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و  تغییــر  آغــاز  هــا،  شــدن  نــو  آغــاز  مــا  کشــور  در  نــوروز  مبــارک  ســنت     
اســت . زندگــی  ارکان  و  ابعــاد  تمامــی  در  شــدن  بهتــر  بــرای  تــاش  و  تحــول 

همــراه شــدن نــوروز و شــکوفایی طبیعــت و مقارنــت آن بــا مــاه هــای پــر برکــت رجــب 
و شــعبان کــه نویدبخــش ایــام شــکوفایی معنــوی اســت را بــه فــال نیــک مــی گیــرم .

ســالی کــه گذشــت بــا فــراز و نشــیب هایــی همــراه بــود. خداونــد منــان را سپاســگزارم که بــه همه ما 
توفیــق عطــا نمــود تــا در کنــار یکدیگر بــا خاقیت، ســخت کوشــی، همدلــی، یکپارچگی، هــم افزایی 
و صمیمیــت ، حتــی بــا وجــود مشــکاتی کــه مــاه گذشــته بــه خاطــر تعطیلــی هــای اجبــاری ناشــی 
از مصیبــت کرونــا بــه وجــود آمــد، بــا تــاش مضاعــف وهمت همــه مدیــران، اســاتید و کارکنــان خود 
توانســتیم گام هــای بلنــدی در خدمــت رســانی بــه ملــت عزیزمــان برداریم. بر خــود الزم مــی دانم از 
تمامــی زحمتکشــانی کــه بــا پشــتکار فــراوان و تــاش شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر خــود موجبات 
ایــن حرکــت رو بــه رشــد و توســعه همــه جانبــه دانشــگاه را فراهــم نمــوده اند تقدیــر و تشــکر نمایم .

اینجانــب ســال یــک هــزار و ســـیصد و نــود و نه شمســـی و آغــاز بهــار پرطــراوت را که نشــانه قدرت 
الیــزال الهــی و تجدیــد حیــات طبیعــت اســت را بــه تمــام دانشــجویان، اســاتید، مدیران، کارشناســان 
و کارکنــان محتــرم دانشــگاه تبریــک و تهنیــت عــرض نموده ،امیـــدوارم در ســال نو که مقــام عظماي 
والیــت آن را مزیــن بــه نــام »ســال جهــش تولیــد« نمودنــد، بــه کمک شــما عزیــزان و به حــول و قوه 
الهــی، بتوانیــم باردیگــر بــا ســرعت و جدیــت بیشــتر رســالت خــود رابــه نحــو احســن انجــام دهیــم .

ــجده  ــه س ــر ب ــه س ــدگار یگان ــتان آفری ــر آس ــر، ب ــاری پربارت ــر و به ــی بهت ــه فردای ــد ب ــا امی ب
یــا  االبصــار،  و  القلــوب  مقلــب  که:«یــا  می کنیــم  طلــب  او  از  فروتنانــه  و  گذاشــته  شــکر 
مدبــر اللیــل و النهــار، یــا محــول الحــول و االحــوال، حــول حالنــا الــی احســن الحــال ”

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین

دانشجویان، اساتید، مدیران، کارشناسان و کارکنان محترم دانشگاه صنعتی 
قم

صمیمانه ترین سام ها و درودهارا نثار شما و ملت عزیز ایران می کنم .

                                                                                                                                                      
        من اهلل التوفیق 

                                                                                                                                                      
    دکترجال رضایی نور

پیام نوروزی رئیس دانشگاه صنعتی قم درسال جهش تولید
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مدیر دانشجویی دانشگاه دستاوردها و برنامه های حوزه 
 دانشجویی دانشگاه صنعتی قم در سال 98را بیان نمودند.

آقای عبدالغفار حقیقی مقدم مدیر دانشجویی دانشگاه 
صنعتی قم درمصاحبه باروابط عمومی دانشگاه، به 

بیان مهمترین دستاوردها و برنامه های شاخص حوزه 
دانشجویی در سال 98 پرداختند که اهم آنها به شرح 

ذیل می باشد  :
تجمیع خوابگاههای دانشجویی :

با توجه به تجربیات سالهای گذشته و وجود نواقص مهم 
در خوابگاههای استیجاری و عدم ظرفیت کافی دراین 
خوابگاهها، در راستای ایجاد محیط مناسب خوابگاهی 
برای دانشجویان و همچنین دارا بودن استانداردهای 

الزم برای اسکان دانشجویان ، دانشگاه تصمیم به تجمیع 
خوابگاهها در خوابگاههای دانشگاه مفید نمود که برادران 
در خوابگاه اندیشه و خواهران در خوابگاه فرهنگ ساکن 

گردیدند. این مهم با عث گردید دانشجویان از محیط 
مناسب تری برای خوابگاه بهره مند باشند و همچنین 

امکان خدمات دهی را برای مسئولین دانشگاه در 
خوابگاهها در خصوص مسائل فرهنگی و ورزشی و تربیتی 

را تسهیل نمود . همچنین سعی گردید با حضور دائمی 
کارشناسان دانشگاه در این خوابگاهها و ارتباط نزدیک با 

دانشجویان از نزدیک مشکات را در اسرع وقت پیگیری و 
برطرف نمائیم  .

صنعتی نمودن آشپزخانه دانشگاه  :
با توجه به تاکیدات صندوق رفاه دانشجویی و همچنین در 

راستای پخت غذای سالم و صرفه جویی در منابع انرژی 
و هزینه مواد غذایی و نیروی انسانی، دانشگاه صنعتی قم 
در صنعتی نمودن آشپزخانه سلف پیشگام بوده و در رتبه 

بندی سال 97 صندوق رفاه از جایگاه خوبی در زمینه 
برخوردار بوده است . و این مهم را همچنان در دستور کار 

خود قرارداده و با عنایت ویژه مسئولین دانشگاه سعی بر 
صنعتی نمودن هرچه بیشتر تجهیزات آشپزخانه را داریم .

تعامل سازنده با دانشجویان :
از مهم ترین برنامه های مدیریت دانشجویی ایجاد کانالهای 

ارتباطی با دانشجویان از طریق ظرفیتهای موجود مانند 
فضای مجازی و دانشجویان عضو شورای صنفی است که با 
ارتباط دائمی با این عزیزان سعی شده است در هر لحظه و

زمان از شبانه روز پاسخگوی دانشجویان در زمینه 
پیگیری مشکات صنفی آنها با شیم و این پیگیری و 
پاسخگویی را در تمام زمانها به عنوان یک اصل کاری 

برای تمام همکاران حوزه دانشجویی قرار داده ایم. 
این موضوع نتایج ارزنده و سازنده ای را در راستای 

خدمات رسانی بهتر به دانشجویان برای ما داشته 
است . همچنین با تشکیل جلسات شورای دانشجویی 
در سطح هیأت رئیسه دانشگاه سعی شده است که از 
نزدیک مشکات صنفی توسط اعضای شورای صنفی 

با هیأت رئیسه محترم مطرح گردیده و مصوبات و 
تصمیمات الزم اخذ گردد. شاید بتوان گفت دانشگاه 

صنعتی قم در زمینه تعامل نزدیک اعضاء هیأت رئیسه 
با دانشجویان و حضور ایشان در جلسات متعدد با 
دانشجویان در سطح کشور جزء چند دانشگاه برتر 

کشور در این زمینه است .
درادامه این گفتگو مدیر دانشجویی دانشگاه ، نتایج 

تعامل با دانشجویان را به شرح ذیل برشمردند :
 ایجاد تنوع غذایی در برنامه غذایی

باال رفتن رضایت دانشجویان از برنامه و کیفیت غذای 
 دانشجویی

رضایتمندی چشمگیر دانشجویان از فضای خوابگاهی 
و برنامه های ارائه شده در خوابگاهها نسبت به سال 

 گذشته
باال رفتن رضایتمندی دانشجویان از نحوه عملکرد 

سرویس حمل و نقل دانشگاه نسبت به سال گذشته

ــوزه  ــای ح ــه ه ــتاوردها و برنام ــگاه دس ــجویی دانش ــر دانش مدی
ــد ــان نمودن ــال 98را بی ــم در س ــی ق ــگاه صنعت ــجویی دانش دانش
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ــو  ــجویی درگفتگ ــاون دانش ــی مع دکترکریم
باروابــط عمومــی دانشــگاه ، ســال نــو 
وکارکنــان  دانشــجویان  همــه  بــه  را 
گفتنــد. تبریــک  دانشــگاه  اســاتید  و 
درایــن گفــت وگــوی اینترنتــی دکتــر 
ــی  ــیار موفق ــال بس ــال 98راس ــی س کریم
ــه درآن  ــتند ک ــجویی دانس ــوزه دانش درح
ســازنده  بســیار  وتعامــات  اقدامــات 
. انجــام شــده اســت   بادانشــجویان  ای 
ــای  ــش ه ــی بخ ــه بامعرف ــان درادام ایش
ــوس  ــه رئ ــجویی ب ــوزه دانش ــف ح مختل
ــا  ــش ه ــن بخ ــده ای ــام ش ــات انج اقدام
ــب  ــه مطال ــه خاص ــال 98پرداختندک درس
ــد : ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــده ب ــان ش بی
ــا  ــی ب ــجویی و فرهنگ ــت دانش ــوزه معاون ح
مدیریت هــای دانشــجویی، فرهنگــی، تربیــت 
ــی و مرکــز مشــاوره و بهداشــت و امــور  بدن
ــه خدمــات و تســهیات  ــا ارائ دانشــجویی ب
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  و  دانشــجویی 
ــز  ــجویان عزی ــت دانش ــه در خدم فوق برنام

می باشــد. 
 

معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه صنعتی قم،اقدامات وتعامات دانشجویی 
سال 1398را بسیارموفق وارزشمند توصیف نمود

ــاء  ــوب و ارتق ــی مطل ــبک زندگ ــن س تبیی
بهــره وری زندگی دانشــجویی و ظرفیت ســازی 
ــای  ــجویان در برنامه ه ــارکت دانش ــرای مش ب
ــدف  ــا ه ــگاه ب ــی دانش ــجویی و فرهنگ دانش
ــی  ــامی – ایران ــی اس ــبک زندگ ــج س تروی
ــد. در  ــت می باش ــن معاون ــالت های ای از رس
ایــن راســتا توســعه و گســترش فعالیت هــای 
انجمن هــای  دانشــجویی،  تشــکل های 
علمــی، کانون هــای فرهنگــی و شــورای 
صنفــی دانشــگاه و اســتفاده از پتانســیل کار 
دانشــجویی در دیگــر حوزه هــا، مــورد توجــه 
ــزی  ــت. برنامه ری ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ج
جهــت اســتفاده دانشــجویان از انــواع وام های 
دانشــجویی و رســیدگی بــه پرونده هــای 
ــز  ــی نی ــاص و انضباط ــوارد خ ــیون م کمیس
ــوده  ــت ب ــن معاون ــای ای ــر فعالیت ه از دیگ
ــش  ــامت و پای ــده س ــکیل پرون ــت. تش اس
ــاوره های  ــه مش ــم و روان و ارائ ــامت جس س
ــز  ــای مرک ــی از فعالیت ه ــی و بالین تحصیل
مشــاوره و بهداشــت دانشــگاه می باشــد .
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دانشــگاه صنعتــی قــم در ســال تحصیلــی 
1398- 1399 بــا تجمیــع خوابگاه هــای 
خوابگاهــی  مجموعــه  در  دانشــجویی 
دانشــگاه مفیــد و برنامه ریــزی جهــت 
مدیریت هــای  ظرفیــت   هم افزایــی 
ــاوره و  ــز مش ــی، مرک ــجویی، فرهنگ دانش
بهداشــت، تربیــت بدنــی و همراهــی دفتــر 
نهــاد رهبــری و شــورای صنفی دانشــجویی 
ــای  ــجویی، فض ــکل های دانش ــر تش و دیگ
فرهنگــی و اجتماعــی خوبی را در ســراهای 
دانشــجویی ایجــاد نمــوده اســت. تجمیــع 
باالتــری  رضایت منــدی  خوابگاه هــا، 
ســرویس های  عملکــرد  خصــوص  در  را 
ــته  ــال داش ــه دنب ــز ب ــاب نی ــاب و ذه ای
ــا،  ــیوع کرون ــر ش ــام خب ــا اع ــت. ب اس
ــش  ــظ آرام ــرای حف ــزی ب ــن برنامه ری ضم
دانشــجویی و تــدارک تجهیزات بهداشــتی، 
ــی  ــا و ضدعفون ــی خوابگاه ه ــه تدریج تخلی
ــت . ــرار گرف ــتور کار ق ــا در دس خوابگاه ه
ــران  ــا ای ــروس کرون ــه وی ــفندماه ک در اس
آموزشــی  فعالیت هــای  و  درنوردیــد  را 
دانشــگاه ها رو بــه تعطیلــی نهــاد، در 
کنــار فعال ســازی آمــوزش دانشــگاهی بــه 
ــی و  ــای فرهنگ ــازی، فعالیت ه ــورت مج ص
ــکل ها،  ــدن تش ــال ش ــا فع ــه ب ــوق برنام ف
کانون هــای  و  علمــی  انجمن هــای 
فرهنگــی در فضــای مجــازی رنــگ و بــوی 
ــی از  ــت و تمرین ــود گرف ــه خ ــری ب دیگ
اســتفاده درســت از فضــای مجــازی را 

ــود. ــودن نم ــه آزم ــروع ب ش

بــر  فعالیت هــا  خصــوص  ایــن  در 
پیشــگیری  خصــوص  در  آگاهی رســانی 
از شــیوع ویــروس کرونــا و ســرگرمی 
ــگ  ــج فرهن ــدن و تروی ــه مان ــرای در خان ب
ــای  ــتن فض ــه داش ــده نگ ــی و زن کتابخوان
نشــاط دانشــجویی اســتوار گردیــد. از 
طرفــی نیــز گروه هایــی ماننــد گــروه 
دانشــجویی  بســیج  آل طــه  جهــادی 
ــل  ــدان عم ــه می ــتقیمًا ب ــگاه، مس دانش
ــای  ــدازی کارگاه ه ــا راه ان ــدند و ب وارد ش
و  درمانــی  و  بهداشــتی  مــواد  تولیــد 
ــک کادر  ــه کم ــده ب ــی کنن ــواد ضدعفون م
ــتافتند . ــردم ش ــی و م ــتی و درمان بهداش
مجددســال  تبریــک  ضمــن  اینجانــب 
ــژه  ــگاهی بوی ــه دانش ــت جامع ــو خدم ن
ــه  ــرای هم ــی، ب ــز و گرام ــجویان عزی دانش
ــت دارم. ــامتی و موفقی ــزان آرزوی س عزی
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معاون اداری ومالی دانشگاه سال 98 را سال شاخصی درحوزه اداری ومالی برشمرد

معاون اداری ومالی دانشگاه صنعتی قم برخی ازمهمترین اقدامات این حوزه رادرسال 98 تشریح کرد.

دکترمرجانی درگفتگو باروابط  عمومی دانشگاه دراین باره گفت :درحوزه اداری ومالی باحمایت های 
ریاست محترم و مسئولین دانشگاه وتاش مدیران وکارشناسان سخت کوش خود ، علی رغم تمام 

موانع موجود سال گذشته ،بخصوص در شرایط مالی کشور بعلت تحریم های ظالمانه ،با برنامه ریزی 
مناسب و رعایت اصول صرفه جویی ،توانستیم  اقدامات  اساسی را در هر دو حوزه به انجام برسانیم. گره 

های کورچندین ساله ای که درتبدیل وضعیت کارکنان بوجود آمده بود،بازشد ودرامورمالی نیز عاوه 
برتعمیرات وتجهیزات چشمگیر فضاهای آموزشی ،کارگاهی وفضای سبز، درپرداخت به موقع هزینه های 

جاری وحتی برخی از معوقات سال های قبل نیز ، سال شاخصی را پشت سر گذاشتیم.

ایشان درادامه به تشریح فعالیت های حوزه معاونت اداری ومالی پرداختند وبا اشاره به  عملکرد موفق 
مدیریت امور اداری ، برخی ازاقدمات شاخص این حوزه را درسال 98این چنین برشمردند:

1( بهسازی و بهبود فرآیندهای سامانه erp و کلیه سامانه های دراختیار در راستای دولت الکترونیک

2( پیگیری انجام کامل فرآینداحکام کارگزینی اعم از امضا، تایید و اعمال احکام تا بارگذاری در سامانه 
دولت از همین طریق

3( به روز رسانی و تکمیل اطاعات مربوط به سامانه hes )کارمندان و اعضای هیات علمی(

4( صدور احکام کارگزینی برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پیمانی و عضو قراردادی

5( تبدیل وضعیت 30 نفر از اعضای غیر هیات علمی و طی طریق های قانونی آن اعم از دریافت سهمیه، 
پیگیری و تشکیل جلسات قانونی جهت صدور مجوز های مربوطه

6( پیگیری و درخواست صدور شماره استخدامی برای اعضای هیات علمی به تعداد 51 نفر و کارکنان به 
تعداد 28نفر

7( ساماندهی انبار های دانشگاه و تکمیل فرایند انبار گردانی و صدور آمار دقیق انبار مرکزی

8( اصاح فرآیندهای کارپردازی و هماهنگی کلیه خریدها از طریق سامانه ستاد و ارتقا سطح بهره وری و 
رضایت مندی

9( تکمیل کلیه فرآیندها و مدارک مربوطه اعم از صورتجلسه ها مجوز ها و تاییدیه تبدیل وضعیت   
30              30 نفر از اعضای غیر هیات علمی به پیمانی
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معاون اداری ومالی دانشگاه سال 98 را سال شاخصی درحوزه اداری ومالی برشمرد

ــدان  ــی وکارمن ــات علم ــای هی ــرای اعض ــتخدمی ب ــد مس ــدار ک ــت اص ــری و درخواس 10( پیگی
ــات و  ــذاری اطاع ــانی و بارک ــه روز رس ــراردادی و ب ــدان ق ــرای کارمن ــه ب ــد شناس ــی و ک پیمان

ــوب ــای مص ــت ه ــاس پس ــر اس ــدارک ب م

11( اصــاح فراینــد ارزشــیابی ســالیانه کارکنــان و فــرم هــا و رویــه هــای الکترونیکــی مربوطــه 
بــر اســاس آخریــن تغییــرات آییــن نامــه اســتخدامی اعضــای غیــر هیــات علمــی

12( انجام ارزشیابی سالیانه نیروهای شرکتی دانشگاه برای نخستین بار

13( تعمیــرات اساســی و تجهیــز کاســهای دانشــکده فنــی و مهندســی بــه مســاحت 370 متــر 
مربــع و بهــره بــرداری از آن

ــه مســاحت 950 متــر  14( طراحــی و تعمیــرات اساســی ســاختمان ســتادی مرکــزی دانشــگاه ب
مربــع

15( محوطه سازی و موزائیک کاری فضای بین دانشکده ها به مساحت 260 متر مربع

ــر  ــاحت 75 مت ــه مس ــرادران ب ــران و ب ــتی خواه ــای بهداش ــرویس ه ــی س ــرات اساس 16( تعمی
ــع مرب

17( رنگ آمیزی و زیباسازی راهروها و محوطه دانشگاه به مساحت 1200 متر مربع

18( رنگ آمیزی کاسهای دانشکده علوم پایه به مساحت 1400 متر مربع

19( راه اندازی سیستم هواساز دانشکده فنی و مهندسی

20( راه اندازی و تجهیز موتورخانه دانشکده برق و کامپیوتر و دانشکده فنی و مهندسی

21( راه اندازی سیستم گرمایش ساختمان ستادی مرکزی دانشگاه

22( آماده سازی طرح مقاوم سازی ساختمان مجموعه کارگاه ها  و انتخاب پیمانکار

23( بازســازی فضــای ســبز روبــروی ســلف ســرویس و توســعه فضــای ســبز دانشــگاه روبــروی 
مجموعــه کارگاه هــا
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ــه تشــریح عملکــرد امورمالــی پرداختنــد و فعالیــت هــای زیــر بنایــی  دکترمرجانــی درادامــه ب
واصــاح رویــه هــای انجــام شــده درایــن حــوزه  رابــه ترتیــب ذیــل بیــان نمودنــد.

1( پیاده سازی سامانه حواله الکترونیک

2( پیاده سازی سامانه حقوق و دستمزد

3( پیاده سازی سامانه ثبت قراردادها

ــتگی  ــدوق بازنشس ــته )صن ــای بازنشس ــوق نیروه ــوه حق ــت وج ــامانه ثب ــازی س ــاده س 4( پی
ــامت( ــه س ــوری و بیم کش

5( بستن تمامی حساب های متفرقه دانشگاه و تمرکز در بانک ملی

ــف  ــه و تعری ــت شناس ــگاه )دریاف ــه خواب ــز ودیع ــی واری ــتم الکترونیک ــازی سیس ــاده س 6( پی
ــوص( ــن خص ــده درای ــام ش ــای انج ــری ه ــال و پیگی ــاب در پورت حس

7( الکترونیکی کردن درخواست استرداد ودیعه خوابگاه

8( پیاده سازی سامانه بدهی مطالبات دارایی)سماد(

9( راه اندازی سیستم گزارش گیری سامانه ستاد
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10( راه اندازی سامانه ستاد در اجرای فرایند مزایده

11( اخذ مجوز و اقدامات اولیه در خصوص فروش پژو 405وخرید یکدستگاه پژو پارس

12( پیگیری و بروز رسانی سامانه های مد نظر دارایی از قبیل سناما/سماد/سادا/......

13( پیگیــری و جــذب حداکثــری اوراق اســناد خزانــه و تنظیــم اســناد مربوطــه و ارســال بــه 
دارایــی

14( بروزرسانی تمامی اطاعات ودیعه خوابگاه و اضافه واریزی دانشجویان

15( پیاده سازی سامانه اطاعات شاغلین در صندوق بازنشستگی کشوری

ــوه  ــی / وج ــد اختصاص ــابهای درآم ــه حس ــت وج ــتم درخواس ــودن سیس ــی نم 16( الکترون
ــی ــک دارای ــپرده/ تمل س

ــک مرکــزی و  ــه بان ــد اختصاصــی و وجــوه ســپرده ب ــراری سیســتم حســابهای درآم 17( برق
ــه دراســتان بســتن تمامــی حســابهای خزان

18( فروش اموال مازاد دانشگاه در چند مرحله

ــزان  ــرل می ــا کنت ــی ب ــت مال ــه مدیری ــاری مجموع ــای ج ــه ه ــی در هزین ــه جوی 19( صرف
ــتفاده از  ــاو اس ــد ه ــام فراین ــا ادغ ــربار ب ــای س ــه ه ــایر هزین ــه کاری و س ــت ها،اضاف ماموری

ــه ــور محول ــری ام ــام دور کاری در پیگی ــه و انج ــل مجموع ــای داخ ــوان نیروه ت

20( تعدیل و پرداخت بدهی های گذشته دانشگاه مربوط به شهرداری و بیمه و ...

21( تدویــن و ابــاغ دســتور العمــل میــزان و نحــوه واگــذاری و واریــز پیــش پرداخــت، علــی 
الحســاب، تنخــواه گــردان و تضمیــن

درپایــان ایــن گفتگــو معــاون اداری  ومالــی بــا اشــاره بــه همدلــی موجــود دربیــن کارکنــان 
ایــن معاونــت ابــراز امیــدواری کردنــد کــه بــا همــکاری وهمدلــی همــه قســمت های دانشــگاه 
بتوانیــم درســال جدیدقــدم هــای بزرگتــری رادرمسیرپیشــرفت وتوســعه دانشــگاه برداریــم 
.ایشــان افزودند،یقیــن دارم نیروهــای جــوان ومتعهــد  هیــات علمــی وکارکنــان ایــن دانشــگاه 
درســال جهــش تولیــد مــی تواننــد بــاب جدیــدی درایــن زمینــه فــراروی دانشــجویان ومــردم 

ایــن کشــور بگشــایند.
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حجت االسام والمسلمین طباطبایی مدیر فرهنگی دانشگاه صنعتی قم در مصاحبه با روابط عمومی 
دانشگاه گفتند :

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه وظیفه ارتقای ارزشهای اسامی و نیز افزایش مهارت ها و باورهای 
فرهنگی و اجتماعی کارآمد، در میان دانشگاهیان را بر عهده دارد بعد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
در کنار فعالیت های علمی و پژوهشی، مکمل برنامه کان نظام مقدس جمهوری اسامی، در زمینه 

رسیدن به پیشرفت همزمان معنوی و مادی است .
ایشان افزودند؛ مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی قم، تاش می نماید با کمک دانشگاهیان 

فرهیخته این مجموعه، زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی را برای تمام اقشار دانشگاهی )دانشجویان، 
اساتید و کارمندان( فراهم کند.با اعتماد به بدنه دانشجویی متعهد و دلسوز میتوان به تعالی فرهنگی 

رسید .
درادامه مدیر فرهنگی واجتماعی دانشگاه درتشریح فعالیت های خوددرسال 1398بیان کردندکه این 

مدیریت یکی از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی و فرهنگی می باشد وخود دارای زیر شاخه های 
ذیل می باشد که در سال گذشته بیش از 280مورد فعالیت فرهنگی و اجتماعی و علمی انجام داده 

است :

مدیــر فرهنگــی دانشــگاه درتشــریح فعالیــت هــای ســال 98بــا اعتمــاد بــه 
بدنــه دانشــجویی متعهــد و دلســوز میتــوان بــه تعالــی فرهنگــی رســید
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. بســیج دانشــجویی وگــروه جهادی آل طه: پشــتیبانی 
از فعالیــت ها وتشــکیل جلســات پیگیــری مصوبات

اســامی  جامعــه  دانشــجویی  هــای  تشــکل   .2
دانشــجویان وانجمــن اســامی دانشــجویان زیــر نظــر 
ــر تشــکل هــای اســامی  ــه هیــات نظــارت ب دبیرخان
دانشــگاه : رســیدگی بــه درخواســت هــای تشــکل هــا 

ــا ــدن آنه ــی ش ــا اجرای ــات ت ــری مصوب و پیگی
3. انجمــن هــای علمــی کــه شــامل )انجمــن علمــی 
صنایــع، مکانیــک، پلیمــر، انــرژی، کامپیوتــر، عمــران ، 
فیزیــک مهندســی، بــرق، IEEE، کارآفرینــی ( : نســبت 
بــه ســال قبــل 40درصــد شــاهد رشــد و فعــال شــدن 
انجمــن هــای علمــی هســتیم. انجمــن هــای علمــی 
در ســال 98 بیــش از 130نــوع فعالیــت را بــرای 
ــوده  ــزار نم ــرده و برگ ــزی ک ــه ری ــجویان برنام دانش
انــد . کــه گــزارش هــای تفصیلــی و مصــور رافرصتــی 

ــه خواهیــم داد. مناســب ارائ
ــون فعــال در  ــون هــای فرهنگــی: شــامل 8کان 4. کان
ــد،  ــیم امی ــری نس ــی و هن ــون فرهنگ ــگاه )کان دانش
ــرت،  ــرآن و عت ــون ق ــامت، کان ــاران س ــون همی کان
ــکان )راه  ــه نی ــون خیری ــاوران، کان ــدی ی ــون مه کان
ــوان،  ــان ج ــری طراح ــی هن ــون فرهنگ ــی ( کان آب
ــی و  ــون فرهنگ ــر، کان ــال احم ــی ه ــون فرهنگ کان

ــج(: ــری ترن هن
ــون هــای فرهنگــی دانشــگاه بیــش  ــه حمــداهلل کان ب
از 50نــوع فعالیــت را بــرای دانشــجویان برگــزار کــرده 
انــد الزم بــه ذکــر اســت کانــون هــای قــرآن و مهــدی 
یــاوران زیــر نظــر دفتــر نهــاد رهبــری دانشــگاه 

ــد. فعالیــت مــی کنن
5. نشریات دانشگاه:

ــه  در دانشــگاه مــا بیــش از 15مــورد نشــریه فعــال ب
صــورت مرتــب نشــریات خــود را بــا حمایــت مدیریــت 

فرهنگــی وزیرنظــر کمیتــه ناظــر بر نشــریات دانشــگاه 
ــر میکنند منتش

کــه عبارتنــد از )نشــریه گفتمــان حق، نشــریه فرصت، 
نشــریه نافــذ، نشــریه رویــش، نشــریه راصــد ، نشــریه 
ــگاه ، نشــریه حجــاب، نشــریه  ــم ن ســحر، نشــریه نی
ــم،  ــریه الگوریتی ــامت ، نش ــریه س ــر، نش ــکر پنی ش
ــم،  ــاکان، نشــریه صمی ــک ، نشــریه م ــی ت نشــریه پل

نشــریه فیزیــک و فنــاوری (
دانشــجویی: اردوهــای   .6 

ــو  ــجویان و جل ــی دانش ــد و بالندگ ــور رش ــه منظ ب
اردو  بخــش  اجتماعــی  هــای  آســیب  از  گیــری 
علمــی  اردوی  25مــورد  مدیریــت  ایــن  هــای 
بخــش  همــکاری  بــا  را  زیارتــی  فرهنگــی  و 
 هــای مختلــف دانشــجویی برگــزار کــرده اســت
: اندیشــی  آزاد  هــای  کرســی   .7 

تــا کنــون چندیــن کرســی آزاد اندیشــی بــا همــکاری 
دانشــجویان تشــکل هــای سیاســی و مدیریــت محترم 
گــروه معــارف برگــزار کــرده اســت از جملــه صفــر تــا 
صــد تســخیر . عواقب مجرد زیســتی . حجــاب برتر و  ...
هــا: خوابــگاه  فرهنگــی  هــای  برنامــه   .8 

ــری در  ــی هن ــدد فرهنگ ــای متع ــه ه ــزاری برنام برگ
خوابــگاه هــای دانشــجویی از جملــه اعزام دانشــجویان 
بــه اســتخر آب تــاب و ایثــار ،یکشــنبه هــای دورهمــی 
، شــب یلــدا ، جشــن 22بهمنــو دوشــنبه هــای هــای 
ــگاه  ــرت دانش ــرآن و عت ــون ق ــت کان ــه هم ــی ب قرآن
ــور  ــا حض ــدوی ب ــای مه ــنبه ه ــه ش ــزاری س . برگ
درمســجد مقــدس جمکــران کــه ســال گذشــته 
ــدس  ــجد مق ــه مس ــجویان ب ــزام دانش ــورد اع 50م

ــران انجــام شــده اســت جمک
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 9. فوق برنامه:
برنامه های متعددی از جمله سفره نذری در حرم 

مطهر حضرت معصومه )س(، توزیع 1500پرس 
افطاری ، ستاد استقبال از نو دانشجویان ، برگزاری 
زیارت عاشورا ، برگزاری نمایشگاه کتاب ، بازارچه 

خیریه تریبون آزاد ،جمع اوری کمک به سیل 
زدگان کشور ،برگزاری هئیت مذهبی در ایام محرم 

و فاطمیه ، بزرگداشت 13آبان ، 9دی ،19 دی ،دهه 
بصیرت، بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی ، گرامی 
داشت دهه مبارک فجر که 20مورد فعالیت در این 

ایام انجام شد .
 10. شورای فرهنگی دانشگاه :

در سال98 تعداد جلسات شورای فرهنگی برگزار 
شده 23مورد می باشد که قریب به 150درخواست 

بررسی شده است  .
11. هیئت نظارت برتشکل ها : در سال 98تعداد 
18جلسه برگزار و بیش از 40 درخواست تشکل 

های دانشجویی دراین هیئت بررسی گردید  .
 12. کمیته های فرهنگی :برگزاری مرتب جلسات؛

کمیته عفاف و حجاب ، کمیته نظارت برفعالیت های 
انجمن های علمی، کمیته نظارت برفعالیت های 

کانون های فرهنگی هنری ، کمیته ناظر برنشریات 
دانشجویی ،وکمیته قرآنی  .

13. صندوق قرض الحسنه حضرت معصومه )س( 
:ازطریق این صندوق 

ــجویی  ــد وام دانش ــجویان نیازمن ــراز دانش ــه 60نف ب
پرداخــت شــده اســت.

 14درگاه فرهنگی:
تمامی فعالیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در درگاه 

فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات ثبت 
می گردد که سهم فعالیت دانشگاه در این مورد 

بیش از 280مورد فعالیت ثبت شده است.این میزان 
 نسبت به سال قبل رشد 50درصدی داشته است.

 15. کارپردازی فرهنگی:
پشتیبانی مالی از برنامه های بسیج دانشجویی، گروه 
جهادی آل طه، تشکل های دانشجویی، کانون های 
فرهنگی، انجمن های علمی نشریات دانشجویی و  ...

 16 فضای مجازی :
تا کنون با همکاری دفتر نهاد رهبری دردانشگاه 

در سال 1398تعداد 8 مورد دوره آموزشی مجازی 
ازجمله )حقیقت مظلوم ، مولود کعبه ، تفاوت های 

مردان و زنان ، آنچه که یک ترم اولی باید بداند 
، ارتباط دخترو پسر ،احکام مبتلی به ، حکمت 

روزه و دستاورد های کان جمهوری اسامی برای 
دانشجویان ، اساتید و کارکنان برگزار گردید. الزم 

به ذکر است در ایام تعطیلی دانشگاه به علت شیوع 
کرونا ویروس ، 17مورد فعالیت علمی و فرهنگی به 
صورت مجازی برگزار ویادر حال برگزاری می باشد  .

در پایان متولی امورفرهنگی دانشگاه خاطر نشان 
نمودندکه با توجه به تمام محدودیت های بودجه 

ای که در دانشگاهها بوده است مدیریت و همکاران 
فرهنگی دانشگاه با تاش های شبانه روزی خود و با 
حمایت های معاون محترم فرهنگی و دانشجویی و 
ریاست محترم دانشگاه توانسته در سال 98 فعالیت 

های خود را نسبت به سال های قبل ارتقاء دهد.
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ــه  ــخ 24/1/1399 ب ــن شــورا درتاری ــا حضــور اعضــای ای     اولیــن جلســه شــورای نظــارت دانشــجویی ب
ــد. صــورت مجــازی برگــزار گردی

درایــن جلســه کــه ریاســت دانشــگاه ، معاونیــن )دانشــجویی، آموزشــی و پژوهشــی و مالــی- اداری ( ، مدیــر 
دانشــجویی ، نماینــده بســیج دانشــجویی و اعضــای شــورای صنفــی دانشــگاه حضــور داشــتند، دکتــر رضایی 
نــور بــه رســیدگی جــدی مطالبــات دانشــجویی  تاکیــد نمــوده وخواســتار حمایــت کامــل مدیــران ذی ربــط 
ــات  ــای دانشــجویی مطالب ــی و تشــکل ه ــدگان شــورای صنف ــه نماین ــات شــدند. در ادام ــن مطالب ــه ای ب
ــا، مشــکات آموزشــی و  ــگاه ه ــه خواب ــت دوم، هزین دانشــجویان را در خصــوص شــهریه دانشــجویان نوب
کاس هــای مجــازی مطــرح کردنــد. همچنیــن درخواســت هــا و پیشــنهاداتی در خصــوص نحــوه برنامــه 
ریــزی آموزشــی بــا اعضــا محتــرم هیــات رئیســه دانشــگاه طــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت. در نهایــت 
مقــرر گردیــد معاونــت هــای دانشــجویی و آموزشــی دانشــگاه، مســائل و مشــکات مطروحــه را بــه طــور 
جــدی پیگیــری نماینــد و نتایــج بررســی هــا و مطالبــات دانشــجویان در هفتــه هــای آتــی بــه دانشــجویان 

اطــاع رســانی گــردد.

برگزاری اولین جلسه مجازی شورای نظارت دانشگاه صنعتی قم 
درسال1399
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ــروه فضــا وســاختمان دانشــگاه  ــن جلســه کارگ    اولی
ــوص  ــری در خص ــم گی ــت تصمی ــد، جه ــال جدی درس
توســعه مرکــز نــوآوری دانشــگاه وپــروژه هــای عمرانــی 
19/1/1399بــه  ،درتاریــخ  قــم  صنعتــی  دانشــگاه 

ــد. ــزار گردی ــور برگ ــی ن ــر رضای ــت دکت ریاس
ــول  ــام اص ــت تم ــه بارعای ــوری ک ــه حض ــن جلس درای
بهداشــتی جهــت پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری 
ــه  ــد، 4 موضــوع محــوری داشــت ک ــزار گردی کرونابرگ
مهمتریــن موضــوع آن توســعه مرکــز نــوآوری دانشــگاه 
بود.بــه لحــاظ اهمیــت موضــوع مقــرر گردیــد دراســرع 
ــه در  ــی ک ــی و حقوق ــخاص حقیق ــن اش ــت از بی وق
اســتعام طراحــی فضــای کار اشــتراکی شــرکت کــرده 
ــای کار  ــی فضاه ــابقه طراح ــه س ــرکت ک ــد دو ش بودن
ــوص  ــن در خص ــاب و همچنی ــتند انتخ ــتراکی داش اش
روزنــه و مــدت زمــان انجــام طراحــی تحقیقــات 
بیشــتری صــورت گیــرد و در جلســه هفتــه بعــد، 
انتخــاب طــراح فضــای کار اشــتراکی و تصمیــم نهایــی 

ــردد. ــاذ گ اتخ
جلســه  درایــن  کــه  مهمــی  موضوعــات  دیگــر  از 

از: عبارتنــد  گرفــت  قــرار  وبررســی  موردبحــث 
- مقاوم سازی و تکمیل کارگاه ها

- اقــدام مراحــل قانونــی بــرای خریــد چمــن مصنوعــی 
و بــرآورد هزینــه فنــس کشــی تاجلســه هفتــه بعــدی

- زیباســازی محوطــه دانشــگاه ،مســقف کــردن راهــرو 
ــاتید و جــدول  ــن ســاختمان اداری و ســاختمان اس بی

گــذاری محوطــه دانشــگاه

برگزاری جلسه کارگروه فضا و ساختمان برای تصمیم گیری در خصوص توسعه 
مرکز نوآوری دانشگاه
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     دومیــن جلســه شــورای فرهنگــی دانشــگاه 
ــه  ــورا ب ــن ش ــای ای ــور اعض ــا حض ــم ب ــی ق صنعت
ــه  ــن جلس ــه در ای ــد ک ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص
سیاســتگذاری کان در حــوزه فعالیــت هــای فرهنگی 
ــن جلســه  ــه ای ــت. در ادام ــرار گرف ــورد بررســی ق م
ــای  ــکل ه ــرف تش ــی از ط ــای فرهنگ ــت ه درخواس
دانشــجویی و کانــون هــای فرهنگــی مطــرح و مــوارد 
ــن نشســت  گزارشــی از  ــد .درای ــل مصــوب گردی ذی
ــه  ــگاه ک ــی دانش ــای فرهنگ ــت ه ــن فعالی مهمتری
توســط مدیریــت فرهنگــی و تشــکل هــای اســامی  
کانــون هــای فرهنگــی و انجمــن هــای علمــی کــه به 
صــورت مجــازی برگــزار شــده اســت، بیــان گردیــد. 
ــزار  ــال برگ ــه ح ــا ب ــت ت ــورد فعالی ــه 40م ــب ب قری
شــده اســت کــه مســول بســیج دانشــجویی گزارشــی 

ــرد ــه ک ــگاه ارائ ــامت دانش ــادی س از اردوی جه
 وی ادامــه داد: از اواســط اســفند ســال گذشــته 
ــجویان  ــور دانش ــا حض ــور ب ــاز کش ــه نی ــه ب ــا توج ب
جهــادی اقــدام بــه تولیــد ماســک و لبــاس پرســتاری 
ــق  ــجویان در مناط ــدات دانش ــه تولی ــد ک ــرده ان ک

ــود. ــع میش ــتان توزی ــروم اس مح
 همچنیــن وی ادامــه داد: درخواســت هــای فرهنگــی 
اســت و 10مــورد  قــرار گرفتــه  بررســی  مــورد 
ــد  ــوب گردی ــازی مص ــی مج ــد فرهنگ ــت جدی فعالی
ــه  ــزاری برنام ــا برگ ــت ه ــن فعالی ــه ای ــه از جمل ک
هــای تفســیر قــرآن مجازی،مســابقات قــرآن و نهــج 
الباغــه ،برنامــه پویــش مهــر مهــدوی، دوره آموزشــی 
بــا  آفرینش،مســابقه کتابخوانــی  نگیــن  مجــازی 
ــت ،  ــوزه مهدوی ــب در ح ــه ش ــای نیم ــوع روی موض
ــادی آل  ــروه جه ــامت گ ــادی س ــداوم اردوی جه ت
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــژه م ــای وی ــه ه ــه و برنام ط

ــابقه  ــراه مس ــه هم ــه ب ــج الباغ ــرآن و نه ــیر ق تفس
ــاد  ــت نه ــا هم ــم ب ــرآن کری ــی ق ــوزش روخوان و آم
رهبــری دانشــگاه و برنامــه هــای آموزشــی بــا عنــوان 
مهندســی ارتبــاط از طــرف کانــون همیــاران ســامت 
و برنامــه پادکســت دانشــجویی بــا موضــوع مقابلــه بــا 
ــه صــورت  ــون طراحــان جــوان ب ــا باهمــت کان کرون

ــد. ــوب ش ــردد مص ــزار میگ ــازی برگ مج
 در پایــان ایــن جلســه جنــاب آقــای دکتــر رضایــی 
نــور ریــس شــورای فرهنگــی دانشــگاه ضمــن تشــکر 
ویــژه از فعالیــن فرهنگــی  و جهادگــران دانشــجویی 
ــه هــای  ــری دانشــجویان در برنام ــر حضــور حداکث ب
فرهنگــی تاکیــد کردنــد و بیــان کردند:اولویــت هــای 
ــت  ــرع وق ــجویان در اس ــروز دانش ــاز ام ــی نی فرهنگ
ــن  ــرد و همچنی ــرار گی ــگاه ق ــت دانش ــورد حمای م
ــف دانشــجویان در  ــای مختل ــه درخواســت ه ــد ب بای
ــا  ــای آموزشــی دانشــگاه ب ــه ه ــن نام چارچــوب آیی

انعطــاف مناســبی جــواب داده شــود.

برگزاری دومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی قم با 
حضور اعضای این شورا به صورت مجازی
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پژوهشــی  برگزیــده  طــرح  از 
ــر جــواد راســتی عضــو  ــای دکت آق
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــات علم هی
قــم در جهــت حمایــت از کاالی 
ــع کفــش  ــا اولویــت صنای ــی ب ایران
معدنــی  صنایــع  و  ودمپایــی 
معــاون  برومنــد  دکتــر  توســط 
ــوم  ــاوری  وزارت عل ــش و فن پژوه
و تحقیقــات و فنــاوری تقدیــر شــد.

ــی دانشــگاه انتخــاب  ــط عموم رواب
دکتــر  آقــای  جنــاب  شایســته 
مجــری   عنــوان  بــه  را  راســتی 
طــرح برگزیــده در رفــع مشــکات 
هــای  اســتان  تولیــد  رونــق  و 
کشــور در ســال 1398 از ســوی 

معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت 
ــه  ــاوری را ب ــوم، تحقیقــات و فن عل
ــی  ــی و صنعت ــه علم ــوم جامع عم
ــوده و   ــرض نم ــک ع ــتان تبری اس
ــه ســبب ســاز ســبب  از درگاه یگان
آفریــن، توفیــق روز افــزون را بــرای 
ــگاهی  ــواده دانش ــز و خان ــن عزی ای
نمایــد. مــی  مســئلت  کشــور 

ــای  ــرح آق ــر اســت ط ــه ذک الزم ب
ــوان  ــا عن ــتی ب ــواد راس ــر ج دکت
ــام  ــت تم ــاختار قیم ــی س »بررس
ــش  ــای افزای ــه راهکاره شــده وارائ
منتخــب  درصنایــع  وری  بهــره 
اســتان قــم جهــت حمایــت از 
ــع  ــت صنای ــا اولوی ــرای ب کاالی ای

کفــش ودمپایــی وصنایــع معدنــی« 
زیانــی  دکتــر  آقــای  وطــرح 
ــک  ــوان »حســگری فشــرده ت باعن
حســگر  هــای  درشــبکه  بیتــی 
ــاب طــرح هــای  ــی ســیم« درکت ب
صنعتــی برگزیــده دانشــگاه هــا 
ــال  ــور س ــای کش ــگاه ه و پژوهش
ــت. ــده اس ــر ش ــز منتش 1398 نی

تقدیر از طرح پژوهشی برگزیده اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی قم
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چهارمیــن جلســه مجــازی شــورای دانشــگاه صنعتــي قــم در بســتر ســامانه الکترونیــک دانشــگاه برگــزار 
. شد

ایــن جلســه باحضــور رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــري، معاونیــن )آموزشــی و پژوهشــی، 
ــرح و  ــی ، ط ــارت و ارزیاب ــش ، نظ ــوزش، پژوه ــران ) آم ــی( و مدی ــی، دانشــجویی و فرهنگ اداری و مال
ــور  ــی ن ــر رضائ ــه ریاســت دکت ــه وحراســت( و همچنیــن روســای دانشــکده هــا و ســایر اعضــا، ب برنام

ــد. ــزار گردی ــن 1399 برگ ــنبه 9 فروردی ــس دانشــگاه،در روز ش رئی
ــوه  ــی و نح ــای پژوهش ــه ه ــوع هزین ــد، موض ــول انجامی ــه ط ــاعت ب ــه 3س ــازی ک ــه مج ــن جلس درای

ــت. ــی قرارگرف ــث و بررس ــورد بح ــق 14.3 م ــا اف ــص آن ت تخصی
در ســه جلســه گذشــته نیــز کــه بصــورت مجــازی برگــزار شــده اســت ، مباحــث مهمــی اعــم از تعــداد 
جــذب اعضــای هیــات علمــی و نحــوه اولویــت انتخــاب بــا توجــه بــه رشــته هــای موجــود ونیازدانشــگاه 
،رشــته هــای مــورد تقاضــا و گســترش انهــا در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی تــا افــق 14.3 مــورد بحــث 
وبررســی قرارگرفتــه و نتایــج مفیــدی نیزحاصــل شــده اســت کــه ان شــااهلل بــا تهیــه و تکمیــل ســند 
ــی اعضــا خواهــد  ــه تصویــب نهای ــرای پنــج ســال آینــده جمــع بنــدي شــده و ب راهبــردی دانشــگاه ب

رســید.
ــه برگــزاری چهارمیــن نشســت  ــا توجــه ب ــی ب دبیــر شــورای دانشــگاه اظهارنمودندکــه درشــرایط کنون
ــوان در  ــی ت ــن دانشــگاه رام ــد، ای ــزار گردی ــه بصــورت مجــازي برگ ــم ک ــی ق ــورای دانشــگاه صنعت ش
ــتفاده از  ــرو دراس ــگاهی پیش ــور، دانش ــاي کش ــگاه ه ــطح دانش ــراس در س ــات وب کنف ــزاری جلس برگ

ــود. ــوب نم ــات محس ــوژی اطاع تکنول

تشکیل چهارمین جلسه مجازی شورای دانشگاه صنعتی قم
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ــر آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه صنعتــی قــم، در ارتبــاط   دکتــر محســن نجفــی عضــو هیــأت علمــی و مدی
نقــش تأثیرگــذار آزمایشــگاهها در توســعه علــم و فنــاوری گفــت: آزمایشــگاههای کشــور یــک ثــروت ملــی 

ــوازم آزمایشــگاهی کشــور ســرمایه عظیمــی اســت. اســت و جمــع کــردن قیمــت ل
وی ادامــه داد: هیــچ فنــاوری بــدون طــی کــردن مراحــل آزمایشــگاهی توســعه نمــی یابــد و ایــن امــر تقریبــاً 

محــال اســت.
 دکتــر محســن نجفــی عضــو هیــأت علمــی و مدیــر آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه صنعتــی قــم در مصاحبــه 
بــا روابــط عمومــی دانشــگاه،در مــورد نقــش تأثیرگــذار آزمایشــگاه هــا در توســعه علــم و فنــاوری بیــان کــرد: 
آزمایشــگاههای کشــور یــک ثــروت ملــی اســت و جمــع کــردن قیمــت لــوازم آزمایشــگاهی کشــور ســرمایه 

عظیمــی اســت.
ــل  ــی مراح ــدون ط ــاوری ب ــچ فن ــروت دارد و هی ــد ث ــکاری درتولی ــل ان ــر قاب ــش غی ــم نق ــزود: عل وی اف

ــت. ــال اس ــاً مح ــر تقریب ــن ام ــد و ای ــی یاب ــعه نم ــگاهی توس آزمایش
ــن  ــه فعالیــت هــای ای ــا اشــاره ب ــم ب ــر آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه صنعتــی ق عضــو هیــأت علمــی و مدی
حــوزه در ســال گذشــته اضافــه کرد:اهــم فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در   ایــن زمینــه جــذب و تخصیــص 
بودجــه بــرای خریــد تجهیــزات؛ در راســتای ارتقــاء کیفــی آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــا، علــی رغــم محدودیــت 
هــای شــدید مالــی دانشــگاه در ســال 1398 حــدود 250 میلیــون تومــان جهــت خریــد تجهیــزات از محــل 
ــرای تجهیــز  ــد حــدود 20دســتگاه ب ــن بودجــه صــرف خری بودجــه هــای مربوطــه اختصــاص یافــت کــه ای

کارگاه هــا و آزمایشــگاه هــا بــوده اســت .

تحول کارگاه ها و آزمایشگاه ها در گفتگویی با دکتر نجفی
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ــع  ــزود: در راســتای جــذب مناب همچنیــن وی اف
مالــی بــرای خریــد تجهیــزات، ضمــن ارائــه طــرح 
ــی،وزارت  ــت پژوهش ــه معاون ــنهادی ب ــای پیش ه
ــران  ــای علمــی ای عطــف و شــبکه آزمایشــگاه ه
ــار از  ــص اعتب ــی تخصی ــوان متول ــه عن ــاعا) ب (ش
ــادل  ــه، رقمــی حــدود مع ــد »ه« بودج محــل بن
ــذب  ــگاه ج ــرای دانش ــورو ب ــی 104.000 ی ریال
گردیــد، کــه بــا واریــز حــدود 25 %از ایــن مبلــغ 
اقدامــات اولیــه جهــت خریــد تجهیــزات مطابــق 
بــا طــرح هــای پیشــنهادی و الویــت بنــدی 

ــاز شــده اســت. ــه آغ صــورت گرفت
فضاهــای  ســاماندهی  نجفــی  دکترمحســن 
تریــن  مهــم  از  را  کارگاهــی  و  آزمایشــگاهی 
ــدف  ــت:  ه ــت و گف ــوزه دانس ــن ح ــات ای اقدام
اولیــه تجمیــع آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــای 
ــود  ــم ب ــاور ه ــه مج ــک مجموع ــروه در ی ــر گ ه
کــه درخصــوص آزمایشــگاه هــای گــروه فیــزک 
و گــروه مهندســی بــرق ایــن مهــم اتفــاق افتــاد. 
ضمــن اینکــه بخشــی از آزمایشــگاه هــای گــروه 
ــک  ــد، ی ــل گردی ــازی کام ــرق بازس ــی ب مهندس
ــه  ــیمی ک ــروه ش ــه گ ــز ب ــی نی ــای تحقیقات فض
ــاز  ــد آن آغ ــجویان ارش ــذب دانش ــال ج از امس

ــد . ــاص داده ش ــز اختص ــت نی ــده اس گردی
عضــو هیــأت علمــی و مدیــر آزمایشــگاه مرکــزی 
اولیــه  اقدامــات  از   قــم  صنعتــی  دانشــگاه 
ــا و  ــه کارگاه ه ــاخت مجموع ــرای س ــی ب عمران
ــا  ــک ب ــی مکانی ــروه مهندس ــای گ ــگاه ه آزمایش
فضــای تقریبــی حــدود 600 متــر مربــع نیــز خبر 
ــتای  ــه در راس ــات متفرق ــه داد:اقدام داد  و ادام
بهینــه ســازی امکانــات و احیــای پتانســیل هــای 
موجــود؛ بــا متمرکــز شــدن مدیریــت کلیــه 
آزمایشــگاه هــای دانشــگاه ذیــل اداره آزمایشــگاه 

ــا ضمــن بررســی  ــد ت ــن فرصــت فراهــم گردی ای
ــه  ــا ازجمل ــگاه ه ــت آزمایش ــه وضعی ــه جانب هم
ــی و  ــت آموزش ــا و ظرفی ــزات، فضاه ــار تجهی آم
پژوهشــی آزمایشــگاه هــا تصمیماتــی در راســتای 
بهینــه ســازی و احیــای ظرفیتهــای موجــود 

ــردد. ــاذ گ اتخ
در پایــان ایــن جلســه هم بــه برخــی از تصمیمات 
ــای  ــه ســازی و احی ــه شــده در حــوزه بهین گرفت

ایــن ظرفیــت هــا اشــاره شــده اســت.
گــروه  کنتــرل صنعتــی  آزمایشــگاه  تجمیــع 
مهندســی بــرق و آزمایشــگاه کنتــرل فراینــد 
گــروه مهندســی پلیمــر تحــت عنوان)آزمایشــگاه 
ــگاه  ــد آزمایش ــث گردی ــر باع ــن ام ــرل (ای کنت
ــت ارائــه خدمــات آمــوزش  مجهــزی بــا قابلی
کامــل بــه گــروه هــای مهندســی بــرق، مهندســی 
ــک  ــی مکانی ــرژی و مهندس ــی ان ــر، مهندس پلیم

ــردد. ــاد گ ایج
راه انــدازی دســتگاه مخلــوط کــن داخلــی و 
ــه دلیــل عــدم  دســتگاه تزریــق پالســتیک کــه ب
وجــود زیــر ســاخت هــای اولیهمــدت هــا بــدون 

ــد. ــده بودن ــا ش ــتفاده ره اس
جهــت  مناســب  بودجــه  و  فضــا  اختصــاص 
تجهیــز آزمایشــگاه پرترافیــک آموزشــی همچــون 
و  فیزیک1،آزمایشــگاهفیزیک2  آزمایشــگاه 
ــای  ــه توســعه فضاه ــه طــرح اولی کارگاه برق،تهی

و کارگاهــی. آزمایشــگاهی 
ــرح  ــن ش ــانی و تعیی ــع انس ــر مناب ــت بهت مدیری
ــگاه  ــان آزمایش ــرای کارشناس ــوازن ب ــف مت وظای
هــای صــورت گرفتــه در حــوزه اداره آزمایشــگاه 
هــا و کارگاه هــای دانشــگاه صنعتــی قــم درســال 
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ــیار  ــل بس ــد عام ــه می توان ــری ک ــرد دیگ رویک
مهمــی در توانمندســازی و افزایــش مهــارت افــراد 
جامعــه در بخش هــای کاری و عملــی باشــد بخش 
آموزش هــای  ارایــه  اســت.  آزاد  آموزش هــای 
ــا نیازهــای اقشــار مختلــف جامعــه از  متناســب ب
ــرادی  ــه اف ــی ب ــز علم ــگاه ها و مراک ــرف دانش ط
کــه لزومــا جــزو دانشــجویان رســمی نمی باشــند 
می توانــد شــکاف های علمــی و فرهنگــی موجــود 
را کاهــش  بیــن گروه هــای مختلــف جامعــه 
شــدن  کاربردی تــر  بــرای  را  زمینــه  و  دهــد 
ــازد. ــم س ــه فراه ــطح جامع ــوری در س ــوم تئ عل

ــازي  ــاي آزاد و مج ــوزش ه ــز آم ــن رو مرک از ای
ــاي  ــال ه ــد س ــه مانن ــم ب ــی ق ــگاه صنعت دانش
ــارب  ــاال و تج ــی ب ــت آموزش ــا کیفی ــته ب گذش
برگــزاري ادوار آموزشــی متعــدد و متنــوع در 
ســطح اســتان و ملــی )ده هــا دوره ارتقــاي 
پایــه نظــام مهندســی ســاختمان، دوره هــاي 
ــت ادوار  ــن خدم ــوزش ضم ــتخدام و آم ــدو اس ب
ــه اي و دوره هــاي متنــوع  آموزشــی فنــی و حرف
اســتاندارد و ایمنــی و ســامت و بهداشــت، بــرق 
ــار  ــا در اختی ــا( ب ــتان، آبف ــرق اس ــه اي، ب منطق
داشــتن امکانــات اســتاندارد آموزشــی شــامل 
ســالن ســمینار مســتقل و مجهــز، مرکــز همایــش 
هــاي مجهــز، آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــاي 
تخصصــی متعــدد، ســایت رایانــه، امکانــات رفاهی 
بهینــه و شــیوه اجــراي ممتــاز در برگــزاري دوره، 
آزمــون و ارزشــیابی، جهــت برگــزاري دوره هــاي 
آموزشــی کارکنــان ادارات، ســازمان هــا و دســتگاه 
ــت.  ــوده اس ــال ب ــم فع ــتان ق ــی اس ــاي اجرای ه
ــم  ــاي تفاه ــا امض ــر ب ــال اخی ــز در س ــن مرک ای
نامــه هــاي متعــدد آموزشــی بــا اداره کل فنــی و 

حرفــه اي بــه منظــور فعــال شــدن مرکــز ارتقــاي 
ــت  ــا محوری ــجویان )ب ــی دانش ــش فن ــطح دان س
ــری  ــوزی( و پیگی ــارت آم ــغلی و مه ــاوره ش مش
ــوزی و  ــارت آم ــت مه ــز مدیری ــدازی مرک راه ان
مشــاوره شــغلی، آموزشــگاه زبــان هــاي خارجــی، 
شــرکت همــکار اســتاندارد، مرکــز آمــوزش عالــی 
و  تهــران  دانشــگاه  فارابــی  پردیــس  پویــش، 
ــوزش آزاد  ــور آم ــم )در ام ــد ق ــگاه آزاد واح دانش
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــگاهی(، س دروس آزمایش
ــرق  ــرکت ب ــی HSE( و ش ــاختمان)دوره آموزش س
منطقــه ای قــم) دوره هــای گــزارش نویســی 
فنــی و انتقــال( در حــال همــکاری آموزشــی 
ــی  ــطح عال ــیابی در س ــه ارزش ــا نتیج ــوده و ب ب
ــه را  ــی بهین ــات آموزش ــران ، خدم ــط فراگی توس
بــه دانــش پذیــران آن مراکــز ارائــه نمــوده اســت.

ایــن مرکــز در ســال 1398 نیز به مانند ســال های 
قبــل بــا انجمــن هــای علمــی دانشــجویی، تشــکل 
هــای دانشــجویی و گــروه هــای دانشــجویی دیگــر 
در اجــرای دوره هــای آموزشــی همــکاری بســیار 
خوبــی داشــته و در ارتقای ســطح دانــش و مهارت 
دانشــجویان دانشــگاه، کوشــا و موثــر بــوده اســت.

ایــن مقــام مســئول درپایــان مصاحبــه با تشــکر از 
حمایــت هــای معــاون محتــرم آمــوزش وپژوهــش 
دانشــگاه ، اظهــار امیــدواری کردنــد کــه بــا 
ــل ســازنده  ــا تعام ــز وب ــن مرک ــزان ای ــاش عزی ت
بیــن اســاتید ، دانشــجویان و فعــاالن ســایر 
ــش  ــتان ، بتوانندنق ــدی اس ــی وتولی ــز علم مراک
موثــری درعــزم ملــی جهــش تولیــد ایفــا نماینــد .
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ــا موضــوع انتخــاب طــراح  ــم ب ــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی ق ــاط ب جلســه شــورای کارآفرینــی و ارتب
ــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. در ایــن جلســه ضمــن  ــا حضــور تمامــی اعضــا ب ــوآوری و ب مرکــز ن
بررســی ســوابق پیشــنهاد دهنــدگان طراحــی مرکــز نــوآوری در ســامانه ســتاد ایــران، طــراح نهایــی 
طــرح توســعه مرکــز نــوآوری دانشــگاه انتخــاب شــد. داشــتن ســابقه طراحــی فضاهــای کار اشــتراکی، 
ــاب  ــی انتخ ــای اصل ــی از معیاره ــرح نهای ــه ط ــدی ارائ ــابه و زمان بن ــای مش ــرای پروژه ه ــابقه اج س
ــا  ــق ب ــی مطاب ــامل طراح ــوآوری ش ــز ن ــعه مرک ــاز اول توس ــه ف ــدی ارائ ــت. زمان بن ــوده اس ــراح ب ط
ــخ 15 خــرداد 1399 تعییــن شــد. ــا تاری ــاوری ریاســت جمهــوری ت ــت علمــی و فن معیارهــای معاون

ــور  ــتابدهنده تقاضامح ــتراکی، ش ــای کار اش ــت فض ــف مدیری ــای مختل ــه، مدل ه ــه جلس  در ادام
ــس از  ــی پ ــات آت ــد در جلس ــرر ش ــد و مق ــی ش ــگ بررس ــی و منتورین ــای آموزش ــزاری دوره ه و برگ
ــوآوری در مــورد نحــوه  واگــذاری  ــی و خروجی هــای مرکــز ن بررســی های الزم در خصــوص مــدل مال

ــود. ــری ش ــی تصمیم گی ــش خصوص ــه بخ ب
 شــایان ذکــر اســت طــرح توســعه مرکــز نــوآوری دانشــگاه در تابســتان 1398 بــا راه انــدازی بخــش 
ــت از کســب و کارهــای  ــه و حمای ــات مشــاوره، بازدیدهــای فناوران ــه خدم ــز و ارائ ــن مرک ســتادی ای
نوپــا کلیــد خــورده اســت و در حــال حاضــر بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ایــن مرکــز در حــال گســترش فضــای فیزیکــی و آغــاز بــه کار اولیــن فضــای کار اشــتراکی در اســتان 
قــم بــا هــدف گســترش فضــای کارآفرینــی و حمایــت همــه جانبــه از کســب و کارهــای نوپــا در ســطح 

اســتان اســت.

جلســه شــورای کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت بــا موضــوع 
انتخــاب طــراح مرکــز نــوآوری برگــزار شــد
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دومیــن جلســه هــم اندیشــی 
دبیــران انجمــن هــای علمــی 
دانشــگاه صنعتــي قــم در روز 
ــن 1399  ــنبه 27 فروردی چهارش
ــتر  ــاعت در بس ــدت 2 س ــه م ب
دانشــگاه  الکترونیــک  ســامانه 

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن جلســه کــه آقــاي دکتــر 
االســام  حجــت  و  کریمــی 
انجمــن  طباطبایــی و دبیــران 
ــور  ــگاه حض ــی دانش ــای علم ه
داشــتند، در خصــوص موضوعــات 
برگــزاری  نظیــر  مختلفــي 
مرکــزی  شــورای  انتخابــات 
انجمــن هــا، و برگــزاری فعالیــت 

هــا علمــی بــه صــورت مجــازی، 
برنامــه ریــزی بلنــد مــدت بــرای 
حمایــت  و  مجــازی  آمــوزش 
ــث  ــا بح ــن ه ــای الزم از انجم ه
ــت و  ــام گرف ــر انج ــادل نظ و تب
ــه  ــده ب ــدي ش ــع بن ــوارد جم م

ــید. ــا رس ــب اعض تصوی
ــی  ــه گزارش ــن جلس ــه ای درادام
هــا  انجمــن  هــای  ازفعالیــت 
توســط دبیــر دبیــران انجمــن 
آقــای  جنــاب  علمــی،  هــای 
ــد. ــه گردی ــی ارائ ــدس مالک مهن

درایــن گــزارش مطالبــی کــه 
برخــی  شــدعبارتنداز؛  بیــان 
مانندآمــوزش  هــا  فعالیــت 

نــرم افــزار RETscreen، وبینــار 
دســتاوردهای انقــاب کوانتومــی 
 rewt ،نــرم افــزار آموزشــی اتوکــد
ــزار qamsو اکســل  ــرم اف etadst، ن
بــه صــورت کشــوری برگــزار 
ــده  ــرکت کنن ــت و ش ــده اس ش
ــران  ــای ته ــگاه ه ــی از دانش های
.فردوســی مشــهد ، خوارزمــی 
ــدس  ــرده اند.مهن ــرکت ک و... ش
ــن  ــه در ای ــی اظهارنمودندک مالک
ــت  ــورد فعالی ــش از 20م ــام بی ای
مجــازی  صــورت  بــه  علمــی 

برگــزار گردیــده هســت.

تشکیل دومین جلسه مجازی دبیران انجمن های علمی با حضور 
معاون و مدیر فرهنگی دانشگاه صنعتی قم
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اولیــن جلســه هیــات اجرایــي جــذب اعضــاي هیات علمــي در دانشــگاه صنعتي قــم در روز چهارشــنبه 
6 فروردیــن 1399 بــه مــدت 2 ســاعت در بســتر ســامانه الکترونیــک دانشــگاه برگــزار شــد. ایــن اولین 
نشســت هیــات اجرایــي جــذب در ســطح دانشــگاههاي کشــور اســت کــه پــس از هماهنگــی صــورت 
ــوم، حجــت االســام و المســلمین  ــات علمــی وزارت عل ــز جــذب اعضــای هی ــر مرک ــا دبی ــه ب گرفت
آقــای دکتــر رضــوان طلــب بصــورت مجــازی برگــزار شــد و دانشــگاه صنعتــي قــم افتخــار دارد کــه 

در ایــن حــوزه نیــز پیشــقدم مــی باشــد.
در ایــن جلســه کــه آقــاي دکتــر علــي خاکــي صدیــق معــاون آموزشــي وزارت علــوم و جنــاب آقــاي 
دکتــر حســن خالقــي از معاونیــن اســبق آموزشــي وزارت، ریاســت دانشــگاه و رئیــس نهــاد نمایندگــي 
مقــام معظــم رهبــري و ســایر اعضــاي هیــات اجرایــي جــذب دانشــگاه حضــور داشــتند، در خصــوص 
موضوعــات مختلفــي نظیــر پرونــده متقاضیــان جــذب پیمانــي، متقاضیــان تبدیــل وضعیــت از پیمانــي 
بــه رســمي آزمایشــي و رســمي قطعــي، برنامــه مــدت جــذب اعضــاي هیــات علمــي تــا افــق 1404 
و انتخــاب اعضــاي کارگــروه بررســي توانایــي علمــي متقاضیــان، بحــث و تبــادل نظــر انجــام گرفــت و 

مــوارد جمــع بنــدي شــده بــه تصویــب اعضــا رســید.
ــا  ــم تابســتان ســال گذشــته ب ــي ق ــت الکترونیکــي دانشــگاه صنعت ــز خدم ــر اســت می ــه ذک الزم ب
حضــور اســتاندار قــم افتتــاح شــد و درحــال حاضردانشــگاه  کلیــه خدمــات خــود را بصــورت مجــازي 

بــه ذینفعــان ارائــه مــي دهــد.

ــي در  ــات علم ــاي هی ــازی اعض ــذب مج ــه ج ــن جلس ــکیل اولی تش
ــم ــی ق ــگاه صنعت دانش
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نامــه  پایــان  مجــازی  دفــاع  جلســه  نخســتین 
کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی قــم، پنــج شــنبه 
ــاتید  ــدادی از اس ــور تع ــا حض ــن 1399 ب 28 فروردی
و دانشــجویان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه آقــای 
مهنــدس امیــر خانجانــی بیجــارگاه دانشــجوی گــروه 
ــی- ــط زیســت دانشــکده فن ــران محی مهندســی عم

ــت  ــود تح ــه خ ــان نام ــد از پای ــق ش ــی موف مهندس
ــته ای  ــی هس ــار آلودگ ــازی انتش ــبیه س ــوان »ش عن
ــی وضــع  ــش بین ــای پی ــا اســتفاده از مدله در جــو ب
هــوا« دفــاع نمایــد. ایــن پایــان نامــه تحــت راهنمایــی 
ــژاد و مشــاوره دکتــر بهــزاد  دکتــر بایرامعلــی محمدن
الیــق هیــات علمــی موسســه علــوم جــوی و اقیانــوس 
شناســی ســازمان هواشناســی بــه اتمام رســیده اســت. 
دکتــر رضــا فــوالدی فــر هیــات علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی قــم، دکتــر عبدالرضــا کریمــی و دکتــر ســید 
محمــد دهقــان نظــارت بــر ایــن جلســه دفــاع را بــر 

عهــده داشــتند.
حضــور  عــدم  لــزوم  و  کرونــا  شــیوع  پــی  در 

دانشــگاهیان در دانشــگاه، طبــق مصوبــه شــورای 
ــکان  ــگاه، ام ــی دانش ــات تکمیل ــی و تحصی آموزش
ــی  ــای پژوهش ــام فعالیت ه ــات و تم ــزاری دفاعی برگ
ــای  ــزال، و گزارش ه ــاع از ســمینار، پروپ ــه دف از جمل
ــه صــورت مجــازی فراهــم  ســه ماهــه دانشــجویان ب
ــا،  ــدام از رویه ه ــچ ک ــتا هی ــن راس ــد. در ای ــی باش م
روال هــا، قانــون و مقــررات قبلــی تغییــر نکــرده، بلکــه 
تنهــا شــیوه برگــزاری از حالــت حضــوری بــه حالــت 

ــت. ــده اس ــل ش ــازی تبدی مج

نخستین دفاع مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد دردانشگاه 
صنعتی قم برگزار شد
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