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آیت اهلل جوادی آملی: امروز ایران اسالمی پایگاه اصلی اهل بیت عصمت و طهارت است.
 نماینــــده مــــردم قــــم در مجلــس شــورای اســالمی، رئیــس دانشــگاه صنعتــــی قــم  و مســئول دفتــر 
نهــــاد مقــــام معظــــم رهبــری ایــن دانشــگاه بــا آیــت اهلل جــــوادی آملــی دیــدار و گفتگــو کردنــد. در 
ایــــن دیــــدار آیــت اهلل جــوادی آملــی گفــت : ایرانیــان فرهنــگ حماســی عمیقــی دارنــد کــه همیــن 
فرهنــــگ آنهــــا را بــــه عاشــــقان و ارادتمنــــدان اهــل بیــت تبدیــــل کــرده اســت. بــــه همیــن دلیــل 
امــروز ایــران اســالمی پایــگاه اصلــی اهــل بیــت عصمــت و طهــارت در کل دنیــا محســوب مــی شــود. 
مرجــع عظیــم الشــأن جهــان اســالم بیــان داشــت: جریــان علــوی درکشــورمان فراگیــر شــده اســت، 
بــــه گونــــه ای کــــه الگــو و نمونــــه ای بــرای ســایر کشــورها  مــی باشــــد. پیــاده روی بــزرگ اربعیــن 
نمونــــه ی بــــارزی از ترویــج فرهنــگ علــوی اســــت. در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین ذوالنــوری 
گفــــت: لحظــــه بــــه لحظــه انقــــالب شــکوهمند اســــالمی  سرشــاراز رشــادت هــــا و جانفشــانی هــای 
جوانــان ایــن مــرز و بــوم اســت، بــه ویــژه در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی مــردم ایــران حماســه ای 
آفریدنــد کــه  تــا ابــد در تاریــخ مانــدگار شــده اســت. همچنیــن دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه 
صنعتــــی قــــم پیونــد حــوزه و دانشــــگاه را ناگسســتنی قلمــداد کــرد و افــزود: تمــام تــالش مســئولین 
دانشــــگاه صنعتــــی قــــم ایــن اســت کــه دانشــــجویان در مســیری درســت عــالوه بــــر رشــد علمــی، 
رشــــد دینــــی و معنــوی هــــم داشــته باشــند و در ایــــن زمینــه فعالیــت هــــای مثبتــی نیــز صــورت 
گرفتــــه اســــت کــه مــی توانــــد الگویــی بــرای ســــایر دانشــگاههای کشــور باشــــد. در پایــان حجــت 
االســالم و المســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری بــه 
اســــتفاده از کتــــاب هــــای آیــت اهلل جــوادی آملــی در دوره هــای معرفــــت افزایــی اســاتید و کارکنــان  
ایــــن دانشــــگاه اشــــاره کــرد و گفــت: حمایــــت هــای بــی دریــغ مراجــع معظــــم تقلیــد مــی توانــد 
پیونــــد حــــوزه و دانشــــگاه را عمیــق تــر نمایــد  کــه بــی شــک تحقــق ایــن مهــم خیــرات و بــرکات 

زیــــادی را  بــرای جامعــــه دانشــگاهی بــه ارمغــان خواهــد آورد.

دیدار مسئولین دانشگاه با آیت اهلل جوادی آملی
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دکتــــر رضائــــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــــم بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه دفــاع مقــدس 
و آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد پیامــی صــادر کــرد. متــن کامــل ایــن پیــام بــه شــرح ذیــل اســت: 

بسمه تعالی
     اگــر چــه ســال هــا از جنــگ تحمیلــی می گــذرد  ولــی خاطــرات دالوری هــا و از خــود گذشــتگی 
هــــای شــــیر زنــــان و شــیر مــــردان هشــت ســال دفــــاع مقــدس، هرگــــز از یادهــــا نخواهــد رفــت . 
جوانــان دیــروز بــا شهادتشــان ســربلندی و اقتــدار ایــران اســالمی را رقــم زدنــد و جوانــان امــروز بــا 
جهــاد علمــی عــزت و اعتبــار ایــن مــرز و بــوم را تضمیــن مــی کننــد. تقــارن شــروع ســال تحصیلــی 
بــا هفتــه شــکوهمند دفــاع مقــدس بســیار نیکــو اســت و مــی توانــد ســرآغاز یــک حرکــت پرشــتاب 
علمــــی، فرهنگــــی و پژوهشــی باشــد کــــه اســتقالل و آزادی ایــران اســــالمی را در عرصــه هــای ملــی 
و بیــــن المللــــی دو صــد چنــــدان نمایــد. بدینوســیله ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و ایــام 
مــــاه محــــرم، آغــــاز ســال تحصیلــی جدیــد، مــاه مهــر را بــه پرچــم داران علــم و فرهنــگ در جامعــه 
دانشــــگاهی بویــــژه دانشــــجویان جدیــد الــورود کــه قــــدم بــه عرصــه مقــدس دانشــــگاه نهــاده انــد، 
صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال بــرای همــه ایــن عزیــزان پیــروزی و 

بهــروزی را مســئلت مــی نمایــم.

پیام رئیس دانشگاه صنعتی قم به مناسبت فرا رسیدن 
هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید
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ــرش 288 دانشــجوی مقطــع کارشناســی و 269 دانشــجوی مقطــع کارشناســی  ــا پذی ــم ب ــی ق دانشــگاه صنعت
ــه اســتقبال ســال تحصیلــی جدیــد رفــت. ارشــد ب

شــور و نشــاط دانشــگاهیان صنعتــی قم در 
ثبــت نــام دانشــجویان جدیدالورود
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  مراســــم معارفــــه دانشــــجویان جدیدالــورود بــا حضــور هیــات رئیســه، اســــاتید و دانشــجویان بــه همــت مدیریــت 
فرهنگــــی در ســــالن همایش هــــای شــــهید آخونــــدی دانشــگاه برگــزار شــــد. در ایــن مراســم دکتــــر رضایــی نــور 
رئیــــس دانشــــگاه صنعتــــی قــم ضمــن تبریــــک بــه دانشــجویان جهــــت قبولــی در کنکــور سراســــری ، مهمتریــن 
ویژگــــی بــــارز دانشــــگاه صنعتــــی قــــم را حضــور اســــاتید و کارکنــان جــــوان دانســت و افــزود: بــــه دلیــل جــوان 
ســال بــودن دانشــگاه صنعتــی قــم صمیمیــت، شــور و نشــاط خاصــی در دانشــگاه ایجــاد شــده اســت. وی افــزود: 
بــــا توجــــه بــــه حضــور اســــاتید جــوان کــه فــــارغ التحصیــــل از بهتریــن دانشــــگاه هــا هســــتند فرصــت بســیار 
مناســــبی بــــرای رشــد علمــی و پژوهشــی دانشــجویان فراهــم شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ویژگــی دانشــگاه 
هــــای نســــل چهــــارم کارآفرینــــی اســت دانشــــجویان بایــد از ابتــدا بــه فکــــر کارآفرینــی و ایجــــاد شــغل باشــند. 
پــــس مهمتریــــن نیــــاز دانشــــجویان در ایــن زمینــه مهــــارت آمــوزی اســــت، دانشــگاه صنعتــی قــــم بــا تاســیس 
شــــعبه جهــــاد دانشــــگاهی در دانشــــگاه، فعالیــت مرکــز آمــــوزش آزاد و مجــــازی، باشــگاه توانمندیهــــای اســتارتاپ 
ها)بتــــا( بســــتر مناســــبی را جهــت تحقیــق و پژوهــش ایجــاد کــرده اســت. رئیــــس دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: 
دانشــــگاه هــــدف نیســت امــا راهــــی بــرای رســیدن بــه هــدف اســت. یکــی از بزرگتریــن اهــداف مــا ایرانــی هــا، 
اعتــالی کشــورمان اســت. پــس بایــد اول خودمــان را آمــاده کنیــم تــا بتوانیــم آینده ســازان خوبــی بــرای کشــور 
عزیزمــان باشــیم. بــی شــک در شــرایط فعلــی دانشــجویان نبایــد یــک بعــدی باشــند، بایــد چنــد بعــدی باشــند. 
یــــک دانشــــجوی تمــــام عیــار بایــد از لحــاظ علمــــی، فرهنگــی، دینــی، اعتقــادی ســــرآمد باشــد. در ادامــه دکتــر 
کریمــی معــاون دانشــجویی و فرهنگــی رســالت اصلــی دانشــجویان را علــم آمــوزی دانســت. وی همــکاری، فعالیــت 
و مشــارکت دانشــجویان در انجمــن هــا، کانــون هــا و تشــکل هــا، بســیج و... را بســیار مهــم قلمــداد کــرد و افــزود 
: ایــن گونــه مشــارکت هــا عــالوه بــر ارتقــای علمــی و فرهنگــی، مهــارت هــای زندگــی و روابــط اجتماعــی را هــم  
بــــه دانشــــجویان مــی آمــوزد. معــاون دانشــــجوی فرهنگــی دانشــگاه صنعتــی قــم گفــــت: شــورای صنفــی چشــم 
بینــــا و گــــوش شــنوای دانشــــجویان در مســائل صنفی و رفاهــی اســت، پــس جهــت بیــــان پیشــنهادات و انتقــادات 
بــــا شــــورای صنفــــی دانشــگاه ارتبــــاط تنگاتنگــی داشــــته باشــــید. پخش کلیپ،مسابقه و اهدای جوایز فرهنگی از دیگر 

بخــش هــای ایــن برنامــه بــوده اســت.

مراسم معارفه نو دانشجویان
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ــار  ــرح همی ــرای ط ــور اج ــار در کش ــن ب ــرای اولی • ب
ــرای  ــا هــدف توانمنــد ســازی دانشــجویان ب صنعــت ب
ــازار کار و همچنیــن تربـــیت دانشــجویان کارآفریــن   ب
•شــرکت در طــرح ملــی رصــد اشـــتغال دانـــش 

ــانی و  ــالع رسـ ــام اط ــاد نظ ــت ایج ــوختگان جه آمـ
آگـــاهی بخـــشی بــه ذی نفعــان در رابـــطه بــا وضعیت 

ــتغال  اش
هر یک از رشـــته های دانشـــگاهی به منـــظور شـــفاف 
ســازی و آگاهــی بخـــشی و همچـــنین رصـــد آمــار و 
اطالعــات در خصـــوص رشــته هــای آموزشـــی که می 
تـــواند در کاهـــش نــرخ بیـــکاری دانـــش آموختــگان 

ــر باشــد. دانشــگاهی موث
 •حمایــت مــادی و معنــوی از گــروه هــای دانشــجویی 

جـــهت شــرکت در مســابقات مرتبــط بــا فناوری 
 •شــرکت ســالیانه در نمایشـــگاه فـــن بــازار  جـــهت 
نمایــش آخریــن اختـــراعات و نــوآوری هــای اســـاتید 

و دانشـــجویان دانشــگاه 
•راه انـدازی اولین مرکز نـوآوری منـطقه 4 آموزشـی و 
پژوهشی با مجـــوز رســـمی از وزارت علـوم ، تحـقیقات 
و فنــاوری در ســال 1396 بــا پذیــرش 12 طــرح 
ــعه  ــگاه و توس ــی دانش ــأت علم ــاتید هی ــه اس نوآوران
ایــن مرکــز در ســال 1398 بــا اختصــاص فضــای 500 
متــر مربعــی در نظــر دارد اولیـــن فضــای کار اشــتراکی 
ــا هــدف بســتر ســازی جهــت جــذب  اســتان قــم را ب
ایده های افـــراد و تـــیم های اســـتارتاپی در راســـتای 
ــزرگ بصــورت تقاضــا محــور  ــع ب رفــع نیازهــای صنای

اقــدام نمایــد. 

مصاحبه با دکتر روزبه رجبی مدیر دفتر ارتباط با صنعت و 
کارآفرینی دانشگاه

سالم. خسته باشید. خدا قوت
بنده هم عرض سالم ،ادب و احترام دارم.

لطفا در خصوص فعالیت های دفتر کارآفرینی و ارتباط با 
صنعت دانشگاه توضیح دهید؟

      دانشــگاه و صنعــت بــه عنــوان دو بخــش پویــا 
ــر  ــل و موث ــکاری متقاب ــد هم ــه، نیازمن ــوری جامع و مح
هســتند. بــا بــه هــم پیوســتن بدنــه دانشــگاه و صنعــت، 
دانشــگاه ها و پژوهشــگران قــادر خواهنــد بــود بــا ارتقــای 
ســـطح همـــکاری هــای دوجانبــه، بــه حــل مشـــکالت و 
چالش هــاي پژوهشــی، صنعتــی و تحقیقاتــی کشــور 
ــر  ــریع و موث ــرفت س ــرای پیش ــد و راه را ب ــک کنن کم
ــاوری  ــی و فن ــع علم ــه جام ــای نقش ــگاه در دورنم دانش
کشــور همــوار نماینــد.  ایــن دفتــر در راســتای نیــل بــه 
ایــن اهـــداف اقدامــات موثــری طی چند ســـال گذشـــته 
انـــجام داده اســـت کــه در ذیــل بــه شـــرح مختصــری از 

ــت: ــم پرداخ آن خواهی
 • عقــد بیــش از ده تفاهــم نامه همـــکاری در جهت ایجاد 
ارتبــاط بــا ارگانهــا و صنایــع کــه از جملــه آنهــا مــی توان 
بــه اداره اســتاندارد اســتان قــم، ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان قــم، شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان 
، پژوهشــگاه علوم و فنون هســته ای، آموزشـــکده فنـــی و 
حرفه ای پســـرانه قـــم، دفـــتر نخـــبگان شــهید فهمیده 
اســتان قم، ســازمان بســـیج علمــی، پژوهشـــی و فناوری 
ــرکت  ــم ، شـ ــه ای ق ــرق منطق ــرکت ب ــم، ش ــتان ق اسـ
ــود.  ــاره نم ــی و ... اش ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــی پخ مل
• در موضـــوع طـــرح هــای فناورانــه صنعتــی بــا تـــوجه 
بــه تـــازه تاســـیس بــودن دانشــگاه صنعتــی قــم زمـــینه 
هــای قـــراردادهای صنعتــی و بســـتر ســازی جهــت ایــن 
موضـــوع صـــورت گرفـــته و چندیــن پروپــوزال صنعتــی 
توســط اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه بــه صنایــع ارائــه 

شــده و قراردادهــای پژوهشــی منعقــد شــده اســت. 
• فراهــم نمـــودن بســـتر آمــوزش هـــای مهارتی و فـــنی 
بــرای دانشـــجویان و اســـاتید بــا بـــرگزاری دوره هـــای 

کارآفـرینی
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مرتبــط بــا صنعــت و صنعتگــران اســتان قــم بتوان 
روز بــه روز بــه ایــن اهــداف نزدیــک تــر شــویم. 

ــی  ــرح م ــن ط ــرکت در ای ــت ش ــدان جه عالقمن
تواننــد بــه دبیــر دانشــجویی طــرح همیــار صنعــت 
ــتقر در دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت مراجعــه  مس
ــن  ــای ای ــه ه ــرکت در برنام ــس از ش ــد و پ نماین
ــه  ــره ب ــا 6 نف ــای 4 ت ــم ه ــکیل تی ــا تش ــر ب دفت

ــوند.  ــزام ش ــتان اع ــع اس صنای

ــد  ــی توانن ــه م ــده چگون ــب ای ــجویان صاح دانش
ــد؟  ــی کنن ــان را عمل ــده هایش ای

ــت  ــد جه ــی توانن ــده م ــب ای ــجویان صاح دانش
ــی  ــان کارآفرین ــاوره کارشناس ــدی از مش ــره من به
ــوده و  ــه نم ــت مراجع ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــه دفت ب
از خدمــات باشــگاه توانمدســازی اســـتارتاپ ها 
)بتــا(، بــه عنــوان یــک نهــاد تســهیلگر خلــق و راه 
انــدازی کســـب  و کارهــای نوپــا بــا بهره  گیـــری از 
توانمـــندی های بخـــش خصـــوصی ایــده هایشــان 
را عملــی نماینــد.  اســـتارتاپ هــا در ایــن باشــگاه 
بــه شـــبکه ی بــزرگ و موفــق مربـــیان، ســـرمایه 
گــذاران و شــرکت های خصوصــی متصــل مــی 
شـــوند و تـــجارب آن هــا در اختیــار اســـتارتاپ ها 

ــرد.  ــرار  مــی گی ق
بســترهایی کــه دانشــگاه بــرای کارآفرینــان آمــاده 

کــرده اســت؟
راه انــدازی باشــگاه توانمنــد ســازی بتــا کــه شــامل 
ــد از  ــتابدهنده می باش ــتراکی و ش ــای کار اش فض
ــم در  ــی ق ــگاه صنعت ــر دانش ــات موث ــه اقدام جمل
راســتای حمایــت از کارآفرینــان و صاحبــان ایــده 
ــد  ــده می توانن ــی باشــد. دانشــجویان صاحــب ای م
بــا حضــور در ایــن مرکــز ضمــن آشــنایی بــا ســایر 
فعــاالن زمینــه ی کاری خــود، از خدمــات مشــاوره، 
برگــزاری رویدادهــا و حمایت هــای شــتابدهنده 

برخــوردار شــوند.

• کســب رتبــه دوم کشــوری در »جشــنواره ملــی دریا 
مـــسیر پیشــرفت« در بخــش رباتهــای زیردریایــی که 
توســط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 

ــزار شــده بود. برگ
 • انـــجام امـــورات مرتبــط بــا دوره کارآمـــوزی بــه 
ــامانه الکترونیکــی کارآمــوزی  ــدازی سـ همــراه راه ان
و حــذف بروکراســی اداری و فرآیـــند کاغـــذی و 
همچـــنین کسـب رتبه ســـوم کشوری در سـاماندهی 
دانشــجویان جهــت دوره کارآمــوزی از طریق ســـایت 
ــای  ــش ه ــازمان پژوهـ ــوزی توســط سـ ــی کارآم مل

ــران ــی ای ــی و صنعت علم
 •برگـــزاری بازدیـــدهای صنعتی متـــعدد برای گـروه 
هــای مختـــلف علـــمی بــه جهــت آشــنایی هــر چــه 

بیشــتر اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه بــا صنایــع
 - طــرح همیــار صنعــت چیســت و دانشــجویان 
ــن طــرح شــرکت کننــد؟ ــه مــی تواننــد در ای چگون

ایــده ای نوآورانــه از دفتــر ارتبــاط بــا صنعت دانشــگاه 
ــت و  ــن صنع ــاط بی ــتای ارتب ــم در راس ــی ق صنعت
ــه  ــد ب ــجویان عالقمن ــرح دانش ــن ط ــگاه در ای دانش
ــط  ــا محی ــنایی ب ــی و آش ــارب صنعت ــری تج یادگی
ــار  ــای همی ــروه ه ــب گ ــب و کار در قال ــای کس ه
ــر  ــا ب ــه بن ــوزش هــای اولی ــس از طــی آم صنعــت پ
ــات  ــه کارخانج ــی ب ــای صنعت ــد ه ــت واح درخواس
ــت  ــا مدیری ــده ت ــزام گردی ــی اع ــای صنعت و واحده
واحــد هــای صنعتــی را در حــل  مســائل و موضوعات 

ــد . ــاری نمای ــی ی ــی و فن ــف پژوهش مختل
ایــن طــرح کــه از 1396 در دانشــگاه صنعتــی قــم بــه 
طــور جــدی شــروع گردیــده اســت تاکنــون توانســته 
اســت موفقیــت هــای چشــمگیری را در بحــث 
ــت  ــه دس ــگاه ب ــت و دانش ــن صنع ــر بی ــاط موث ارتب
آورد. اهــداف راهبــردی در چشــم انــداز طــرح همیــار 
صنعــت توانمنــد ســازی دانشــجویان برای بــازار کار و 
همچنیــن تربیــت دانشــجویان کارآفریــن مــی باشــد.

ــا همــت و تــالش مســئولین دانشــگاه  امیــد اســت ب
و دانشــجویان عالقمنــد و همچنیــن همــکاری ارگان 
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رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: انقــالب اســالمی بــا فراهــم آوردن زیرســاخت هــای الزم و گســترش دانشــگاه 
هــا، ایــن اســتان را بــه یکــی از مهمتریــن مراکــز فعالیــت هــای علمــی کشــور مطــرح کــرد.

دکتــر جــالل رضایــی نــور افــزود: انقــالب اســالمی بــا تمرکــز بخشــیدن بــه ظرفیــت هــای علمــی قــم و ایجــاد رشــته 
هــای جدیــد و مــورد نیــاز دانشــگاهی موجــب شــد ایــن اســتان عــالوه بــر صاحــب نــام بــودن در زمینــه علــوم دینــی 

و حــوزوی در شــاخه هــای مختلــف علــم و فنــاوری نیــز در ســطح ملــی و بیــن المللــی صاحــب نــام باشــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای دانشــگاهی مطلــوب ایــن اســتان، گفــت: در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 
انقــالب اســالمی، دانشــگاه هــای قــم مــی تواننــد میزبــان دانشــجویان مســتعد بیــن المللــی باشــند و ایــن نشــان 

دهنــده شــکوفایی هرچــه بیشــتر علــم در ایــن اســتان اســت.
وی افــزود: پذیــرش دانشــجوی بیــن المللــی یکــی از ابزارهــای مهــم بــرای توســعه فرهنــگ ایرانــی - اســالمی در 

ســطح جهــان اســت کــه دانشــگاه هــای اســتان قــم در ایــن زمینــه ظرفیــت مطلوبــی دارنــد.
 دکتررضایــی نــور گفــت: تربیــت دانشــجوی بیــن المللــی در دانشــگاه هــای قــم عــالوه بــر دســتاوردهای علمــی و 

فرهنگــی، دارای مزیــت هــای اقتصــادی قابــل توجهــی نیــز بــرای اســتان اســت.
وی بیــان کــرد: مراکــز علمــی اســتان و از جملــه دانشــگاه صنعتــی قــم بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مرکــز کشــور و 
نزدیکــی بــه پایتخــت، ظرفیــت خوبــی بــرای تبدیــل شــدن بــه دانشــگاه هــای شــناخته شــده بیــن المللــی و جــذب 

دانشــجوی غیــر ایرانــی بــه خصــوص از کشــورهای همســایه را دارنــد.
وی ادامــه داد: بســیاری از جوانــان کشــورهای اســالمی همچــون عــراق و ســوریه عالقــه منــد بــه تحصیل در دانشــگاه 
هــای اســتان قــم هســتند و مــی تــوان از ایــن ظرفیــت بــرای تبدیــل کــردن قــم بــه قطــب علمــی جهــان اســالم 

اســتفاده کــرد.
 دکتــر رضایــی نــور گفــت: بــا جــذب دانشــجویان خارجــی، ظرفیــت دانشــگاه هــای اســتان بــه طــور کامــل مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه ایــن بــه معنــای جــذب تعــداد زیــادی از فــارغ التحصیــالن تحصیــالت تکمیلــی بــرای 

آمــوزش در مراکــز علمــی قــم و ورود آنــان بــه بــازار کار اســت.
ــا تمــام ظرفیــت آمادگــی جــذب دانشــجوی بیــن المللــی و  ــم ب ــزود: در همیــن رابطــه دانشــگاه صنعتــی ق وی اف

ــد. ــال مــی کن ــن موضــوع را دنب ــه را دارد و ای ــس دانشــگاهی در کشــورهای منطق ــن تاســیس پردی همچنی
ــأت  ــه دارای 57 عضــو هی ــی باشــد ک ــی در سراســر کشــور م ــه 23 دانشــگاه صنعت ــم از جمل ــی ق دانشــگاه صنعت
علمــی و 2 هــزار دانشــجو مشــغول بــه تحصیــل در 23 رشــته کارشناســی و کارشناســی ارشــد در رشــته هــای فنــی، 

مهندســی، بــرق، کامپیوتــر و علــوم پایــه اســت.
در حال حاضر 75 هزار دانشجو در 55دانشگاه و مرکز علمی استان مشغول تحصیل هستند.

انقالب اسالمی، قم را به کانون فعالیت های علمی تبدیل کرد
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 در راســتای رفــع مشــکالت و معضــالت صنعــت اســتان، مدیــران شــرکت صنعــت ورق آریــن پــاژ بــا 
مســئولین دانشــگاه صنعتــی قــم جهــت همــکاری هــای دوجانبــه دیــدار و گفتگــو داشــتند. در ابتــدا 
دکتــر رجبــی مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی قــم ضمــن اعــالم آمادگــی همــه جانبــه 
جهــــت همــــکاري دانشــگاه بــــا ایــن شــرکت، اســتفاده از تــوان مراکــــز علمــي و تحقیقاتــي کشــور را 
در ســــطح ملــــي و بیــن المللــی ضــروری دانســت و افــــزود : دانشــگاه صنعتــی قــم در ارزیابــی اولیــه 
محصــــوالت ایــــن شــرکت و رفــع نواقــص آن در قالــب طــرح هــای پژوهشــی مــی توانــد بــه ارتقــای 
کمــــی و کیفــــی تولیــــد ایــن شــرکت کمــک شــــایانی نمایــد. وی افــزود: دانشــــگاه صنعتــی قــم بــا 
فرآهــــم آوردن زیــــر ســــاخت هــاي الزم، در مســیر بیــــن المللــي شــدن، گام هــــاي موثــري برداشــته 
است. در ادامــــه مهنــــدس یارجانلــی مدیرعامــل شــرکت صنعــت ورق آریــن پــاژ بــا ابــراز خشــنودی از 
برگــزاری ایــن جلســه ، آمادگــی خــود را جهــت همــکاری علمــی ایــن شــرکت بــا مجموعــه دانشــگاه 
صنعتــــی قــــم اعــــالم نمــوده و ایــن همــــکاری را زمینــه تبدیــــل علــم بــه ثــــروت در زمینــه فــوالد 
دانســــت. درپایــــان دکتــــر رجبــــی از انعقــاد تفاهــم نامــه ســــه جانبــه بیــن دانشــــگاه صنعتــی قــم، 

شــــرکت صنعــت ورق آریــن پــــاژ و ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت خبــرداد.

گسترش ارتباط دانشگاه صنعتی قم و صنعت استان
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مصاحبه با آقای نصیری مسئول مرکز مشاوره دانشگاه
سالم . خسته نباشید. 

با سالم و تبریک جهت  شروع سال تحصیلی جدید.
لطفا در خصوص فعالیت های مرکز مشاوره توضیح دهید؟

 مهمتریــن فعالیتــی کــه مرکــز مشــاوره دانشــگاه در ســال تحصیلــی و بــه عنــوان فعالیــت مســتمر خــود درنظــر دارد، تــالش در راســتای 
ارتقــای ســطح ســالمت روانــی، اخالقــی، معنــوی و تربیتــی دانشــگاهیان و پیشــگیری از آســیب هــای روانــی - اجتماعــی می باشــد. مرکــز 
مشــاوره بــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، جلســات پرســش و پاسخ،تشــکیل کارگــروه هــای تحصیلــی ،انجــام مشــوره هــای فــردی و... 

بــه دانشــجویان و حتــی اســاتید و کارمنــدان کمــک خواهــد کــرد.
دانشجویان به ویژه دانشجویان جدیدالورود چگونه می توانند با مرکز مشاوره ارتباط برقرار کنند؟

ــال دانشــجویی،  ــا پرت ــه ســایت دانشــگاه ی ــا مراجعــه ب ــا سیســتم مشــاوره الکترونیکــی ب  دانشــجویان مــی تواننــد از طریــق ارتبــاط ب
ارتبــاط از طریــق مشــاوران همتــا، ارتبــاط از طریــق مشــاوران در خوابــگاه هــا و ارتبــاط بــا شــماره هــای 36641601 داخلــی 205 و 

ــد. ــا مشــاوران ایــن مرکــز در میــان بگذارن 209 مسائل،مشــکالت، پیشــنهادات و انتقــادات خــود را ب
مرکز مشاوره وبهداشت در سال جدید چه برنامه هایی دارد؟ 

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته انجام طرح پایش سالمت روان ویژه دانشجویان ورودی جدید ،
مشاوره فردی ، گروهی ، تحصیلی ، ارتباطی، پیش از ازدواج ، زناشویی، خانوادگی و شغلی

ــا هــدف ارتقــاء بهداشــت روانــی و پیشــگیری از آســیب  برگــزاری کارگاههــا و دوره هــای آموزشــی بــرای دانشــجویان و دانشــگاهیان ب
هــای روانــی/ اجتماعــی

برگــزاری جلســات بــا دانشــجویان و پاســخگویی بــه پرســش هــای آنــان در مــورد مســائل روانــی– اجتماعــی بــه کمــک کارشناســان و 
افــراد متخصــص و صاحبنظــر در مســائل روانشناســی ، مشــاور؛برگزاری کارگاه هــای هنــری در خوابــگاه خواهــران بــا هــدف ایجــاد شــور 
و نشــاط در بیــن دانشــجویان خوابگاهی؛برگــزاری دوره تخصصــی کســب وکار در دانشــگاه ویــژه عمــوم دانشــجویان؛برگزاری دوره اصــالح 
ــم  ــان خان ــژه اســاتید وکارکن ــواده وی ــان در دانشــگاه؛برگزاری دوره بهداشــت خان ــژه اســاتید وکارکن ــه ســالم وی ســبک زندگــی و تغذی
ــه هــای روانشــناختی جهــت  ــی در زمین ــام هــای بهداشــت روان ــا در دانشــگاه؛توزیع نشــریات، بروشــورها و پی وهمســران همــکاران آق
آگاهــی و شــناخت دانشــجویان؛اجرای پژوهشــهای کاربــردی و بنیــادی دربــاره مســائل و مشــکالت دانشــجویان بــرای شــناخت عوامــل 
آســیب زا و جمــع بنــدی و ارائــه راهــکار بــه مســئوالن دانشــگاه - ارائــه گــزارش فعالیــت هــای انجــام شــده بــه مســؤالن دانشــگاه و دفتــر 

مشــاوره و ســالمت ســازمان امــور دانشــجویان در فواصــل زمانــی معیــن
برنامــه هــای واحــد بهداشــت نیــز بــه شــرح ذیــل اســت:  انجــام طــرح پایــش ســالمت جســم ویــژه دانشــجویان ورودی جدیــد / ویزیــت 
بیمــاران اعــم از دانشــجو،کارمند و اعضــای هیــأت علمــی توســط پزشــک / بررســی و تأییــد گواهــی اســتعالجی دانشــجویان و کارمنــدان  
/ انجــام امــور مربوطــه بــه حــذف پزشــکی دروس در ایــام امتحانــات پایــان تــرم / نظــارت بــر رعایــت بهداشــت ســلف ســرویس آشــپزخانه 
، ســالن هــای غذاخــوری ،انبــار مــواد غذایــی ، خوابگاههــا ،آب شــیرین کــن و ... ./ تهیــه و توزیــع نشــریات و پیــام هــای بهداشــتی در 

خوابگاههــا / برگــزاری کارگاههــای آموزشــی گوناگــون از جملــه تاالســمی ،ایــدز ،هپاتیــت و...  
در خصوص مشاوره الکترونیکی توضیح دهید؟

دانشــجویان بــا ورود بــه ســایت دانشــگاه و بــا انتخــاب گزینــه مشــاوره الکترونیکــی وتکمیــل فــرم مربوطــه پرســش هــای خــود را مطــرح 
وپاســخ متخصصــان را در پرتــال دانشــجویی خــود در یافــت مــی نماینــد.

فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه با شروع سال تحصیلی 
جدید
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حضــور دانشــگاهیان صنعتــی قــم در پیــاده روی اربعیــن حســینی دانشــــگاهیان صنعتــــی قــــم همــــراه 
بــــا ســــایر عاشــقان و دلــدادگان ســید و ســــاالر شــهیدان در پیــاده روی اربعیــن حســینی شــرکت 
کردنــــد. دانشــــجویان دانشــگاه صنعتــی قــم بــه همــــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی قــم 
بــــا تشــــکیل کاروان اربعیــــن آل طــه در پیــاده روی نجــف تــا کربــال حضــــور یافتنــد. ایــن کاروان  

بــــا بدرقــه مســئولین دانشــگاه بــــه ســمت کربــالی معلــی شــتافتند.

سفر کاروان آل طه به کربالی معلی 
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   بــه مناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی کارگاه آموزشــی آســیب هــا و تهدیدهــای فضــای مجــازی بــه همــت اداره 
ــا حضــور کارکنــان دانشــگاه در ســالن همایــش هــای شــهید آخونــدی برگــزار شــد. در ایــن کارگاه  حراســت ب
ــکاب  ــه ای، شــگردهای ارت ــم رایان ــاد اینترنتــی، قوانیــن جرائ ــا در خصــوص اعتی ســروان حســینی از پلیــس فت
ــی ایمــن  ــد اینترنت ــردی در خصــوص فیشــینگ، نحــوه خری ــش امنیــت ف ــدات الزم جهــت افزای ــم، تمهی جرای
و... توضیحاتــی را بیــان کــرد. در حاشــیه ایــن کارگاه نمایشــگاهی بــا عنــوان آشــنایی بــا آســیب هــای فضــای 

مجــازی نیــز دایــر شــد.

کارگاه آموزشی آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی به 
مناسبت هفته نیروی انتظامی 
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ــا فضــای  ــا زیرســاخت هــای مناســب ب ــاه بیشــتر حــال دانشــجویان و ایجــاد محیطــی مناســب ب    جهــت رف
ــا،در  ــم وآق ــگاه هــای دانشــجویی نمــوده وکلیــه دانشــجویان خان ــه تجمیــع خواب دانشــجویی، دانشــگاه اقــدام ب

ــد.  ــده ان ــد( مســتقر گردی ــگاه هــای فرهنــگ و اندیشــه)خوابگاه هــای مفی محــل خواب
ــگاه و همچنیــن تســهیل در  ــگاه هــا، بهــره منــدی دانشــجویان از فضــای مناســب خواب هــدف از تجمیــع خواب
خدمــت رســانی بهتــر بــه دانشــجویان مــی باشــد.تعداد دانشــجویان خوابگاهــی مســتقر در خوابــگاه هــا 737 نفــر 
مــی باشــد کــه از ایــن تعــداد پســران مســتقر خوابــگاه اندیشــه 510 نفــر و تعــداد دختــران مســتقر در  خوابــگاه 

فرهنــگ 227 نفــر میباشــد.

تجمیع خوابگاه ها
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  طــی یکســال اخیــر، واحــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه صنعتــی قــم بــا احــداث مرکــز محاســبات 
ســریع)HPC( اســتفاده از sip trunking  ومجهــز شــدن بــه فیبــر نــوری، ارتقــای چشــمگیری داشــته اســت. 
مرکــز محاســبات ســریع، بــه عنــوان بخشــی از واحــد تحقیــق و توســعه فنــاوری اطالعــات وارتباطــات دانشــگاه 
صنعتــی قــم در ســال 1397 شــکل گرفت.ایــن مرکــز بــا فعالیــت هایــی چــون ارائــه ســرویس هــای محاســبات با 
درجــه اطمینــان و پایــدار مناســب،اطالع رســانی بــه کاربــران در رابطــه بــا گــردش کار، نحــوه اســتفاده ،اســتفاده 
بهینــه ار تــوان پردازشــی موجــود در ســطح دانشــگاه ،برنامــه ریــزی بــرای ارتقــای مــداوم آن ،ارائــه قابلیــت هــای 
جدیــد و ایجــاد مســیر تعاملــی مناســب بــا اعضــای هیئــت علمــی ودانشــجویان  تحصیــالت تکمیلــی رضایــت 

اســاتید ودانشــجویان ایــن دانشــگاه را فراهــم  نمایــد.
ــه کاهــش  ــا اســتفاده از روش sip trunking ب ــم ب ــی ق ــات وارتباطــات دانشــگاه صنعت ــاوری اطالع واحــد فن
ــد از   ــاری میتوان ــی ج ــای تلفن ــتم ه ــن روش سیس ــرد.در ای ــایانی ک ــک ش ــگاه کم ــاری دانش ــای ج ــه ه هزین
خطــوط  اینترنتــی بــه جــای خطــوط تلفنــی و قدیمی،بــرای ارتباطــات خــود اســتفاده کنــد.از جملــه مزایــای 
ایــن روش کاهــش هزینــه هــای سیســتم تلفنــی ، مقیــاس پذیــری وآســانتر)باامکان جابــه جایــی و امــکان تعییــن 
تعــداد خطــوط و نــوع آنهــا دســت شــمارا بــرای تعییــن خطــوط تلفنــی مناســب بــرای شــرکت خــود کامــال بــاز 

اســت.(وقابلیت اطمینــان بــاال )بســیار پایدارتــر و باکیفیــت تــر عمــل میکند.(میباشــد.
طــی یکســال اخیــر کلیــه قســمت هــای دانشــگاه بــه فیبــر نــوری مجهــز شــده اســت.فناوری فیبــر نــوری، بــا 
پهنــای بانــد بــاال و متقارن)ســرعت یکســان آپلــود و دانلــود اطالعــات( فرصتــی اســتثنایی بــرای ارائــه خدمــات 

و کاربردهــای جدیــد ایجــاد کــرده اســت.

ارتقای کمی وکیفی فناوری اطالعات و ارتباطات در 
دانشگاه صنعتی قم
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 با حکم رئیس دانشگاه صنعتی قم سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه  منصوب شد.
با حکم دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم دکتر مجتبی حیدری به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

منصوب شد.
 شایان ذکر است طی جلسه ای از زحمات دکتر مرجانی سرپرست سابق معاونت آموزشی و پژوهشی تقدیر شد.

انتصاب و تقدیر در دانشگاه صنعتی قم

طی حکمی از جانب رئیس دانشگاه صنعتی قم سرپرست  گروه نظارت و ارزیابی منصوب شد.
طــی حکمــی از جانــب دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم ،دکتــر محبوبــه شمســی بــه عنــوان سرپرســت  گــروه نظــارت 

و ارزیابــی دانشــگاه منصــوب شــد.
همچنین از زحمات دکتر قربانعلی محمدی خشویی سرپرست سابق گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه تقدیر و تشکر شد.

در بخشی از حکم وی آمده است: 
نظــر بــه شایســتگی، تعهــد و تجــارب ســرکارعالی، بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان »سرپرســت گــروه نظــارت وارزیابــی« منصــوب 
مــی  گردیــد. انتظــار مــی رود ضمــن رعایــت فضــای انقالبــی و دینــی شــهر مقــدس قــم، دانــش، مهــارت و تــوان خویــش را بــرای 

تبدیــل نمــودن دانشــگاه صنعتــی قــم بــه دانشــگاهی پیشــرو در علــوم صنعتــی و فنــی بــکار گیریــد.
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طی حکمی از جانب رئیس دانشگاه صنعتی قم سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فــنــاوری منصوب شد.
طــی حکمــی از جانــب دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم ،  دکتــر مصطفــی طالبــی توتــی بــه عنــوان سرپرســت 

مدیریــت امــور پژوهشــی و فــنــــاوری دانشــگاه منصــوب شــد.
همچنیــن از زحمــات دکتــر مجتبــی حیــدری سرپرســت ســابق سرپرســت مدیریــت امــور پژوهشــی و فــنــــاوری دانشــگاه تقدیــر 

و تشــکر شــد.
در بخشی از حکم وی آمده است: 

ــور پژوهشــی و  ــت ام ــوان »سرپرســت مدیری ــه عنـ ــن حکــم ب ــه موجــب ای ــی، ب ــه شایســتگی، تعهــد و تجــارب جنابعال نظــر ب
فــنــــاوری« منصــوب مــی  گردیــد. انتظــار مــی رود ضمــن رعایــت فضــای انقالبــی و دینــی شــهر مقــدس قــم، دانــش، مهــارت 
و تــوان خویــش را بــرای تبدیــل نمــودن دانشــگاه صنعتــی قــم بــه دانشــگاهی پیشــرو در علــوم صنعتــی و فنــی بــکار گیریــد.

از رابط کارگروه نهاد ترویجی نانو در دانشگاه صنعتی قم تقدیر شد
ــو از رابــط کارگــروه نهــاد   طــی پیگیــری هــای صــورت گرفتــه جهــت ارتقــای فعالیــت هــای دانشــگاه صنعتــی قــم در زمینــه نان

ــو در دانشــگاه صنعتــی قــم تقدیــر شــد. ترویجــی نان
از دکتــر مهنــاز محمــدی رابــط کارگــروه نهــاد ترویجــی نانــو در دانشــگاه صنعتــی قــم جهــت ارتقــای فعالیــت هــای دانشــگاه صنعتــی 
قــم در زمینــه نانــو تقدیــر شــد. از جملــه فعالیــت دانشــگاه صنعتــی قــم در زمینــه نانــو، انتخــاب دانشــگاه بــه عنــوان دبیــر خانــه 
نانــوی اســتان، هماهنــگ کننــده هفتــه نانــو در اســتان، برگــزاری کالس هــای آموزشــی بــا محوریــت نانــو، برگــزاری مســابقات نانــو 

و... بــوده اســت.
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نمایــش آخریــن معرکــه بــا موضــوع ترویــج فرهنــگ عفــت زینبــی و غیــرت حضــرت عبــاس)ع(  بــه درخواســت دفتــر 
نهــاد مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه صنعتــی قــم در ســالن همایــش شــهید آخونــدی ایــن دانشــگاه اجــرا شــد.

 نمایــش آخریــن معرکــه بــه همــت مؤسســه فرهنگــی هنــری پــرواز اســتان قــم و بــا همــکاری جبهــه ملــی عفــاف 
و حجــاب تولیــد شــده  اســت کــه صــد اجــرای محیطــی در مســیر نجــف بــه کربــال جهــت زائریــن اباعبــداهلل علیــه 

الســالم داشــته اســت.
ــعید  ــید س ــده س ــه کنن ــی و تهی ــن صلوات ــردان محس ــتیار کارگ ــزاده و دس ــد علی ــی مجی ــر ارزش ــن اث ــردان ای کارگ
میرصادقــی، دســتیار تهیــه کننــده ســید حســین میرصادقــی و بازیگــران ســید احمــد موســوی و رحمــان اســالمی 

هســتند.

اجرای نمایش آخرین معرکه در دانشگاه صنعتی قم 
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هیات صراط الثقلین برگزار کرد

هیــات صــراط الثقلیــن )هیــات اســاتید و کارکنــان دانشــگاه صنعتــی قــم( بــه مناســبت اربعیــن حســینی مراســم عــزاداری 
برگــزار کــرد.

هیــات صــراط الثقلیــن )هیــات اســاتید و کارکنــان دانشــگاه صنعتــی قــم( بــه مناســبت اربعیــن حســینی مراســم عــزاداری 
ــا ســخنرانی حجــت االســالم  ــواده هــای اســاتید و کارکنــان برگــزار شــد ب ــا حضــور خان برگــزار کــرد. ایــن مراســم کــه ب
والمســلمین امیدیــان بــا محوریــت قیــام امــام حســین)ع(،جز خوانــی قــرآن کریــم، مداحــی و قرائــت زیــارت عاشــورا همــراه 

بــوده اســت.
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طراح وگرافیست: میثم فتحی محب
قم – بلوار سردار شهید خدا کرم) جاده قدیم تهران(

تلفن: 025-36641601
فاکس: 36641604 -025

صندوق پستی : 37195-1519 
کدپستی: 3718146645 

Info.admin@qut.ac.ir :پست الکترونیک


