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ــورا  ــن ش ــال ای ــای فع ــور اعض ــا حض ــم ب ــی ق ــگاه صنعت ــی دانش ــورای فرهنگ ــه ش ــومین جلس س
ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــخ 01/02/1399ب درتاری

     درایــن جلســه، دکتــر رضایــی نــور ریاســت دانشــگاه صنعتــی قــم بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای 
فرهنگــی در ایــن حــوزه گفــت: هزینــه کــردن در فعالیتهــای فرهنگــی ســرمایه گــذاری اجتماعــی 

بــرای آینــده اســت کــه بایــد مــورد توجــه بیشــتری قــرار بگیــرد.
حجــت االســالم والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول نهــاد رهبــری دانشــگاه از اعضــای اصلــی 
ــه همدلــی و همیــاری کارکنــان و اعضــای دانشــگاه صنعتــی قــم ضمــن  ــا توصیــه ب ایــن شــورا، ب
بیــان اینکــه ایــن روزهــا روزهایــی اســت کــه همدلــی همــگان را میطلبــد و دانشــگاه صنعتــی قــم 
هــم بایــد نــام خــود را در پویــش همدلــی ثبــت کنــد، ادامــه داد:بهتریــن حالــت بــرای ورود بــه مــاه 

میهمانــی خداونــد متعــال تــرک گنــاه و اســتغفار در روز هــای پایانــی مــاه شــعبان اســت.
مســئول نهــاد رهبــری دانشــگاه صنعتــی قــم افــزود: بایــد دانشــگاه برنامــه ریــزی کالن در حــوزه 

فعالیــت هــای فرهنگــی بــه صــورت مجــازی را مــد نظــر قــرار دهــد.
در پایــان ســومین جلســه مجــازی شــورا، در خواســت هــای بســیج دانشــجویی وتشــکل هــا و کانــون 

هــای فرهنگــی مطــرح و مــوارد ذیــل مصــوب گردیــد:
9مــورد فعالیــت جدیــد فرهنگــی بــا رویکــرد ایرانــی، سرشــار از همدلــی و همیــاری کــه از جملــه 
ــاتید و  ــجویان ،اس ــوزه دانش ــگاه در 3ح ــری دانش ــاد رهب ــت نه ــا محوری ــه ب ــا ک ــت ه ــن فعالی ای
کارکنــان اســت: پویــش همدلــی و همیــاری بــه نیازمندانــی کــه بــه دلیــل شــرایط کنونــی جامعــه 
دچــار مشــکل شــده انــد، برگــزاری جشــنواره ملــی از حریــم فاطمــی تــا حریــم رضــوی بــا دو محــور 
ــا موضــوع رویــای نیمــه شــب در حــوزه مهدویــت، برنامــه  علمــی و هنــری، مســابقه کتابخوانــی ب
ــتان  ــس و داس ــور پادکســت دانشــجویی و عک ــه مح ــی در س ــاراز همدل ــی سرش ــم ایران ــه باه هم

نویســی از طــرف کانــون همیــاران ســالمت و کانــون طراحــان جــوان .

برگزاری سومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی قم با حضور 
اعضای شورای فرهنگی به صورت مجازی
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ــا جمعــی از دانشــجویان حــوزه بســیج  ــم در نشســتی ب ــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی ق ــی ن دکتــر رضای
دانشــجویی دانشــگاه از اقدامــات صــورت گرفتــه ایــن حــوزه در زمینــه پیشــگیری و درمــان بیمــاری کرونــا 

ویــروس مطلــع شــدند.
در ایــن نشســت کــه روز چهارشــنبه 3 اردیبهشــت 1399 برگــزار شــد ، اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی 
قــرارگاه دانشــجویی شــهید دکتــر قاســمی کــه متشــکل از دانشــجویان اســتان مــی باشــد، بیــان گردیــد 
.بــه گفتــه مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه ؛ همزمــان بــا شــیوع ایــن ویــروس در اســتان ایــن قــرارگاه  
فعالیــت خــود را در قالــب 6 کارگــروه و بــا تعریــف 12 ماموریــت کالن اعــم از مطالبــه گــری تخصصــی، 

جریــان ســازی، اطــالع رســانی عمومــی و... آغــاز نمــوده اســت .
اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی ایــن قــرارگاه کــه بصــورت مکتــوب نیزگــزارش آن ارائــه شــد، بــه 

شــرح ذیــل مــی باشــد :
1. تشــکیل قــرارگاه دانشــجویی شــهید دکتــر قاســمی اســتان قــم در تاریــخ 4 /12 /98 بــا همــت و تــالش 

ــجویان جهادگر دانش
ــم، ایجــاد  ــه بســیج دانشــجویی اســتان ق ــد ماســک و دســتکش در ناحی ــردن محــل تولی ــم ک  2. فراه
ــد  ــرش کــش، کارگاه تولی ــرش، کارگاه ب ــد ماســک و ب ــزه تولی ــف اعــم از کارگاه مکانی کارگاه هــای مختل
دســتکش ،کارگاه ایزولــه ماســک ،کارگاه بــرش پارچــه ماســک، محــل پشــتیبانی و توزیــع بــه کارگاه هــای 

خانگــی، توزیــع و جمــع آوری ماســک هــای دوختــه شــده از کارگاههــای مــورد نظــر
3. اســتفاده از ظرفیــت دانشــجویان اســتان قــم جهــت تولیــد ماســک ،دســتکش و ... بــه اســتعداد 200 

نفــر بــه صــورت شــبانه روزی در 3 شــیفت کاری) صبــح ، بعــد از ظهــر و شــب (
4.  فعــال کــردن کارگاه هــای دوخــت ماســک در دانشــگاه فنــی و حرفــه ای خواهــران و بیــش از 400 

کارگاه خانگــی در اســتان

نشست صمیمانه رئیس دانشگاه با دانشجویان حوزه بسیج دانشجویی
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 5. حضــور پرســتاران دانشــجو در روزهــای ابتدایــی بــا 
روپــوش پزشــکی در مســاجد پــر جمعیــت بــا هــدف اطــالع 
ــراب کاذب در  ــترس و اضط ــش اس ــن کاه ــانی و همچنی رس

ــزاران ــن نمازگ بی
6.  راه انــدازی پویــش« زندگــی در جریانــه« بــه شــکلی کــه 
بــا طراحــی چنــد پوســتر از مقابلــه بــا کرونــا و امیــد آفرینــی 
و نشــاط، دانشــجویان در بیــن مــردم حاضــر و بــا آنهــا عکــس 
گرفتــه و در فضــای مجــازی بارگــذاری می شــود و همچنیــن 
ــا موضــوع حضــور  ــکان بهشــت » ب ــش »مال ــدازی پوی راه ان
تیم هــای دانشــجویی در مشــاور امــالک و شناســایی مالــکان 
ــا آنهــا جهــت عــدم  در مناطــق کــم برخــوردار و صحبــت ب
ــتاجرین  ــاه از مس ــن م ــفند و فروردی ــا در اس ــذ اجاره به اخ
)تــا االن 11 مــورد محقــق شــده اســت ظــرف دو روز و ادامــه 

دارد (
7.  صــدور بیانیــه توســط بســیج دانشــجویی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و نیــز معاونــت علمــی دانشــگاه در خصــوص کرونــا

ــل آن  ــه ســناریو و تبدی ــوای تخصصــی و تهی ــد محت  8.تولی
ــه فیلــم و کلیــپ و اینفــو و موشــن و پوســتر ب

9. تولیــد فیلــم و مســتند از بیمارســتان هــای حضــرت امــام 
علــی بــن ابیطالــب علیــه الســالم و امــام رضــا علیــه الســالم

10. سرکشــی از بیماران و تقدیر از پرســتاران و کادر پزشــکی 
ــتر تشــکر و  ــه پوس ــا ،تهی ــه آنه ــدای گل ب ــا اه ــی ب و درمان
نصــب آن در بیمارســتان )در بیمارســتان های حضــرت امــام 

علــی بــن ابیطالــب و امــام رضــا علیهمــا الســالم و کامــکار(
ــتی  ــم بهداش ــائل مه ــات و مس ــه موضوع ــن ب  11. پرداخت
ــوری  ــئله مح ــت مس ــتای نهض ــتان در راس ــی در اس و درمان
ــا  ــاتی ب ــی جلس ــئولین ط ــی از مس ــری تخصص و مطالبه گ
دکتــر زاکانــی و مســئولین انقالبــی دانشــگاه علــوم پزشــکی

 12.  تنظیــم نامــه بــه رئیــس جمهــور در راســتای پیگیــری 
ــن وضعیــت رئیــس ســازمان هــالل  ــدم تعیی ــه از ع و مطالب
احمــر کشــور بعــد از گذشــت چنــد مــاه بــا توجــه به شــرایط 

خــاص پیــش آمــده در کشــور
13.  تنظیــم نامــه بــه شــورای هماهنگــی ســران قــوا ناظــر 
بــه فضــای پســا کرونــا و ارائــه دو راهــکار در راســتای کمــک 
بــه اقشــار آســیب دیــده در فضــای ایجــاد شــده جامعــه ناظــر 

بــه ویــروس منحــوس کرونــا در کشــور
14. حضــور 52 نفــر از خواهــران بســیجی دانشــجو در 
ــات تخصصــی  ــه اطالع ــه ســامانه 4030 و ارائ پاســخگویی ب
کرونــا ای بــه هــم وطنــان از طریــق ایــن ســامانه طــی پنجــاه 
ــخ 10 /12/ 98 کــه ادامــه دارد. ــق از تاری و یــک روز از طری

 15.تهیــه و توزیــع اقــالم بهداشــتی توســط دانشــجویان در 
منــازل عامــه مــردم

 16.آمــاده ســازی و ســاخت خــط تولیــد ماســک بــا ظرفیــت 
ــا اســتفاده از جهادگــران  ــی 30 هــزار ماســک در روز ب کنون

بســیجی خواهــر و بــرادر در کارگاه هــای خیاطــی
 17.تهیــه و تولیــد 1500 عــدد )لبــاس پزشــکی و پرســتاری( 
ــب  ــن ابیطال ــی ب ــام عل ــای حضــرت ام ــرای بیمارســتان ه ب

علیــه الســالم
ــا  ــده ب ــی کنن ــول ضدعفون ــر محل ــزار لیت ــه 30 ه  18. تهی
اتانــول 83 درصــد و توزیــع آن در اســتان قــم و اســتان های 
ــیراز،  ــن، ش ــدران ،قزوی ــالن، مازن ــران، گی ــرز ،ته ــر) الب دیگ

ــی و زنجــان( ــزد، خراســان جنوب ی
ــی  ــل اهلل تعال ــدی عج ــاوران مه ــگاه ی ــور در نقامت  19.حض
ــه  ــتی ب ــی و بهداش ــات درمان ــه خدم ــریف و ارائ ــه الش فرج

ــز ــگان عزی ــود یافت بهب
ــوم  ــگاه عل ــجویی دانش ــیج دانش ــئول بس ــور مس  20. حض
ــرارگاه  ــت ق ــری وضعی ــرارگاه کشــوری و پیگی پزشــکی در ق

ــور ــتانی در کش ــای اس ه
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــن ب ــت خیری ــتفاده از ظرفی  21 . اس
ــا  ــکاری ب ــن هم ــتان و همچنی ــی در اس ــتی و درمان بهداش

ــاف ــین و اصن ــکی، مهندس ــه پزش ــون جامع ــاری چ اقش
ــردن  ــم ک ــی و فراه ــاد همدل ــش جه ــدازی رزمای  22. راه ان
هــزار بســته ارزاق در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان و اســتفاده 
ــتی و  ــای معیش ــته ه ــه بس ــت تهی ــن جه ــت خیری از ظرفی

ــع آن در مــاه مبــارک رمضــان در بیــن نیازمنــدان توزی
 23. پوشــش خبــری و انعــکاس فعالیتهــا از شــبکه اســتانی 

نــور و شــبکه ســه ســیما
 24. طراحــی و ســاخت انیمیشــن کرونــا کــه از شــبکه 
اســتانی بیــش از 15 مرتبــه در ایــام نــوروز ســال 99 پخــش 

ــد گردی
 25. راه انــدازی کانــال آموزشــی بــرای معلمــان و کمــک بــه 

دانــش آمــوزان پایــه هــای ابتدایــی و متوســطه اول
 26. تولیــد 2پادکســت صوتــی بــه مناســبت ســال جدیــد بــا 

حــال و هــوای کرونــا ای
 27 . تولیــد 2 کلیــپ بــا حــال و هــوای امــام زمــان عجــل اهلل 

تعالــی فرجــه الشــریف با مشــارکت دانشــجویان.
درپایــان ایــن نشســت، بســیج دانشــجویی ،بــه پــاس حمایــت 
هــای مالــی دانشــگاه ، تعــداد یــک هــزار ماســک و  5 بســته 
ــر  ــهید دکت ــجویی ش ــرارگاه دانش ــدات ق ــتکش از تولی دس
قاســمی راجهــت اســتفاده  کارکنــان دانشــگاه صنعتــی قــم  

اهــداء نمودنــد.
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نشســت و گفتگــوی صمیمانــه دکتــر  رضائــی نــور رئیــس دانشــگاه بــا حضــور حجــت  االســالم   
دکتــر قربانــی مبیــن مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه، دکتــر مرجانــی 
ــار محتــرم  ــا کارکن ــر حراســت ب ــژاد مدی ــر آل عمــران ن ــی ودکت ــت اداری و مال سرپرســت معاون

حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه در محــل ســالن جلســات دانشــگاه برگــزار گردیــد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر رضایــی نــور بــا تبریــک ســال جدیــد و اعیــاد شــعبانیه بــا اشــاره 
بــه پیشــرفت هــای دانشــگاه صنعتــی قــم در ســال هــای اخیــر ، بــه بیــان بخــش هایــی از برنامــه 
عملیاتــی دانشــگاه در ســال جدیــد پرداختنــد. ایشــان همچنیــن  ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت فعالیت 
هــای حــوزه معاونــت اداری و مالــی از زحمــات و تــالش هــای بــی شــائبه مدیــران و پرســنل ایــن 

حــوزه تقدیــر و تشــکر کردنــد.
حجــت االســالم والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن نیــز بــا تبریــک ســال نــو بــه همــکاران و آرزوی 
ــه شــرایط پیــش  ــا اشــاره ب ــاه هــای پربرکــت شــعبان و رمضــان ب کســب فضلیــت از فرصــت م
ــا بــه بیــان اهمیــت نقــش دیــن و تمســک بــه اهــل  آمــده ناشــی از همــه گیــری بیمــاری کرون
بیــت در مقابــل شــبهات ایجــاد شــده در ایــن دوره پرداختنــد. ایشــان نیــز از تــالش هــا و مســاعی 

کارکنــان دانشــگاه تقدیــر و تشــکر کردنــد.

نشست صمیمانه کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی با ریاست دانشگاه
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ــه ویژگــی هــای خــاص  ــو ضمــن اشــاره ب ــا تبریــک ســال ن ــی ب در ادامــه ایــن جلســه دکتــر مرجان
مدیریــت منابــع انســانی و مدیریــت مالــی از جملــه لــزوم قانــون منــدی، دقــت نظــر، ریــز بینــی، توجــه 
ــی شــائبه و دلســوزی  ــای ب ــالش ه ــداری و ... ، ت ــری، امانت ــم گی ــای انســانی در تصمی ــه ه ــه جنب ب
هــای متعهدانــه مدیــران و کارکنــان اداری مالــی را عامــل اصلــی موفقیــت هــای ایــن حــوزه در تحقــق 

اهــداف پیــش بینــی شــده دانســته و از حســن همــکاری آنــان تقدیــر و تشــکر کردنــد.
در ادامــه کارکنــان حــوزه معاونــت اداری مالــی بــه بیــان دیــدگاه هــا و نقطــه نظــرات خــود پرداختــه 

و پیشــنهاداتی را در جهــت بهبــود امــور بیــان داشــتند.
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ــا حــوزه هــای مختلــف، روز یکشــنبه 07/02/1399  ــه ریاســت دانشــگاه ب درادامــه نشســت هــای صمیمان
کارکنــان حــوزه معاونــت دانشــجویی بــه همــراه معــاون دانشــجویی وفرهنگــی در ســالن جلســات بادکتــر 

رضائــی نــور دیــدار نمودنــد.
درایــن دیــدار وگفتگــوی صمیمانــه ابتــدا دکتــر رضائــی نــور بــا تبریــک ســال جدیــد وحلــول مــاه مبــارک 
رمضــان بــا اشــاره بــه پیشــرفت هــای دانشــگاه صنعتــی قــم در ســال هــای اخیــر  از همدلــی کارکنــان ایــن 
حــوزه دررفــع مشــکالت دانشــجویان ابــراز خرســندی نمودنــد. ایشــان همچنیــن ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت 
فعالیــت هــای فرهنگــی ودانشــجویی از زحمــات و تــالش هــای بــی شــائبه مدیــران و پرســنل ایــن حــوزه 

تقدیــر و تشــکر کردنــد.
ــو وآرزوی برخــورداری  ــا تبریــک ســال ن ــر کریمــی معــاون دانشــجویی وفرهنگــی دانشــگاه ب ســپس دکت
همــکاران از فیوضــات معنــوی مــاه مبــارک رمضــان وبــا اشــاره بــه شــرایط بوجــود آمــده از اپیدمــی ویــروس 
کرونــا آن رافرصتــی مناســب بــرای بازنگــری بــه برخــی از عملکــرد هــای ایــن حــوزه درخدمــت رســانی بهتر 
بــه دانشــجویان دانســتند.ازجمله ایــن مــوارد کــه دکتــر کریمــی مطــرح نمودند:بهبــود زیــر ســاخت هــای 
الکترونیکــی ارائــه خدمــات دانشــجویی، اصــالح زیــر ســاخت تغذیــه از لحــاظ آمــار گیــری وذخیــره داده هــا 
، بــه روز رســانی اطالعــات درســایت دانشــگاه )فــرم هــا ، آییــن نامــه هــاو...( ، پیگیــری قراردادهــا و برطــرف 

نمــودن نواقــص آنهــا و...
ایشــان درادامــه بــا بیــان اینکــه فعالیــت کارکنــان ایــن حــوزه درخــط مقــدم خدمــت رســانی به دانشــجویان 

اســت از تــالش هــای دلســوزانه و مســئوالنه مدیــران و کارکنــان ایــن مجموعــه، سپاســگزاری نمودند.
در ادامــه ایــن جلســه ، کارکنــان بــه بیــان دیــدگاه هــا و نقطــه نظــرات خــود پرداختــه و پیشــنهاداتی را در 

جهــت بهبــود امــور بیــان داشــتند.
درپایــان دکتــر رضایــی نــور باتشــکر از بیــان پیشــنهادهای ارائــه شــده حمایــت خــود را از هــر نــوع خالقیــت 

نشست صمیمی ریاست دانشگاه باکارکنان حوزه دانشجویی وفرهنگی
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در نامــه ای 
خطــاب بــه روســای دانشــگاه ها و مؤسســات 
پژوهشــی، دوازدهم اردیبهشــت، روز معلم و اســتاد 
ــه تمامــی اســتادان و اعضــای هیئــت علمــی  را ب
کشــور صمیمانــه تبریــک گفــت و از تمامــی آنهــا 
ــه مســئولیت حرفــه ای  ــا توجــه ب دعــوت کــرد، ب
و اجتماعــی خــود در عرصــه دانشــگاه مشــارکت 
فعاالنــه و روزافزونــی در طــرح ایده هــای نوآورانــه 
ــای  ــان و فناوری ه ــوالت دانش بنی ــد محص و تولی
ــو داشــته و رافــع مشــکالت و پیشــرفت کشــور  ن

باشــند.
ــه مســئولیت  ــا توجــه ب اعضــای هیئــت علمــی ب
ــکالت و  ــع مش ــود راف ــی خ ــه ای و اجتماع حرف

ــند ــور باش ــرفت کش پیش
ســالروز شــهادت اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری، 
بــه  توانــای کشــورمان،  اندیشــمند و متفکــر 
ــده و  ــذاری ش ــتاد نام گ ــم و اس ــتی روز معل درس
فرصتــی اســت تــا ضمــن ارج نهــادن بــه مقــام و 
ــب  ــن مرات ــم صمیمانه تری ــه و عال ــگاه اندیش جای
سپاســگزاری و قدردانــی خــود را از جامعــه علمــی 
کشــور کــه عهــده دار امــر آمــوزش و پژوهــش در 

ــراز کنــم. مجامــع علمــی کشــور هســتند اب
ضمــن عــرض تبریــک روز اســتاد بــه جناب عالــی 
ــه  ــی ک ــت علم ــرم هیئ ــای محت ــک اعض و یکای
نقــش بی بدیلــی در ارتقــای علــم و توســعه کشــور 
ــا  ــم ب ــوت می کن ــی دع ــکاران گرام ــد، از هم دارن
توجــه بــه مســئولیت حرفــه ای و اجتماعــی خــود 
در عرصــه دانشــگاه مشــارکت فعاالنــه و روزافزونی 
ــه و تولیــد محصــوالت  در طــرح ایده هــای نوآوران
ــع  ــته و راف ــو داش ــای ن ــان و فناوری ه دانش بنی

مشــکالت و پیشــرفت کشــور باشــند.
امیــدوارم جامعــه علمــی کشــور همچنان کــه 
ــه  ــخت ب ــای س ــذر از روزه ــال در گ ــه ح ــا ب ت
ــه  ــن بره ــرده، در ای ــی ک ــتگی نقش آفرین شایس
هــم بــا اتــکال بــه قــدرت الهــی و تــالش و ســعی 
ــه  ــازه ای را ب ــه خــود افق هــای ت ــه و مجدان عالمان
روی میهــن عزیزمــان بگشــاید و اعتمادســاز و 

ــد. ــن باش امیدآفری
مجــدداً هّمــت و حمّیــت همــه همــکاران عزیــز را 
ــزرگ ســالمتی و دوام  ــد ب ارج می نهــم و از خداون

توفیــق آنــان را مســئلت دارم.
    

وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها روز معلم و استاد راتبریک گفت
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دکتر رضائی نور رییس دانشگاه صنعتی قم در پیامی فرا رسیدن 12 اردیبهشت، سالروز بزرگداشت مقام و ارزش 
واالی معلم را به تمامی اساتید و معلمان، به خصوص اساتید فرهیخته ی دانشگاه صنعتی قم تبریک گفت. متن 

این پیام بدین شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

َُّک الْْکَرُم- الَِّذی َعلََّم بِالَْقلَِم َِّک الَِّذی َخلََق – َخلََق اْلِنَساَن ِمْن َعلٍَق- اْقَرأْ َو َرب اْقَرأْ بِاْسِم َرب
ــرای  ــکان جــدی ب ــه کشــور و ام ــه جانب ــی هم ــای تعال ــن زیرســاخت ه ــت از مهمتری ــم و تربی   عرصــه تعلی
ارتقــاء ســرمایه انســانی شایســته در عرصه هــای گوناگــون اســت . از ایــن رهگــذر  معلمــان واســاتید فرهیختــه ، 
ازجملــه موثــر تریــن ارکان نظــام تعلیــم و تربیــت بــه شــمار مــی آینــد و در ســایه تــالش آنــان احیــای تمــدن 
عظیــم اســالمی و حضــور ســازنده و فعــال و پیشــرو در میــان ملتهــا و تربیــت انســان های عالــم ،آزاده و اخالقــی 

، رقــم خواهــد خــورد.
روز معلــم مناســبت ارزشــمندی بــرای یــادآوری ایــن مســئولیت خطیــر معلمــان در امــر تعلیــم و تربیــت اســت 
، چراکــه هیــچ ملتــی بــدون داشــتن نســلی دانــا ودارا  ازکرامــت وارزش هــای انســانی ، نمــی توانــد  توانــا شــود 

و بــه اهــداف واالی خــود برســد.
ــم وبزرگداشــت مقــام واالی  اســتاد شــهید،  ــم، ضمــن تکری ــب در ســالروز بزرگداشــت مقــام واالی معل اینجان
مرتضــی مطهــری و تبریــک ایــن روز بــه تمامــی معلمــان و اســاتید ایــن مــرز و بــوم به خصوص اســاتید دانشــگاه 
ــرای گســترش خدمــات وتولیــد  ــوآوری ب ــردازی ون ــه بدیعــه پ ــم ، اســتدعای موکــد دارم نســبت ب صنعتــی ق
انبــوه فــرآورده هــای علمــی وپژوهشــی درســالی کــه مزیــن بــه ســال جهــش تولیــد شــده اســت بابهرمنــدی از 
تمــام ظرفیــت هــای داخلــی ، بــا صبــر و عشــق بــه امــر آمــوزش و هدایــت دانشــجویان پرداختــه و در راه توســعه 
ــه هــای رفیــع پیشــرفت و جهــش تولیــد در همــه عرصــه ها،اهتمــام بیــش  ــه قل علمــی و رســاندن کشــور ب

ازپیــش مبــذول فرمائیــد.
از خداونــد متعــال توفیــق روز افــزون شــما عزیــزان را کــه مایــه امیــد ملــت و راهشــگا و راهنمــای کشــور در 

تمامــی امــور هســتید ، مســئلت دارم .

پیام تبریک رئیس دانشگاه صنعتی قم بمناسبت روز معلم
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ــان  ــم  در  بی ــی ق ــری دانشــگاه صنعت ــاد رهب ــن مســئول نه ــی مبی ــر قربان     حجــت االســالم دکت
اســتفاده از بهــره منــدی ازظرفیــت هــای فضــای مجــازی فرمودند:فناوری هــای ارتباطاتــی و اطالعاتــی 
نویــن مجــازی، فرصت هــا و تهدیدهــای فرهنگــی و سیاســی را بــرای انقــالب اســالمی ایــران چنــان 
برجســته نمــوده کــه اســتمرار و تکامــل انقــالب اســالمی منــوط بــه توجــه ویــژه در ایــن زمینــه اســت. 
لــذا رهبــر معظــم انقــالب در مواضــع متعــددی بــر حضــور جوانــان انقالبــی بــه ویــژه دانشــجویان در 

فضــای مجــازی تاکیــد داشــته انــد .
ــود کــه جریان ســاز   فعالیــت فرهنگــی در فضــای مجــازی وقتــی موفقیــت آمیــز و پرثمــر خواهــد ب
باشــد و ایــن مهــم محقــق نخواهــد شــد مگــر بــا شناســایی و فعــال نمــودن ظرفیــت گروههــای مؤثــر 

فرهنگــی در عرصــه مجــازی.
بهره منــدی از  ظرفیتهــای گســترده فضــای مجــازی بــرای فعالیتهــای فرهنگــی دانشــگاهها اهمیــت 
بســیار ویــژه ای دارد زیــرا دانشــگاهها محــل حضــور و فعالیــت نخبــگان علمی و فرهنگی کشــور اســت. 
بــه همیــن دلیــل نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاهها ســامانه آمــوزش مجــازی را 
بــرای دانشــگاهیان راه انــدازی نمــوده کــه عناویــن مختلــف فرهنگــی سیاســی را بــرای معرفــت افزایــی 

و توانمندســازی دانشــگاهیان ارائــه نمــوده اســت
دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی قــم بــا همــکاری مدیریــت فرهنگــی 
ــن  ــا عناوی ــم تاکنــون 37 دوره آموزشــی ب ــاز ســنجی از دانشــگاهیان صنعتــی ق دانشــگاه پــس از نی

مختلــف را در ســامانه فــوق الذکــر بــرای آنــان برگــزار نمــوده اســت
از جمله:

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی قم مطرح کردفعالیت فرهنگی در فضای 
مجازی وقتی موفقیت آمیز و پرثمر خواهد بود که جریان ساز باشد
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دوره آموزشی نیمه شعبان  •
دوره آمورشی سواد رسانه ای  •

شکوه انقالب دستاوردهای کالن انقالب اسالمی  •
نسیم رحمت1 تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان  •

نسیم رحمت2 تفسیر آیه الکرسی  •
نسیم رحمت3 حکمت عبادات  •

طرح شهید کامیاب )دومین دوره تربیت مربی قرآن (  •
دوره آموزشی هیئت فاطمیون خواهران  •

دوره آموزشی پدافند غیر عامل)جریان شناسی رسانه(  •
دوره دانشجو و آرمان خواهی  •

افتخار به گذشته امید به آینده  •
ضیافت  •

انقالب فاطمی  •
مولود کعبه نگین آفرینش  •
•          دوره آموزشی شکوه والیت

سبک زندگی دانشجویی  •
دوره آموزشی آنچه که یک ترم اولی باید بداند  •

روابط دختر و پسر  •
دوره آموزشی جاد دانشگاه صنعتی قم )کتاب چگونه یک نماز خوب بخوانیم (  •

الزم به ذکر است حداقل 600نفر دانش پژوه به صورت مرتب در دوره های تعریف شده شرکت 
می کنند.

دفتر نهاد رهبری در این دانشگاه توجه ویژه به گسترش فعالیت در عرصه های مختلف مجازی 
خواهد داشت.

 امید است با تأسی به سیره اهل بیت علیهم السالم بتوانیم در راستای تعالی دین مبین اسالم و 
دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی ایران گام برداریم
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ــم، در  ــی ق ــگاه صنعت ــارف دانش ــر مع ــان مدی ــر امیدی ــلمین دکت ــالم و المس ــت االس ــل از حج ــه نق ب
جلســه هفتــه گذشــته مدیــران معــارف دانشــگاه هــای اســتان قــم کــه بــا حضــور مســئول نهــاد اســتانی 
، حجــت االســالم و المســلمین جنــاب آقــای پوررضــا در دانشــگاه قــم برگــزار گردیــد، جایــگاه نخســت 

ارائــه آنالیــن آمــوزش هــای مجــازی دروس معــارف بــه ایــن دانشــگاه تعلــق گرفــت.
در جلســه برگزارشــده، پــس از ارائــه گــزارش مدیــران معــارف از نحــوه فعالیــت دانشــگاه هــای خــود، 
مشــخص گردیــد کــه گــروه معــارف دانشــگاه صنعتــی در ایــام شــیوع ویــروس کرونــاو پــس از تعطیلــی 
کالس هــای حضــوری بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه در ســطح اســتان قــم بــدون وقفــه کالس هــای معــارف 

خــود را بــه صــورت مجــازی و آنالیــن برگــزار نمــوده اســت.

گروه معارف دانشگاه صنعتی قم پیش رو در ارائه آنالین آموزش مجازی
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دومیــن جلســه هــم اندیشــی دبیــران کانــون هــای فرهنگــی دانشــگاه صنعتــي قــم در روز چهارشــنبه 3 
اردیبهشــت 1399 بــه مــدت 2 ســاعت در بســتر ســامانه الکترونیــک دانشــگاه برگــزار شــد.

ــی، حجــت االســالم  ــر  کریم ــی، دکت ــر مرجان ــور ، دکت ــی ن ــر رضای ــان دکت ــه آقای ــن جلســه ک در ای
طباطبایــی  و دبیــران کانــون هــای فرهنگــی  دانشــگاه حضــور داشــتند، در خصــوص موضوعــات مختلفي 
نظیــر برگــزاری انتخابــات شــورای مرکــزی کانــون هــای فرهنگــی ، و برگــزاری فعالیــت هــای فرهنگــی 
بــه صــورت مجــازی، برنامــه ریــزی بلنــد مــدت بــرای آمــوزش مجــازی و حمایــت هــای الزم از کانــون 
هــای فرهنگــی بحــث و تبــادل نظــر انجــام گرفــت و مــوارد جمــع بنــدي شــده بــه تصویــب اعضا رســید.

�� الزم بــه ذکــر اســت گزارشــی  ازفعالیــت هــای انجمــن هــا توســط دبیــر دبیــران کانــون هــای فرهنگــی 
جنــاب آقــای مهنــدس علــی ســیف  ارائــه شــد.دراین گــزارش اظهارشــد برخــی از فعالیــت هــا؛ از جملــه 
ــر  ــه ب ــوع غلب ــا موض ــجویی ب ــت دانش ــه، پادکس ــر مدرس ــی مدی ــابقه کتابخوان ــی، مس ــرب االیموج ض
مشــکالت بــه صــورت کشــوری برگــزار شــده اســت .همچنیــن  در ایــن ایــام بیــش از 20مــورد فعالیــت 

فرهنگــی از طــرف کانــون هــای فرهنگــی بــه صــورت مجــازی برگــزار شــده اســت .
    

تشکیل دومین جلسه مجازی دبیران کانون های فرهنگی و هنری با حضور 
ریاست محترم دانشگاه
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 دوره هــم اندیشــی اســاتید وکارکنــان بــا موضــوع تفســیر قــرآن کریم)آســیب شناســی اخالقــی دانشــگاهیان 
ــان و  ــرای  کارکن ــزا ب ــورت مج ــم بص ــی ق ــگاه صنعت ــاد دانش ــر نه ــت دفت ــه هم ــم( ب ــرآن کری ــر ق از منظ

ــد. اســاتیدکلیه دانشــگاه هــای اســتان قــم برگــزار گردی
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و لــزوم رعایــت فاصلــه گــزاری اجتماعــی ایــن دوره بــه صــورت 

مجــازی وبــا  ظرفیــت حــدود 350نفــر از اســاتید و کارکنــان دانشــگاه هــای اســتان قــم برگــزار شــد.
ــری  ــن مســئول نهادرهب ــی مبی ــا قربان ــد رض ــر حمی ــالم و المســلمین دکت ــت االس ــن دوره حج ــدرس ای م
دردانشــگاه صنعتــی قــم بــوده و بــا اســتقبال خــوب کارکنــان و اســاتید دانشــگاه هــا نیــز همــراه شــده اســت.

الزم بــه ذکراســت تاکنــون 2جلســه بــرای اســاتید ویــک جلســه بــرای کارکنــان برگــزار شــده اســت وادامــه 
جلســات نیــز درجمعــه هفتــه هــای آینــده برگــزار مــی گــردد.

برگزاری دوره مجازی هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشگاه های استان قم با 
موضوع تفسیر قرآن کریم
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اولیــن جلســه از دوره آمــوزش مجــازی کمــک هــای 
ــکالت  ــه و مش ــوع قرنطین ــناختی باموض ــه روانش اولی
 ، تــازه  زندگــی  عادتهــای جدیــد  فــردی،  بیــن 
ــت  ــه هم ــد و... ب ــرایط جدی ــا ش ــازگاری ب ــدرت س ق
ــد. ــزار گردی ــگاه برگ ــت دانش ــاوره وبهداش واحدمش

ــن  ــن دوره در اولی ــدرس ای ــراری م ــر برق ــم دکت خان
ــه  ــه واقع بینان ــاب، ب ــه انتخ ــریح نظری ــا تش ــه ب جلس
ــد و  ــاره نمودن ــا اش ــام کرون ــکالت در ای ــدن مش دی
افزودنــد وجــود مقــداری احســاس افســردگی در 
ــم  ــق داری ــا ح ــت م ــادی اس ــاًل ع ــرایط کام ــن ش ای
ــه هــم ریختگــی  ــه خاطــر یــک ســری از مســائل ب ب
در  نگرانــی  باشــیم.  داشــته  روزمــره  درزندگــی 
مشــکالت مالــی مناســبات ، حتــی خــورد و خــوراک 
طبیعــی اســت و نشــانه افســردگی بیمارگونــه نیســت 
ــی  ــاس نگران ــردگی و احس ــاس افس ــن احس ــه ای بلک
کامــاًل طبیعــی اســت .احســاس افســردگی بیمارگونــه 
معمــوالً دو هفتــه حداقــل طــول مــی کشــد و مابایــد 
ــل  ــاوت قائ ــا تف ــردگی ه ــه افس ــه اینگون ــبت ب نس
شــویم . ایشــان در ادامــه عالئــم افســردگی بیمارگونــه 

را برشــمردند و تاکیــد نمودنــد ایــن عالئــم حداقــل دو 
هفتــه بایــد درشــخص مشــهود باشــد. در ادامــه نیــز 
ــردن  ــه ک ــد تجرب ــاب آوری گفتن ــارت ت ــان مه دربی
هیجــان بصــورت یــک مــوج اســت . در واقــع نوعــی 
ذهــن آگاهــی، بــه هیجــان فعلــی اســت. هیجــان هــا 
ــدا  ــه پی ــد ادام ــا اب ــتند و ت ــان هس ــه زم ــور ب محص
نمــی کننــد ســعی نکنیــد ایــن هیجــان هــا را مهــار 
کنیــد . حتــی بــه بچــه هــا اجــازه بدهیــد دربــاره ایــن 
ــد ســیر  هیجــان هــا صحبــت کننــد هیجــان هــا بای

ــد و... ــی خــود را طــی کنن طبیع

الزم بــه ذکــر اســت ادامــه ایــن جلســات در روزهــای 
جمعــه  و   21:30 17/2/99ســاعت  چهارشــنبه 
19/2/99ســاعت 17 برگــزار مــی گــردد وکلیه اســاتید 
ــات  ــن جلس ــد در ای ــی توانن ــرم م ــان محت وکارکن
مجــازی شــرکت کننــد. درپایــان ایــن دوره بــه کلیــه 
ــی  ــدگان از طــرف واحــد مشــاوره گواه شــرکت کنن

ــد شــد. ــر اعطــا خواه معتب

برگزاری دوره آموزش مجازی کمک های اولیه روانشناختی در دانشگاه صنعتی قم
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در راســتای اقدامــات پیشــگیری 
پــک   150 کرونــا  ویــروس  از 
ــورای  ــه ش ــق مصوب ــتی طب بهداش
قــم  ســالمت دانشــگاه صنعتــی 
دانشــگاه  کارکنــان  بــه  و  تهیــه 
ــاوی  ــا ح ــک ه ــن پ ــد. ای ــدا ش اه
ضدعفونــی  ماسک،دســتکش،مواد 
ــی  ــی م ــور فرهنگ ــده و بروش کنن

ــد. باش

توزیع پک بهداشتی و ضد عفونی در دانشگاه صنعتی قم
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اولیــن جلســه هیــات نظــارت بــر تشــکل هــای اســالمی دانشــگاه درســال جدیــد،روز یکشــنبه 31/01/99 
بــا حضــور اعضــای محتــرم بصــورت حضــوری- مجــازی برگــزار گردید.درایــن جلســه وضعیــت عملکــرد 
تشــکل هــای اســالمی دانشــگاه در ایــام کرونایــی مــورد بحث و بررســی قــرار گرفــت. همچنین درخواســت 
فعالیــت هــای مجــازی پیشــنهادی توســط دو تشــکل جامعــه اســالمی و انجمــن اســالمی دانشــگاه طــرح 

و بعــد از بحــث و بررســی مــورد تصویــب اعضــاء قــرار گرفــت.

برگزاری اولین جلسه مجازی هیات نظارت بر تشکل های اسالمی دانشگاه 
درسال ۹۹
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طــی حکمــی از جانــب دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه، دکتــر جعفرقنبری بــه عنــوان معاون آموزشــی 
و پزوهشــی دانشــگاه صنعتــی قــم منصوب شــد.

در بخشــی از ایــن حکــم آمــده اســت: نظــر بــه تعهــد و تجــارب جنابعالــی و در راســتای تحقــق هرچــه 
بیشــتر اهــداف علمــی و پژوهشــی دولــت تدبیــر و امیــددر ســایه الطــاف نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
بــه موجــب ایــن حکــم جنابعالــی بــه عنــوان »سرپرســت معاونــت آموزشــی و پژوهشــی« منصــوب مــی 
گردیــد. امیــد اســت در ســالی کــه مزیــن اســت بــه نــام »جهــش تولیــد » بــا تــوکل بــر خداونــد ســبحان 
و پیــروی از منویــات حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(در تحقــق اهــداف علمــی دانشــگاه 

موفــق و پیــروز باشــید.
ــی و  ــابق آموزش ــاون س ــدری مع ــر حی ــات دکت ــه ای از زحم ــزاری جلس ــی برگ ــت ط ــر اس ــایان ذک ش

ــد. ــل آم ــه عم ــکر ب ــر و تش ــی تقدی پژوهش

انتصاب جدید معاون آموزشی و پژوهشی در دانشگاه صنعتی قم
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