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برگزاری چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ریاضی در دانشگاه صنعتی قم
 چهارمیــن کنفرانــس فیزیــک ریاضــی بــا حضــور اســاتید، دانــش پژوهــان و صاحــب نظــران ایــن رشــته از جملــه دکتــر 
رکنــی زاده، رضایــی اقــدم و... در دانشــگاه صنعتــی قــم برگزارشــد. ارائــه ۹ مقالــه علمــی و ۵۴ پوســتر از جملــه برنامــه هــای 

اصلــی ایــن رویــداد مهــم علمــی بــوده اســت.
در ابتــدا دکتــر انوشــه لطیفــی عضــو هیــات علمــی گــروه فیزیــک دانشــگاه صنعتــی قــم و دبیــر چهارمیــن کنفرانــس ملــی 
فیزیــک ریاضــی ایــران هــدف از برگــزاری ایــن کنفرانــس را گــردآوری متخصصــان حــوزه فیزیــک ریاضــی در راســتای بــه 
اشــتراک گذاشــتن یافته هــای علمــی روز در ایــن حــوزه و همچنیــن آشــنایی هرچــه بیشــتر دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی 
بــا پژوهش هــا و پژوهشــگران ایــن حــوزه پژوهشــی دانســت و افــزود: باعــث افتخــار اســت کــه در ایــن چهــار ســال شــاهد 
رشــد کمــی و کیفــی ایــن رویــداد علمــی بوده ایــم. بــا توجــه بــه بــاال بــودن ســطح علمــی کنفرانــس، ازمیــان مقالــه هــای 

ارســالی فقــط۶۳ مقالــه پذیرفتــه شــده اســت کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته رشــد دو برابــری داشــته اســت.
ــن کنفرانــس ۱۳ موضــوع علمــی دارد. سیســتم هــای  ــی کنفرانــس گفــت: ای دکتــر لطیفــی در خصــوص محورهــای اصل
دینامیــک، مکانیــک آمــاری تعادلــی وغیــر تعادلــی، مــدل هــای تصادفــی و احتمــال، روش جبــری، اطاعــات و محاســبات 

کوانتومــی، نظریــه میــدان کوانتومــی و... از جملــه محورهــای اصلــی ایــن همایــش ملــی اســت.
ــس و  ــن کنفران ــر از ای ــم نظی ــه اســتقبال ک ــا توجــه ب ــزود: ب ــران اف ــک ریاضــی ای ــی فیزی ــس مل ــن کنفران ــر چهارمی دبی
ــر  ــات علمــی گســترده ت ــت تعام ــدوارم جه ــن روز ، امی ــاط کشــور در ای ــن رشــته از اقصــی نق ــاتید مجــرب ای حضوراس

ــم. ــزار نمایی ــس را در دو روز برگ ــن کنفران ــم پنجمی بتوانی
در ادامــه ســخنرانان کلیــدی ایــن کنفرانــس دکتــر امیــر فرهمنــد پارســا از پژوهشــگاه دانــش هــای بنیــادی، دکتــر شــاهین 
ــو  ــه از موسســه ژئ ــب الحج ــا مح ــر علیرض ــپانیا، دکت ــعیدیان از اس ــداد س ــریف،دکتر مق ــی ش ــی از دانشــگاه صنعت روحان

فیزیــک دانشــگاه تهــران و دکتــر اللــه معمــار زاده از دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه ســخنرانی علمــی پرداختنــد.
ــر  ــوان پوســترهای برت ــه عن ــه علمــی ۵ پوســتر ب ــق نظــر کمیت ــه شــده ، طب ــد از پوســترهای ارائ ــان ضمــن بازدی در پای

انتخــاب شــدند.
ــگاه  ــایت پای ــران و در س ــک ای ــن فیزی ــایت انجم ــس در س ــن کنفران ــده در ای ــه ش ــای ارائ ــه ه ــت مقال ــر اس ــایان ذک ش

ــد. ــد ش ــذاری خواه ــام ISC  بارگ ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس
ــداد  ــق روی ــی در همســایگی اف ــای کوانتوم ــدان ه ــا موضــوع می ــس، کارگاه آموزشــی ب ــن کنفران ــن در حاشــیه ای همچنی

ــران از اســاتید برجســته دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار شــد. ــر فرهنــگ ل توســط دکت



4

نشیره انعکاس/دانشگاه صنعتی قم/دی 1398

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم به عنوان فناور برتر استان
دکتر سید محمد دهقان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم به 

عنوان فناور برتر استان انتخاب شد. ضمن تبریک به دکتر دهقان و
 جامعه دانشگاهی صنعتی قم با  این پژوهشگر و فناور بیشتر آشنا 

خواهیم شد.
 با سام و خسته نباشید، لطفا خودتان را معرفی کنید.

با سام. سید محمد دهقان هستم، عضو هیات علمی گروه مهندس
 قدرت دانشگاه صنعتی قم.

تاکنون چه فعالیت های پژوهشی داشتید. 
حدود ۶0 مقاله علمی و پژوهشی در مجات و کنفرانسهای بین المللی ، 

ثبت ۴ اختراع و طراحی، ساخت و توسعه دهها محصول صنعتی ازجمله فعالیت های علمی و پژوهشی بنده در سال های اخیر 
بوده است.

 بیشتر در چه زمینه هایی پژوهش دارید؟ 
زمینه اصلی تحقیقاتی بنده  الکترونیک قدرت و اتوماسیون صنعتی است که در  این زمینه ها موفق به توسعه نمونه های 

تحقیقاتی و صنعتی بسیاری شده ام . 
لطفا در خصوص اختراع هایی که داشتید، توضیح دهید.

یکی از اختراعات بنده که نمونه صنعتی آن نیز تولید شده است، کنترل کننده سنکرون دقیق چهار محوره می باشد. در سیستم 
هاي اتوماسیون صنعتي، در برخي موارد الزم است حرکت دو و یا چند محور با هم هماهنگ شود. در این موارد، یک یا چند 

محرکه الکتریکي از یک محرکه الکتریکي اصلی پیروي مي کنند. در این سیستم ها کنترلگر سنکرون کننده مي تواند مانند یک 
شفت الکترونیکي عمل کند. در چنین کاربردهایي کارایي سیستم به هماهنگي دقیق فعال کننده ها، وابسته مي باشد. در این 

اختراع، یک کنترلگر سنکرون کننده دقیق با زمان گسسته سازي کم، با استفاده از فناوریهاي روز از جمله پردازنده هاي سریع و 
آرایه هاي FPGA ارائه شده است که قابلیت کنترل همزمان چهار محور هماهنگ و یا مستقل را دارد. همچنین ابزارهاي ارتباطي 

و نرم افزاري قابلیت تنظیم و دقیق و مانتیورینگ بادرنگ سیستم را فراهم مي نماید. نمونه صنعتی این اختراع تولید و در 
ماشینهاي بسته بندي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است. اختراع ارائه شده، اولین کنترلگر سنکرون کننده داخلي مي باشد، 

که با توجه به طراحي ویژه آن و استفاده از فناوري روز، در مقایسه با نمونه هاي خارجي نیز دقیق تر مي باشد.
کنترل همزمان چهار محور، زمان گسسته سازي ۱2۵ میکرو ثانیه )که با کنترل همزمان چهار محور قابل توجه است(، 

مانتیورینگ بادرنگ با نرخ 8 کیلوهرتز بوسیله اترنت )که مي تواند جهت تنظیم دقیق سامانه استفاده شود( ، دستیابي به کنترل 
دقیق حتي با استفاده از محرکه هاي الکتریکي ارزان قیمت )مانند ماشین القایي به همراه اینورتر( و قابلیت سنکرونسازي با نشانه 

گر از جمله قابلیتهاي نمونه مذکور است.
وضعیت پژوهشی دانشگاه صنعتی قم را چه طور می بینید؟ 

با توجه به پتاسیل هایی که در این دانشگاه وجود دارد، از جمله اساتید جوان و با انگیزه و دانشجویان فعال و پویا وضعیت 
پژوهشی در حد مطلوبی است که البته با تاش و همت اساتید و دانشجویان و حمایت های مسئولین دانشگاه می تواند بهتر شود.

چه طور می توان پژوهش را در یک دانشگاه درحال توسعه مثل دانشگاه صنعتی قم ارتقا داد؟
به نظرم  ارتباط تنگاتنگ اساتید و دانشجویان با صنعتگران و صاحبان صنایع ، کمک و رایزنی جهت جذب طرح های تحقیقاتی 
استانی و ملی، افزایش گرنت و پرداخت به موقع آن و تشکیل هسته های پژوهشی بین رشته ای در ارتقای پژوهش بسیار موثر 

است.
به عنوان یک استاد، دانشجویان عاقمند به پژوهش و صاحب ایده را چه طور راهنمایی می کنید که ایده هایشان را عملی کنند؟

در ابتدا دانشجویان باید از رویا پردازی و ارائه طرح های بزرگ خودداری کنند. سپس با استفاده از تجربیات اساتید، مفید و 
کاربردی بودن ایده هایشان را بررسی کنند.در ادامه باید یک نمونه اولیه از ایده اولیه پیاده سازی کنند و در انتها ثبت اختراع و 

اقدام برای توسعه و جذب سرمایه صورت گیرد.
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مصاحبه رئیس دانشگاه صنعتی قم با خبرگزاری موج استان قم
اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی قم، همیاران صنعت در رفع موانع تولید هستند 

ــع  ــی و رف ــای صنعت ــت در عارضه یابی ه ــن دانشــگاه،همیاران صنع ــت: اســاتید و دانشــجویان ای ــم گف ــی ق ــس دانشــگاه صنعت رئی
موانــع تولیــد هســتند. 

 دکترجــال رضائــی نــور در گفتگــو بــا خبرگــزاری مــوج قم،بــا تاکیــد بــر اهمیــت ورود نخبــگان علمــی و پژوهشــی بــه عرصــه رفــع 
مشــکات اقتصــادی کشــور اظهــار کرد:اگــر بتــوان تمامــی پژوهش هــای علمــی و نوآوری هــای پژوهشــی را کاربــردی و راهبــردی 

کــرد و آن را بــه بدنــه صنعــت و تولیــد آورد،بخــش زیــادی از مشــکات و گرفتاری هــای اقتصــادی رفــع می شــود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم افزود:نخبــگان زیــادی در عرصــه صنعــت از میــان اســاتید و دانشــجویان حضــور دارنــد کــه بــا طراحــی 
ایده هــای نویــن و انجــام پژوهش هــای نویــن می تواننــد کشــور را از ورود بســیاری از فناوری هــا بی نیــاز کننــد و گام هــای بلنــدی 

در پیونــد میــان صنعــت و دانشــگاه بردارنــد.
وی تصریــح کــرد:در شــرایط تحریم،بایــد راهکارهــای علمــی و پژوهشــی را در جهــت مقابلــه بــا وضعیــت فعلــی بــه کار گرفــت و 

ــی رســید. ــه خودکفای ــات کــرد و ب ــی اثب ــع بین الملل خــود را در ســطح مجام
 دکتــر رضائــی نــور بیــان کرد:بومی ســازی پژوهــش و ســرمایه گذاری بــر طرح هــای پژوهشــی کاربردی،یکــی از راهبردهــای مهــم 

در دســت یافتــن بــه فنــاوری و نــوآوری در مســیر صنعــت و تولیــد اســت.
ــر اســاس مســتنداتی کــه وجــود  ــا در بســیاری از عرصه هــای علمــی و پژوهشــی ب ــم افزود:کشــور م ــی ق رئیــس دانشــگاه صنعت
ــگاه و  ــان دانش ــه می ــل اینک ــه دلی ــا ب ــن داریم،ام ــرای گفت ــی ب ــت و در جهان،حرف های ــیده اس ــکوفایی رس ــد و ش ــه رش دارد ب
ــت  ــه موفقی ــی ب ــرای نجــات صنعــت داخل ــاوری ب ــای علمــی و فن ــر توانســته ایم از ظرفیت ه ــی وجــود دارد کمت صنعت،فاصله های

برســیم.
وی خاطرنشــان کرد:زمــان آن فــرا رســیده اســت تــا بــا شــناخت دقیــق خاء هــا و آســیب ها و موانــع پیــش روی تولیــد و صنعــت 
ــه موجــود  ــه ســمت کــم شــدن فاصبل ــات توانمندی هــای نخبــگان ب ــرای اثب ــی ب ــا صنعت گــران و ایجــاد فرصت های و همراهــی ب

میــان دانشــگاه و صنعــت برویــم.
 دکتــر رضائــی نــور عنــوان کرد:توســعه کســب و کارهــای دانش بنیــان و تولیــد محصــوالت بــر اســاس ایده هــای نوآورانــه و طراحــی 
تجهیــزات مــورد نیــاز در رونــد صنعــت و تولیــد از جملــه نیازهــای کشــور اســت و اســاتید و دانشــجویان بایــد از حــوزه تئوریــک در 

صنعــت خــارج شــوند و در میــان صنعت گــران برونــد.
ــت در  ــکات صنع ــع مش ــت رف ــگان در جه ــور نخب ــرای حض ــی ب ــبختانه طرح های ــان کرد:خوش ــم بی ــی ق ــگاه صنعت ــس دانش رئی
دانشــگاهها ایجــاد شــده اســت،در ایــن راســتا اســاتید و دانشــجویان ایــن دانشــگاه،همیاران صنعــت در عارضه یابی هــای صنعتــی 

و رفــع موانــع تولیــد هســتند.
وی گفــت:در واقــع  ایــده ای نوآورانــه از دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی قــم در جهــت ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه 
ایجــاد شــده اســت کــه در ایــن طــرح دانشــجویان عاقمنــد بــه یادگیــری تجــارب صنعتــی و آشــنایی بــا محیــط هــای کســب و کار 
در قالــب گــروه هــای همیــار صنعــت پــس از طــی آمــوزش هــای اولیــه بنــا بــر درخواســت واحــد هــای صنعتــی بــه کارخانجــات 

و واحدهــای صنعتــی اعــزام می شــوند.
 دکتررضائــی نــور افزود:ایــن گروهها،مدیریــت واحــد هــای صنعتــی را در حــل مســائل و موضوعــات مختلــف پژوهشــی و فنــی یــاری 

می کننــد،در ایــن طــرح موفقیت هــای چشــمگیری در بحــث ارتبــاط موثــر بیــن صنعــت و دانشــگاه بــه آمــده اســت.
وی عنــوان کــرد:از جملــه اهــداف راهبــردی در چشــم انــداز طــرح همیــار صنعــت توانمنــد ســازی دانشــجویان بــرای بــازار کار و 

همچنیــن تربیــت دانشــجویان کارآفریــن اســت.
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شروع به کار مرکز پیوند و سبک زندگی اسالمی در دانشگاه صنعتی قم
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه: مرکــز پیونــد و ســبک زندگــی اســامی بــا هــدف ترویــج زندگــی بــه ســبک ایرانــی، اســامی 

و ازدواج آســان، آگاهانــه و بــه هنــگام در دانشــگاه صنعتــی قــم، آغــاز بــه کار کــرد.

مرکــز پیونــد وســبک زندگــی اســامی بــا هــدف ترویــج زندگــی بــه ســبک ایرانــی، اســامی و ازدواج آســان، آگاهانــه و بــه هنــگام 

بــا نظــارت دفترنهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دردانشــگاه و همــکاری مرکــز مشــاوره در حــوزه ازدواج دانشــجویی و ارائــه 

برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی و تربیتــی توســط حجــت االســام والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن آغــاز بــه کار کــرد.

حجــت االســام والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن در خصــوص راه انــدازی ایــن مرکــز گفــت: هــدف از راه انــدازی ایــن مرکــز در 

دانشــگاه ترســیم، تبییــن و ترویــج ســبک زندگــي اســامي ، ترویــج و فرهنــگ ســازی ازدواج آســان و تشــکیل خانــواده، پشــتیبانی 

ــا  ــواده و ازدواج ب ــور خان ــاوره ای در ام ــرد روانشناســی اســامی، پشــتیبانی مش ــا رویک ــواده و ازدواج ب ــور خان ــاوره ای در ام مش

رویکــرد روانشناســی اســامی و آشــنایی هــر چــه بیشــتر والدیــن بــا مســائل دوره دانشــجویی اســت.

وی افــزود:  طبــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه ایــن مرکــز در حــال حاضــر در زمینــه هــای اخــاق کاربــردی، تربیــت و 

ســبک زندگــی اســامی، ارتبــاط و تعامــل خانــواده و دانشــگاه آمــاده خدمــت رســانی بــه دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان دانشــگاه 

صنعتــی قــم مــی باشــد.

 مســئول مرکــز پیوندوســبک زندگــی اســامی دانشــگاه صنعتــی قــم از برگــزاری برنامــه هــای ویــژه فرهنگــی در ایــن مرکــز خبــر 

داد و افــزد: برگــزاري همایــش هــا و مراســم هــای ســخنراني،  برگــزاری جلســات پرســش و پاســخ، برگــزاری حلقــه هــاي معرفــت 

ــواده ، اخــاق و ســبک زندگــي اســامي،برگزاري  ــا موضــوع خان افزایــی ،کارگاههــاي آموزشــي و دوره هــای آموزشــی مجــازی ب

مســابقات مختلــف از قبیــل کتابخوانــی و مســابقه هــای غیــر حضــوری و مجــازی، الگوســازی زندگــی شــهدا از طریــق دیــدار بــا 

خانــواده هــاي شــهدا و جانبــازان ، برگــزاری اردوهــای تفریحــی و  همچنیــن برگــزاري نمایشــگاه و فروشــگاه عرضــه محصــوالت 

فرهنگــی بخشــی از برنامــه هــای فرهنگــی ایــن مرکــز مــی باشــد.
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پیام رئیس دانشگاه صنعتی قم در پی شهادت سردار بزرگ اسالم حاج قاسم سلیمانی

ــزرگ اســام حــاج قاســم ســلیمانی را  ــا صــدور پیامــی شــهادت ســردار ب ــم ب ــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی ق ــی ن  دکتــر رضای
ــه شــرح ذیــل اســت: تســلیت گفــت. متــن کامــل ایــن پیــام ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِه أَْمَواتًا ۚ بَْل أَْحَیاٌء ِعنَد رَ بِِّهْم یُرْ َزُقوَن َِّذیَن ُقِتُلوا فِي َسِبیِل اللَـّ َواَل تَْحَسَبنَّ ال

ــزد پروردگارشــان روزی داده می شــوند.  ــد کــه ن هرگــز کســانی را کــه در راه خــدا کشــته شــده اند، مــرده مپنــدار، بلکــه زنده ان
)آل عمــران -۱۶۹ (

ســردارحاج قاســم ســلیمانی، ســردار بــزرگ جبهــه مقاومــت فقــط متعلــق بــه ایــران اســامی نیســت. در هــر کجــای ایــن کــره 
خاکــی کــه انســان آزاده ای اســت حــاج قاســم ســلیمانی را مــی شناســد و او را تحســین مــی کنــد . ســپهبد قاســم ســلیمانی 
بــی وقفــه در جبهــه هــای حــق علیــه باطــل جنگیــد و پیــروزی هــای بزرگــی را تقدیــم مســلمانان و آزادی خواهــان جهــان کــرد. 

تاریــخ فــداکاری هــای ســردار حــاج قاســم ســلیمانی را در ســرنگونی داعــش و گــروه هــای تکفیــری از یــاد نخواهــد بــرد.
اینکــه ایــن ســردار رشــید اســام بــه دســت وحشــی تریــن و بــد ســیرت تریــن انســان هــا یعنــی آمریــکای جنایتــکار بــه شــهادت 
رســیده اســت، کینــه ،نفــرت و انزجــار مســلمانان جهــان بــه ویــژه ایرانیــان را نســبت بــه اســتکبار جهانــی دو صــد چنــدان کــرده 
اســت. آمریــکا بایــد بدانــد کــه راه ســردار حــاج قاســم ســلیمانی بــه عنــوان رهبــر جبهــه مقاومــت ادامــه دارد و انتقــام ســختی 

در انتظــار طراحــان ایــن فاجعــه اســت.
ــدی  ــام ابومه ــان اس ــزرگ جه ــد ب ــژه مجاه ــه وی ــراه او ب ــهدای هم ــلیمانی و ش ــم س ــپهبد قاس ــردار س ــهادت س ــب ش اینجان
ــا پیــروی از منویــات مقــام  ــه ملــت شــریف ایــران و آزادی خواهــان جهــان تســلیت عــرض نمــوده و امیــدوارم ب المهنــدس را ب
معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( و بصیــرت ملــت ایــران شــاهد ادامــه مبــارزه و بــا دســت یافتــن بــه پیــروزی هــای بــزرگ تــر در 

جبهــه مقاومــت شــاهد ســرنگونی جنایتــکاران جهــان باشــیم.
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بیانیه دانشگاه صنعتی قم در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ
به نام خدا

شــهید ســرافراز ســپهبد قاســم ســلیمانی عمــر بــا برکــت خویــش را در مقابلــه بــا تروریســم و تامیــن امنیــت مــردم ایــران و انســانهای 
ــه  مظلــوم دنیــا و همچنیــن دفــاع از کیــان فکــری فرهنگــی ایرانیــان ســپری نمــود. در حالیکــه ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی بنــا ب
دعــوت رســمی نخســت وزیــر کشــور عــراق بــه عنــوان نماینــده جمهــوری اســامی ایــران در آن کشــور حاضــر بودنــد، برخــاف قوانیــن 
بیــن المللــی و عــرف دیپلماتیــک تــرور شــدند. رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا در اظهارنظرهــای مکــرر ضمــن اعتــراف بــه دســتور 
ــن مــوارد، توییــت  ــه ای ــران و عــراق تکــرار نمــوده اســت. از جمل ــرور، تهدیدهــای دیگــری را علیــه مــردم ای ــن ت و نقــش خویــش در ای
غیرمتمدنانــه ای اســت کــه ایشــان در تاریــخ ۵ ژانویــه 2020 ارســال نمودنــد و در آن مکان هــای مهــم باســتانی و تمــدن چندیــن هــزار 

ســاله ایرانیــان را تهدیــد بــه نابــودی کــرده اســت. 
ــه  ــری ب ــران ناپذی ــات جب ــا اندیشــه های خطرناکــی ضرب ــه ب ــاد تروریســتی داعــش اســت ک ــد تهدیدهــای نه ــد همانن ــن تهدی شــکل ای
انســانیت، امنیــت و میــراث فرهنگــی بشــری در منطقــه غــرب آســیا وارد آوردنــد. اینــک کــه بــه واســطه فــداکاری و جانفشــانی مــردم 
منطقــه و رشــادت های ســردار قاســم ســلیمانی ریشــه داعــش در منطقــه خشــکانده شــده، تفکــر و اندیشــه خطرنــاک داعــش بــه زبــان 

ــود.  ــر می ش ــددا منتش ــکا مج ــور آمری رئیس جمه
ایــن تهدیــد بــر خــاف کنوانســیون ۱۹۵۴ حفــظ میــراث فرهنگــی در جریــان جنــگ مســلحانه و نیــز برخــاف رســالت اصلــی یونســکو کــه 
اســتقرار صلــح و ترویــج همزیســتی مســالمت آمیز میــان ملت هــا اســت مــی باشــد. مــا بــه عنــوان رؤســای مراکــز آمــوزش عالــی ایــران 
ضمــن گرامیداشــت یــاد آن شــهیدان ســرافراز، اقدامــات رئیــس جمهــور آمریــکا را محکــوم مــی کنیــم و از مســئولین نظــام جمهــوری 
اســامی بــرای حمایــت از امنیــت ملــی و مراکــز فرهنگــی ایــران، درخواســت اقدامــی مقتدرانــه و پیشــگیرانه در مقابلــه بــا ایــن اقدامــات 
و تهدیدهــا داریــم و آمادگــی خــود را جهــت دفــاع از امنیــت ملــی و مراکــز فرهنگــی در کنــار دیگــر اقشــار مــردم کشــور ایــران اعــام 

مــی داریــم.
اساتید و کارکنان دانشگاه صعتی قم.

 
In the Name of Allah

 Iranian Lieutenant General Martyr Qassem Suleimani spent all his precious life in defending Iranian people against terrorism and in

 providing peace and security for Iran. He defended all oppressed people across the world, and he always respected Iran›s cultural and

 intellectual heritage. While Martyr Suleimani was on a diplomatic mission in Iraq, acting as an Iranian delegate to Iraq, he was brutally

 assassinated in Baghdad against all diplomatic and international rules by the direct order of the U.S president who has confessed his role

 in this terrorist attack and has repeatedly threatened both Iran and Iraq. Among his threats is an impolite and barbarian tweet, posted on

.threatening to target Iran›s ancient historical sites which are as old as Iran›s thousands of years civilization ,۵,2020 January

 This threat looks like that of ISIS that caused irreparable damage to humanity, security and cultural heritage in West of Asia. Now, thanks

 to the sacrifices of Martyr Suleimani and the people in the region, ISIS has been eradicated. However, the toxic thoughts of ISIS have

.found expression through the mouth of U.S president

 Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed ۱۹۵۴ This threat of targeting cultural sites is against the

 conflict during wars and this threat is against the mission of UNESCO which attempts to promote peace among nations. We, as the heads

 of Iranians higher education institutes and universities, commemorating Martyr Suleimani and the other patriots, condemn the actions of

 U.S president and ask the officials of the Islamic Republic of Iran to adopt basic preventive measures against U.S to defend the national

 security of Iran and its ancient cultural heritage. We also express our readiness for defensive actions to preserve our national security and

 .to protect our cultural heritage accompanied by all members of Iranian people

Professor and staff of Qom University of Technology
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برگزاری مراسم سوگواری به مناسبت شهادت حضرت زهرا)س( و سردار 
شهید قاسم سلیمانی در دانشگاه صنعتی قم

همزمــان بــا شــهادت حضــرت زهــرا)س( و شــهادت ســردار شــهید قاســم ســلیمانی مراســم ســوگواری بــا حضورمعــاون سیاســی 
ســپاه اســتان در نمازخانــه دانشــگاه صنعتــی قــم برگــزار شــد.

در ایــن مراســم ســرهنگ ســاجدی معــاون سیاســی ســپاه اســتان قــم شــهید قاســم ســلیمانی را از ســرداران کــم نظیــر ایــران 
اســامی دانســت و افــزود: اینکــه دشــمن شــبانه  سردارســلیمانی را بــه شــهادت مــی رســاند، نشــان از تــرس از او اســت.  ســردار 
شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی متعلــق بــه ایــران و جهــان اســام نیســت، بلکــه متعلــق بــه تمــام انســانهای آزاده روی زمیــن 

اســت.
ــه  ــد ، نشــان دهنده خدمــات او ب ــرای ایــن شــهید همیشــه جاوی ــود در اقصــی نقــاط جهــان ب وی افــزود: برگــزاری مراســم یادب
ــایرگروه های تکفیری در  ــش وس ــروز داع ــلیمانی نبود، ام ــم س ــهید قاس ــردار ش ــر س ــه اگ ــت.همه می دانند ک ــریت اس ــه بش جامع

منطقــه چــه جنایــت هایــی مــی کردنــد.
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دانشگاه صنعتی قم میزبان مسئوالن دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های کشور شد 

 دوره آموزشــی و تخصصــی تدبــر در قــرآن کریــم ویــژه مســئوالن دفاتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه های کشــور 
بــه میزبانــی دانشــگاه صنعتــی قــم برگــزار شــد.

درایــن  مراســم دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم ضمــن تســلیت شــهادت حضــرت زهــرا)س( و شــهادت ســردار رشــید 
اســام حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس گفــت: شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی کســی اســت کــه حتــی نامــش رعــب 
و وحشــت بــردل ســیاه دشــمن مــی اندازد.دشــمنان بایــد بداننــد کــه بــا شــهادت ایــن ســردار بــزرگ جهــان اســام،وحدت و همدلــی 

ایرانیــان بیشــتر و بیشــتر مــی شــود و راهــش بــا انگیــزه ای دوصدچنــدان ادامــه خواهدیافــت.
وی بــه نقــش مهــم دفاتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای کشــور اشــاره کــرد وگفــت: بــا توجــه بــه فرمایشــات امــام 
خمینــی)ره( در مــورد اهمیــت نقــش دانشــگاه هــا در اصــاح و پیشــرفت کشــور، دانشــجویان مــا نبایــد تــک بعــدی باشــند. بــی شــک 
ــر عهــده دفاتــر نمایندگــی نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه  پــرورش بعــد دینی،سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی دانشــجویان ب

اســت.
دکتــر رضایــی نــور درخصــوص دانشــگاه صنعتــی قــم افــزود: ایــن دانشــگاه در حــال توســعه بــا اســاتید، جــوان و نخبــه و کارکنــان جوان 
و هدفمنــد پیشــرفت هــای چشــمگیری داشــته اســت. باتوجــه   به جایــگاه اســتراتژیک اســتان قــم  این دانشــگاه بــا ارتبــاط موثــری کــه 

بــا صنعــت اســتان دارد در رشــد و شــکوفایی صنعــت اســتان نقــش مهمــی را ایفــا مــی کنــد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ اســاتید بــا دانشــجویان و ارتبــاط دانشــجویان بــا صاحبــان صنایــع 
ــای  ــن خــود یکــی ویژگی ه ــه ای ــازار کار می شــوند ک ــل وارد ب ــام تحصی ــس از اتم ــن دانشــگاه پ دراســتان ،80درصــد دانشــجویان ای

خــاص ایــن دانشــگاه اســت. 
ــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی  ــر نهــاد مق ــر نمایندگــی دفت ــی مبیــن مســئول دفت ــر قربان حجت االســام و المســلمین دکت
قــم ضمــن تســلیت شــهادت  حضــرت زهــرا و ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی بــه ویژگــی هــای شــخیص ایــن شــهید واال مقــام 

اشــاره کــرد. 
وی گفــت: ســردار ســلیمانی عــاوه بــر اینکــه تدبیــر و تدبــرش در امــور نظامــی زبــان زد بــوده اســت ، آنچنــان ویژگــی هــای اخاقــی 
و معنــوی داشــت کــه نــه تنهــا مــردم ایــران بلکــه همــه مــردم دنیــا بــه ویــژه ملتهــای آزادی خــواه و محــور مقاومــت را مبهــوت خــود 

کــرده بــود. 
حجت االســام و المســلمین دکتــر قربانــی مبیــن افــزود: بــی شــک ســجایای اخاقــی وی باعــث شــد کــه برایــش تشــییع جنــازه چنــد 
ده میلیونــی در ایــران و عــراق و مراســم یادبــود در ســایر کشــورها برگــزار شــود. همــه مــا بایــد اخــاص عمــل ســردار شــهید حــاج 

قاســم ســلیمانی را الگــوی خودمــان قــرار دهیــم تــا در دنیــا و آخــرت ســربلند باشــیم.
این دوره با برگزاری کارگاه های تخصصی با محوریت تدبر در قرآن کریم به پایان رسید.
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جامعه دانشگاهی صنعتی قم با هموطنان داغدار حادثه سقوط هواپیمای 
مسافربری اوکراین همدردی کردند

 بــه مناســبت شــهادت ســردار رشــید اســام شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و حادثــه دلخــراش ســقوط هواپیمــای مســافربری اوکرایــن، 
مراســم ســوگواری در نمازخانــه دانشــگاه صنعتــی قــم برگــزار شــد.

ــرایط  ــی در ش ــن و انقاب ــان موم ــی انس ــن ویژگ ــرت را مهمتری ــن بصی ــر قربانی مبی ــلمین دکت ــام و المس ــم حجت االس ــن  مراس درای
حســاس اخیــر دانســت و افــزود: باتوجــه  بــه  وقایــع و اتفاقــات چنــد هفتــه گذشــته بایــد نــگاه عمیــق تــر و تحلیلــی تــری بــه مســائل 

داشــته باشــیم.
وی گفت: سردار سلیمانی که امنیت و آرامش را در منطقه به ارمغان آورده بود، به شهادت رسید.

 مــردم قدرشــناس ایــران چــه مراســم هــای باشــکوهی را بــرای ســردار بــزرگ اســام برگزارکردند.چــه شــکوهی، چــه عظمتــی  و چــه 
وحدتــی و باالخــره قبــل از مراســم تشــییع ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ســیلی محکمــی بــه 

دهــان آمریــکای جنایتــکار زد و همــه مــا ایرانیــان نظــاره گــر اقتــدار و عظمــت کشــورمان شــدیم.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر قربانــی مبیــن گفــت: متاســفانه بــر اثــر خطــای انســانی والتهابــات منطقــه  شــاهد ســقوط هواپیمــای 
مســافربری اوکرایــن و داغــدار شــدن تعــدادی از هموطنــان عزیــز مــان شــدیم. شــرایط بســیار ســخت و تلخــی اســت امــا نبایــد بــی 
ــود و چشــم را روی همــه جانفشــانی هــا بســت، البتــه طبــق فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب تمــام مقامــات مربوطــه درحــال  انصــاف ب

پیگیــری و رســیدگی بــه ایــن  مســئله هســتند تــا مقصــر معلــوم و براســاس قانــون بــا او برخــورد شــود.
وی افــزود: صــادق بــودن ســردار ســرتیپ پاســدار امیرعلــی حاجــی زاده  بــا مــردم جــای تقدیــر دارد. مــردم نبایــد بازیچــه دســت دشــمن 
شــوند. بصیــرت، آگاهــی و پیــروی از منویــات مقــام معظــم رهبــری) مدظلــه العالــی( ســه عنصــری اســت کــه در ایــن برهــه از زمــان 

همــه مــا بیــش از پیــش بــه آن نیازمندیــم.
این مراسم با قرائت قرآن کریم و مداحی به پایان رسید.
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برگزاری دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید دانشگاه صنعتی قم
 دوره دانــش افزایــی و توانمندســازی اســاتید هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی قــم بــه همــت مدیریــت پژوهــش و فنــاوری ایــن 

دانشــگاه بــا محوریــت روش و مدیریــت تحقیــق برگــزار شــد.
دوره دانــش افزایــی و توانمندســازی اســاتید هیــات علمــی بــا محوریــت روش و مدیریــت تحقیــق بــا حضــور دکتــر علــی بنیــادی 

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت برگــزار شــد.
دکتــر طالبــی مدیــر پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی قــم هــدف از برگــزاری ایــن دوره را بســتر ســازی و هدایــت فعالیــت 
هــای پژوهشــی در دانشــگاه، ارزیابــی آخریــن پیشــرفت هــا و فعالیــت هــای علمــی در هرگرایــش و عوامــل موثــر در رشــد آن، 

ارتقــای کمــی و کیفــی تولیــدات علمــی و فنــاوری در دانشــگاه دانســت. 
شایان ذکر است این دوره در ۱۶ ساعت و طی 2 روز برگزار شد.
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نشست اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی با رئیس دانشگاه
در راســتای ارتقــای آمــوزش و پژوهــش در دانشــگاه صنعتــی قــم، اعضــای هیــات علمــی دانشــکده فنــی و مهندســی بــا رئیــس 
ــزی هــای الزم جهــت ارتقــای فعالیــت هــای علمــی و پژوهشــی  ــن جلســه برنامــه ری ــد. در ای ــدار و گفتگــو کردن دانشــگاه دی

درایــن دانشــگاه انجــام شــد.
در دیــدار اعضــای هیــات علمــی دانشــکده فنــی و مهندســی بــا دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم، نحــوه برنامــه 
ریــزی درســی، افزایــش کاس هــای آموزشــی ، توســعه و تجهیــز آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــا، چگونگــی ارتقــای پژوهــش در ایــن 

دانشــکده مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
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بازدید رئیس دانشگاه صنعتی قم از سالن غذاخوری دانشگاه صنعتی قم
رئیس دانشگاه صنعتی قم: ارائه خدمات بهتر به دانشجویان در حوزه تغذیه ضروری است

 رئیس و معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی قم از سالن غذاخوری دانشگاه بازدیدکردند.
دکتر رضایی نور و دکتر مرجانی از سالن غذاخوری دانشگاه بازدید کردند و ازتغییرات  صورت گرفته به ویژه بهبود کیفیت غذا از 

مسئولین مربوطه تقدیر کردند.
دکتر رضایی نور ضمن تقدیر از همکاری معاونت اداری و مالی جهت ایجاد تغییرات الزم در حوزه تغذیه، از برنامه ریزی جهت 

توسعه سالن غذاخوری و ایجاد فضای بهتر و همچنین برنامه ریزی جهت راه اندازی سلف مکمل به منظور ارائه سرویس بهتر با 
تنوع بیشترخبر داد. 

وی افزود: ارائه خدمات بهتر به دانشجویان در حوزه تغذیه ضروری است . باید نیازهای اولیه دانشجویان را هرچه سریعتر رفع کنیم  
تا آن ها مطالبات مهم تری از جمله ارتقای آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از مسئولین داشته باشند.

رئیس دانشگاه صنعتی قم گفت: با توجه به محدود بودن فضای فیزیکی سالن غذاخوری باید برنامه ریزی جهت احداث یک 
سالن غذاخوری ویژه اساتید و کارکنان در برنامه کاری مسئولین دانشگاه قرار گیرد.
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پیام رئیس  دانشگاه صنعتی قم به مناسبت دهه بصیرت 
 دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــا صــدور پیامــی دهــه بصیــرت را گرامــی داشــت . متــن کامــل ایــن پیــام 

بــه شــرح ذیــل اســت: 

بــا وجــود همــه فتنــه گــری هــای دشــمنان از بــدو پیــروزی انقــاب اســامی تــا کنــون، عشــق بــه انقــاب چــون درختــی 
تنومنــد در دل هــای مــردم ایــران آن چنــان ریشــه دوانــده اســت کــه هیــچ توطئــه ای نمــی توانــد  کوچــک تریــن خدشــه 

ای بــه آن وارد کنــد.
در روزهــای اخیــر یــک بــار دیگــر شــاهد توطئــه هــای دشــمنان بودیــم کــه بــا ســوء اســتفاده از مشــکات معیشــتی مــردم، 
بــا زیــر ســوال بــردن اصــل نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و آســیب رســاندن بــه امــوال عمومــی قصــد اغتشــاش و 

برهــم زدن نظــم جامعــه را داشــتند کــه بــا بصیــرت و آگاهــی ملــت ایــران نقشــه هــای شومشــان نقــش بــر آب شــد. 
 مگــر دشــمنان مــا نهــم دی مــاه ســال ۱۳88را فرامــوش کــرده انــد؟ در ایــن روز بــزرگ ملــت فهیــم ایــران عشــق ورزی بــه 
میهــن ، عشــق بــه والیــت و بصیــرت را بــه تصویــر کشــیدند. ایــن روز بــرای دشــمنان مــا تداعــی کننــده یــاس و شکســت 

امپریالیســت و هوشــیاری و بصیــرت ملــت قهرمــان ایــران اســت.
اینجانــب بــه نمایندگــی از جامعــه دانشــگاهی والیــت مــدار صنعتــی قــم ضمــن گرامــی داشــت ایــن روز بــزرگ بــه ســران 
وحامیــان فتنــه اعــام مــی کنــم کــه مــا بــا پیــروی از رهنمودهــای رهبــر کبیرمــان حامــی همیشــگی اســام، قــرآن و والیــت 

فقیــه خواهیــم بــود.
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حضور جامعه دانشگاهی صنعتی قم در حماسه یوم اهلل 9 دی

 جامعه دانشگاهی صنعتی قم نیز همراه با مردم انقابی و طاب حوزه های علمیه در راهپیمایی دشمن شکن یوم اهلل ۹ دی، شرکت 
کردند.
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جشن بزرگ یلدا در دانشگاه صنعتی قم
جشن بزرگ شب یلدا به همت انجمن اسامی دانشجویان و کانون فرهنگی نسیم امید در سالن همایش های شهید آخوندی دانشگاه 

صنعتی قم برگزار شد.
استند آپ کمدی، صندلی داغ، مسابقه های طنز، پخش کلیپ از جمله قسمت های این جشن بوده است.
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نرشیه انعکاس

دی 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


