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    دکتر رضایی نور طی صدور پیامی از ملت همیشه در صحنه ایران دعوت کرد تا پرشور تر از 
 همیشه در انتخابات دوم اسفند سال ۹۸ حضور به عمل آورندوحماسه دیگری را رقم زنند.

متن کامل پیام به شرح ذیل است :
 بسمه تعالی

به حق که ایران اسالمی به خود می بالد که در طول تاریخ شکوهمند انقالب، مردم شریف و شهید 
پرور همواره در هر شرایطی با حضور خود در صحنه های سیاسی، ملی، مذهبی و... عشق خود را به 

وطن خویش نشان داده اند .
بدون تردید  در این برهه حساس و سرنوشت ساز، نقش و تاثیر دانشگاه و دانشگاهیان در روشنگری 

آحاد مردم برای انتخاب اصلح در صحنه انتخابات بر کسی پوشیده نیست . قشر فرهیخته کشور 
می تواند در کنار سایر اقشار در جهت اعتالی مردم ساالری دینی اهتمام ورزیده و ضمن ترغیب 

مردم،نقش موثر و سازنده ای در سرنوشت کشور ایفا نمایند .
ملت فهیم ایران، روز جمعه گردهم می آیند تا ایرانی آباد را رقم بزنند و انشاءاهلل با حضور نمایندگان 
اصلح در این دوره مجلس شورای اسالمی بتوانیم بیش از پیش به آرمان های انقالب بزرگ اسالمی 

دست یابیم .
اینجانب بر حسب وظیفه از کلیه اقشار به ویژه قشر دانشگاهی خواستارم که با حضور پرشور در پای 
صندوق های رای و انتخابی آگاهانه در روز دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ حماسه ای دیگر را در تاریخ زرین 

نظام جمهوری اسالمی ایران عزیزمان، خلق نمایند.

حضور حداکثری مردم ایران پای صندوق های رای تکرارحماسه ای دیگرخواهدبود
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اولیــن جلســه مجــازی )وب کنفرانــس( دبیــران انجمــن هــای علمــی بــا مشــارکت دبیــران انجمــن 
هــای علمــی و معــاون محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی و مدیــر فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار گردیــد.

ــه صــورت  ــا ب ــت ه ــزاری فعالی ــرای برگ ــی ب ــای علم ــق درخواســت انجمــن ه ــن جلســه طب در ای
مجــازی . دانشــگاه اعــالم آمادگــی کامــل خــود از حمایــت برنامــه هــای درخواســتی از طــرف انجمــن 
هــا را اعــالم نمــود و همچنیــن امــکان اســتفاده از ســرور هــای دانشــگاه بــرای فعالیــت هــای علمــی 

مجــازی مصــوب شــد.

ــی  ــای علم ــن ه ــران انجم ــس( دبی ــازی)وب کنفران ــه مج ــزاری جلس برگ
دانشــگاه صنعتــی قــم
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محدودیت های حاصل از شیوع بیماری کرونا نتوانست مانع از برنامه ریزی برای رشد و توسعه دانشگاه 
گردد .

 جلسه شورای دانشگاه با شرکت اعضای هیات رئیسه ، روسای دانشکده ها، مدیران آموزش و پژوهش 
و اعضای حقیقی شورا جهت بحث و بررسی و تصویب برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی قم طی افق 

۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با سه جلسه ۴ ساعته در روزهای ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه بصورت مجازی تشکیل شد و در 
آن در خصوص بیانیه چشم انداز دانشگاه، رتبه دانشگاه در افق ۱۴۰۴، عناوین رشته های برنامه ریزی 

شده برای توسعه، تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز جهت جذب در هر رشته و گروه آموزشی وتعداد 
دانشجویان در هر رشته به تفکیک سال موردبحث و تبادل نظر و جمع بندی قرار گرفت. در این جلسه 

پس از بحث و تبادل نظر اعضای مختلف ، تصمیمات مهمی دررابطه با موضوعات جلسه اخذگردید.

برگزاری سه جلسه 4ساعته شورای دانشگاه از طریق وب کنفرانس درروزهای 
پایانی سال1398
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 این جلسه با حضور آقای مهندس خاکی رئیس اتاق بازرگانی استان ق  م، مسئولین و روسای 
واحدهای اصناف اتاق بازرگانی و مدیر شهرک صنعتی شکوهیه قم، به میزبانی دانشگاه صنعتی قم 

برگزار گردید .
دراین جلسه دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم،ضمن عرض خیر مقدم به حضار شرکت کننده 

، بر ضرورت همکاری مستمر بخش های صنعتی و بازرگانی استان تاکید نمودند.دکتر رضائی نور با 
برشمردن پتانسیل های موجود و توان علمی و آموزشی دانشگاه اظهار داشت : مسیر پیشرفت و توسعه 

صنعتی و رونق تولید در استان از طریق همکاری های دوجانبه با دانشگاه هموارتر و میسر خواهد 
شد.ودراین راه دانشگاه صنعتی قم آماده هرگونه همکاری بامتولیان صنعت استان می باشد. ما می توانیم 

با تقویت توان آزمایشگاهی و کارگاهی حوزه های صنعت و اتاق بازرگانی استان همکاری متقابل و 
خدمات ارزشمند و موثری به این دو بخش ارائه نماییم. دکتر رضایی نور با برشمردن بخش های 

کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه گفت: این بخش ها قابل قبول بوده و انشاءاهلل در آینده با همکاری 
مستمر صنعت و دانشگاه تالش خواهد شد بیش از پیش سطوح تجهیزاتی مجموعه ها در راستای 

رونق تولید استان تقویت گردد در این نشست دو ساعته پس از اظهارات ریاست دانشگاه مسئولین اتاق 
بازرگانی و صنعت استان به طرح دیدگاه ها خوشبختانه سطح فنی و تجهیزاتی و نظرات خود پرداختند.

عمده ترین محورهای مورد بحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

 ۱. تاکید بر همکاری جدی دانشگاه و صنعت استان
 ۲. تاکید بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز صنعت و اتاق بازرگانی از سوی دانشگاه
 ۳. برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی مورد نیاز صنعت و اتاق بازرگانی استان با دانشگاه

 ۴. رفع نیازهای فنی و تجهیزاتی دانشگاه از سوی صنعت
 ۵. پذیرش و انجام دوره های کارورزی و کارآموزی دانشجویان در بخش های مختلف صنعت

 ۶. انجام پروژه های مورد نیاز صنعت از سوی اساتید دانشگاه
 ۷. تامین نیروهای مورد نیاز صنعت از بین فارغ التحصیالن دانشگاه

۸. همکاری و توسعه بخش های زیربنایی و کمی دانشگاه از سوی صنعت

جلسه ریاست دانشگاه با خیرین و مسئولین اتاق بازرگانی استان قم
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رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید           وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

مکن زغصه شکایت که در طریق طلب         به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

به همت مدیریت اموراداری و واحد فضای سبز دانشگاه ،در سال 1398 اقدامات قابل 
توجهی جهت بهبود، نگهداری و افزایش سرانه فضای سبز در دانشگاه صنعتی قم صورت 

گرفته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ در همین رابطه طی اوایل امسال باتوجه به نامرغوب 
بودن کیفیت خاک باغچه های دانشگاه، عملیات خاکبرداری وتعویض خاک باغچه ها 

بادعوت وحضور کارشناسان فضای سبز شهرداری در4مرحله ، آغازگردید. بخشی از این 
روند اجرایی  در زمینه کاشت درختان با گونه های گوناگون در حاشیه خیابان شهید زین 

الدین  و دیگر نقاط عمومی دانشگاه، و در راستای ایجاد نمای بصری و ایجاد محیطی با 
نشاط در حاشیه معابر، با انجام فرم دهی و هرس به صورت روزانه صورت گرفته که اهم 

آنها به شرح ذیل می باشد:

-1 احداث باغچه های جدید به مساحت تقریبی 550 متر مربع شامل:

عملکرد واحد فضای سبز دانشگاه درسال1398وهفته درختکاری
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فضای روبروی آزمایشگاه ها)ایجاد باغچه بصورت حاشیه درکل زمین بایر پشت 
سلف(،روبروی ورودی نمازخانه ،اطراف نرده هابه سمت ورودی کالس های 

آموزشی، روبروی بوفه وسلف غذاخوری و  ورودی جدیددانشکده برق وکامپیوتر.

-3 ترمیم وافزایش گونه های گیاهی باغچه های موجود دراطراف محوطه های 
آموزشی ، اداری وعمومی دانشگاه

-4 خرید وکاشت بیش از 20نوع ازگیاهان فصلی وسازگار بامحیط اقلیمی شهرمقدس 
قم )اختر، کوکب، زرشک ، گل کاغذی، مغربی ، یاس آبی ،انواع رز،کلم ، بنفشه و شب 

بو و ...(

-6 2مرحله سم پاشی در بهار وپاییز.

-7 خرید 3 نوع کود)حیوانی، سبز،کمپوست(وترکیب وکود دهی در فصل پاییز و 
زمستان )6کامیون+1کامیون ماسه(.

-8 پاکسازی 20 اصله درخت محوطه کالس های آموزشی از گیاهان رونده .

-9 تغییر بافت گیاهان وکاشت گونه های جدید جهت افزایش تنوع گونه ای مانند )دم 
موشی، گل کاغذی ، یاس ، پیچ اناری ، زرشک و...(

-10 کاشت بیش از 300 اصله نهال)کاج ،اکالیپتوس،پده ،زیتون تلخ ،توت و...(و حذف 
درختان خشک از سطح دانشگاه.

-11 کاشت گونه های رونده بجای چمن باهدف صرفه جویی درمصرف آب .

-12 تکثیر چند گونه از طریق قلمه و کاشت بذر مانند یاس هلندی، آکوبا، شب بو، 
شاه پسند، داودی ، پامرغی ، کاکتوس و...

 -13 هرس درختان و درختچه ها ، پاکسازی و حذف پاجوشها،چمن زنی و حاشیه زنی 
بااقدامات انجام شده ،درمقایسه باسال گذشته ، تنوع گیاهی فضای سبز

دانشگاه رشد 200درصدی ومحوطه سازی فضای سبز  رشدی معادل 80درصد داشته 
است.
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دکتــر روزبــه رجبــی عضــو هیــأت علمــی و مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی قــم 
در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی قــم، کارآفرینــی را عرصــه انســان های خطرپذیــر 
ــکل  ــا ش ــر در دنی ــال حاض ــه در ح ــی ک ــای موفق ــب  وکاره ــیاری از کس ــت: بس ــت و گف دانس
گرفته انــد و بــه پیشــرفت های قابــل توجهــی دســت یافته انــد، زاییــده تیم هــا و ایده هایــی 
ــد . ــکل گرفته ان ــی ش ــای کارآفرین ــا و دورهمی ه ــتارت آپ ویکنده ــی در اس ــه زمان ــتند ک هس

ایشــان افزودنــد کــه دانشــگاه صنعتــی قــم بــا پیگیــری هــای مســتمر ریاســت محتــرم دانشــگاه 
جنــاب آقــای دکتــر رضائــی نــور، موفــق بــه جــذب اعتبــارات الزم از معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری جهــت راه انــدازی باشــگاه توانمنــد ســازی اســتارتاپ ها )بتــا( گردیــده اســت 
و هــم اکنــون در فــاز اول ایــن طــرح، ســاخت اولیــن فضــای کار اشــتراکی در اســتان قــم را در 
ــرداری خواهــد رســید. ایشــان از عمــده  ــه بهــره ب ــا خــرداد ۹۹ ب دســتور کار دارد کــه انشــاهلل ت
خدمات بتا بــه ارائــه فضــای کاراشــتراکی، مشــاوره، آمــوزش، شــتابدهی و جــذب ســرمایه گــذار 

اشــاره کردنــد.

مصاحبه با دکتر رجبی،مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم
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مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی قــم، در ادامــه بــه مشــارکت مرکــز کارآفرینــی 
دانشــگاه صنعتــی قــم در طــرح ملــی رصــد اشــتغال دانــش آموختــگان دانشــگاهها اشــاره کردنــد 
و آمــار اشــتغال فــارغ التحصیــالن دانشــگاه صنعتــی قــم در ســال گذشــته را نزدیــک بــه %۸۰ 

بیــان کردنــد.

ــر  ــش کارآفرینــی دانشــجویان موث ــت دان ــی کــه در جهــت تقوی ــه اقدامات ــر رجبــی از جمل دکت
خواهــد بــود را ارائــه واحدهــای درســی کارآفرینــی عنــوان کردنــد و اظهــار داشــتند کــه در ســال 
ــی  ــز کارآفرین ــان مرک ــت کارشناس ــه هم ــش وب ــوزش وپژوه ــرم آم ــاون محت ــت مع ۹۸ باحمای
دانشــگاه دو واحــد کارآفرینــی بــا عنــوان: »مبانــی راه انــدازی کســب و کارهــای نوپــا« و »طراحــی 

و تدویــن کســب و کارهــای نوپــا« ارائــه گردیــد کــه بــا اســتقبال دانشــجویان همــراه بــود.

ــا نظــارت عضــو  ــار صنعــت دانشــجویی ب ــای همی ــم ه ــه نحــوه تشــکیل تی ــه ایشــان ب در ادام
هیــأت علمــی پرداختنــد و عنــوان کردنــد دانشــجویان رشــته هــای مهندســی بــا گذرانــدن دوره 
هــای آموزشــی بــا محوریــت یــک عضــو هیــأت علمــی تشــکیل تیــم همیــار صنعــت را خواهنــد 
ــن تیــم هــا را جهــت  ــع و شــرکت ها ای ــاز صنای ــا نی ــا صنعــت متناســب ب داد و دفتــر ارتبــاط ب
بررســی و حــل مشــکالت صنایــع بــه صنایــع و شــرکت هــا معرفــی خواهــد کــرد کــه در ســال 

گذشــته ۲ تیــم همیــار صنعــت متناســب بــا نیــاز صنایــع معرفــی کــرده اســت.

ــرارداد  ــد ۴ ق ــت، عق ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــتاوردهای دفت ــر دس ــی از دیگ ــر رجب ــن دکت همچنی
پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی بــا صنایــع بــه ارزش ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و ۴ ثبــت اختــراع 
ــم را  ــی ق ــگاه صنعت ــران در دانش ــت ای ــون پتن ــکار کان ــر هم ــدازی دفت ــد و راه ان ــوان کردن عن
جهــت تســهیل ثبــت اختراعــات خارجــی اســاتید و دانشــجویان گامــی موثــر دانســتند و ۱ مــورد 
درخواســت ثبــت اختــراع خارجــی در ســال ۹۸ بخشــی از فعالیــت هــای ایــن دفتــر بــوده اســت.

  دکتــر رجبــی در خصــوص برگــزاری بازدیدهــای علمــی در ســال ۹۸ اظهــار داشــتند: بیــش از 
۲۰ مــورد بازدیــد علمــی دانشــجویی در ســال ۹۸ برگــزار گردیــد و ســاز و کار الکترونیــک جهــت 
تســهیل فرآینــد ثبــت درخواســت اســاتید و دانشــجویان در برگــزاری ایــن بازدیدهــا در ســال ۹۹ 
ــد از نمایشــگاه  ــوآوری آزادی و بازدی ــه ن ــد از کارخان ــن بازدی ــی شــده اســت. همچنی پیــش بین
اینوتکــس کــه یــک رویــداد منحصــر بــه فــرد در زمینــه نــوآوری و فنــاوری کشــور اســت و هــر 
ــال ۹۸  ــی شــود در س ــزار م ــوآوری کشــور برگ ــزای اکوسیســتم ن ــور اج ــا حضــور پرش ــاله ب س

توســط دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه برگــزار گردیــد.

ــا،  ــرکت ه ــا ش ــت: ب ــال ۹۸ گف ــکاری در س ــای هم ــه ه ــم نام ــد تفاه ــوص عق ــان در خص ایش
ــه: شــرکت  ــم از جمل ــد کردی ــه همــکاری منعق ــم نام ــف ۵ تفاه ــای مختل ــع و ســازمان ه صنای
ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی، جهــاد دانشــگاهی، دفتــر نخبــگان شــهید فهمیــده قــم، دفتــر 
تحقیقــات نیــروی دریایــی ســپاه و مزرعــه فــدک قــم و پیــش نویــس ۵ تفاهــم نامــه همــکاری
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بــا شــرکت معــادن منگنــز، شــرکت ورق آریــن پــاژ، دفتــر مطالعــات شــهری تهــران، شــرکت ملــی 
گاز ایــران، شــرکت آب و فاضــالب در دســت اقــدام اســت.

 مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه گفــت: یکــی از کارهایــی کــه همــواره مهمتریــن مســئولیت 
ایــن دفتــر شــناخته شــده اســت بحــث کارآمــوزی دانشــجویان اســت کــه معمــوال ایــن دوره را در 
ســال هــای آخــر کارشناســی بایــد طــی کننــد. مــا در ســال ۹۸ دانشــجویان متقاضــی کارآمــوزی کــه 
ــا هــدف  ــرای ســال آینــده طــرح »کاریپــورت« ب ــد را ســاماندهی کردیــم و ب حــدود ۴۰۰ نفــر بودن
ــژه  ــی اســت را بصــورت یــک نشــریه وی ــک اطالعات انتقــال تجربیــات دانشــجویان و ایجــاد یــک بان
ــا محــل  کارآمــوزی چــاپ خواهیــم کــرد. در ایــن طــرح دانشــجویان در خصــوص نحــوه آشــنایی ب
کارآمــوزی، معرفــی محــل کارآمــوزی، انتقــال تجربیــات دوره بــه قلــم خــود دانشــجو در فــرم هــای 

مربوطــه تکمیــل و ارســال خواهنــد کــرد.
از دیگــر برنامــه هــای دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و کارآفرینــی در ســال ۹۸ مــی تــوان بــه برگــزاری 
جلســات کافــه نــوآوری در خوابگاههــای دانشــجویی توســط کارشناســان کارآفرینــی ایــن دفتــر اشــاره 
ــر  ــا حضــور کارآفرینــان برت ــر در ســال آینــده ایــن جلســات ب ــا برنامــه ریــزی دقیــق ت کــرد کــه ب

اســتانی در خوابگاههــای دانشــجویی برگــزار خواهــد شــد.
ــا  ــامانه ب ــن س ــتند: ای ــار داش ــو اظه ــامانه کارگ ــدازی س ــی در خصــوص راه ان ــر رجب ــه دکت در ادام
همــکاری واحــد انفورماتیــک دانشــگاه بــا هــدف معرفــی فرصــت های شــغلی، فرصــت هــای کارآموزی 
و کارورزی، حمایــت از پایــان نامــه هــای دانشــجویی راه انــدازی شــده اســت کــه صاحبــان صنایــع می 
تواننــد نیازهــای خــود را در ایــن ســامانه ثبــت نماینــد در واقــع ایــن ســامانه پــل ارتباطــی صنعــت و 

دانشــگاه در ارائــه فرصــت هــای شــغلی و فرصــت هــای کارآمــوزی خواهــد بــود.
دکتــر رجبــی گفــت ســال ۹۸ دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت اقــدام بــه تشــکیل تیــم رباتیــک دانشــجویی 
بــه سرپرســتی یکــی از اعضــای هیــأت علمــی نمــوده اســت کــه بــا اعــزام ایــن تیــم بــه نمایشــگاه 
ــه شــرکتها و صنایــع آشــنا  ــا نیازهــای فناوران ــوآوری و شــکوفایی ب Robochallenge صنــدوق ن

شــده و جلســاتی را بصــورت مســتمر جهــت اخــذ پــروژه ســاخت ربــات برگــزار کــرده انــد
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.همچنیــن دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت در ســال ۹۸ اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای مهــارت افزایــی بــا 
ــازار و پنــل  عنــوان کارگاه ایــده پــروری، کارگاه مهــارت هــای فــردی و اجتماعــی، رویــداد ایــده ب
ــان اســتانی و کشــوری  ــی از کارآفرین ــا حضــور جمع ــوآوری ب ــا بازیگــران اکوسیســتم ن آشــنایی ب

نمــوده اســت.
ایشــان افزودنــد: یکــی دیگــراز اقدامــات مهــم دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت شــرکت در نمایشــگاه فــن 
بــازار اســت کــه هــر ســاله در هفتــه پژوهــش برگــزار مــی شــود، دکتــر رجبــی افــزود امســال بــا 
ــه فضایــی مســتقل جهــت معرفــی محصــوالت  ایــن  حمایــت از اســتارتاپ هــای دانشــجویی و ارائ

ــد. ــزار گردی ــگاه برگ ــتارتاپ ها، نمایش اس
ــان ایــن مصاحبــه ، کســب موفقیــت هــا واقدامــات انجــام شــده در ســال ۹۸  دکتــر رجبــی درپای
دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت را مدیــون حمایــت هــای مســئوولین دانشــگاه وهمــکاری اســاتید نخبــه 

ــد. دانشــگاه برشــمردند واز زحمــات وتــالش هــای همکارانشــان، تشــکرو قدردانــی نمودن
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اردوی تشکیالتی فرهنگی مشهد مقدس به همت مدیریت فرهنگی و بسیج دانشجویی دانشگاه 
صنعتی قم

بــه همــت مدیریــت فرهنگــی وبــا همکاری 
ــن  ــگاه،اردوی بی ــجویی دانش ــیج دانش بس

دوتــرم مشــهد مقــدس برگــزار شــد.
ایــن اردوی فرهنگــی در دو بخش خواهران 
از  با۱۱۵نفــر  مجمــوع  در  و  بــرادران  و 

ــد ــزار ش ــجویان برگ دانش
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    سرکار خانم مهندس فریدونی مسئول فناوری و اطالعات دانشگاه صنعتی قم با بیان اینکه 
تعطیلی کالس ها خللی در روند آموزش دانشگاه ایجادنکرده است، فعالیت های انجام شده در 

راستای خدمات رسانی بهتر به دانشجویان در زمینه آموزش های مجازی دانشگاه را تشریح نمودند :
-۱ راه اندازی نرم افزار ADOBE CONNECT جهت برگزاری کالس مجازی و همچنین برخی 

جلسات داخلی معاونتها از قبیل جلسه انجمنها .
-۲ تجهیز سرور مورد نیاز با امکانات پردازشی، فضای ذخیره سازی و... جهت بهره مندی هرچه 

بهتر کاربران از نرم افزار .
 -۳ فراهم کردن پهنای باند اینترنت مورد نیاز سرور برای جلوگیری از هرگونه اختالل.

-۴ طراحی و لینک کالس مجازی در سایت دانشگاه، که در آن کالسهای هر دانشکده تفکیک و 
طبقه بندی شده اند .

-۵ تهیه فایل راهنما ویژه اساتید و دانشجویان به صورت جداگانه و همچنین قرار دادن لینک فایل 
مورد نیاز نصب در سایت اصلی دانشگاه و برطرف کردن مشکل کاربران جهت اتصال به نرم افزار .

 -۶ تعریف ۲۵۰ کالس درس به صورت مجازی و ارائه آن به اساتید محترم.
 -۷ پشتیبانی از تمامی خدمات مربوط به سرویس آموزش مجازی بصورت ۲۴ ساعته.

الزم به ذکر است تا به حال ۲۴۸ کالس از ۲۵۰ کالس برگزار شده است که بیشترین کالس برگزار 
شده مربوط به روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ می باشد که تعداد ۹۰ کالس برگزار شده است و 

 میانگین کاربران هر کالس حدود ۲۰ نفر بوده است.

مسئول فناوری و اطالعات دانشگاه صنعتی قم  تعطیلی کالس ها خللی در روند 
آموزش دانشگاه ایجادنکرد
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همچنین با توجه به عنایت وزیر محترم ارتباطات و فناوری مقدار ۱۰۰ گیگ حجم مصرفی به 
کاربران اینترنت ثابت اختصاص خواهد یافت ولی بازهم از وزارت عتف پیگیر کاهش حجم مصرفی 

کاربران هستیم .
همچنین سرکارخانم مهندس فریدونی افزودند که دراین دانشگاه تمام امور آموزشی ازجمله: 

کالس های اموزش مجازی،کلیه درخواست های دانشجویی )وام،تغذیه و...(از طریق میز خدمت 
الکترونیکی درحال انجام است وباتدابیر اندیشیده شده درشرایط کنونی حتی جلسات انجمن های 

علمی وسایر برنامه های فرهنگی ودانشجویی دراین دانشگاه ازطریق وب کنفرانس برگزار می 
گردد .

تصاویری از اساتید وکارکنان دانشگاه که دراین روزها از طریق آموزش مجازی و میز خدمت 
الکترونیکی درحال خدمت رسانی می باشند
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 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کرد؛

استمرار دستاوردها و داشته های تحسین برانگیز علمی مورد تایید مجامع جهانی؛ به رغم چالش 
ها/ رهبر انقالب پیشرفت های علمی کشور را »بسیار خوب« توصیف کردند/ قدردانی رییس 

 جمهوری از رشد علمی ایران

به گزارش  روابط عمومی دانشگاه به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در متن نامه وزیر 
علوم، خطاب به دکتر برومند آمده است :

مایه افتخار و مباهات است که به رغم تمامی چالش ها و تنگناهایی که از طرف نظام سلطه برای 
منکوب کردن و به حاشیه بردن جنبش علم و فناوری کشور عزیزمان انجام می گیرد همچنان 

شاهد دستاوردها و داشته های تحسین برانگیزی هستیم که مورد گواهی و تأیید مجامع علم سنجی 
جهان است .

خوشبختانه، در سال جاری، هنگام تقدیم گزارش فعالیت ها و آنچه در چند سال اخیر حاصل شده 
به محضر مقام معظم رهبری، ایشان پیشرفت های گزارش شده را بسیار خوب دانسته اند و رئیس 

جمهور محترم نیز دستاوردهای حاصل شده را تقدیر کرده اند .
فرصت مغتنمی است تا تالش و همت جناب عالی، دکتر کشمیری، رؤسای محترم دانشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری و تمامی همکاران عرصه پژوهش و فناوری را تحسین کنم که خود به 

منزله تحسین و گرامی داشتن جایگاه علم و اندیشه است. بر این باوریم که قدر دانستن و حرمت 
نهادن به تالش و جوشش های افرادی که در مسیر تعالی دانایی و توانایی علمی توان خود را به 
کار گرفته و عمر گرانمایه خود را به دور از هر هیاهوی ناصواب و بی مایه صرف می کنند کاری 
است شایسته؛ زیرا چراغی فرا راه اعضای جوان خانواده بزرگ نظام علمی و پژوهش و فناوری 

کشور می افروزد که خواستن توانستن است را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که با تالش 
مستمر می توان در گرداب نامالیمات و مرارت های پرشمار همچنان شاهد درخشش و رویش های 

تازه و تازه تری بود .

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  رهبر انقالب پیشرفت های علمی کشور را 
»بسیار خوب« توصیف کردند
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وظیفه خود می دانم که تالش و هّمت کلیه عزیزان عرصه علم و پژوهش را ارج نهم و برای 
جناب عالی که با اعتماد به نفس، ُحسن خلق، و امیدآفرینی تمامی مساعی خود را در نیل به 

اهداف توسعه علمی کشور صرف می کنید از درگاه ایزد مّنان تندرستی، سرفرازی و کامیابی را 
آرزو کنم .

گفتنی است دکتر غالمی گزارشی در خصوص عملکرد یک ساله گذشته آموزش عالی کشور 
برای مقام معظم رهبری ارسال کرد که ایشان پس از مطالعه آن، طی یادداشتی کوتاه مرقوم 

فرمودند: »پیشرفت های گزارش شده بسیار خوب است؛ هر دو نکته ای که در ذیل گزارش آمده 
است وزارت علوم و دیگر بخش های مربوط دنبال کنند .”

در ماه های اخیر دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری نیز پس از دریافت گزارش مکتوب وزیر 
علوم و نیز در چند اظهارنظر و سخنرانی از جمله سخنان خود در جشنواره بین المللی خوارزمی 

در اواخر بهمن ماه از پیشرفت های علمی کشور در سال های اخیر قدردانی کرد.
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شیوع کرونا و آغاز مبارزه

بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی مراکــز آموزشــی و کاهــش ســاعت خدمــت رســانی، پیــرو 
ــر را  ــی سراســری دانشــگاه،امورات زی ابالغیــه هــای انجــام شده،دانشــگاه صنعتــی قــم ضمــن ضــد عفون

آغــاز کــرد:
۱-  بــا توجــه بــه عــدم برگــزاری فعالیــت هــای آمــوزش حضــوری در اســفندماه، اعضــای هیــأت علمــی 
ــزار  ــازی برگ ــای مج ــوده و در فض ــگ نم ــود را هماهن ــهای خ ــوری کالس ــق غیرحض ــد از طری ــی توانن م

نماینــد.
۲- باتوجــه بــه کاهــش حضــور کارمنــدان) از ســاعت ۹ تــا ۱۲ ( بــرای جبــران ایــن کاهــش زمــان حضــور، 
ــان  ــرای کارشناس ــخص ب ــای مش ــا و کاره ــت ه ــف فعالی ــا تعری ــی رود ب ــار م ــگاه انتظ ــران دانش از مدی
ــت  ــه از ظرفی ــور محول ــام ام ــر در انج ــری از تاخی ــور جلوگی ــه منظ ــی ب ــات علم ــای هی ــه و اعض مربوط

ــق دورکاری انجــام شــود. ــا ازطری ــد و بخشــی از فعالیته ــت اســتفاده را بنماین دورکاری، نهای
۳- در صــورت درخواســت کارکنــان جهــت اســتفاده از مرخصــی روزانــه، مدیــران و معاونیــن دانشــگاه نیــز 

همــکاری الزم در ایــن خصــوص را بــا کارکنــان خواهنــد داشــت.
۴ - حفــظ مســائل بهداشــتی از جملــه عــدم دســت دادن و مصافحــه، حفــظ حریــم فیزیکــی، اســتفاده از 
دســتکش و ماســک، تهویــه مناســب اتــاق و ... بــرای کلیــه افــرادی کــه در دانشــگاه حضــور مــی یابنــد، 

الزامــی اســت.
۵- حضــور و غیــاب کارمنــدان بــدون ثبــت اثــر انگشــت و بــا ثبــت توســط اداره حراســت دانشــگاه انجــام 

خواهــد شــد.
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حال و هواي روزهاي پایاني سال دانشگاه صنعتي قم اززبان  ریاست دانشگاه
 دکتر رضائی نور درمصاحبه ای وضعیت حال وهوای این روزهای دانشگاه راتشریح نمودند:

بسمه تعالي
ــر اســاس خــط مشــی هــای ابالغــی از ســوی مقــام عالــي وزارت و اســتاندار محتــرم فعالیتهــاي دانشــگاه در   ب
بــازه زمانــي ۱۰ تــا ۲۸ اســفندماه بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده اســت کــه فعالیــت هــای جــاري دانشــگاه بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن تــداوم یافتــه و از راهکارهــای جایگزیــن نظیــر آموزشــهاي مجــازي و دورکاري بمنظــور 

جبــران زمــان از دســت رفتــه بــه شــرح زیــر اســتفاده شــود:
ــده  ــی ش ــرای الکترونیک ــزی ب ــه ری ــته برنام ــال گذش ــگاه: از س ــای دانش ــودن فراینده ــی نم ۱-  الکترونیک
فرایندهــای دانشــگاه آغــاز شــده و مدتــي اســت فرایندهــای اداری و ســتادي دانشــگاه کامــال الکترونیکــی شــده 
ــاب رجــوع حداقــل شــده اســت. پــس از شــیوع  ــه حضــور ارب ــا تعریــف فرایندهــا در بســتر وب نیــاز ب اســت. ب
ــه نحــو مناســب در  ــه دانشــگاه ب ــرای پیگیــری الکترونیکــی و عــدم مراجعــه ب ــا اطــالع رســانی ب ویــروس کرون
وبســایت و کانالهــاي خبــري دانشــگه انجــام شــده اســت و هــر یــک از دانشــجویان و یــا اربــاب رجوعــان محتــرم 
مــي تواننــد از طریــق میــز خدمــت الکترونیکــي یعنــي از بســتر وبســایت دانشــگاه کلیــه درخواســت هــاي خــود 
ــه درخواســت هــاي ایشــان در اســرع وقــت رســیدگي و پاســخ داده  را بصــورت الکترونیکــي ارســال نماینــد و ب

مــي شــود.
برگــزاري کالســهاي درس بصــورت الکترونیکــي: کلیــه هماهنگــي هــاي الزم بــراي برگــزاري کالســهاي   -۲
ــهاي درس  ــاري کالس ــه ج ــنبه هفت ــت و از روز ش ــام پذیرف ــي انج ــان کوتاه ــي در زم ــورت الکترونیک درس بص
ــز و اســاتید محتــرم در  بصــورت الکترونیکــي در حــال اجراســت. میــزان همــکاري و اســتقبال دانشــجویان عزی

ــر اســت. ــوب و شایســته تقدی ــن طــرح مطل ای
ــک  ــوزه انفورماتی ــط ح ــه توس ــورت گرفت ــات ص ــا اقدام ــازی: ب ــورت مج ــات کاري بص ــزاری جلس برگ  -۳
دانشــگاه، از هشــتم اســفندماه امــکان برگــزاری جلســات بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس فراهــم و جلســه هیــات 
رییســه بصــورت مجــازی برگــزار شــد. بــه ایــن ترتیــب تــا عــادی شــدن شــرایط امــکان برگــزاری کلیــه جلســات 

ــود دارد. ــازی وج ــورت مج بص
تقلیــل ســاعت حضــور کارکنــان: بــا هــدف حفــظ ســالمت کارکنــان دانشــگاه و کاهــش مــدت حضــور   -۴
ــا  ــه اســتناد تبصــره ۲ مــاده ۲۸ آییــن نامــه اســتخدامی اعضــای غیــر هیــات علمــی و همســو ب در دانشــگاه، ب
بخشــنامه ارســالی از ســوی اســتانداری قــم، بــا توجــه بــه شــرایط خــاص پیــش آمــده، ســاعت کار اداری دانشــگاه 
ــت عــادی( از ســاعت ۹ لغایــت ۱۲  ــه حال ــر وضعیــت و بازگشــت ب ــان اســفندماه )مگــر در شــرایط تغیی ــا پای ت

تعییــن و ابــالغ شــد.
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امــکان بهــره منــدی حداکثــری از مرخصــی اســتحقاقی: مقــرر شــد بــا برنامــه ریــزی وظایــف و فعالیــت   -۵
هــای باقیمانــده در انتهــای ســال و بــا توجــه بــه عــدم حضــور دانشــجویان امــکان اســتفاده حداکثــری کارکنــان 
از مرخصــی اســتحقاقی فراهــم شــود. همچنیــن بــرای همکارانــی کــه تــا پایــان ســال مانــده مرخصــی اســتحقاقی 
ــم  ــر اســاس تبصــره ۴ مــاده ۵۵ آییــن نامــه اســتخدامی اعضــای غیرهیــات علمــی کــه تقوی ــد )ب کافــی ندارن
ســالیانه دانشــگاه از اول مهــر هــر ســال تــا پایــان شــهریور ســال بعــد مــی باشــد( نیــز امــکان اســتفاده از پانــزده 

روز مرخصــی اســتحقاقی متعلــق بــه شــش مــاه اول ســال ۱۳۹۹ فراهــم شــده اســت
ــل  ــورت کام ــه ص ــه ب ــگاه در روز جمع ــی دانش ــای عموم ــگاه: فض ــای دانش ــودن فض ــی نم ضدعفون  -۶
ضدعفونــی شــده و در خــالل ســاعت کاری نیــز چنــد نوبــت تمامــی دســتگیره هــا، کلیدهــای هــای روشــنایی و 
آسانســور و ســایر نقــاط پرکاربــرد ضدعفونــی مــي شــوند. فراینــد ضدعفونــی محیطــی دانشــگاه در طــول هفتــه 

ــز ادامــه خواهــد داشــت نی
الــزام همــکاران بــه رعایــت اصــول بهداشــتي: بــه همــکاران دانشــگاه توصیــه اکیــد شــده اســت کــه بــا   -۷
ماســک و دســتکش در محیــط کار حاضــر شــوند و بــه همکارانــي رعایــت اصــول بهداشــتي نمیکننــد تذکــر داده 

مــي شــود.
ــر انگشــت حضــور و غیــاب قطــع، و  ــر انگشــتي: سیســتم اث قطــع موقــت سیســتم کنتــرل حضــور اث  -۸

ــود ــی ش ــام م ــتی انج ــورت دس ــاب بص ــور غی حض
توقــف فعالیتهــاي ســلف ســرویس و آبدارخانــه هــا: بــا هــدف حفــظ ســالمت کارکنــان و بــا اطــالع قبلی   -۹
)ضمــن کاهــش ســاعت کاری کارکنــان(، ارائــه خدمــات در آبدارخانــه هــا، ســلف ســرویس، بوفــه و غذاخــوری 
ــل  ــت کام ــا رعای ــا ب ــد صرف ــی توانن ــف شــده اســت. همــکاران دانشــگاه در صــورت ضــرورت م دانشــگاه متوق

ــه همــراه داشــته باشــند. مســائل بهداشــتی وســائل شــخصی و پذیرایــی ب
در انتهــا الزم میدانــم از زحمــات همــکاران بخشــهاي مختلــف خصوصــا همــکاران حــوزه هــاي فنــاوري اطالعات، 
ــر  اداري و پشــتیباني و آمــوزش  دانشــگاه کــه کمــک شــایاني در انجــام تمهیــدات فــوق الذکــر داشــتند تقدی
ــا حداقــل آســیب هــا و حداکثــر بهــره وري  و تشــکر ویــژه نمایــم. انشــاهلل بتوانیــم ایــن ایــام پایــان ســال را ب

ممکــن بــه پایــان برســانیم و بــراي شــروع ســال آینــده آمــاده شــویم.
من اهلل التوفیق



21

نشیره انعکاس/دانشگاه صنعتی قم/اسفند 1398

فعالیتهای معاونت دانشجویی و فرهنگی در مقابله با شیوع ویروس کرونا
 معاونت دانشجویی و فرهنگی  اززمان شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سالمت دانشجویان  بصورت 

شبانه روزی اقداماتی  انجام داده است که اهم آنها عبارتند از:
۱ - زمینه سازی برای تخلیه آرام و بدون استرس سراهای دانشجویی با هماهنگی شورای صنفی 

دانشجویی و مسئولین دانشگاه مفید
۲- ضدعفونی کردن سراهای دانشجویی و تعطیلی آنها 

۳- رصد آیین نامه ها، بخش نامه ها و توصیه نامه های ابالغی از مراکز باالدستی
۴-رصد فعالیت های مرتبط در دیگر دانشگاه ها در فضای مجازی

۵- فراهم سازی دسترسی دانشجویان جهت کنسل نمودن غذاهای رزرو شده
۶- پیگیری امور دانشجویی و پاسخگویی به دانشجویان از طریق فضای مجازی با همکاری شورای 

صنفی دانشجویی
۷- متوقف سازی فعالیت های پیمانکاران تغذیه، نقلیه، بوفه و ...

۸-ارتباط مجازی با انجمن های علمی، کانون ها و تشکل ها جهت پیگیری امور
۹-تجهیز مرکز بهداشت به وسایل ضدعفونی کننده و درمانی

۱۰-تقویت مشاوره های روحی و روانی به دانشجویان بصورت مجازی
۱۱-هماهنگی و همکاری با شورای صنفی دانشجویی جهت فراهم سازی زمینه آرامش بین دانشجویان

۱۲-لغو جلسات شورای انضباطی و کمیسیون بررسی موارد خاص، با توجه به ضرورت حضور دانشجویان 
در جلسات شورای انضباطی

۱۳-پاسخگویی حداکثری به دانشجویان از طریق تلفن و سیستم های مجازی و ایمیل جهت دریافت 
برخی مدارک جهت تکمیل درخواست های وام دانشجویان

۱۴-تاکید بر رعایت بهداشت عمومی برای همکاران و دانشجویان
۱۵-توصیه به استفاده از مواد ضدعفونی کننده مانند ژل دست و استفاده از ماسک و دستکش در زمان 

حضور همکاران در دانشگاه 
۱۶-لغو کلیه مسابقات ورزشی داخل دانشگاهی کارکنان و دانشجویان
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آموزش مجازی در دانشگاه صنعتی قم
ــد  ــن موضــوع کــه رون ــم بابیــان ای  دکتــر حیــدری معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی ق
آمــوزش دانشــگاه باتغییــر فرآینــد حضــوری بــه مجــازی همچنــان درجریــان اســت، اقدامــات   انجــام 

شــده درآن معاونــت را بــه شــرح ذیــل بیــان نمودنــد:
۱. ادامــه فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه بــر اســاس سیاســت هــای ابالغــی وزارت محتــرم 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــگیرانه و ب ــات پیش ــی اقدام ــن تمام ــر گرفت ــا در نظ ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق عل

ــم آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ــن وقفــه در تقوی کمتری
 ۲.  برگــزاری کالس هــای آموزشــی دانشــگاه بــه صــورت غیرحضــوری: از تاریــخ ۱۰ اســفند ۹۸ امــکان 
برگــزاری کالس هــای آموزشــی دانشــگاه بــه صــورت مجــازی فراهــم شــده اســت. لینــک ورود بــه کالس 
هــای مجــازی در وب ســایت دانشــگاه قــرار داده شــده اســت و دانشــجویان مــی تواننــد طبــق برنامــه 

زمانــی انتخــاب واحــد خــود از طریــق لینــک مربوطــه وارد کالس مجــازی شــوند. 
۳. برنامــه ریــزی بــرای برقــراری کالس هــای جبرانــی بــرای دروســی کــه بــه هــر دلیــل امــکان آمــوزش 

غیرحضــوری بــرای آن هــا فراهــم نیســت در ابتــدای ســال آتــی و ادامــه نیمســال تحصیلــی
۴. الکترونیکــی بــودن تمــام فرآیندهــای آموزشــی دانشــگاه: امــکان انجــام کلیــه فرآیندهــا و درخواســت 
هــای آموزشــی دانشــجویان بــه صــورت الکترونیکــی از طریــق پورتــال فراهــم اســت و بــه دانشــجویان 
ــه شــیوع بیمــاری  ــا توجــه ب ــرای ثبــت درخواســت  ب عزیــز توصیــه مــی شــود از مراجعــه حضــوری ب

کرونــا اکیــدا خــودداری کننــد. 
۵.  توصیــه اکیــد بــه کارشناســان و مدیــران حــوزه معاونــت آموزشــی و پژوهشــی جهــت پاســخگویی 
ــوع و  ــاب رج ــور ارب ــام ام ــت انج ــجویان جه ــاتید و دانش ــل اس ــن و ایمی ــه تلف ــریع ب ــری و س حداکث

ــه منظــور حفــظ ســالمتی آن هــا ــی کارشناســان ب ــزی جهــت حضــور حداقل ــه ری ــن برنام همچنی
۶.  لغو تمامی جلسات حضوری به منظور رعایت سالمتی اعضا

۷.  برگــزاری جلســه کمیتــه ترفیــع اعضــای هیــات علمــی بــه صــورت غیرحضــوری بــا مشــارکت تمــام 
عضا ا

ــد ه  ــارات بن ــتفاده از اعتب ــد و اس ــت خری ــگاه جه ــورای آزمایش ــه ش ــوری جلس ــزاری غیرحض ۸.  برگ
ــاعا  ــت از ش ــت حمای ــه جه ــون بودج ــره ۴ قان تبص

ــورای  ــو کنفرانســی جلســه ش ــزاری غیرحضــوری و ویدی ــت برگ ــات الزم جه ــودن مقدم ــم نم ۹. فراه
ــش در صــورت ضــرورت ــوزش و پژوه آم
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۱۰. ضدعفونی کردن محیط کتابخانه مرکزی دانشگاه
۱۱. توصیــه اکیــد بــه کارشناســان حــوزه معاونــت آمــوزش و پژوهــش جهــت اســتفاده از ماســک و 

دســتکش در محیــط کار 
۱۲. امــکان دریافــت درخواســت امــور پژوهشــی اســاتید و دانشــجویان بــه صــورت غیرحضــوری بــا 

اســتفاده از ســامانه دانشــگاه بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا کارشناســان و مدیــران مربوطهــپ
ــای  ــق کالس ه ــجویان از طری ــاتید ودانش ــن اس ــل بی ــد تعام ــه کردن ــدری اضاف ــان دکترحی :درپای
مجــازی برقــرار اســت واظهــار امیــدواری نمودنــد کــه دانشــجویان بتواننــد از ایــن شــرایط فراهــم 

ــت اســتفاده را داشــته باشــند.  شــده نهای
تــا ایــن لحظــه ۱۰۰ درصــد اعضــاي هیــات علمــي دانشــکده بــرق و کامپیوتــر، ۹۰ درصــد دانشــکده 
فنــي و مهندســي و ۴۵ درصــد دانشــکده علــوم پایــه در حــال ارائــه دروس خــود بــه صــورت مجــازي 
مــي باشــند. همچنیــن میــزان همــکاري و اســتقبال اســاتید گــروه معــارف نیــز مطلــوب و شایســته 
ــت  ــزاري کالســها و رضای ــد روز گذشــته در برگ ــق چن ــه موف ــه تجرب ــا توجــه ب ــي اســت. ب قدردان

اســاتید پیــش بینــي مــي شــود ایــن آمــار همچنــان رونــد صعــودي داشــته باشــد.
میزان استقبال دانشجویان از کالس ها نیزبسیار مطلوب گزارش شده است.
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پیام تبریک رئیس دانشگاه صنعتی قم بمناسبت سالروز میالد حضرت 
علی )ع( و روز پدر

بسم الله الرحمن الرحیم

حقُّ عيلٍّ عىل هذِه االُّمِة كَحقِّ الوالِِد عىل َولَِدِه.

حّق عىل بر اين اّمت همچون حّق پدر است بر فرزندش.)پیامرب بزرگ اسالم)ص((

ســیزدهم رجــب خجســته  زادروز بزرگ  مــردی اســت کــه بــه تأســی از آن انســان واال و پــدر منونــه، بــه شایســتگی 

روز پــدر نــام گرفته اســت.

زندگــی رسارس برکــت حــرت علــی )ع( الگویــی متام عیــار بــرای هــر انســان روشــن ضمیر اســت و منــش ایشــان 

راهنامیــی نامحصــور در زمــان بــرای ســعادت دنیــوی و اخــروی پیروانشــان اســت.

درواقــع ، پیــرو امیــر املؤمنــان بــودن بــه معنــای گام برداشــن در مســیر الهــی اوســت ؛ هــرگاه همراهــی عــزت 

مندانــه ایشــان بــا حــرت محمــد)ص( را بــه یــاد مــی آوریــم، آنــگاه کــه ترویــج دیــن خطــرات و مخاطــرات 

خــود را داشــت و نیــز آن هنــگام کــه اندیشــه هــای متعالــی ایشــان در تبییــن راهربدهــای اساســی حکومــت 

داری در نامــه تاریخــی ایشــان بــه مالــک اشــر را مــی خوانیــم، رهــرب و امیــری را تصویــر مــی کنیــم کــه بــه 

راســتی کائنــات در برابــر عظمــت و شــکوه بــی مانندشــان تعظیــم کــرده و بــه راســتی هــر فصــل از زندگــی 

پربارشــان از شــکل گیــری دیــن، کانــون خانــواده، شجاعتشــان در نــربد بــا دشــمن، سکوتشــان آنــگاه کــه بایــد 

لــب فــرو مــی بســت ، قضاوتشــان و راهــربی امــت و ... رسشــار از پنــد وحکمــت و معرفــت اســت و امیــد اســت 

توفیــق آن را داشــته باشــیم رهــرو راســتین آن حــرت باشــیم.

اینجانــب  سالروزآســامنی میــالد بــا ســعادت اولیــــن اخــر تابنــاک آســامن امـــــــامت و والیــت، مولــی املوحدین 

حــرت امــام علــی) ع(و روز پــدر را بــه متــام شــیعیان و رهــروان راهــش ، پــدران معظــم شــهداء و بــه ویــژه 

آن دســته از همــکاران ودانشــجویان دانشــگاه صنعتــی قــم  کــه در جایــگاه پــر مســئولیت و رفیــع پــدر قــرار 

دارنــد ،صمیامنــه تربیــک و تهنیــت عــرض مــی کنــم.
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حراست گوش شنوای مجموعه دانشگاهی می باشد
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــو بارواب ــم درگفتگ ــگاه صنعتی ق ــت دانش ــر حراس ــژاد مدی ــی ن ــرآل عمران      دکت

ــه  ــر و اقشــار جامع ــای تصمیم گی ــن حوزه ه ــم و ســازنده ای بی ــد نقــش مه ــا می توانن ــت: حراســت ه گف
دانشــگاهی داشــته باشــند.

ــر حراســت دانشــگاه  ــژاد مدی ــی ن ــر آل عمران ــم؛ دکت ــی ق ــی دانشــگاه صنعت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
صنعتــی قــم درایــن گفتگــو ضمــن تبریــک بــه مناســبت فــرا رســیدن مــاه پــر برکــت رجــب و بــا توجــه 
بــه شــرایط کنونــی کشــور و بــه ویــژه اســتان در راســتای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا عنــوان کــرد ریشــه 
کــن کــردن ایــن بیمــاری کــه بیــش از۱۰۰ کشــور جهــان را درگیــر خــود کــرده اســت در گــرو  لطــف و 
رحمــت الهــی و عــزم ملــی در رعایــت دســتورات ابالغــی از ســوی وزارت بهداشــت و درمــان کشــور مــی 

باشــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه دانشــگاه ها و مراکــز علمــی کشــور  در جهــاد علمــی، مجموعــه 
حراســت هــا تمــام تــالش خــود را بــرای نــاکام گذاشــتن دشــمنان کــه ســعی در ایجــاد رخنــه و اخــالل 

در ایــن حــوزه را دارنــد، بــکار بســته انــد.
 ایــن مقــام مســئول ضمــن اشــاره بــه سیاســت ابالغــی از ســوی دکتــر پالیزبــان مشــاور وزیــر و رئیــس 
مرکــز حراســت وزارت علــوم، تحقــق حراســت اجتماعــی را از ضــرورت هــای جامعــه دانشــگاهی دانســت 
و تاکیــد کــرد: یکــی از مولفه هــای حراســت اجتماعــی اعتمــاد فــردی نهــادی و حرفــه ای اســت کــه بــه 
توفیــق الهــی گامهــای موثــری بــه کمــک همــکاران پرتــالش مجموعــه حراســت در راســتای تحقــق ایــن 

هــدف برداشــته شــده اســت.
مدیــر حراســت دانشــگاه صنعتــی قــم بــا اشــاره بــه اینکــه تحقــق دانشــگاه مطلــوب در همــه ابعــاد منــوط 
بــه احســاس مســئولیت فــرد فــرد جامعــه دانشــگاهی نســبت بــه حــوادث پیرامــون اســت گفــت: در حــال 
حاضــر شــاهد همراهــی بســیار خــوب همــکاران محتــرم هیــات  علمــی وغیرهیــات علمــی در تمــام ســطوح 
مدیریتــی و غیــر مدیریتــی مــی باشــیم و الزم می دانــم مراتــب قدردانــی صمیمانــه را از ایــن عزیــزان بــه 

جــای آورم.
ــژاد در پایــان از آمــاده بــودن مجموعــه حراســت دانشــگاه جهــت شــنیدن هرگونــه  دکتــر آل عمرانــی ن
انتقــاد و پیشــنهاد خبــر داد و عنــوان کــرد در راســتای خدمــت رســانی بهتــر بــه اقشــار جامعــه دانشــگاهی 

و نظــام آمــوزش عالــی کشــور راه هــای ارتباطــی بــا مجموعــه حراســت بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
ارتباط مستقیم پیامکی با مدیر حراست از طریق شماره تماس:۰۹۳۶۹۲۵۷۱۸۸

Hrst@qut.ac.ir:ارتباط از طریق پست الکترونیکی
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نشریه انعکاس/اسفند ۱۳۹۸/دانشگاه صنعتی قم
طراح: میثم فتحی محب

عکاس فرشاد عرب
قم – بلوار سردار شهید خدا کرم

) جاده قدیم تهران(
تلفن: ۰۲۵-۳۶۶۴۱۶۰۱

فاکس: ۳۶۶۴۱۶۰۴ -۰۲۵
صندوق پستی : ۳۷۱۹۵-۱۵۱۹ 

کدپستی: ۳۷۱۸۱۴۶۶۴۵ 
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