژوهــش در ســطح مراکــز علمــی و دانشــگاهی کار را 
دنبــال می کننــد، ولــی بــه پژوهش هایــی کــه در کشــور انجــام می شــود ، بایــد کمــک کــرد تــا فاصلــه هــا را کــم کــرده و بــه ســمت 

پژوهــش هــای کاربــردی پیــش رویــم.
ــد دانشــگاه و صنعــت، گام هــای بلنــدی  ــردی کــردن پژوهش هــای صنعتــی و پیون ــور عنــوان کــرد: هرچنــد در کارب جــالل رضایــی ن

ــرد. ــد تــالش مضاعفــی صــورت پذی ــان در ابتــدای راه هســتیم و بای ــا همچن برداشته شــده ام
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پژوهش هــای کاربــردی و اجرایــی زمــان و هزینــه بیشــتری می بــرد و بایــد کمــک شــود ایــن فضــا تعدیل شــده 
ــزود:  ــرود، اف ــش ن ــاالت پی ــاپ مق ــه چ ــاتید ب ــای اس ــط ارتق ــم و فق ــرار دهی ــا ق ــاالت و کتاب ه ــار مق ــار آم ــوق هایی را در کن و مش
خوشــبختانه بــا حمایت هــای رهبــر معظــم انقــالب در پژوهش هــای کاربــردی بــه ســمت کــم شــدن فاصلــه میــان دانشــگاه و صنعــت 

ــم. ــش می روی پی
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم خاطرنشــان کــرد: در کســب وکارهای دانــش بنیــان، راه انــدازی پارک هــای علمــی و فنــاوری، تقویــت و 
ــگاه  ــه جای ــوآوری و معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری ب توســعه در مجموعه هــای وزارت علــوم و گســترش مراکــز رشــد و ن

خوبــی دســت یافته ایم.
حضور اساتید دانشگاه در کنار صنعتگران

وی بــا بیــان اینکــه رشــد فعالیت هــای علمــی و تولیــد محصــوالت پژوهشــی پررنگ تــر شــده و جریــان خوبــی در کشــور ایجــاد کــرده 
ــات علمــی وارد  ــرار اســت هی ــالغ شــد و ق ــی اســاتید اب ــورد فرصــت مطالعات ــه ای در م ــوم، آئین نام ــوان کــرد: در وزارت عل اســت، عن
صنعــت شــود و اســاتید بــه عنــوان مشــاور فکــری در کنــار صنعــت قــرار بگیرنــد و از تئوریــک بــودن خــارج شــوند و اســاتید نیــز بایــد 

در جهــت ارتقــای وضعیــت، ایــن دوره را ســپری کننــد.

اجرای طرح حضور اساتید در کنار صنعتگران و راه  اندازی فضای پژوهشی دانشگاه و صنعت
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رضایــی نــور عنــوان کــرد: ایــن حرکــت یــک اقــدام مثبــت در وزارت علــوم اســت و اســاتید جــوان در هنــگام جــذب بایــد 
ایــن دوره را بگذراننــد، مــا نیــز در تالشــیم اســاتید را در جهــت حضــور در صنعــت ترغیــب کنیــم، از طرفــی در توســعه 

صنعــت تولیــدی و خدماتــی ایــن رویکــرد خوبــی بــه شــمار مــی رود.
راه اندازی محیط مشترک با صنعت در دانشگاه صنعتی قم

وی خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه صنعتــی قــم در صــدد ایجــاد فضــای کار اشــتراکی بــا صنعــت اســت و در ایــن بــاره فضایــی 
بــا 600 متــر مربــع تخصیــص داده ایــم و زمینــه همــکاری میــان دانشــگاه و شــرکت های دانش بنیــان را فراهــم کرده ایــم 

ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــه زودی ب کــه ب
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــا تأکیــد بــر اینکــه افــرادی کــه بــه طــور آزاد روی فنــاوری کار می کننــد بــا هزینه هــای کــم 
می تواننــد ایــن فضاهــا را در اختیــار بگیرنــد و از طریــق تفاهم نامــه ای از خدمــات مشــاوره،آموزش و جــذب ســرمایه گذار 
ــا ایــن  بهره منــد شــوند، گفــت: ایــن طــرح دارای مزایــای فراوانــی بــرای تحقــق ایده هــای علمــی دانشــجویان اســت و ب

رویکــرد، صنعــت دانــش بنیــان را وارد دانشــگاه می آوریــم، چراکــه علــم و صنعــت در هــم تنیــده شــده اســت.
راه اندازی باشگاه توانمندسازی استارت آپ ها

ــن باشــگاه ها  ــم، در ای ــاح کردی ــار فضــای اشــتراکی، باشــگاه توانمندســازی اســتارتاپ ها را افتت ــح کــرد: در کن وی تصری
ــا از سراســر کشــور بــرای پیشــبرد  خدمــات آمــوزش و مشــاوره و جــذب ســرمایه گذار را انجــام می دهیــم و مربیــان توان

ــل کننــد. ــاوری تبدی ــه فن ــده ای را ب ــا ای ــن باشــگاه معرفی شــده اند ت اهــداف ای
ــت  ــز خدم ــش، می ــوزه پژوه ــد: در ح ــادآور ش ــم ی ــی ق ــگاه صنعت ــر در دانش ــات دیگ ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــور ب ــی ن رضای
الکترونیکــی ارائــه داده ایــم و خدمــات از طریــق وب و فنــاوری اطالعــات قابل دسترســی اســت و در واقــع دانشــگاه بــدون 

کاغــذ را آغــاز کردیــم کــه دســتاوردی کــم نظیــر در کشــور اســت
وی عنــوان کــرد: بــرای رشــد و ارتقــای دانشــگاه نیــز اقداماتــی انجــام شــد، قبــل از ایــن در حــدود ۵0 نفــر هیــات علمــی 
ــا انگیــزه و دارای ســابقه  ــم ســاالنه بتوانیــم ده هیــات علمــی نخبــه و ب ــرای ۲ هــزار دانشــجو داشــتیم و تــالش کردی ب
علمــی و پژوهشــی قــوی را جــذب کنیــم کــه از ابتــدای تابســتان ســال جــاری 9 نفــر را بــا وجــود دشــواری هایی جــذب 

کردیــم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم اضافــه کــرد: در ایــن بــاره بهتریــن اســاتید جذب شــده اند، بــا توجــه بــه جایــگاه صنعتــی 
ــا پایتخــت اهمیــت ایــن مســاله دو چنــدان می شــود و خــون جدیــدی در رگ هــای دانشــگاه جریــان  قــم و مجــاورت ب

گرفــت و تــا چنــد ســال آینــده هیــات علمــی جوانــی را خواهیــم داشــت.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنیــن تحصیــالت تکمیلــی را ارتقــاء داده ایــم و بــر آنیــم تاســه ســال آینــده بــه نســبت ۵0 بــه 

۵0 در تحصیــالت تکمیلــی دســت یابیم و رشــد و رتبــه دانشــگاه و ارتقــای علمــی و پژوهشــی افزایــش یابــد.
اجرای طرح همیار صنعت در دانشگاه صنعتی قم

ــای  ــد کتاب ه ــت تولی ــرای انتشــارات دانشــگاه جه ــا و اخــذ مجــوز ب ــش ۳0 درصــدی کتاب ه ــار داشــت: افزای وی اظه
ــا  ــاط دانشــگاه ب ــت مرکــز ارتب ــه علمــی پژوهشــی،فنی و مهندســی، تقوی ــوان مجل ــرای ســه عن علمــی و اخــذ مجــوز ب
صنعــت بــا جــذب نیروهــای متخصــص و ادغــام بــا مراکــز نــوآوری و مرکــز رشــد و فنــاوری در یــک مجتمــع از جملــه 

ــت. دستاوردهاس
ــزی  ــه برنامه ری ــی و ارائ ــی شــرکت های صنعت ــار صنعــت و عارضه یاب ــرد: اجــرای طرح هــای همی ــح ک ــور تصری ــی  ن رضای
منســجم بــرای کارآمــوزان در مســیر گذرانــدن دوره و حتــی جــذب و اعــزام تیم هــای ۵ نفــره اســاتید و دانشــجویان بــرای 
عارضه یابــی در طــرح همیــار صنعــت دانشــگاه صنعــت و عضویــت در کارگــروه رونــق تولیــد در اســتان از اقدامــات دیگــر 

ایــن دانشــگاه در جهــت رشــد صنعــت در قــم اســت.
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دکتر زاکانی: شایسته ساالری پیش شرط اصلی مبارزه با فساد است
همایــش شــفافیت و فســاد بــا حضــور دکتــر علیرضــا زاکانــی نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســالمی، حجــت 
االســالم والمســلمین الهــی راد معــاون آموزشــی موسســه امــام خمینــی )ره( و محمــد زادمهــر دبیــر کل اتحادیــه 
ــه همــت جامعــه اســالمی دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی قــم در ســالن همایــش  جامعــه اســالمی دانشــجویان ب

هــای شــهید آخونــدی  ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
 دکتــر زاکانــی در همایــش شــفافیت و فســاد در دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: هزینــه تبلیغاتــی نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی بایــد شــفاف باشــد، شــفافیت فعالیــت و هزینــه هــای نماینــدگان مجلــس آینــده بایــد قبــل از 

ورود بــه مجلــس علنــی شــود.
وی تاکیــد کــرد: شــفافیت درنظــرات نماینــدگان مجلــس بــه ویــژه در کمیســیون هــا و کمیتــه هــای تخصصــی 
بایــد علنــی شــود، تمــام فســادهای پنهانــی در مســیر قانــون گــذاری درکمیســیون هــا و کمیتــه هــای مجلــس 

بــه وجــود مــی آیــد.
 دکتــر زاکانــی در ادامــه بحــث شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد گفــت: آرای نماینــدگان در حمایــت و عــدم حمایــت 

از طــرح هــای مطــرح شــده نیــز بایــد کامــال شــفاف و علنــی باشــد.
 وی ابــراز کــرد: در کنــار شــفافیت آرا و نظــرات نماینــدگان بایــد تعامــالت، نامــه نــگاری هــا و مالقــات هــای تمــام 

نماینــدگان نیــز بایــد شــفاف شــود.
وی ادامــه داد: شــفافیت ســفرهای خارجــی، دریافتــی و درآمدهــا و ارتبــاط هــای عمومــی نماینــدگان نیــز بایــد 
شــفاف شــود، در صورتــی کــه ایــن مســائل کامــال شــفاف و علنــی شــود عیــار و قیمــت هــر کــدام از نماینــدگان 

مشــخص مــی شــود.
 دکتــر زاکانــی تصریــح کــرد: ریشــه اصلــی مواجهــه بــا فســاد، تطهیــر مســئولی اســت کــه مــی خواهــد بــا فســاد 

مبــارزه کنــد، چــرا کــه قطعــا بــا دســتمال کثیــف نمــی تــوان یــک شیشــه کثیــف را تمیــز کــرد.
وی در ادامــه بیــان کــرد: یکــی از عیــب هــا و مشــکالت اصلــی کشــور و نهادهــای قضایــی ایــن اســت کــه جرئــت 

رســیدگی بــه تخلفــات مســئوالن ارشــد در زمــان تصــدی گــری مقامــات را ندارنــد.
نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســالمی گفــت: اطالــه دادرســی هــا از شــگردهای دســتگاه قضایــی برای رســیدگی 

دیــر هنــگام بــه فســاد مقامــات در زمــان تصــدی گــری و گذشــتن از زمــان مســئولیت اســت.
ــا فســاد در دســتگاه قضایــی ایجــاد   دکترزاکانــی عنــوان داشــت: در وضعیــت کنونــی اراده قــوی بــرای مبــارزه ب

شــده و رهبــر معظــم انقــالب نیــز تاکیــد بســیاری بــرای مبــارزه بــا فســاد دارنــد.

برگزاری همایش شفافیت و فساد
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بــه مناســبت روز بســیج همایــش بــزرگ رویــش بــا حضــور ســردار بــزرگ روزهــای جنــگ حــاج حســین یکتــا و اســتاد فروغــی 
قــاری بیــن المللــی بــه همــت بســیج دانشــجویی در ســالن همایــش هــای شــهید آخونــدی دانشــگاه صنعتــی قــم برگــزار شــد.

  حــاج حســین یکتــا بــه بیــان خاطــرات عملیــات والفجــر ۸ و  پاتــک هــای کارخانــه نمــک در فــاو پرداخــت.  وی گفــت: طــی 
هشــت ســال دفــاع مقــدس رزمنــدگان اســالم در  عملیات هــا فداکاری هــای بســیاری انجــام دادنــد کــه هــر یــک بــه نوبــه خــود 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.  در ایــن میــان، عملیــات والفجــر ۸ از بســیاری جهــات بــا ســایر عملیات هــا تفاوت هــای بــارزی 

داشــت ، چــون انجــام آن بــر روی کاغــذ و بــه نظــر اکثــر فرماندهــان جنــگ در جهــان غیرممکــن بــه نظــر می رســید. 
 ایــن ســردار جنــگ گفــت: عبــور از رودخانــه، همــواره یکــی از مشــکالت ارتش هــای جهــان اســت امــا نیروهــای عمــل کننــده در 

ایــن عملیــات بــا عبــور از رودخانــه ارونــد کــه بــه رودخانــه وحشــی مشــهور اســت، تعجــب دنیــا را برانگیختنــد. 
  وی افــزود: بــا فتــح خرمشــهر، دشــمن در صحنــه رویارویــی بــا رزمنــدگان ایــران، بــه الک دفاعــی فــرو رفــت. پیروزی هایــی کــه 
پــس از آن بــه دســت آمــد، برتــری قــدرت ایــران را در جبهه هــای جنــوب آشــکار کــرد. ایــن رونــد تــا ســال ۱۳64، یعنــی شــروع 

حملــه ایــران بــه شــبه جزیــره فــاو ادامــه داشــت. 
 وی خاطــر نشــان ســاخت: ســرانجام پــس از حــل معضــالت اساســی عملیــات و تکمیــل طــرح مانــور و تامیــن پشــتیبانی هــای 
مــورد نظــر و ســازماندهی قــرارگاه هــا و یــگان هــا، دســتور انجــام عملیــات توســط فرمانــده کل ســپاه بــا قرائــت رمــز عملیــات یــا 
فاطمــه زهــرا آغــاز شــد. یــگان هــای نیــروی زمینــی ســپاه بــا پشــتیبانی آتــش طــرح ریــزی شــده، تهاجــم خــود را در محورهــای 

مــورد نظــر آغــاز و مبــادرت بــه شکســتن خــط کردنــد.
حــاج حســین یکتــا گفــت: گســترش وضعیــت و تامیــن هــدف هــای عملیــات در همــان شــب اول چنــان غیــر منتظــره بــود کــه 
نیروهــای پشــتیبان کــه مــی بایســتی بــرای تامیــن مراحــل بعــدی عملیــات در صبــح یــا شــب دوم عملیــات بــه کار گرفتــه مــی 
شــدند، در ســاعت ۱۲ همــان شــب وارد منطقــه شــدند. پــس از پاکســازی خــط اول، در ادامــه کار دو مســاله عمــده پیــش روی 

رزمنــدگان قــرار داشــت:
یکی دور زدن و محاصره شهر و دیگری حضور در محور ساحلی واقع در جناح شمالی. 

وی در خصــوص فتــح فــاو گفــت: حضــور نظامــی ایــران در فــاو، نشــانگر بــی ثباتــی حکومــت بغــداد و ضعــف و ناتوانــی ارتــش 
عــراق بود.دشــمن پــس از ناتوانــی در بــاز پــس گیــری یــک بــاره فــاو، شــیوه پیشــروی الک پشــتی را آغــاز کــرد تــا بلکــه بتوانــد 

قســمت هــای محدودتــری را تصــرف کنــد. 
ایــن ســردار جنــگ در مــورد  واکنــش نیروهــای عراقــی پــس از پیــروزی ایرانیــان در عملیــات والفجــر ۸ گفــت:  دشــمن در انجــام 
پاتــک مــی بایســت از نیــروی زرهــی مکانیــزه اســتفاده مــی کــرد کــه بــا توجــه بــه باتالقــی بــودن زمیــن کار را بــرای دشــمن 
بســیار ســخت کــرده بــود و حضــور قدرتمنــد نیروهــای ایــران در آن جــا، امــکان مانــور را از دشــمن مــی گرفــت. بــه عــالوه نظــر 
بــه ایــن کــه قســمتی از منطقــه پوشــیده ازنخــل اســت، راه حــل دیگــر جنــگ تــن بــه تــن در نخلســتان بــود. امــا نیروهــای دشــمن 

توانایــی و روحیــه مناســب بــرای ایــن کار را نداشــتند.
حــاج حســین یکتــا روزهــای جنــگ را بســیار بــه یــاد ماندنــی دانســت و افــزود: جوانــان مــا بایــد از زندگــی لــذت ببرنــد، امــا لذتــی 

بــدون گنــاه. ایــن گونــه جوانــان مــا بخشــی از دیــن خــود را بــه شــهدا ادا خواهنــد کــرد.
تجلیــل از برنــدگان مســابقه عکاســی، اجــرای تئاتــر بــر اســاس داســتان هــای کتــاب مربــع هــای قرمــز بــه قلــم حــاج حســین 

یکتــا از دیگــر بخــش هــای ایــن همایــش بــوده اســت.

برگزاری همایش بزرگ رویش جوانان با حضور سردار حاج حسین یکتا
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حضور دانشگاهیان صنعتی قم در نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی بانوان استان 

ــه توانمندی هــا  ــد ،  جهــت ارائ ــق تولی ــم در ســال  رون ــوان اســتان ق نمایشــگاه اشــتغال و کارآفرینــی بان
و دســتاورد های بانــوان کارآفریــن اســتان بــا حضــور دانشــگاهیان صنعتــی قــم در محــل نمایشــگاه هــای 

دائمــی اســتان برپــا شــد.
 ایــن نمایشــگاه بــا هــدف معرفــی مشــاغل و تولیــدات خانگــی بانــوان  و همچنیــن آشــنایی بــا شــیوه های 

بازاریابــی و عرضــه محصــوالت تولیــدی برپــا شــد.
ــی،  ــی ، صنعت ــوالت علم ــگاه محص ــن نمایش ــه در ای ــی 9۵ غرف ــا برپای ــم  ب ــتان ق ــن اس ــوان کارآفری بان
خدماتــی، صنایــع دســتی و محصــوالت ارگانیــک خــود را در  معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار دادنــد.

غرفــه دانشــگاه صنعتــی قــم نیــز بــا ارائــه دســتاوردهای علمــی از جملــه تالیــف و ترجمــه کتــب اســاتید، 
پایــان نامــه هــای برتــر دانشــجویان و فعالیــت هــای هنــری مــورد اســتقبال مســئولین و بازدیدکنــدگان 

قــرار گرفــت.
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، مشــاوره در خصــوص اشــتغال و کارآفرینــی زنــان از جملــه دیگــر بخــش 

هــای ایــن نمایشــگاه بــوده اســت.
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پیام رئیس دانشگاه  صنعتی قم به مناسبت سالگرد حماسه 16 آذر و روز دانشجو

بسمه تعالی
فــرا رســیدن شــانزدهم آذرمــاه یــادآور حماســه اســتکبار ســتیزی دانشــجویان اســت. دانشــجویان مبــارز 
ــا شهادتشــان  ــزرگ نیــا  ب شــهید مهــدی شــریعت رضــوی،  شــهید احمــد قندچــی و شــهید مصطفــی ب

ــد.  ــان روشــن کردن ــرای همــه جوان مســیر استکبارســتیزی را ب
ــور  ــالمی ، حض ــالب اس ــروزی انق ــگاهیان، درراه  پی ــه دانش ــت ک ــواه آن اس ــخ  گ ــرگ تاری ــرگ ب مرورب
ــا جهــاد  ــد. امــروز نیــز دانشــجویان ب ــه داشــتند  و حتــی جوانیشــان را در ایــن مســیر فــدا کردن مخلصان
علمــی و قطــع وابســتگی ایــران عزیزبــه ســایر کشــورها تهدیــد و تحریــم را بــه فرصــت تبدیــل مــی کننــد. 
دانشــجویان بــا دفــاع  و پیــروی تمــام قــد از مقــام معظــم رهبــری  )مدظلــه العالــی( ســربلندی و جاودانگــی 

ایــران عزیــز را بــه ارمغــان مــی آورنــد.
 اینجانــب فــرا رســیدن روز دانشــجو را کــه بــا وفــات کریمــه اهــل بیــت حضــرت معصومــه )س( مقــارن 
ــل و  ــال و توس ــد متع ــه خداون ــوکل ب ــا ت ــجویان عزیزب ــدوارم دانش ــته و امی ــی  داش ــت  را گرام ــده اس ش

ــد باشــند . ــق و موی ــوی موف ــارت ، در رشــد علمــی و معن ــدان عصمــت و طه ــه خان تمســک ب
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برگزاری جشن روز دانشجو در دانشگاه صنعتی قم

روز دانشــجو بــا حضــور هیئــت رئیســه دانشــگاه صنعتــی قــم، همــراه بــا جلســه پرســش و پاســخ در ســالن همایــش هــای شــهید 
آخونــدی ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

در ایــن جشــن دکتــر رضایــی نــور ضمــن تبریــک روز دانشــجو، از حمایــت هــای بــی دریــغ دانشــجویان از مســئولین دانشــگاه تقدیــر 
کــرد و افــزود: فلســفه وجــودی مــا خدمــت رســانی بــه شــما دانشــجویان گرامــی اســت. مطالبــه گــری، نقــد منصفانــه و حمایــت 
ــزان، مســئولین دانشــگاه  ــت هــای شــما عزی ــا حمای ــر مــی دهــد. چنانچــه ب ــن براب ــزه ای چندی ــا انگی ــه م ــزان ب هــای شــما عزی

ــد. ــی، آموزشــی و پژوهشــی ایجــاد کردن تحــوالت مثبتــی را در بخش هــای عمران
وی افــزود: ســاخت ۵ هــزار مترمربــع فضــای مــورد نیــاز دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان ، بهســازی کلیــه کالس هــای آموزشــی، 
رشــد ۱۵0 درصــد فضاهــای آموزشــی، ســاخت دانشــکده هــای فنــی و مهندســی و بــرق و کامپیوتــر، ســاخت مجتمــع کارگاهــی و 

آزمایشــگاهی بخشــی از فعالیــت هــای یــک ســال اخیــر در دانشــگاه صنعتــی قــم اســت.
دکتــر رضایــی نــور گفــت: بــا توجــه بــه بهبــود روندهــا و رویــه هــای صــورت گرفتــه، دانشــگاه صنعتــی قــم تــا ســال ۱40۳ جــزء 

۱0 دانشــگاه برتــر صنعتــی و ۱۲0 دانشــگاه برتــر کشــور قــرار خواهــد گرفــت.
حجــت االسالم والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه گفــت: در رشــد علمــی ، 
معنویــت بســیار موثــر اســت و بــرای رشــد بشــریت راهگشــا اســت. دانشــمندان غربــی علــم و معنویــت را از یکدیگــر جــدا کردنــد و 

از آنجــا جامعــه غــرب رو بــه افــول رفــت.
امروز یکی از مهمترین مشکالت غرب کمبود معنویت است.

وی افــزود:، دیــن اســالم علــم و معنویــت را در کنــار هــم تاثیرگــذار مــی دانــد . دانشــمندان بایــد معنویــت را هــم در زندگــی خــود 
قــرار دهنــد تــا بــه عالمانــی نامــی در تاریــخ تبدیــل شــوند. بــه عنــوان مثــال خواجــه نصیرالدیــن طوســی عــارف و فیلســوف بــوده 

اســت و ســپس بــه مســائل علمــی روی آورده اســت.
در ادامــه پویــا عمــادی دبیــر تشــکل انجمــن اســالمی، علــی اصغــر ولــی دبیــر تشــکل جامعــه اســالمی، محمدرضــا حیــدری مســئول 
بســیج دانشــجویی، بیانیه هــای خــود را درخصــوص روز دانشــجو قرائــت کردنــد. همچنیــن علــی شــاه واروقــی نایــب دبیــر شــورای 

صنفــی و رفاهــی دانشــگاه گزارشــی از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه توســط ایــن شــورا را اعــالم کــرد.
این مراسم با پرسش سواالت دانشجویان از هیات رئیسه دانشگاه به پایان رسید.



14

نشیره انعکاس/دانشگاه صنعتی قم/آذر 1398

جوابیه سواالت دانشجویان در جلسه پرسش و پاسخ با هیأت رئیسه دانشگاه
حوزه معاونت اداری و مالی

چرا بعضی از مسئولین دانشگاه که در مسئولیت سپرده شده به آنها ضعیف هستند را تغییر نمی دهید؟ و یا اینکه به جای آنها افرادی از 
خارج دانشگاه استخدام نمی کنید؟

پاسخ: مسئولین دانشگاه عمدتا از نیروهای جوان و با انگیزه دانشگاه انتخاب شده اند و عملکرد آنها ساالنه به دقت بررسی و ارزیابی می 
شود. تاکنون نیز مسئولین دانشگاه از هیچ تالشی در جهت ارتقای دانشگاه دریغ نورزیده اند. پیشرفت های اخیر دانشگاه که با وجود 

محدودیت های فراوان محقق شده است خود دلیلی بر این مدعاست.
لطفا پارک علم و فناوری دانشگاه هرچه زودتر راه اندازی شود.

پاسخ: پارک های علم و فناوری مجموعه های مستقلی هستند که با هدف تسهیل در جریان دانشی میان دانشگاه ها، شرکت ها و بازار در 
هر استان بصورت مستقل از دانشگاه ایجاد شده اند و پارک علم و فناوری قم نمونه ای از آن است. در دانشگاه ما برنامه ریزی الزم برای 

ایجاد یک مرکز نوآوری، یک فضای کار اشتراکی و یک شتاب¬دهنده تخصصی انجام شده که ان¬شاءاهلل بر اساس تفاهم نامه منعقد شده 
با معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

لطفا در رابطه با زیبا سازی و فضای سبز دانشگاه اقداماتی صورت گیرد
پاسخ: برخی اقدامات صورت گرفته با هدف بهبود فضای سبز دانشگاه در سال جاری عبارتند از:

تعویض خاک محوطه روبروی سلف، حوزه ریاست ونمازخانه  •
کودپاشی فضای سبز  •

گل کاری گلدانی بصورت حاشیه )روبروی سلف،نمازخانه و ورودی دانشگاه قسمت کانکس سابق(  •
خرید و کاشت ۱۲ گونه گل و چندین گونه نهال  •

معاینه درختان آفت زده دانشگاه توسط متخصصین فضای سبز شهرداری    •
خرید سم و سمپاشی وهرس درختان بویژه درختان سنجد آلوده طبق نظر متخصصین شهرداری   •

بذرگیری از گل های فصلی پارک های اطراف دانشگاه با هماهنگی شهردار  •
تهیه  ماسه جهت کاشت گل های فصلی   •

آماده سازی فضا برای کاشت گل های فصلی اول اسفند  •
چرا در گزینش و به کارگیری افراد فامیل بازی و باند بازی وجود دارد؟ و چرا هنوز تکلیف زمین دانشگاه مشخص نشده؟ پس حقوقی چه 

می کند؟
پاسخ: در این سوال به سه مورد متفاوت اشاره شده است: در خصوص گزینش افراد ذکر این نکته حائز اهمیت است که گزینش کارکنان 

از طریق مراجع قانونی بیرون دانشگاه انجام می شود و بنابر اطالع ما امکان فامیل بازی و باندبازی وجود ندارد. در خصوص بکارگیری افراد 
نیز در سال جاری هیچ گونه بکارگیری نیرو در دانشگاه نداشته ایم؛ ضمن آن که در شرایط جاری بکارگیری نیروها صرفا از طریق آزمون 

ورودی و عدالت استخدامی امکان پذیر است. مورد دوم در خصوص زمین دانشگاه است که از ابتدای امسال پیگیری های مستمری در این 
خصوص انجام شده و در حال انجام است و در شرایط فعلی موضوع در جریان تصمیم گیری مسئولین استانی و کشوری است. مورد سوم 

در خصوص دفتر حقوقی دانشگاه است که دفتر حقوقی طبق قانون وظایف مشخصی دارد که در حال انجام است. البته تالش ها و پیگیری 
های مستمر این دفتر در سال جاری در بسیاری از موارد منجر به احقاق حقوق دانشگاه شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

چرا مدیریت دانشگاه از نظر مسائل مالی و اداری سال هاست در دست عده¬ای خاص که باهم نسبت فامیلی  دارند قرار دارد؟
پاسخ: اوال که معاون اداری و مالی دانشگاه، مدیر مالی دانشگاه و مدیر اداری دانشگاه هیچ گونه نسبت فامیلی و خویشاوندی با یکدیگر 

ندارند، ثانیا بهتر است بجای پرداختن به مسائل جانبی و بعضا بدون پشتوانه، عملکرد افراد مالک عمل ارزیابی قرار گیرد. نکته دیگر تغییر 
معاون اداری و مالی و مدیر مالی دانشگاه در یکسال گذشته است و موضوع عدم تغییر برای چندین سال صحت ندارد.

آب سرد کن فاقد آب تصفیه شده است و قابل شرب نیست. لطفا پیگیری کنید.
پاسخ: آب شیرین کن متصل به یکی از آب سردکن های دانشگاه تنها برای چندساعت خراب شده بود که تعمیر شده و اکنون قابل 

استفاده استفاده است.
یک نیروگاه یا کارگاه برای رشته مهندس انرژی در نظر بگیرید. اصال نمی توان پژوهش علمی انجام داد.

پاسخ: رشته مهندسی انرژی یکی از رشته های جدید و پرمخاطب دانشگاه است که توجه ویژه و توسعه آن از اولویت های دانشگاه به ویژه 
در یکسال اخیر بوده و در این مسیر برنامه ریزی مدونی انجام شده است. جذب سه عضو هیات علمی جوان و نخبه و تکمیل آزمایشگاه 

ها و کارگاه های مورد نیاز به ویژه آزمایشگاه انرژی خورشیدی از آن جمله است. معاونت محترم آموزشی و پژوهشی در این خصوص بهتر 
میتوانند پاسخ دهند.
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لطفا سیستم تهویه مناسب برای نمازخانه در نظر گرفته شود.
پاسخ: این مورد انجام شده است. البته دانشگاه نیاز به یک مسجد بزرگتر و در خور شأن دانشجویان و همکاران محترم دارد که امید میرود 

پس از حل شدن مشکل زمین دانشگاه برنامه ریزی برای احداث صورت گیرد.
پشت سلف دانشگاه بیابان می باشد. چرا برای رشته های مختلف آنجا را دانشکده و آزمایشگاه های مدرن یا سالن ورزشی مجهز و ... نمی 

سازید؟ جهت این کار از دانشجویان استفاده کنید. 
پاسخ: توسعه فضاهای ساختمانی و ایجاد بناهای جدید تنها پس از حل مشکل زمین و انجام مطالعات طرح جامع دانشگاه امکان پذیر است 

همانگونه که ذکر شد موضوع از مبادی مربوطه در حال رایزنی و پیگیری است. البته توسعه کارگاه های دانشگاه و ایجاد یک زمین چمن 
مصنوعی در محوطه پشت سلف در حال انجام است که ان شااهلل در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

توجه به زمان زیادی که دانشجویان در فضای دانشگاهی سپری می¬کنند خواستاریم محوطه دانشگاه را افزایش داده و از همه فضا در این 
راستا استفاده شود.

پاسخ: در این مورد در پاسخ سواالت قبل توضیحات کافی ارائه شد.
تعداد سرویس بهداشتی برادران کم شده است، لطفا رسیدگی کنید. 

پاسخ: تعداد سرویس های بهداشتی دانشگاه بعد از تعمیرات و اصالح ابنیه تابستان امسال حدود ۳6 درصد افزایش یافته است و البته برنامه 
ریزی برای ایجاد تعدادی نیز انجام شده است.

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
تعدادی از اساتید که تخصصی در درس ارائه شده به آنها ندارند و در کل تخصصی ندارند را اخراج کنید. اعضا هیأت علمی راهم اگر تسلطی 

بر رشته خود ندارند را عوض کنید تا عالوه بر ظاهر دانشگاه، باطن دانشگاه هم زیبا شود.
انتخاب اساتید برای ارائه دروس با توجه به تخصص آنها و نظر گروه آموزشی مربوطه و لحاظ کردن سوابق آموزشی از جمله ارزشیابی 

دانشجویان انجام می گیرد. دانشجویان محترم می توانند برای منعکس کردن نظرات خود در خصوص نحوه تدریس اساتید یا لزوم تغییر 
استاد دروس در ترم های آتی،  از کانال های مختلفی مانند ارزشیابی پایان ترم، مدیران گروه های آموزشی، روسای دانشکده ها، مدیر 

آموزش و مدیر دفتر نظارت و ارشیابی دانشگاه استفاده نمایند. 
چرا با وجود عملکرد ضعیف برخی از اساتید و ارزیابی ضعیف آنها، مجددا ارائه دروس را بر عهده گرفتند و تغییری در عملکرد آنها وجود 

ندارد )تنها به علت عضو هیأت علمی بودن(.
نتایج ارزیابی اعضای هیات علمی در روند ترفیع سالیانه و ارتقا آن ها تاثیر مستقیم داشته و صرف عضویت هیات علمی مانع از برخورد با 

ایشان نیست.
لطفا اقداماتی که برای حمایت از پروژه های علمی دانشجویان انجام گرفته است را بیان کنید. نظیر امکانات مکانی و مالی و ...

۱-در دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی، برای هردانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مبلغ شش میلیون ریال گرنت در 
نظرگرفته شده است که دانشجو می¬تواند بر اساس جدول هزینه کرد در آیین نامه مربوطه در موارد مختلف پژوهشی از قبیل خریدتجهیزات 
پژوهشی، پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس، هزینه ثبت اختراع و... هزینه نماید.۲- شیوه نامه تشویق مقاالت دانشجویی آذرماه سال ۱۳9۷ 

به تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه رسیده که براساس آن هردانشجوی دانشگاه صنعتی قم که دریک مجله علمی معتبر مقاله ای را به 
چاپ برساند براساس ضوابط موجود در این شیوه نامه بصورت نقدی تشویق خواهد شد.۳- طرح پیشنهادی ساخت ربات توسط آقای دکتر 
قنبری با عنوان طراحی و ساخت ربات زیر دریاییROV با همکاری تعدادی از دانشجویان گروه های مختلف آموزشی دانشگاه با هزینه ای 

بالغ بر صدو چهل وپنج میلیون ریال به تصویب رسید که مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان تنخواه در اختیار استاد مربوطه جهت شروع طرح 
قرار داده شده است.4- تعداد دوازده طرح پژوهشی در مرکز نوآوری دانشگاه فعال می باشد که برای هرطرح استاد راهنما به همراه تعدادی 

از دانشجویان گروه آموزشی مربوطه درحال انجام تحقیقات می باشد. در خصوص هریک از این طرح ها امکانات مختلفی از قبیل فضا، مشاور، 
سرمایه اولیه و ... دراختیارمجریان طرح قرار داده شده است.

با توجه به مهم بودن دروس آزمایشگاهی، چرا در به کارگیری اساتید مجرب سخت گیری نمی شود؟ 
تالش فراوان شده تا از اساتید مجرب استفاده شود و با توجه به پر بودن ساعات تدریس اساتید محترم هیات علمی جهت تدریس دروس 
تئوری امکان استفاده از ایشان جهت تدریس دروس آزمایشگاهی کم شده است. سعی می شود در ترم های آینده از اساتید محترم هیات 

علمی جهت تدریس دروس آزمایشگاهی استفاده گردد.
چرا جلسه با شاگردان ممتاز برگزار نمی شود.

اداره آموزش همیشه از طریق نظرسنجی های اینترنتی و همچنین نامه های دستی و اخذ بازخورد نظرات دانشجویان محترم را اخذ می 
کند. در این بین غربالگری نظرات دانشجویان ممتاز نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین اداره آموزش همیشه پذیرای برگزاری 

جلسات دانشجویی با شورای صنفی، جامعه اسالمی، انجمن ها و... می باشد.
لطفا در گزینش اساتید معیارهای اخالقی را در نظر بگیرید. مخصوصا هیأت علمی برق دانشگاه که گاها با جسارت تمام در دفتر خود با 

دانشجویان برخورد می کنند.
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معیارهــای اخالقــی زیرمجموعــه صالحیــت عمومــی اســاتید مــی باشــد کــه بــا ســخت گیــری خاصــی در طــی مراحــل جــذب اعضــای 
هیــات علمــی مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد. در صورتــی کــه دانشــجویان محتــرم در ایــن زمینــه بــه مــورد خاصــی برخــورد نمودنــد 

مــی توانــد بــا مراجعــه بــه معاونــت آموزشــی و پژوهشــی موضــوع را پیگیــری نماینــد.
حوزه حراست

چرا در دانشگاه چادر اجباری است؟ 
بــا توجــه بــه مصوبــه هیــات امنــای محتــرم دانشــگاه ، پوشــش چــادر از قوانیــن ایــن مجموعــه اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت قانــون 
پوشــش چــادر مربــوط بــه تمامــی دانشــگاه هــای شــهر مقــدس قــم مــی باشــد کــه تبعــاً ایــن دانشــگاه مثتثنــی از دیگــر دانشــگاه هــا 

نیســت.
چرا با وضعیت بدحجابی در دانشگاه برخورد مناسب نمی شود. 

بــا توجــه بــه ابعــاد فرهنگــی مســئله ، عمــوم برخوردهــا صبورانــه، دلســوزانه و جنبــه ارشــادی دارد لــذا از رســانه ای کــردن آنهــا اجتنــاب 
ــردد. می گ

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
تقاضا داریم سرویسی از دانشگاه به سمت تهران تعبیه شود. 

ســرویس رفــت و برگشــت از تهــران بــه دانشــگاه و برعکــس بارهــا توســط مدیریــت دانشــجویی و شــورای صنفــی پیگیــری شــده اســت و 
در ســال گذشــته نیــز چنــد نوبــت ایــن ســرویس برقــرار شــد ولیکــن بــه دلیــل عــدم اســتقابال دانشــجویان و بــه حــد نصــاب نرســیدن 
ــد کــه در  ــن آمادگــی را دارن ــن ســرویس کنســل شــد. امــا همچنــان مدیریــت دانشــجویی و شــورای صنفــی ای تعــداد دانشــجویان ای

صــورت ثبــت نــام متقاضیــان و بــه حــد نصــاب رســیدن ایــن ســرویس برقــرار گــردد.
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــت بدن ــار اداره تربی ــت( در کن ــده اس ــداری ش ــایل آن خری ــم وس ــه می¬دانی ــازی )ک ــگاه بدنس ــمندیم باش خواهش

ــود. ــاده ش ــجویان آم دانش
۱. تمامــی وســایل ورزشــی موجــود و یــا خریــداری شــده ، از ابتــدای تــرم جــاری پــس از تعمیــر و ســرویس درســالن ورزشــی شــهید 
شــهریاری نصــب شــده و قابــل بهــره بــرداری بــرای عمــوم جامعــه دانشــگاهی مــی باشــد . دانشــجویان مــی تواننــد در ســانس هــای 
ــه ذکــر اســت کــه در  ــد. همچنیــن الزم ب ــات موجــود بهــره منــد گردن ــه  ســالن ورزشــی شــهید شــهریاری از امکان ــا مراجعــه ب آزاد ب
ــال( جهــت تکمیــل باشــگاه بدنســازی از وزارت  ــه مبلــغ ۲/000/000/000 ری مهــر مــاه ســال جــاری ، وســایل بدنســازی مــورد نیاز)ب
ــرار  ــار دانشــجویان محتــرم ق ــه محــض تامیــن دراختی ــار نشــده اســت و ب عتــف درخواســت شــده اســت کــه تاکنــون تخصیــص اعتب

ــت.  خواهدگرف
۲. مجموعــه ورزشــی کارگــران )کــه از روز شــنبه تــا ســه شــنبه در اجــاره دانشــگاه مــی باشــد( مجهــز بــه ســالن حرفــه ای بدنســازی 
بــوده و دانشــجویان مــی تواننــد از امکانــات بــدن ســازی ایــن مجموعــه بــه صــورت رایــگان اســتفاده نماینــد. قابــل ذکراســت تاکنــون 

جهــت اســتفاده ازایــن امکانــات اســتقبال چندانــی نشــده اســت.
۳. اداره تربیــت بدنــی جهــت بهــره منــدی دانشــجویان از مجموعــه هــای ورزشــی داخــل شــهر نیــز اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد بــا مجموعــه 
ــه کارت  ــا ارائ ــه  ب ــوده اســت ک ــار نم ــم و اســتخرمجموعه تفریحــی ورزشــی ایث ــه نرگــس، اســتخر دانشــگاه ق ــای ورزشــی دختران ه

دانشــجویی از ۵0¬ تخفیــف بهــره منــد مــی گردنــد. )اســتخر ایثــار مجهــز بــه امکانــات بدنســازی رایــگان مــی باشــد(
ــا برگــزاری  ــه رویکــرد دانشــجو محــوری اداره تربیــت بدنــی درفعالیــت هــای ورزشــی ، انجمــن ورزشــی دانشــجویان ب ــا توجــه ب 4.  ب
انتخابــات تشــکیل و آقــای ســید محمــد ســعید حســینی)Id: @smsh۲۵00( بــه عنــوان دبیــر ایــن انجمــن انتخــاب شــده اســت . لــذا 

دانشــجویان محتــرم مــی تواننــد درخواســت هــا و نیــاز هــای ورزشــی خــود را از طریــق ایشــان پیگیــری نماینــد.
همچنیــن دانشــجویان مــی تواننــد اخبــار ورزشــی دانشــگاه را از طریــق کانــال اطــالع رســانی تربیــت بدنــی درپیــام رســان بلــه بــه آدرس 

:   qut_pe@    پیگیــری نماینــد.
چرا اردوهای دانشگاهی در دانشگاه برگزار نمی¬شود. چه اردوی تفریحی و چه اردوی زیارتی و ...

الــف -  موافقــت بــا برگــزاری ۱۸ برنامــه بازدیــد علمــی از طــرف انجمــن هــای علمــی و برگــزاری ۱۵ برنامــه و اینکــه آن تعــداد از برنامــه 
هــا کــه موافقــت شــد ولــی برگــزار نگردیــد بــه دلیــل انصــراف خــود انجمــن علمــی از برگــزاری و یــا عــدم آمادگــی شــرکت مــورد نظــر 

بــرای بازدیــد بــوده اســت.
ب - موافقت با برگزاری ۸ عنوان اردوی تفریحی به تفکیک آقایان و خانم ها به شرح : 

۱.  اردوی تفریحــی طالقــان )برگــزاری در اردیبهشــت مــاه ۱۳9۸(: اردوی خواهــران برگــزار شــد و بــا توجــه بــه اینکــه اردوی بــرادران 
بــه حــد نصــاب نرســید ، ایــن اردو کنســل شــد.

ــه  ــه ب ــاه ۱۳9۸( : در دو هفت ــان م ۲.  اردوی تفریحــی آران و بیــدگل )پیشــنهادی جامعــه اســالمی دانشــجویان، و برگــزار شــده در آب
ــرادران برگــزار شــد. صــورت مجــزا اردوی خواهــران و ب
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اردوی تفریحــی بازدیــد از مــوزه پروفســور حســابی و بــاغ مــوزه هنــر ایرانــی )برگــزار شــده در آذر ۱۳9۸( : اردوی خواهــران برگــزار 
شــد ولــی اردوی بــرادران بــه دلیــل عــدم ثبــت نــام حداقلــی دانشــجویان پســر برگــزار نگردیــد.

ــالمی  ــن اس ــده ) انجم ــنهاد دهن ــکل پیش ــراف تش ــل انص ــه دلی ــعدآباد: ب ــوزه س ــح و کاخ م ــزاده صال ــی امام 4. اردوی تفریح
ــت. ــده اس ــزار نگردی ــوز برگ ــجویان( هن دانش

ج- اردو های زیارتی:
۱. اردوی زیارتی طریق رضوی: به دلیل عدم ثبتنام دانشجویان برگزار نگردید.

۲.  اردو زیارتــی در ســال 9۸ یــک مــورد زیــارت مشــهد بــرای دانشــجویان بســیج خواهــران برگــزار شــده است)تابســتان( و نیــز 
یــک مــورد درخواســت برگــزاری از طــرف مدیریــت فرهنگــی بــا همــکاری بســیج دانشــجویی در حــال پیگیــری مصوبــه شــورای 

فرهنگــی بــه تعــداد ۸0  نفــر از دانشــجویان  بــرای برگــزاری در بهمــن مــاه مــی باشــد.
قیمــت اینترنــت خوابــگاه دو برابــر شــده اســت و حجــم یــک گیــگ در مــاه هــم کافــی نیســت. همچنیــن اینترنــت خوابــگاه اکثــر 
اوقــات قطــع مــی باشــد. لطفــا رســیدگی کنیــد. حجــم اینترنــت دانشــگاه هــم بســیار کــم اســت. بــه نظــر مــن ۱ تــا ۲ گیــگ 

روزانــه مناســب اســت.
افزایــش قیمــت از ســوی مخابــرات صــورت پذیرفتــه و بــا پیگیــری هایــی کــه صــورت گرفتــه مقــرر گردیــد ایــن افزایــش قیمــت 
مجــددا بــه حالــت قبــل برگــردد. همچنیــن در جلســه بازدیــدی کــه در روز ســه شــنبه مــورخ ۱9 آذرمــاه بــه همــراه مســئولین 
مخابــرات و دانشــگاه مفیــد و مســئولین انفورماتیــک از خوابــگاه هــا صــورت پذیرفــت مقــرر شــد تمــام دانشــجویانی کــه هــر گونــه 
مشــکل اینترنــت دارنــد بــه ســرکار خانــم فریدونــی مســئول انفورماتیــک مراجعــه کننــد. در ایــن ارتبــاط بایــد از پیگیــری هــای 

ســرکار خانــم فریدونــی تشــکر و قدردانــی نمــود.
لطفا به جای غذاهای کوفته و کشک و بادمجان، غذاهایی با کیفیت بهتر به دانشجویان ارائه کنید.

معمــوال در وعــده هــای غذایــی ایــن نــوع غذاهــا بــه عنــوان غذاهــای نــوع دوم و در کنــار غذاهــای دیگــر قــرار مــی گیرنــد کــه 
دانشــجو حــق انتخــاب داشــته باشــد و بــا توجــه بــه آمــار رزرو غذاهــا در مــاه هــای گذشــته اتفاقــا ایــن نــوع غذاهــا از اســتقبال 
ــاال رفتــن رضایتمنــدی و تصمیــم گیــری بهتــر مقــرر گردیــده شــورای صنفــی در  ــرای ب خوبــی برخــوردار بــوده انــد. ولیکــن ب
ــال خــود در هفتــه هــای آتــی نظرســنجی غذاهــا را انجــام دهــد کــه از همــه دانشــجویان عزیــز تقاضامندیــم در ایــن نظــر  کان
ســنجی شــرکت نماینــد و مــارا از نظــرات ارزشــمند خــود بهــره منــد ســازند تــا بــا جمــع بنــدی ایــن نظــرات توســط شــورای 

صنفــی بتــوان تصمیمــات بهتــری را در برنامــه غذایــی لحــاظ نمــود.
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برگزاری مراسم هفته پژوهش وتقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه: همزمــان بــا هفتــه پژوهــش از پژوهشــگران، فنــاوران ، اهــدا کننــدگان کتــاب در عرصــه 
ــا حضــور دکتــر گروســی معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری در  ســالن همایــش هــای  ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه ب

شــهید آخونــدی دانشــگاه صنعتــی قــم تقدیــر شــد.
ــع اســتانداری ضمــن تبریــک هفتــه پژوهــش و روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه  دکتــر گروســی معــاون توســعه مدیریــت و مناب
ــد،  ــان می کنن ــه بی ــن مســئله ای را ک ــی تری ــن و اصل ــری ، محــوری تری ــام معظــم رهب ــالب مق ــه گام دوم انق ــت: در بیانی گف
تحقیــق و پژوهــش اســت. کلیــد رفــع بســیاری از گــره هــا و مشــکالت کشــور، تحقیــق و پژوهــش قشــر دانشــگاهی اســت.  بــا 

تحقیــق و پژوهــش ایــن عزیــزان وابســتگی کشــور بــه بیگانــگان بــه حداقــل مــی رســد.
وی افــزود: یکــی از مهمتریــن و اصلــی تریــن خــأ هایــی کــه در پژوهــش وجــود دارد، کمبــود مهــارت اطالعاتــی و مهــارت هــای 
شــناختی اســت.این دو موضــوع باعــث می شــود کــه هــم اتــالف منابــع داشــته باشــیم  و هــم در یــک ســکوت و ســکون درجــا 

. نیم بز
ــد نقــش بســیار مهمــی را  در  ــم مــی توان ــع اســتانداری خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه صنعتــی ق معــاون توســعه  مدیریــت و مناب
اســتان بــازی کنــد. اینکــه دانشــگاه صنعتــی قــم دبیرخانــه ارتبــاط صنعــت و اســتان اســت نشــانگر اهمیــت و وظیفــه خطیــر 

ایــن دانشــگاه اســت.
ــرای  ــا برگــزاری اســتارتاپ هــا مختلــف ســودآوری ب  وی افــزود: دانشــگاه صنعتــی قــم ظرفیــت و پتانســیل ایــن را دارد کــه ب

ــه ارمغــان آورد. دانشــگاه و حتــی اســتان را ب

در ایــن مراســم دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــا اشــاره بــه جایــگاه اســتراتژیک اســتان قــم گفــت: دانشــگاه 
صنعتــی قــم بــه واســطه موقعیــت اســتان کــه یکــی از شــاهراه هــای مواصالتــی کشــور اســت و بیــن چنــد اســتان مهــم صنعتــی 

چــون تهــران، اصفهــان و اراک واقــع شــده اســت، می توانــد در رشــد و شــکوفایی صنعــت اســتان بســیار تاثیــر گــذار باشــد.
وی حضــور اســاتید جــوان و نخبــه، دانشــجویان فعــال و بــا انگیــزه را  از مهمتریــن ویژگــی هــای ایــن دانشــگاه درحــال توســعه 
ــار  ــم فراهــم شــده اســت. رشــد آم ــه ارتقــای پژوهــش در دانشــگاه صنعتــی ق ــر زمین ــزود: طــی چنــد ســال اخی دانســت و اف
مقــاالت آی اس آی و اســکوپوس، رشــد ثبــت اختراعــات اســاتید و دانشــجویان، راه انــدازی اولیــن فضــای اشــتراکی دراســتان و... 

نتیجــه توجــه بــه پژوهــش در دانشــگاه اســت.
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رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: احــداث مرکــز محاســبات ســریع، رشــد دو برابــری فضــای آزمایشــگاه هــا و 
ــه دیجیتــال، راه  ــدازی کتابخان ــه،راه ان کارگاه هــا، رشــد کتــب کتابخان

انــدازی باشــگاه توانمندســازی اســتارتاپ ها)بتــا( همــه ایــن مــوارد محــرک هــای تقویــت  پژوهــش هســتند، کــه 
اســاتید و دانشــجویان بایــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن از آن اســتفاده کننــد.

در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه ضمــن تبریــک هفتــه پژوهــش، نیــاز اصلــی کشــور را در ایــن برهــه از زمــان تحقیــق و پژوهــش دانســت و 

افــزود: اخــالق و معنویــت بایــد بــا دانــش و پژوهــش همــراه باشــد تــا رشــد و پیشــرفت بشــریت را رقــم زنــد.
ــا اشــاره بــه رشــد مقــاالت اســاتید، افزایــش قراردادهــای  دکتــر حیــدری معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ب

پژوهشــی، افزایــش ثبــت اختراعــات اســاتید، رشــد علمــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی قــم را اعــالم کــرد.
درپایــان نیــز از پژوهشــگران برتــر تقدیــر شــد. از دکتــر مهنــاز محمــدی، دکتــر محمــد کریمــی و مهــرزاد قربانــی 

بــه ترتیــب بــه عنــوان پژوهشــگران اول تــا ســوم دانشــکده علــوم پایــه تقدیــر شــد.
ــر  ــگر برت ــه پژوهش ــوان س ــه عن ــی ب ــدی بکران ــر مه ــی و دکت ــه شمس ــر محبوب ــن زاده، دکت ــعید حس ــر س از دکت

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــر تقدی ــرق و کامپیوت دانشــکده ب
ــو بــه عنــوان دومیــن پژوهشــگر و دکتــر  ــه عنــوان اولیــن پژوهشــگر، دکتــر بیــت اهلل بدرل دکتــر محمــد فدایــی ب
محســن محمــدی و دکتــر عبدالرضــا کریمــی بــه عنــوان ســومین پژوهشــگران دانشــکده فنــی و مهندســی انتخــاب 

شــدند.
همچنیــن از دکتــر ســید محمــد دهقــان بــه عنــوان فنــاور برتــر اســتان، دکتــر جعفــر قنبــری به عنــوان فنــاور برتــر 

دانشــگاه و دکتــر مجتبــی حیــدری بــه عنــوان نــوآور برتــر دانشــگاه تقدیــر شــد.
در بخــش پژوهشــگران برتــر دانشــجویی نیــز از داوود حاجــی تقــی تهرانــی، علــی اللهیــاری و  احســان بادفــر تقدیــر 

بــه عمــل آمــد.
از دکتــر جــالل رضایــی نــور، دکتــر محبوبــه شمســی، دکتــر احســان نجفــی، بهــروز بیــات، مونــا گشتاســبی، محســن 
طاهــری، زهــرا باقــری، مهــدی بــی غــم، محمــد حســین قاســمی، محمــد امیــن کریمــی و محمــد صالــح رضایــی 

بــه عنــوان اهــدا کننــدگان کتــاب تجلیــل شــد.
ــاران عرصــه صنعــت و دانشــگاه  ــوان همی ــه عن ــژاد ب ــر ن ــی اصغ ــه فشــنگی و محمدحســین عل ــن از ریحان همچنی

ــه عمــل آمــد ــر و تشــکر ب تقدی
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پیام رئیس دانشگاه صنعتی قم به مناسبت گرامی داشت روز بسیج  

دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه  صنعتــی قــم بــا صــدور پیامــی روز بســیج را بــه جامعــه دانشــگاهی والیــت 
مــدار صنعتــی قــم تبریــک گفــت. متــن کامــل ایــن پیــام بــه شــرح ذیــل اســت:

بسمه تعالی
بسیج لشکر مخلص خداست.) امام خمینی ره(

ــدار، ایســتادگی و  ــوان مظهــر اقت ــه عن ــا ب ــن نهــاد مردمــی در دنی ــروز ای ــه ام ــا ب ــان تشــکیل بســیج ت از زم
وحــدت شــناخته شــده اســت. بــی شــک بــا وجــود توطئــه هــا و فتنــه گــری هــای دشــمنان قســم خــورده 
ایــران اســالمی ، اگــر بســیجیان  هوشــمند و بصیــر نبودنــد، دشــمنان بــه اهــداف شــوم خــود مــی رســیدند و 

ایــران ســرفراز را بــه جوالنــگاه ســران اســتکبار تبدیــل مــی کردنــد.
بســیج یــک مکتــب فکــری اســت کــه در عرصــه هــای سیاســی، نظامــی، اقتصــادی ،علمــی وفرهنگــی زمینــه 
رشــد و شــکوفایی کشــور را بــه ارمغــان آورده اســت. در همیــن راســتا مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 

مــی فرماینــد: بســیج، یعنــی نیــروی کارآمــد کشــور بــرای همــة میدانهــا.
ــاد و خاطــره شــهدا و ایثارگــران بســیجی، ۵آذر ســالروز تأســیس ایــن نهــاد  اینجانــب ضمــن گرامیداشــت ی
ــم  ــژه بســیجیان دانشــگاه صنعتــی ق ــران اســالمی به وی ــور و مخلــص ای ــه تمامــی بســیجیان غی مقــدس را ب
تبریــک عــرض می نمایــم و امیــدوارم ایــن عزیــزان بــا پیــروی از ســخنان حکیمانــه مقــام معظــم رهبری)مدظله 

العالــی( در اعتــالی همــه جانبــه ایــران اســالمی موفــق و منصــور باشــند.
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تجلیــل از هیــات امنــای صنــدوق قــرض الحســنه حضــرت معصومــه )س( دانشــگاه صنعتــی 
قم

ایــن صنــدوق بــه همــت اســاتید و کارکنــان دانشــگاه صنعتــی قــم بــا اهدافــی چــون ترویــج و تحکیــم شــعائر اســالم، 
ــی از  ــن بخش ــالق و تأمی ــن و اخ ــی دی ــم مبان ــگ و تحکی ــطح فرهن ــاء س ــی، ارتق ــت اجتماع ــق عدال ــه تحق ــک ب کم
نیازهــای اقتصــادی ، اجتماعــی و فرهنگــی دانشــجویان در ســال ۱۳90 تاســیس شــد. طــی دو ســال اخیــر صنــدوق 
ــد جهــت پرداخــت  ــه دانشــجویان نیازمن ــرض الحســنه ب ــا اهــدای60 وام ق ــه )س( ب ــرض الحســنه حضــرت معصوم ق
ــه بخشــی از  ــه ۱۵ دانشــجوی متقاضــی ، برگــزاری مراســمات مذهبــی و... ب ــگاه و ...،کمــک بالعــوض ب شــهریه ، خواب

اهــداف خــود جامــه عمــل پوشــانده اســت. 
در این راستا از زحمات اعضای هیات امنای صندوق قرض الحسنه حضرت معصومه )س( تجلیل شد.
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برگزاری محفل انس با قرآن کریم در دانشگاه صنعتی قم 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه: بــه منظــور ترویــج و ترغیــب اســاتید، کارکنــان و دانشــجویان بــه قرائــت قــرآن 
ــرآن و عتــرت  ــون ق ــه همــت کان ــی اســتاد فروغــی ب ــاری بیــن الملل ــا حضــور ق ــرآن ب ــا ق ــس ب ــم، محفــل ان کری

دانشــگاه صنعتــی قــم در نمازخانــه دانشــگاه برگــزار شــد.
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مدیران جدید گروه های کامپیوتر و فیزیک مهندسی منصوب شدند

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه: طــی احــکام جداگانــه ای از جانــب رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم، مدیــران 
گــروه هــای کامپیوتــر و فیزیــک مهندســی منصــوب شــدند.

طــی احــکام جداگانــه ای از جانــب دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم، دکتــر مرتضــی محجــل بــه 
عنــوان سرپرســت گــروه مهندســی کامپیوتــر و دکتــر مهــدی ســلیمانی بــا حفــظ ســمت ریاســت دانشــکده علــوم 

پایــه بــه عنــوان مدیــر گــروه فیزیــک مهندســی منصــوب شــدند.
همچنیــن از زحمــات دکتــر عبدالرضــا رســولی مدیــر ســابق گــروه کامپیوتــر و دکتــر محمــد حســین زارع مدیــر 

ســابق گــروه فیزیــک مهندســی تقدیــر شــد.
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نرشیه انعکاس

آذ ر ماه 1398

روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم

طراح و گرافیست: میثم فتحی محب

عکاس: فرشاد عرب

 قم – بلوار رسدار شهید خدا کرم

) جاده قدیم تهران(

تلفن: 025-36641601

فاکس: 36641604 -025

صندوق پستی : 37195-1519 

کدپستی: 3718146645 

پست الکرتونیک: 

Info.admin@qut.ac.ir


