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بــر اســاس آییــن نامــه تشــکیل شــورا و مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن 
ــای  ــاوری اعض ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال ــای آم ــه ه ــا، موسس ــگاه ه ــت،  دانش کیفی

شــورای و نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه صنعتــی قــم منصــوب شــدند.

ــس  ــکل از رئی ــی متش ــارت وارزیاب ــورای نظ ــای ش ــه اعض ــن نام ــن آیی ــاس ای ــر اس ب
دانشــگاه بــه عنــوان رئیــس شــورا، معاونــان دانشــگاه، مدیــر نظــارت و ارزیابــی 
ــند. ــی باش ــه م ــر و دارای تجرب ــب نظ ــی صاح ــات علم ــای هی ــر از اعض ــا 5 نف  و3 ت

ــم، دکتــر محمــد  ــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی ق ــی ن ــا حکمــی از طــرف دکتــر رضای  ب
فدایــی، دکتــر احســان نجفــی و دکتــر محمــد حســین زارع بــه عنــوان اعضــای شــورای 

نظــارت و ارزیابــی ایــن دانشــگاه منصــوب شــدند.

انتصاب اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قم
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ــالگرد  ــن س ــل و یکمی ــر و چه ــه فج ــام اهلل ده ــیدن ای ــرا رس ــت ف ــبت گرامیداش ــه مناس      ب
پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی و همچنیــن چهلمیــن روز درگذشــت ســردار ســپهبد 
ــم  ــی ق ــاتید دانشــگاه صنعت ــان و اس ــی از کارکن ــا حضــور جمع حــاج قاســم ســلیمانی مراســمی ب
ــان  ــیج کارکن ــی وبس ــت فرهنگ ــگاه، مدیری ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــر نه ــت دفت ــه هم ب
درســالن همایــش هــای شــهید آخونــدی ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر 
ــام  ــری نظ ــکل گی ــردم در ش ــان م ــاد در می ــاد و اعتم ــش اتح ــه نق ــاره ب ــن اش ــور ضم ــی ن رضای
ــاد و  ــا اتح ــا ب ــر دنی ــزرگ در سراس ــای ب ــاب ه ــی انق ــواره تمام ــت : هم ــامی گف ــکوهمند اس ش
ــت  ــد و توانس ــوردار ش ــت برخ ــن نعم ــز از ای ــا نی ــور م ــت و کش ــده اس ــاد ش ــردم ایج ــی م همدل
ــی  ــده و انقاب ــور برچی ــه از کش ــرای همیش ــاق را ب ــه نف ــال 57 ریش ــاد در س ــاد و اعتم ــا اتح ب
ــدام  ــر اق ــر از ه ــزود : باالت ــت بنشــانند.وی اف ــر کرســی عدال ــدار را ب ــت م ــی والی ــم و حکومت عظی
ــتای  ــاز در راس ــن امتی ــه مهمتری ــل مجموع ــان عوام ــی در می ــاد و همدل ــگاه اتح ــی در دانش عمران
پیشــبرد اهــداف بــه شــمار مــی آیــد کــه از آن مــی تــوان بــه عنــوان ســرمایه اجتماعــی یــاد کــرد .

رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم تاکیــد کــرد 
:طبــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه 
و بــا همــکاری و تــاش کارکنــان دانشــگاه 
ــا ســال 1404 مجموعــه  امیــد مــی رود ت
دانشــگاه صنعتــی قــم در جایــگاه 10 
دانشــگاه برتــر صنعتــی کشــور قــرار گرفته 
و همچنیــن یکــی از 20 دانشــگاه برتــر در 
ــه  ــور ب ــای کش ــگاه ه ــدی دانش ــه بن رتب
ــد  ــا تاکی ــور ب ــی ن ــر رضای شــمار رود.دکت
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــر فرمایش ب
بیانیــه گام دوم انقــاب و توجــه بــر نقــش 
ــذاری  ــا در تاثیرگ ــگاه ه ــت دانش و اهمی
ــا توجــه بــه  بــر اجتمــاع تصریــح کــرد : ب
بیانیــه گام دوم انقــاب نقــش مــا در زمینه 
ــگاه  ــط دانش ــه محی ــا ب ــرفت تنه ی پیش
محــدود نخواهــد شــد بلکــه تاثیرگــذاری 
بــر اجتمــاع یکــی از نقــش هــا و ماموریــت 
ــف  ــا تعری ــرای م ــی مــی باشــد کــه ب های

شــده اســت.

افزایش سرمایه اجتماعی مهمترین هدف دانشگاه صنعتی
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وی افــزود : مــا در تــاش هســتیم تــا بتوانیــم با توجه به مــوارد ذکر شــده در بیانیه گام دوم انقــاب بتوانیم 
بــه یــک الگــو دانشــگاه اســامی در ســطح کشــوری و همچنیــن یــک دانشــگاه تمــدن ســاز تبدیل شــویم .

ــی  ــاد نمایندگ ــئول نه ــن مس ــی مبی ــر قربان ــلمین دکت ــام والمس ــت االس ــم حج ــن مراس ــه ای در ادام
ــه  ــام اهلل ده ــیدن ای ــرار رس ــبت ف ــه مناس ــک ب ــن تبری ــز ضم ــگاه نی ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق
ــاج  ــپهبد ح ــردار س ــت س ــن روز درگذش ــبت چهلمی ــه مناس ــلیت ب ــک و تس ــن تبری ــر و همچنی فج
ــام  ــاب و نظ ــن انق ــت : ای ــاب گف ــری انق ــکل گی ــردم در ش ــش م ــر نق ــد ب ــا تاکی ــلیمانی ب ــم س قاس
ــاس کار  ــت اس ــه توانس ــود ک ــی ب ــردم انقاب ــم م ــش عظی ــرا جنب ــد زی ــی باش ــردم م ــه م ــق ب متعل
ــد . ــر ده ــت تغیی ــردم و والی ــت م ــه محوری ــاهی ب ــتم ش ــت س ــوری و محوری ــام دیکتات ــور را از نظ کش

ــاس کار آن  ــه اس ــی رود ک ــمار م ــه ش ــت ب ــرای حکوم ــامی ب ــوی اس ــک الگ ــت ی ــزود : والی وی اف
ــد . ــه ده ــود را ادام ــیر خ ــردم مس ــه م ــک ب ــردم و نزدی ــود م ــا از خ ــد ت ــی باش ــردم م ــته از م برخاس

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه تصریــح کــرد : اگرچــه در فراینــد 
مســئولین  از  یکســری  کوتاهــی  اســاس  بــر  اســامی  شــکوهمند  نظــام  ایــن  گیــری  شــکل 
ــن  ــام ای ــن نظ ــری ای ــکل گی ــه در ش ــل توج ــه ی قاب ــا نکت ــت ام ــده اس ــود آم ــه وج ــکاتی ب مش
ــت . ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــت اله ــاس والی ــر اس ــامی ب ــت اس ــن حاکمی ــاس ای ــه اس ــد ک ــی باش م

ضمــن  خــود  هــای  صحبــت  پایــان  در  مبیــن  قربانــی  دکتــر  المســلمین  و  االســام  حجــت 
فرمانــده  ایــن  شــهادت   : افــزود  ســلیمانی  قاســم  حــاج  ســپهبد  شــهادت  تاثیــر  بــه  اشــاره 
اســامی  شــکوهمند  انقــاب  هــای  رگ  در  ای  تــازه  خــون  مقاومــت  جبهــه  شــجاع  و  دلیــر 
شــود . چنــدان  دو  نظــام  و  والیــت  بــا  مــردم  محبــت  تــا  شــد  منجــر  و  ســاخت  جــاری 

ــال  ــلیمانی در 8 س ــاج قاســم س ــان شــهید ســپهبد ح ــم رزم ــی از ه ســخنرانی ســرهنگ کاظمــی یک
ــوده اســت. ــن مراســم ب ــای ای ــه ه ــر برنام ــن مداحــی از دیگ ــاع مقــدس و همچنی ــگ دف جن



6

نشیره انعکاس/دانشگاه صنعتی قم/بهمن 1398

ــه همــت       دوره دانــش افزایــی و توانمندســازی اســاتید هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی قــم ب
ــا محوریــت روش و مدیریــت تحقیــق برگــزار شــد . مدیریــت پژوهــش و فنــاوری ایــن دانشــگاه ب

دوره دانــش افزایــی و توانمندســازی اســاتید هیــات علمــی بــا محوریــت روش و مدیریــت تحقیــق 
ــد . ــزار ش ــت برگ ــم و صنع ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــو هی ــادی عض ــی بنی ــر عل ــور دکت ــا حض ب

برگــزاری  از  هــدف  قــم  صنعتــی  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  مدیــر  طالبــی  دکتــر 
ارزیابــی  دانشــگاه،  در  پژوهشــی  هــای  فعالیــت  هدایــت  و  ســازی  بســتر  را  دوره  ایــن 
در  موثــر  عوامــل  و  هرگرایــش  در  علمــی  هــای  فعالیــت  و  هــا  پیشــرفت  آخریــن 
دانســت . دانشــگاه  در  فنــاوری  و  علمــی  تولیــدات  کیفــی  و  کمــی  ارتقــای  آن،  رشــد 

شایان ذکر است این دوره در 16 ساعت و طی 2 روز برگزار شد.

دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید دانشگاه صنعتی قم برگزار شد
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    جلســه معاونیــن دانشــجویی و فرهنگــی منطقــه4 کشــور بــا حضــور دکتــر مطیعــی 
برگــزار  قــم  صنعتــی  دانشــگاه  در  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس  و  وزیــر  مشــاور 
ــاه  ــدوق رف ــه از صن ــای مربوط ــه ه ــذ بودج ــتر در اخ ــت بیش ــت عدال ــی جه ــد.دکتر مطیع ش
دانشــجویان، از آمــاده ســازی ســند آمایــش حــوزه خدمــات رفــاه دانشــجویان خبــر داد .

ــر و رئیــس  ــر مطیعــی مشــاور وزی ــا حضــور دکت ــه4 کشــور ب ــن دانشــجویی منطق جلســه معاونی
صنــدوق رفــاه دانشــجویان در دانشــگاه صنعتــی قــم برگــزار شــد. در ایــن جلســه دکتــر مطیعــی 
ــه مناســبت شــهادت سردارســپهبد  ــام اهلل دهــه مبــارک فجــر و تســلیت ب ضمــن گرامیداشــت ای
ــزود: خدمــت  ــرای وی بسیارشایســته دانســت و اف حــاج قاســم ســلیمانی، لقــب ســردار دلهــا را ب
ــود . ــدگار ش ــن مان ــن چنی ــه ای ــد ک ــم باش ــاج قاس ــد ح ــد مانن ــور بای ــردن مسئولین درکش ک

ــزود: معاونیــن دانشــجویی و فرهنگــی وظیفــه خطیــری دارندچرا کــه  نیازهــای دانشــجویان  وی اف
ــزان شــبانه روزی باشــد . ــه ایــن عزی ــه زمــان اداری نمی شــود و بایــد خدمــت رســانی ب ــوط ب مرب

باایجادایــن  افــزود:  از اســتقرار نظــام ITخدمــات دانشــجویی خبــر داد و  دکتــر مطیعــی 
می شــود  انجــام  رفاه دربســتروب  صنــدوق  بــه  مربــوط  هــای  فعالیــت  کلیــه  ســامانه 
کــه ایــن امــر باعــث ارائــه خدمــات بهتــردر کوتــاه تریــن زمــان ممکــن مــی گــردد  .

آمــاده ســازی  دانشــجویی در حــال  رفــاه  آمایــش در حــوزه خدمــات  افــزود: ســند  وی 
اســتانی و  بــه آن درچهــار بخــش کشــوری، منطقــه ای،  اســت و ســامانه هــای مربــوط 
ــگاه  ــر دانش ــده ه ــخص ش ــتانداردهای مش ــاس اس ــر اس ــه ب ــود ک ــی ش ــاد م ــگاهی ایج دانش
ــدوق  ــن صن ــات ای ــورداری از خدم ــب برخ ــت و ضری ــب محرومی ــاس ضری ــر اس ــد ب ــی توان م
ــود . ــی ش ــت م ــتر رعای ــز بیش ــت نی ــن روش عدال ــتفاده از ای ــا اس ــک ب ــی ش ــد، ب ــتفاده کن اس

رئیــس صنــدوق رفــاه گفت:طبــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه وام هــای دانشــجویی نیــز 
بایــد مــورد نظــارت و ارزیابــی قــرار گیــرد. در حــال حاضــر بیســت و دو نــوع وام دانشــجویی داریــم 

کــه بــا یــک بازنگــری اساســی تعــداد وام هــا کمتــر و مبلــغ آن هــا بیشــتر خواهــد شــد.

رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــا آمــاده ســازی ســند آمایــش حــوزه 
خدمــات رفاهــی دانشــجویی، عدالــت بیشــتر رعایــت مــی شــود



8

نشیره انعکاس/دانشگاه صنعتی قم/بهمن 1398

ــا  ــرفت ه ــه پیش ــامدگویی، ب ــن خوش ــم ضم ــی ق ــگاه صنعت ــس دانش ــور رئی ــی ن ــر رضای دکت
ــازی  ــا بازس ــر ب ــال اخی ــک س ــی ی ــزود: ط ــرد و اف ــاره ک ــگاه اش ــن دانش ــر ای ــوالت اخی و تح
ــرادران،  ــران و ب ــای خواه ــگاه ه ــدن خواب ــز ش ــی، متمرک ــای آموزش ــازی کاس ه ــع س و مجتم
عــاوه بــر رضایت منــدی دانشــجویان، صرفــه جویــی در هزینــه هــای جــاری را نیــز داشــته ایــم .

ــه انجمــن،  ــه ن ــای علمــی از شــش  انجمــن ب ــش انجمــن ه ــا افزای ــت: ب ــور گف ــی ن ــر رضای دکت
انجمــن  اعضــای  بــا  تنگاتنگ مســئولین  ارتبــاط  آنهــا،  بــه  فیزیکــی  فضــای  اختصــاص 
ــگاه  ــب دانش ــگاه از جان ــه خواب ــد هزین ــل50 درص ــجویی، تقب ــای دانش ــکل ه ــا و تش ها،کانون ه
ــرای دانشــجویان، ارتقــاء کیفیــت غــذا و ایجــاد تنــوع بیشــتر درآن و ســاخت ورزشــگاه بخشــی  ب
از مطالبــات دانشــجویان در حــوزه معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی مرتفــع شــده اســت .

وی افــزود: افزایــش20 درصــدی جــذب هیــات علمــی در رشــته هــای مــورد نیاز،ســاخت و تجهیــز 
ــد  ــگاه توانمن ــتراکی و باش ــای کار اش ــدازی فض ــگاه، راه ان ــای دانش ــا و کارگاه ه ــگاه ه آزمایش
ــی  ــای مهارت ــزاری دوره ه ــی،  برگ ــت الکترونیک ــز خدم ــاح می ــا(، افتت ــتارتاپ ها)بت ــازی اس س
بــرای دانشــجویان از طریــق مرکــز آمــوزش هــای آزاد و مجــازی دانشــگاه از جملــه برنامــه هایــی 
ــرده اســت . ــدی دانشــجویان را ایجــاد ک ــوزش و پژوهــش و رضایتمن ــای آم ــه ارتق ــوده اســت ک ب

دانشــجویان  بیشــتر  هــر چــه  رفــاه  منظــور  بــه  گفــت:  قــم  دانشــگاه صنعتــی  رئیــس 
اســت . بهره بــرداری  و  راه انــدازی  حــال  در  نیــز  مکمــل  ســلف  و  زمین چمن مصنوعــی 

باتوجــه بــه در حــال توســعه بــودن ایــن دانشــگاه بــا حضــور اســاتید و کارکنان جــوان و دانشــجویان 
نخبــه امیــدوارم ایــن دانشــگاه در زمــره 10 دانشــگاه برتــر صنعتــی کشــور قــرار گیرد.
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برگزاری هفته هفتم دور همی قرآنی در خوابگاه 

امام علی )ع( :
هیچ کس با این قرآن همنشین نشد ، مگر آن که چون از نزد آن برخاست با 

فزونی و کاستی همراه بود؛ فزونی در هدایت و کاستی ازکوردلی. 
» نهج البالغه - خطبه 176 «

گزارش تصویری از برگزاری هفته هفتم #دور_همی_قرآنی در خوابگاه اندیشه 
به همت »واحد آموزش« کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی قم
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برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا )س(

 دانشــگاهیان صنعتــی قــم ضمــن برگــزاری مراســم ســوگواری بــه مناســبت شــهادت حضــرت زهــرا)س( 
بــا شــهدا تجدیــد بیعــت کردنــد.

دانشــگاهیان صنعتــی قــم بــا برگــزاری مراســمات ســوگواری از جمله ســخنرانی حجت االســام والمســلمین 
دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و مداحــی ذاکــران اهــل بیــت 

آقایــان مظاهــری و خلیلیــان عشــق و ارادتشــان را بــه حضــرت زهــرا)س( نشــان دادنــد.
همچنین با راه اندازی دســته عزاداری از دانشــگاه به ســمت بهشــت معصومه ضمن قرائت حدیث شــریف کســا 
و غبارروبــی از مــزار شــهدای مدافــع حــرم با امــام راحل )ره( و شــهدای همیشــه جاوید تجدید بیعــت کردند.
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رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان: بــا آمــاده ســازی ســند آمایــش حــوزه خدمــات رفاهــی دانشــجویی، 
عدالــت بیشــتر رعایــت مــی شــود

ــر و  ــر مطیعــی مشــاور وزی ــا حضــور دکت جلســه معاونیــن دانشــجویی و فرهنگــی منطقــه4 کشــور ب
ــم برگــزار شــد. ــاه دانشــجویان در دانشــگاه صنعتــی ق ــدوق رف رئیــس صن

دکتــر مطیعــی جهــت عدالــت بیشــتر در اخــذ بودجــه هــای مربوطــه از صنــدوق رفــاه دانشــجویان، از 
آمــاده ســازی ســند آمایــش حــوزه خدمــات رفــاه دانشــجویان خبــر داد.

برگزاری جلسه معاونین دانشجویی و فرهنگی منطقه 4 کشور
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 بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم در برنامــه 
رادیــو انقــاب حضــور یافــت. وی پیشــرفت هــای علمــی و پژوهشــی کشــور را مرهــون انقــاب اســامی 

دانســت.
دکتررضایی نــور در ایــن برنامــه رادیویــی بــه معرفــی اجمالــی دانشــگاه صنعتــی قــم پرداخــت. وی گفــت 
: دانشــگاه صنعتــی قــم در ســال 1387 بــا دو رشــته صنایــع و کامپیوتــر در اســتان قــم راه انــدازی شــد 
و هــم اینــک ایــن دانشــگاه بــا 8 رشــته در مقطــع کارشناســی و 16 رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد 

بــا 60عضــو هیــات علمــی پذیــرای 2 هــزار دانشــجو از اقصــی نقــاط کشــور اســت.
ــی  ــای اصل ــاهراه ه ــزء ش ــه ج ــه اینک ــم از جمل ــتان ق ــتراتژیک اس ــگاه اس ــه جای ــه ب ــزود: باتوج وی اف
مواصاتــی کشــور اســت و بیــن اســتانهای صنعتــی از جملــه تهــران ،اصفهــان و اراک واقــع شــده اســت و 
وجــود چندیــن شــهرک هــای صنعتــی در ایــن اســتان، ایــن دانشــگاه می توانــد رشــد و شــکوفایی صنعــت 

اســتان و کشــور را بــه ارمغــان آورد.

مصاحبه رئیس دانشگاه صنعتی قم با رادیو انقالب
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دهه فجر در دانشگاه صنعتی قم

بــه مناســبت ایــام مبــارک دهــه فجــر هیئــت رئیســه دانشــگاه بــه همــت نهــاد رهبری،بســیج 
کارکنــان و مدیریــت فرهنگــی و اجتماعــی، بــه اهــدای خــون پرداختــه و در حــرم مطهــر امــام 

خمینــی )ره( و گلــزار شــهدا حضــور یافتــه و بــا امــام و شــهدا تجدیــد بیعــت کردنــد.
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تقدیر از طرحهای پژوهشی برگزیده اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی قم

از طرحهــای پژوهشــی برگزیــده اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی قــم در راســتای ارتبــاط 
ــات و  ــوم تحقیق ــاوری وزارت عل ــش و فن ــاون پژوه ــد مع ــر برومن ــط دکت ــگاه توس ــت و دانش صنع

ــر شــد. فنــاوری تقدی
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بازدید از پایگاه بسیج کارکنان

    فرمانــده حــوزه مقاومــت2 شــهید بهشــتی)جناب ســرهنگ عباســی( بــه همــراه 
ــگاه بســیج کارکنــان دانشــگاه  مســئولین حــوزه مقاومــت بســیج کارکنــان از پای

صنعتــی قــم بازدیــد کــرد.
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      نمایشــگاه دســتاورد هــای انقــاب و مســابقه هــدف زنــی بــه همــراه جوایــز بــه همــت 
مدیریــت فرهنگــی و دفتــر در محوطــه دانشــگاه صنعتــی قــم مشــاوره برگــزار شــد

برگزاری نمایشگاه دستاورد های انقالب
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برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

ــن  ــد. در ای ــکیل ش ــی تش ــر فرهنگ ــگاه، در دفت ــریات دانش ــر نش ــر ب ــه ناظ ــه کمیت جلس
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــریات  م ــوای نش ــه محت جلس
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درخشش صنعتی قم درمسابقات هیات ورزش های دانشگاهی استان قم

ــم برگــزار شــد.در بخــش  ــات ورزش هــای دانشــگاهی دانشــگاه صنعتــی ق مســابقات  هی
فوتســال ، تیــم کارکنــان دانشــگاه صنعتــی قــم توانســت مقــام ســوم را کســب کنــد. در 
ــم  ــات ورزش هــای دانشــگاهی اســتان تی ــال دســتی( هی ــز )فوتب ــال روی می بخــش فوتب
ــام اول و  ــری( مق ــا کانت ــان و رض ــا نمازی ــان رض ــف )آقای ــی ال ــگاه صنعت ــره دانش دو نف
همچنیــن تیــم صنعتــی ب )آقایــان هــادی قدرتــی و ســیدمرتضی موســوی( مقــام ســوم را 
کســب کردند.آقــای علــی مــرادی نیــز در بخــش تیــر انــدازی توانســت مقــام دوم را کســب 
کنــد. در بخــش بانوان،تیــم دارت بانــوان دانشــگاه صنعتــی قم)خانــم هــا فاطمــه بیدآبــادی، 

عفیفــه فریدونــی، لیــا عســگری و مونــا گشتاســبی( توانســت رتبهســوم را کســب کنــد.
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برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در 
نمایشگاه بین المللی قم

اولیــن نمایشــگاه فرصــت هــای ســاخت داخــل و رونــق تولیــد در تاریــخ 16 الــی 1۸ 
دی مــاه 139۸ در نمایشــگاه محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی قــم برگــزار شــد.

 ایــن نمایشــگاه در جهــت تکمیــل زنجیــره خودکفایــی و اشــتغال پایــدار، اقدامــات، 
ــد  ــرض دی ــد را در مع ــق تولی ــل و رون ــاخت داخ ــای س ــت ه ــتاوردها و فرص دس

ــرار داد.  ــگاهیان ق ــگان و دانش ــدگان، نخب ــرمایه گذاران، تولیدکنن س
دکتــر حیــدری معاونــت آمــوزش و پژوهــش و دکتــر رجبــی مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا 
صنعــت بــا هــدف معرفــی ظرفیــت هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه بــه صنایــع 
ــع اســتان از ایــن نمایشــگاه  ــا نیازهــای صنای و شــرکت هــای اســتان و آشــنایی ب

بازدیــد کردنــد.
از دســتاوردهای ایــن بازدیــد برگــزاری جلســات مشــترک صنایــع و دانشــگاه جهــت 
ــای  ــزاری بازدیده ــکاری در برگ ــی، هم ــی و پژوهش ــای علم ــه ه ــم نام ــد تفاه عق
علمــی دانشــجویی، معرفــی کارآمــوز، اخــذ فرصــت هــای شــغلی در صنایــع اســتان 

و... مــی تــوان اشــاره کــرد.
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