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ــره از  ــد گ ــا بای ــگاه ه ــبحانی: دانش ــت اهلل س آی
ــد ــردم بازکنن ــی م زندگ

ــا آیــت اهلل ســبحانی  ــم ب رئیــس دانشــگاه صنعتــی ق
دیــدار و گفتگــو کــرد. در ایــن دیــدار آیــت اهلل 
ســبحانی بــه وظیفــه خطیــر دانشــگاهیان اشــاره کــرد 
و افــزود: دانشــگاه هــا بایــد گــره از زندگــی مــردم بــاز 

کننــد.
ــم  ــر دو محورعل آیــت اهلل ســبحانی زندگــی بشــر را ب
ــوری اســت کــه  ــم موت ــزود: عل و ایمــان دانســت و اف
ــری  ــه رهب ــان جنب ــرد و ایم ــی ب ــش م ــه را پی جامع

دارد.
ــه  ــم ب ــا عل ــم باشــد. ام ــد عال ــزود: دانشــجو بای وی اف
ــم  ــه عل ــوا اســت ک ــن تق ــی نیســت و ای ــی کاف تنهای
را در مســیر درســت حرکــت مــی دهــد و پیشــرفت و 
شــکوفایی را در جامعــه ایجــاد مــی کنــد. اگــر عالــم 

ــی رود. ــه م ــه بیراه ــم او ب ــوا نداشــته باشــد عل تق
ــط  ــم فق ــود: عل ــالم فرم ــان اس ــم الش ــع عظی مرج
ــری  ــم را رهب ــان عل ــوا و ایم ــد، تق ــی ده ــی م آگاه
ــم  ــوا در کناره ــم و تق ــد. اگرعل ــی کنن ــت م و هدای
قــرار گیرنــد دانشــگاه هــا مــی تواننــد گــره از زندگــی 

ــد. ــاز کنن ــردم ب م
وی ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه را بســیار مهــم دانســت 
و تصریــح کــرد:  امــروز کشــور مــا بــه علــم و صنعــت 
ــان  ــه دســت جوان ــد پیشــرفت کشــور ب ــاز دارد.بای نی
ــیوه  ــن ش ــر ای ــود. اگ ــام ش ــن دار انج ــواد و دی باس
عملــی شــود دانشــگاه هــا مفیــد و موثــر خواهنــد بود.

ــس  ــور رئی ــی ن ــر رضای ــدار دکت ــن دی در ای
دانشــگاه صنعتــی قــم بــه معرفــی 23 رشــته 
فنــی و مهندســی در ایــن دانشــگاه پرداخــت و افــزود: 
ــاتید جــوان و  ــا اس ــن دانشــگاه در حــال توســعه ب ای
ــا  ــا ارتبــاط مســتمر ب نخبــه و دانشــجویان توانمنــد ب
ــل  ــهیم و دخی ــد س ــق تولی ــتان در رون ــت اس صنع

ــوده اســت. ب
وی  گفــت: بــا توجــه بــه جایــگاه شــهر مقــدس قــم 
بــه ویــژه حضــور علمــا و فضــال در این شــهر، دانشــگاه 
صنعتــی قــم بــا تعامــل گســترده بــا مراجــع عظــام و 
حــوزه هــای علمیــه مــی توانــد بــه دانشــگاهی الگــو و 

نمونــه بــرای کشــور تبدیــل شــود.  
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: دانشــگاه صنعتی 
ــش  ــد نق ــی توان ــگاه م ــوزه و دانش ــد ح ــا پیون ــم ب ق
محــوری درترویــج فرهنــگ اســالمی و ایرانــی داشــته 
ــگاه  ــک دانش ــی از ی ــه کامل ــوان نمون ــه عن ــد و ب باش
اســالمی، الگــوی مناســبی بــرای ســایر دانشــگاه هــای 

صنعتــی در کشــور داشــته باشــد. 

آیــت اهلل ســبحانی خاطــر نشــان ســاخت: از معنویــت در دانشــگاه هــا نبایــد غافــل 
شــد. دیــن بایــد در متــن زندگــی دانشــجویان قــرار گیــرد. از ایــن طریــق دانشــجو و تحصیل 

کــرده هــم دنیــا را دارد و هــم آخــرت را. 
وی در خصــوص ترویــج دیــن در دانشــگاه هــا گفــت: تبلیــغ امــور دینــی و مذهبــی بــرای 
قشــر جــوان بایــد بــه صــورت غیــر مســتقیم صــورت گیــرد. تشــویق نســل جــوان بــه عفــاف 
ــه  ــه را ب ــرکات حجــاب در جامع ــرات و ب ــد اث و حجــاب کار بســیار ارزشــمندی اســت. بای
جوانــان نشــان داد. بایــد آنهــا بداننــد کــه غــرب بــه زن چــه نگاهــی دارد و چــرا خانــواده در 

غــرب بــه شــدت در حــال فروپاشــی اســت.

ــاتید،کارکنان و دانشــجویان  ــن اس ــادر در بی ــزود: پوشــش چ ــدار اف ــن دی ــه ای  وی در ادام
ــم  ــی ق ــگاه صنعت ــا در دانش ــد. م ــی باش ــگاه م ــن دانش ــز ای ــای متمای ــی ه ــی از ویژگ یک
بــه دنبــال تربیــت مهندســانی خالق،کارآفرین،متدیــن و متعهــد هســتیم.در ایــن خصــوص 
ــجویان  ــی دانش ــی و دین ــد فرهنگ ــم در بع ــی و ه ــد علم ــم در بع ــگاه ه ــئولین دانش مس
ســرمایه گــذاری مــی کننــد .دکتــر رضایــی نــور بــا اشــاره بــه اجــرای برنامــه هــای متنــوع 
فرهنگــی در دانشــگاه گفــت: برگــزاری جلســات تفســیر قرآن،ســه شــنبه هــای مهــدوی و 
تربیــت مربــی حجــاب و عفــاف بخشــی از فعالیــت هــای فرهنگــی دانشــگاه صنعتــی قــم 

مــی باشــد.

دیدار مسئولین دانشگاه صنعتی قم با آیت اهلل سبحانی
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تابستان گرم و تغییر و تحوالت چشمگیر در دانشگاه صنعتی قم

ت مجتمع آزمایشگاهی
ساخ

ســاخت مجتمــع کارگاهی بــه مســاحت 530مترمربع 
کــه  شــامل کارگاه عمــران ، کارگاه پلیمر، آزمایشــگاه 
ــر  ــد و 400مت ــی باش ــیاالت م ــک س ــر و مکانی پلیم

مربــع افزایــش فضــا بــه همــراه داشــته اســت.
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ــه  ــع  ک ــه مســاحت 300مترمرب ــی ب ــت دانشــجویی و فرهنگــی در فضای ســاخت معاون
دارای محیطــی مناســب از لحــاظ دسترســی دانشــجویان و مدیریت ســبز دارای سیســتم 

گرمایشــی و سرمایشــی مناســب ،نورطبیعــی و پنجــره هــای دو جــداره مــی باشــد.
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ساخت حوزه دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه که با افزایش 100 متری این حوزه، فضایی 
مناسب و مطلوب ایجاد شده است و جلسات مربوط به دفتر نهاد از جمله نهاد استان، اساتید، کارکنان 

و تشکل های دانشجویی در سالن جلسات این حوزه برگزار می شود.
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ســاخت معاونــت اداری و مالــی 
ــه  ــع ک ــه مســاحت  200مترمرب ب
ــی  ــاختمان قبل ــا س ــه ب در مقایس
70متــر افزایــش فضــا داشــته 
اســت. شــایان ذکــر اســت بــا 
ایجــاد ایــن تحــوالت افزایــش 
ایــن  کارکنــان  کاری  راندمــان 
ــت. ــده اس ــان آم ــه ارمغ ــوزه ب ح
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آموزشــی  معاونــت  ســاخت 
مســاحت  بــه  پژوهشــی  و 
450متــر مربــع کــه با گســترش 
60درصــدی ایــن فضــا رضایــت 
ــه  ــان را ب ــجویان و کارکن دانش

ــت. ــته اس ــراه داش هم
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ساخت کتابخانه دانشگاه
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بهسازی محوطه دانشگاهی به 
مساحت 400 متر مربع

ــم  ــان خان افزایــش ســرویس هــای بهداشــتی کارکن
ــی و 1  ــمه ایران ــمه )3 چش ــه 4 چش ــمه ب از 2 چش

چشــمه فرنگــی(
احــداث 4 چشــمه ســرویس بهداشــتی جدیــد ویــژه 
کارکنــان آقــا )3 چشــمه ایرانــی و 1 چشــمه فرنگی(
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ــوم  ــکده عل ــزی دانش ــگ آمی رن
ــع ــر مرب ــاحت 2100 مت ــه مس ــه ب پای

رنگ آمیزی و زیبا سازی سقف راهروی اصلی دانشگاه به مساحت 1100 متر 
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ــرح  ــرداری از دو ط ــره ب ــه به ــاره ب ــا اش ــور ب ــی ن ــر رضای دکت
میــز خدمــت الکترونیکــی و باشــگاه توانمنــدی اســتارت آپ هــا 
ــدی  ــگاه توانمن ــاح باش ــا افتت ــت: ب ــم گف ــی ق ــگاه صنعت در دانش
اســتارت آپ هــا بســتر جهــت ورود دانشــگاهیان بــه صنعــت محیــا 

شــده اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــی ق ــگاه صنعت ــس دانش ــه رئی در ادام
ــد،حمایت  ــی باش ــگاه م ــن دانش ــین ای ــی از مؤسس دکترالریجان
ــگاه  ــه دانش ــه جانب ــعه هم ــت توس ــئولین را جه ــایر مس وی و س

ــد. ــتار ش خواس
ــای  ــرفت ه ــه پیش ــاره ب ــن اش ــی ضم ــر الریجان ــان دکت در پای
افزایــش درآمدهــای  بــه  قــم  دانشــگاه صنعتــی  چشــمگیر 
ــی  ــای پژوهش ــروژه ه ــذب پ ــق ج ــگاه از طری ــی دانش اختصاص
دردانشــگاه تاکیــد کــرد وهمچنیــن قــول مســاعدت همــه جانبــه 
ــگاه در  ــن دانش ــکالت ای ــع مش ــت رف ــغ جه ــی دری ــت ب و حمای

ــعه را داد. ــال توس ح

ــال  ــگاه در ح ــامی: از دانش ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــرد ــم ک ــه خواهی ــه جانب ــت هم ــم حمای ــی ق ــعه صنعت توس

ــر  ــا ســفر دکت ــان ب ــط عمومــی دانشــگاه: همزم ــه گــزارش رواب ب
ــردم  ــده م ــالمی و نماین ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی رئی الریجان
قــم در مجلــس شــورای اســالمی بــه شــهر مقــدس قــم ،رئیــس 
دانشــگاه صنعتــی قــم بــا وی دیــدار و گفتگــو کــرد. در ایــن دیــدار 
ــتانی و  ــئولین اس ــه مس ــه جانب ــت هم ــی از حمای ــر الریجان دکت

ــر داد. ــم خب ــی ق کشــوری از دانشــگاه صنعت
ــم ،  ــدس ق ــهر مق ــه ش ــی ب ــر الریجان ــفر دکت ــا س ــان ب همزم
دکتــر رضایــی نــور بــا وی دیــدار و گفتگــو کــرد. در ایــن دیــدار 
دکتــر رضایــی نــور ضمــن معرفــی رشــته هــای دانشــگاه صنعتــی 
ــرد و  ــن قلمــداد ک ــک دانشــگاه کارآفری ــن دانشــگاه را ی ــم ، ای ق
ــژه  ــه وی ــه هــای قشــر جــوان ب ــن دغدغ گفــت: یکــی از بزرگتری
قشــر دانشــگاهی، معظــل بیــکاری اســت. در ایــن بیــن دانشــگاه 
صنعتــی قــم بــه عنــوان نخســتین دانشــگاه در کشــور بــا مطــرح 
و اجرایــی نمــودن طــرح همیــار صنعــت، تــا حــد زیــادی مشــکل 

اشــتغال دانشــجویان را مرتفــع کــرده اســت.
دکتــر رضایــی نــور بــا اشــاره بــه وجــود شــهرک هــای صنعتــی 
در شــهر قــم گفــت: بــا توجــه به نیــاز صنعــت اســتان دانشــجویان 
ــازار کار مــی  رشــته پلیمــر بــه صــورت صــد درصــدی جــذب ب
شــوند کــه ایــن مهــم عــالوه بــر اشــتغال زایــی، رشــد و شــکوفایی 

صنعــت اســتان را بــه همــراه داشــته اســت.
ــزه و  ــا انگی ــد و ب ــان هدفنمن ــه، کارکن ــوان و نخب ــاتید ج وی اس
دانشــجویان فعــال و پویــا را نقطــه اتــکای دانشــگاه صنعتــی قــم 
دانســت و افــزود: رفــع مشــکالت کشــور در زمــان تحریــم هــا یکی 
از وظایــف اصلــی دانشــگاه هــا به شــمار مــی رود. دانشــگاه صنعتی 
قــم بــا ارتبــاط هــر چــه بیشــتر بــا صنعــت اســتان،صنعتگران را در 

حــل معظــالت صنعتــی یــاری مــی نمایــد. 

حمایت رئیس مجلس شورای اسامی از دانشگاه صنعتی قم
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جشن دانش آموختگی دانشجویان صنعتی قم با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

پنجمیــن جشــن دانــش آموختگــی دانشــگاه صنعتــی قــم بــا 
حضــور معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیرعلوم،تحقیقــات و 
فنــاوری، جمعــی از مســئولین اســتانی و 110 نفــر از دانــش 
آموختــگان ایــن دانشــگاه بــه همــراه خانــواده هایشــان، بــه 
ــش  ــالن همای ــی در س ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــت مدیری هم

هــای شــهید آخونــدی ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
در ایــن مراســم دکتــر غفــاری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ضمــن افتتــاح حــوزه دفتر 
نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه، درمراســم پنجمیــن 
جشــن دانــش آموختگــی دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: ایــن 
روز یکــی از خاطــره انگیــز تریــن روزهــای زندگــی هــر فــرد 

تحصیــل کــرده ای اســت.
وی افــزود: افزایــش تعــداد دانــش آموختــه در جامعــه 
ــارغ  نشــانگر رشــد علمــی مطلــوب نیســت. در کشــورآمار ف
ــی  ــالت تکمیل ــی و تحصی ــع کارشناس ــالن در مقاط التحصی
بســیار بــاال اســت امــا پیشــرفت هــای علمــی کشــور تــا حــد 
اســتاندارد و مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد.ایــن نشــانگر ایــن 
مهــم اســت کــه جمعیــت دانشــگاهی بــرای پیشــرفت کشــور 

الزم هســت ولــی کافــی نیســت.
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دکتــر غفــاری گفــت: اگــر دانشــگاه هاعــالوه بــر تربیــت علمــی، در مقولــه هایــی چــون بینــش ، تعهــد و آگاهــی دانشــجویان ســرمایه 
گــذاری کننــد، بســتر را جهــت ارتقــای همــه جانبــه رشــد علمــی فراهــم کــرده انــد.

در ادامــه رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: بــا رایزنی هــای صــورت گرفتــه بــا دانشــگاه های مطــرح جهــان، دانشــگاه صنعتــی قــم 
ــل مــی شــود. ــی کشــور تبدی ــه یکــی از دانشــگاه های بین الملل ب

دکتررضایــی نــور در پنجمیــن آییــن فارغ التحصیلــی دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی قــم افــزود: بــرای تبدیل شــدن دانشــگاه صنعتــی 
قــم بــه یــک دانشــگاه بین المللــی تیــم ارزیابــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از زیرســاخت ها و تجهیــزات ایــن دانشــگاه بازدیــد 

بــه عمــل خواهنــد آورد.
وی اضافــه کــرد: دانشــگاه صنعتــی قــم بایــد بــه دانشــگاهی پیشــتاز و مرجــع در مباحــث مربــوط بــه صنعــت و علــم در ســطح کشــور 

تبدیــل شــود و ظرفیت هــای الزم بــرای ایــن منظــور در ایــن مرکــز علمــی فراهــم اســت.
دکتــر رضایــی نــور ادامــه داد: بــرای تبدیــل شــدن ایــن دانشــگاه بــه یکــی از دانشــگاه های مرجــع و مــورد اســتناد در ســطح ملــی و 

بین المللــی، تعامــالت و مذاکــرات مثبــت فراوانــی بــا دانشــگاه های معتبــر دنیــا و ملــی در دســت پیگیــری و انجــام اســت.
وی بیــان کــرد: بــا تبدیل شــدن ایــن دانشــگاه بــه دانشــگاهی بین المللــی بــه  زودی جــذب دانشــجویان خارجــی توســط ایــن دانشــگاه 

آغــاز خواهــد شــد.
وی در خصــوص معرفــی دانشــگاه صنعتــی قــم تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 23 رشــته تحصیلــی در ایــن دانشــگاه تدریــس می شــود، 

2 هــزار و 200 دانشــجو نیــز در ایــن دانشــگاه مشــغول تحصیــل هســتند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم ادامــه داد: عبــور از مــرز 3 هــزار دانشــجو تــا ســال 1400 و افزایــش اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه 

ــم اســت. ــی ق ــگاه صنعت ــم دانش ــای مه ــال 1402 از هدف گذاری ه ــا س ــه 120نفرت ــم ب ــی ق صنعت
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم همچنیــن اظهــار کــرد: راه انــدازی مرکــز توانمندســازی اســتارتاپ هــا و شــتاب دهنده های تقاضامحــور 

از اقدام هــای موفــق ایــن دانشــگاه در یــک ســال گذشــته بــوده اســت.
وی اضافــه کــرد: دانشــگاه صنعتــی قــم پذیــرای ایده هــای خالقانــه و نوآورانــه شــرکت های دانش بنیــان اســت، ایده هــای نوآورانــه بــا 

حمایت هــای دانشــگاه صنعتــی قــم می توانــد بــه ارزش افــزوده و تولیــد منجــر شــود.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از دانشجویان رتبه های برتر رشته های مختلف تقدیر و تشکر به عمل آمد.

شایان ذکر است استندآپ کمدی و برگزاری مسابقه های طنز از دیگر بخش های این مراسم خاطره انگیز بوده است.
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ــن دانشــگاه در ســال  ــارغ التحصیــالن ای ــه 80 درصــد  ف ــم از اشــتغال نزدیــک ب  معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی ق
ــر داد. جــاری خب

 دکتــر مرجانــی معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت:  امــروز  اشــتغال جوانــان بــه یکــی از مســائل اصلــی کشــور 
ــه ظرفیــت نیروهــای جــوان و  ــزوم حــل مســائل در داخــل کشــور بایــد ب ــا وجــود تحریــم هــای دشــمن و  ل تبدیــل شــده اســت. ب

متخصــص بیــش از پیــش اهمیــت داده شــود. 
وی افــزود:در ایــن برهــه از زمــان آمــوزش عالــی در رفــع معظــل بیــکاری وظیفــه خطیــری را عهــده دار اســت. پیمایــش مســیر شــغلی 
فــارغ التحصیــالن و پیگیــری دائمــی آن موضوعــی بــود کــه بــه صــورت پراکنــده در دانشــگاه ها انجــام مــی شــدتا اینکــه طــرح رصــد 
اشــتغال توســط وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری بــه صــورت سراســری انجــام شــد. بررســی ظرفیــت پذیــرش در رشــته های مختلــف 
، بازنگــری متــون درســی و آموزش هــای کاربــردی بــه دانشــجویان و برنامه ریــزی و سیاســتگذاری هــای جدیــد در آمــوزش عالــی از 

جملــه نتایــج بررســی  ایــن طــرح بــوده اســت.
ــته  ــک از رش ــر ی ــتغال ه ــت اش ــا وضعی ــه ب ــان در رابط ــه ذی نفع ــی بخشــی ب ــانی و آگاه ــام اطــالع رس ــاد نظ ــی ایج ــر مرجان دکت
هــای دانشــگاهی را ضــروری دانســت وتصریــح کــرد: ایجــاد ایــن نظــام باعــث شــفاف ســازی و آگاهــی بخشــی بــه دانــش آمــوزان و 
دانشــجویان مــی شــود کــه بــا رصــد آمــار و اطالعــات در خصــوص رشــته هــای آموزشــی مــی تواننــد بــا انتخــاب رشــته هــای صحیــح 

و آگاهانــه نــرخ بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی را کاهــش دهنــد.
ــا شــرکت دانشــگاه صنعتــی قــم در طــرح رصــد اشــتغال، مشــخص شــد میانگیــن اشــتغال در ایــن دانشــگاه در ســال  وی گفــت:  ب

گذشــته 72 درصــد و در ســال جــاری نزدیــک بــه 80 درصــد بــوده اســت.
معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: ایــن دانشــگاه در حــال توســعه بــا مطــرح و اجــرای طــرح همیــار صنعــت 
بــرای اولیــن بــار در کشــور توانســته اســت زمینــه اشــتغال حیــن تحصیــل را بــرای دانشــجویان فراهــم نمایــد. بــا توجــه بــه وجــود 
شــهرک هــای صنعتــی در اســتان قــم ایــن طــرح عــالوه بــر اشــتغال زایــی دانشــجویان، رونــق تولیــد در اســتان را نیــز بــه ارمغــان 

آورده اســت.
ــه عنــوان دانشــگاه هــای نســل ســوم کارآفرینــی و تولیــد ثــروت اســت. درایــن  وی افــزود: یکــی از اهــداف دانشــگاه صنعتــی قــم ب
راســتا دانشــگاه صنعتــی قــم بــا افتتــاح باشــگاه توانمنــدی اســتارت آپ هــا زمینــه را بــرای عملــی نمــودن ایــده هــای دانشــجویان 

فراهــم نمــوده اســت.

درخشش دانشگاه صنعتی قم در کارآفرینی و ایجاد اشتغال
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بــا حضــور رؤســای دانشــگاه صنعتــی قــم و جهــاد دانشــگاهی تفاهــم نامــه همــکاری 
فــی مابیــن ایــن دو مرکــز امضــا و دفتــر جهــاد در دانشــگاه صنعتــی قــم افتتــاح 

شــد.
همچنیــن طــی نشســت مشــترک، زمینه های همــکاری جهاد دانشــگاهی و دانشــگاه 
صنعتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و تفاهم نامــه همــکاری جهاددانشــگاهی قــم و 

دانشــگاه صنعتــی قــم در جهــت تقویــت همکاری هــا بــه امضــا رســید.
 در ایــن تفاهم نامــه بــه برگــزاری دوره هــای مختلــف آموزشــی و فرهنگــی کوتاه مدت 
توســط جهــاد دانشــگاهی برای دانشــجویان تأکید شــده اســت؛ همچنیــن زمینه های 

همکاری هــای مشــترک در مباحــث پژوهشــی و آموزشــی مــورد توافق قــرار گرفت.
ــه برگــزاری همایش هــا، کارگاه هــا  ــن تفاهم نامــه ، جهاددانشــگاهی ب ــر اســاس ای  ب

و ســمینارهای تخصصــی و آموزشــی اقــدام خواهــد کــرد.
ــی،  ــای علم ــترک از ظرفیت ه ــتفاده مش ــر اس ــن ب ــه همچنی ــن تفاهم نام  در ای
آموزشــی و فرهنگــی در راســتای انجــام اقدامــات و پژوهش هــا تأکیــد شده اســت.

از امضای تفاهم نامه همکاری تا افتتاح دفتر جهاد دانشگاهی در دانشگاه صنعتی قم 
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بــا توجــه بــه تحریــم هــای ظالمانــه دشــمن ملــت شــریف ایــران بــه ویــژه قشــر دانشــگاهی تحریــم و تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کردنــد. 
در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و مقابلــه بــا تحریــم هــا رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم از ســاخت تجهیــزات آزمایشــگاهی و برخــی دســتگاه 

هــای مــورد نیــاز کشــور در امــور صنعتــی بــه همــت اســاتید و دانشــجویان خبــرداد.
دکتررضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــا اشــاره بــه تحریــم هــای ظالمانــه دشــمن گفــت: بــا اتحــاد و همدلــی ملت،درایــت مقــام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( و بــا هوشــمندی قشــر دانشــگاهی مــی تــوان تهدیــد و تحریــم را بــه فرصــت تبدیــل کــرد و اســتقالل و 

آزادی ایــران اســالمی را بیــش از پیــش بــه رخ دشــمنان کشــید.
وی افــزود: در راســتای پیــروی از منویــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی و حــل مشــکالت در داخــل کشــور اقدامــات 
خوبــی در دانشــگاه صنعتــی قــم صــورت گرفتــه اســت. حــذف کاغــذ و انتشــار نشــریات الکترونیکــی و ایجــاد میــز خدمــت الکترونیکــی کــه 

بــا تازگــی بــا حضــور اســتاندار قــم بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
 دکتــر رضایــی نــور از اقدامــات اولیــه جهــت جــذب دانشــجویان خارجــی در ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه شــهرمقدس 
قــم بــه صــورت یــک جهــان شــهر مــی باشــد و طــالب زیــادی از کشــور هــای مختلــف در ایــن شــهر ســکونت دارنــد، فرصــت مناســبی اســت  

کــه  بــا جــذب دانشــجویان خارجــی عــالوه بــر بیــن المللــی شــدن دانشــگاه بــه اقتصــاد کشــور نیــز کمــک کــرد.
وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه طــرح هــای پژوهشــی اســاتید و دانشــجویان بایــد در راســتای رفــع نیــاز هــای کشــور باشــد ، تصریــح کــرد: دکتــر 
محمدصــادق محبــی از اســاتید هیــات علمــی گــروه مکانیــک دانشــگاه صنعتــی قــم بــرای اولیــن بــار در کشــور موفــق بــه ســاخت دســتگاه 

کشــش دو محــوری مســطح بــا قابلیــت  کنتــر ل عــددی و ظرفیــت هندســی شــده اســت.
 دکتــر رضایــی نــور گفــت: ایــن دســتگاه در  صنایــع خودروســازی، ورق کاری، پلیمــر، نســاجی، چــرم و مهندســی پزشــکی مــورد اســتفاده قرار 
مــی گیــرد. همچنیــن در انــدازه  گیــری و ترســیم ســطح تســلیم ناهمســانگرد، شــناخت رفتــار ناهمســانگرد پالســتیکی، ترســیم نمودارهــای 
حــد شــکل  دهــی )FLD(، شــناخت تابعیــت شــکل  پذیــری انــواع ورق هــا از مســیر کرنــش و شــناخت خــواص و رفتــار مکانیکــی انــواع پوســته 

هــا )پارچــه، چــرم، بافت هــای بایــو و ...( قابــل اســتفاده اســت.
ــک  محــوری و دو محــوری و  ــزود: قابلیــت انجــام تســت های ت ــن دســتگاه اف ــم در خصــوص ویژگــی هــای ای ــی ق رئیــس  دانشــگاه صنعت
بارگــذاری هــای کششی/کششــی، کششی/فشــاری و فشاری/فشــاری، طراحــی خــاص ســازه بــرای دســتیابی بــه بیشــترین صلبیــت و عــدم 
ــه و  ــردن نمون ــاز ک ــتن و ب ــت بس ــا جه ــک  ه ــه ف ــان ب ــی آس ــونده، دسترس ــم ش ــای تنظی ــه بخش ه ــان ب ــی آس ــی، دسترس ــر خمش لنگ

ــه ویژگــی هــای خــاص ایــن دســتگاه مــی باشــد.  ــه اجــزای متحــرک در فرآیندهــای تعمیــر و نگهــداری از جمل دسترســی آســان ب

وی افــزود: برنامــه بارگــذاری تســت هــای مختلــف و همچنیــن ذخیــره اطالعــات آن از طریــق یــک پنــل کاربــری مجهــز بــه 
HMI و نــرم افــزار رابــط کاربــری مخصــوص انجــام مــی شــود.

 وی گفت:عــالوه بــر ســاخت ایــن دســتگاه بــا همــت اســاتید و دانشــجویان بخشــی از تجهیــزات آزمایشــگاهی و کارگاهــی در 
داخــل دانشــگاه ســاخته مــی شــود، از جملــه تونــل بــاد و دســتگاه تســت خســتگی و...

ــه اینکــه دانشــگاه  ــا توجــه ب ــور در خصــوص فعــال ســازی دوره هــای آمــوزش هــای آزاد و مجــازی گفــت: ب دکتــر رضایــی ن
صنعتــی قــم یــک دانشــگاه کارآفریــن اســت ، مــی بایســت بســتر را جهــت جــذب دانشــجویان بــه بــازار کار آمــاده کنــد در ایــن 
خصــوص بــا ارتقــای مهــارت دانشــجویان از طریــق برگــزاری دوره هــای مــورد نیــاز آموزشــی آنهــا را جهــت ورود بــه صنعــت 
اســتان و کشــور آمــاده مــی کند.عــالوه بــر مهــارت آمــوزی دانشــجویان درآمدزایــی قابــل توجهــی هــم بــرای دانشــگاه خواهــد 

داشــت.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم از اقدامــات اولیــه و انجــام طــرح هــای مطالعاتــی در خصــوص تصفیــه فاضــالب دانشــگاه خبــر داد 
و افــزود: در حــال ارائــه و بررســی طــرح هــای مختلــف جهــت فرایندهــای فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی هســتیم کــه بــا 

کمتریــن هزینــه و زمــان بهتریــن طــرح را اجرایــی نماییــم.

نقش موثر دانشگاه صنعتی قم در مقابله با تحریم ها
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ضمــن برگــزاری هشــتمین کمیتــه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه بــه میزبانــی دانشــگاه صنعتــی قــم، بــا حضــور اســتاندار و رؤســای 
دانشــگاه هــای قــم، میــز خدمــت الکترونیکــی و باشــگاه توانمندســازی اســتارت آپ هــا )بتــا( در ایــن دانشــگاه افتتــاح شــد. 

بــا حضــور اســتاندار و رؤســای دانشــگاه هــای قــم میــز خدمــت الکترونیکــی دانشــگاه صنعتــی قــم افتتــاح شــد و ایــن دانشــگاه 
در راســتای اجرایــی نمــودن اقتصــاد مقاومتــی بــه باشــگاه دانشــگاه هــای الکترونیکــی بــدون کاغــذ پیوســت.

همچنیــن از اولیــن باشــگاه توانمنــد ســازی اســتارتاپ هــا )بتــا( بــا هــدف نقــش آفرینــی در توســعه صنعــت اســتان رونمایــی 
ــات  ــه خدم ــه، ارائ ــذاری اولی ــرمایه گ ــگ، س ــاوره و منتورین ــتراکی،آموزش، مش ــای کار اش ــاد فض ــا ایج ــگاه ب ــن باش ــد. ای ش

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــاور را ب ــای فن ــای واحده ــاری رشــد و ارتق ــی و اعتب ــی، مال ــی، حقوق مدیریت
در ادامــه هشــتمین کمیتــه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه اســتان بــه میزبانــی دانشــگاه صنعتــی قــم برگــزار شــد. اســتاندار قــم 
ســپس در جلســه کارگــروه اســتانی ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، طــی ســخنانی بــا تاکیــد بــر مســئولیت پذیــری مدیــران بــرای 
توســعه همــه جانبــه اســتان قــم اظهــار کــرد: حاکمیــت نگــرش سیســتمی و مدیریــت علمــی الزمــه تحقــق شــاخص هــای 

پیشــرفت اســت.
وی تقویــت ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه و کاربــردی نمــودن دانــش را ضــروری دانســت و افــزود: مدیــران اجرایــی، اســاتید 

دانشــگاهی و صنعتگــران خودشــان را بــی نیــاز از یکدیگــر مــی داننــد و ارتبــاط بیــن آنهــا بایــد تقویــت شــود.
ــا دانشــگاه هــا در محــل اســتانداری قــم را مــورد توجــه قــرار داد و تصریــح  ــدازی دفتــر ارتبــاط اســتانداری ب سرمســت راه ان
کــرد: تشــکیل اتــاق فکــر بیــن دانشــگاه هــا و اســتانداری در راســتای بهــره گیــری از ظرفیــت هــای علمــی و تحقیقاتــی آنهــا 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــم ک ــد زدی ــل کلی ــاه قب ــروژه« را ســه م ــک پ ــر دانشــگاه ی ــت: طــرح »ه ــت در اســتان گف ــی دول ــام عال مق

ــویم. ــه ش ــا مواج ــتقبال بیشــتر دانشــگاه ه اس
وی افــزود: دانشــگاه هــا بایــد بــر اســاس ماموریــت هایــی کــه دارنــد در کارگــروه هــای مختلــف فعــال شــوند و مدیریــت اســتان 

را در پیشــبرد اهــداف و برنامــه هــا در زمینــه هــای مختلــف از جملــه عمرانــی، اقتصــادی و بهداشــت و درمــان کمــک کننــد.
اســتاندار قــم همچنیــن بــا بیــان اینکــه بازدیــد میدانــی از دانشــگاه هــای اســتان قــم و نیــز واحدهــای صنعتــی در دســتور کار 
قــرار دارد گفــت: در راســتای پیشــبرد برنامــه هــای اســتان بایســتی ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه نیــز تقویــت شــود و مقــاالت 

پژوهشــی و پایــان نامــه هــای دانشــگاهی اســتان، بــر اســاس نیازهــای واقعــی واحدهــای صنعتــی نگاشــته شــوند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم ضمــن معرفــی دانشــگاه صنعتــی قــم بــه توانمنــدی هــای ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد. وی انتخــاب 
دانشــگاه صنعتــی قــم بــه عنــوان دبیــر خانــه هــای نانــو و کارگــروه اســتانی ارتبــاط بــا صنعــت در اســتان  را نشــانگر وظیفــه 
خطیــر ایــن دانشــگاه در رشــد صنعــت اســتان دانســت و افــزود: طــرح و اجــرای طــرح همیــار صنعــت بــرای اولیــن بــار در کشــور 
بــا هــدف اشــتغال زایــی و رونــق تولیــد، احــداث اولیــن مرکــز نــوآوری در منطقــه 4 آمــوزش عالــی از جملــه توانمنــدی هــای 

شــاخص دانشــگاه صنعتــی قــم مــی باشــد.
رضایــی نــور ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه را در رونــق تولیــد بــه ویــژه در زمــان تحریــم هــا بســیار مهــم قلمــداد کــرد و شناســایی 
مشــکالت صنایــع اســتان، ایجــاد ســامانه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه )کافــه صنعــت( جهــت ارتبــاط مســتقیم و بــی واســطه 

صنعــت گــران بــا اســاتید دانشــگاه را از جملــه اقدامــات خــاص دانشــگاه جهــت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه دانســت.

آغاز بهره برداری از دو طرح الکترونیکی سازی میز خدمت و باشگاه توانمندسازی استارت آپ ها )بتا( در دانشگاه صنعتی قم
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بــا توجــه بــه ارتقــای کمــی و کیفــی دانشــگاه صنعتــی قــم، 
اقدامــات اولیــه جهــت فعالیــت ایــن دانشــگاه در حــوزه بیــن 
الملــل در حــال انجــام اســت. در ایــن راســتا  دکتــر احمــد 
زاده معــاون مدیــر کل امــور دانشــجویان غیــر ایرانــي از ایــن 

دانشــگاه بازدیــد کــرد.
ــاتید  ــم اس ــی ق ــگاه صنعت ــس دانش ــور رئی ــی ن ــر رضای دکت
ــالق را  ــجویان خ ــد و دانش ــان هدفمن ــوان و نخبه،کارکن ج
ــا توجــه  ــزود: ب ــن دانشــگاه دانســت و اف از ســرمایه هــای ای
بــه شــرایط اســتراتژیک شــهر مقــدس قــم بــه ویــژه حضــور 
ــل توجــه در دانشــگاه  طــالب خارجــی و پتانســیل هــای قاب
صنعتــی قــم، توانایــی فعالیــت در حــوزه بیــن الملــل را داریم.

 از لحــاظ علمــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی قــم بــه عنوان 
ــوآوری  ــز ن ــی باشــد. مرک ــوی اســتان م ــه ســتاد نان دبیرخان
ایــن دانشــگاه بــا دوازده طــرح نوآورانــه در ســطح منطقــه 4 
آمــوزش عالــی متمایــز اســت. بــا افتتــاح باشــگاه توانمنــدی 
هــای اســتارت آپ هــا زمینــه جهــت پژوهــش، کارآفرینــی و 

اشــتغال زایــی دانشــجویان فراهــم شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم افــزود: کلیــه آزمایشــگاه 
هــا و کارگاه هــای دانشــگاه از لحــاظ فضــای فیزیکــی و 
تجهیــزات آزمایشــگاهی ارتقــا یافتــه اســت. همچنیــن جهــت 
ســهولت مدیریــت آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــا و رفــاه حــال 
دانشــجویان،مجتمع ســازی آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــا 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص

ــم در  ــی ق ــگاه صنعت ــرق دانش ــگاه ب ــزود: آزمایش وی اف
اســتان نمونــه و کارآمــد اســت. همچنیــن اقدامــات اولیــه 
جهــت راه انــدازی آزمایشــگاه کالیبراســیون نیــز صــورت 

گرفتــه اســت .
ــاختمان در دانشــگاه  ــروه فضــا و س وی از تشــکیل کارگ
ــا و  ــگاه ه ــازی آزمایش ــع س ــزود: مجتم ــر داد و اف خب
ــات  ــاوری اطالع ــز فن ــه، مرک ــازی کتابخان کارگاه ها،بازس
و  بــرق  مهندســی،  و  فنــی  ارتباطات،دانشــکده  و 
کامپیوتر،حــوزه معاونــت دانشــجویی و فرهنگی،حــوزه 
معاونــت آموزشــی و پژوهشــی و... بــا برنامــه ریــزی هــای 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــق ص ــبات دقی ــژه و محاس ِوی

 دانشگاه صنعتی قم در راه بین المللی شدن
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ــازمان  ــا س ــکاری ب ــترش هم ــور از گس ــی ن ــر رضای دکت
ــگاهی،  ــاد دانش ــه ای،جه ــی و حرف ــی، فن ــام مهندس نظ
ــر داد  ــوآوران خب ــگران و ن ــت از پژوهش ــدوق حمای صن
ــت  ــار صنع ــرح همی ــرای ط ــه اج ــه ب ــا توج ــزود: ب و اف
ــی  ــگاه صنعت ــط دانش ــور توس ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
قم،مهــارت آمــوزی دانشــجویان جهــت ورود بــه بــازار کار 
بســیار مهــم و ضــروری اســت کــه بــا برگــزاری دوره های 
مهارتــی مختلــف بیــش از 80 درصــد دانــش آموختــگان 

ــد. ــازار کار شــده ان ــن دانشــگاه جــذب ب ای

ــدی  ــای 40 درص ــم از ارتق ــی ق ــگاه صنعت ــس دانش رئی
بودجــه عمومــی دانشــگاه بــا حمایــت مســئولین اســتانی 
ــی،  ــک دارای ــه تمل ــزود: بودج ــر داد و اف ــوری خب و کش
تجهیــز و تعمیــر دانشــگاه بــه میــزان 250 درصــد رشــد 
داشــته اســت. همچنیــن بــا تجهیــز آشــپزخانه دانشــگاه 
ــد و بهســازی ســالن غذاخــوری،  ــه وســایل طبــخ جدی ب
در ایــن زمینــه در گــروه دانشــگاه هــای ســطح یــک قــرار 

داریــم.

وی میــز خدمــت الکترونیکی ،انجــام کلیه 
فرآیندهــا بــه صــورت الکترونیکی،احــداث 
ــز محاســبات ســریع، کســب مجــوز  مرک
ــی و  ــد کم ــگاه ، رش ــب دانش ــار کت انتش
کیفــی کتابخانــه دانشــگاه را از جملــه 
دیگــر فعالیــت هــای دانشــگاه طــی یــک 

ســال اخیــر دانســت.
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ــت  ــور در بهش ــا حض ــم ب ــی ق ــگاهیان صنعت ــویم، دانش ــی ش ــک م ــینی نزدی ــوعای حس ــه تاس ــه ب ــی ک در حال
ــد. ــت کردن ــد بیع ــرم تجدی ــع ح ــهدای مداف ــین )ع( وش ــام حس ــهیدان ام ــاالر ش ــید و س ــا س ــه ب معصوم

ــالم  ــت االس ــگاه، حج ــس دانش ــور رئی ــی ن ــر رضائ ــور دکت ــا حض ــم ب ــی ق ــگاهیان صنعت ــزاداری دانش ــته ع دس
والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نمایندگــی دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و جمعی 
از کارکنــان پیــاده از درب ورودی دانشــگاه بــه ســمت بهشــت معصومــه حرکــت کردنــد و بــا قرائــت زیــارت عاشــورا، 
ــع حــرم  ــام حســین )ع( و شــهدای مداف ــا ســید و ســاالر شــهیدان ام ــی ب ــور شــهدا و نوحــه خوان ــی قب غبارروب

تجدیــد بیعــت کردنــد.
ــن روزهــا کــه  ــن مراســم گفــت: در ای ــان جهــت برگــزاری ای ــور ضمــن تشــکر از بســیج کارکن ــی ن ــر رضای دکت
ــام  ــام ام ــلفه قی ــا فس ــتر ب ــه بیش ــر چ ــنایی ه ــا آش ــدوارم ب ــت ،امی ــش اس ــین)ع( و یاران ــام حس ــه ام ــق ب متعل
حســین)ع( و پاســداری از آرمــان هــای امــام راحــل )ره( و شــهدای انقــالب و مدافــع حــرم زمینــه را بــرای ظهــور 

ــم بشــریت آمــاده کنیــم. منجــی عال

تجلی عشق و ارادت دانشگاهیان صنعتی قم به شهدا
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دکتــر رضایــی نــور ضمــن خداقــوت بــه جهادگــران در خصــوص اهمیــت برگــزاری ایــن اردوهــا گفــت: هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن 
ــه مناطــق محــروم اســت. ــی و خدمات رســانی ب ــوع دوســتی ،محرومیت زدای ــا  ن اردوه

وی افــزود: گــروه جهــادی آل طــه بــا فعالیــت هــای چشــمگیری کــه در مناطــق محــروم داشــته اســت بــه عنــوان گــروه جهــادی مطــرح 
در اســتان و کشــور شــناخته شــده اســت کــه بــی شــک ایــن مهــم یکــی از افتخــارات دانشــگاه صنعتــی قــم محســوب مــی شــود.

ــارز اردوهــای  ــه  ترویــج اردوهــای جهــادی گفــت: شــاخص ب ــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص توجــه ب ــا اشــاره ب وی ب
جهــادی تربیــت جوانــان انقالبــی و والیتمــدار اســت کــه بــا بصیــرت، آگاهــی و کاردانــی خــود فــردای ایــران اســالمی را خواهنــد ســاخت.

ــزود:   ــری دانســت و اف ــه ایثارگ ــت روحی ــادی را تقوی ــای جه ــرکات اردوه ــی از ب ــز یک ــن نی ــی مبی حجــت االســالم والمســلمین قربان
ــروز در  ــه ام ــی ک ــت .عزیزان ــری اس ــه ایثارگ ــت روحی ــس و تقوی ــت نف ــازی، تربی ــرای  خودس ــبی ب ــت مناس ــادی فرص ــای جه اردوه
اردوهــای جهــادی مشــغول فعالیــت هســتند،فردا ممکــن اســت در پســت هــای مدیریتــی و یــا مشــاغل حســاس قــرار گیرنــد، آنهــا در 
ایــن اردوهــای جهــادی کمــک بــه هــم نــوع، وطــن دوســتی و از خودگذشــتگی را یــاد گرفتنــد و زمینــه ایــن را دارنــد کــه مدیرانــی 

ــرای جامعــه باشــند. موفــق و الیــق ب
وی افــزود: اردوهــای جهــادی زمینــه ســاز تربیــت نفــس اســت. جهادگــران مــا در اردوهــای جهــادی از منافــع مــادی، راحــت طلبــی و 
حتــی تفریحــات خــود مــی گذرنــد تــا بــا زحمــات خــود رفــاه و آرامــش را در مناطــق محــروم کشــور ایجــاد کنند.بــی شــک آنهــا مــی 

تواننــد بســتر ســازایجاد فضایــی آرام در جامعــه باشــند و دوســتی مــردم را بــا دیــن ترویــج دهنــد.
شایان ذکر است چهاردهمین اردوی جهادی آل طه 17 الی 28 تیر ماه برگزار شد .

ــی و فرهنگــی  ــم در مناطــق ســیل زده ی اســتان لرســتان در حــال فعالیــت هــای عمران گــروه جهــادی آل طــه دانشــگاه صنعتــی ق
ــد از ایــن اردو،گــروه جهــادی آل طــه را یکــی از افتخــارات دانشــگاه دانســت. هســتند. رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم ضمــن بازدی

گــروه جهــادی آل طــه دانشــگاه صنعتــی قــم در روســتاهای حیــات الغیــب و چشــمه زمــزم منطقــه چگینــی از مناطــق ســیل زده اســتان 
لرســتان حضــور پیــدا کردنــد و هــم اکنــون در حــال انجــام فعالیــت هــای عمرانــی و فرهنگــی در ایــن روســتاها مــی باشــند.

فوندانســیون ریــزی  و آرماتوربنــدی ســه بــاب منــزل مســکونی و  ترمیــم مســاجد و منــازل مســکونی آســیب دیــده در روســتاهای حیــات 
الغیــب و چشــمه زمــزم از جملــه فعالیــت هــای گــروه جهــادی آل طــه دانشــگاه صنعتــی قــم مــی باشــد

ایــن گــروه جهــادی بــا حضــور 36 نفــر از جهادگــران دانشــگاه صنعتــی قــم بــا توزیــع پوشــاک در بیــن ســیل زدگان و برگــزاری کالس 
هــای آموزشــی، فرهنگــی و تربیتــی در حــال خدمــت رســانی بــه  ســاکنان  روســتاهای حیــات الغیــب و چشــمه زمــزم مــی باشــند.

 دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم و حجــت االســالم والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم 
رهبــری در ایــن دانشــگاه از فعالیــت هــای جهادگــران گــروه جهــادی آل طــه بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.

همت و تاش گروه جهادی آل طه جهت ساخت خانه برای سیل زدگان
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جذب  اعضای هیئت علمی جدید، در دانشگاه صنعتی قم

جناب آقای روح اهلل بختیاری گروه 
مهندسی عمران

جناب آقای مجید محمدی
گروه مهندسی انرژی

 جناب آقای محمد رضا فتح االهی
گروه مهندسی برق

جناب آقای مصطفی باغ شیخی
گروه مهندسی انرژی

جناب آقای  دکتر مهدی تسخیری
گروه مهندسی برق

جناب آقای میثم یادگاری گروه 
مهندسی برق

رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم از جــذب 9 ضــو هیــات علمــی جدیــد مجــرب بــا هــدف ارتقــای علمــی و پژوهشــی ایــن دانشــگاه 
داد. خبر 

دکتــر رضایــی نــور گفــت: کلیــه مراحــل قانونــی جهــت جــذب 9 عضــو جدیــد هیــات علمــی انجــام شــده اســت کــه بــا آغــاز 
ســال تحصیلــی جدیــد مشــغول بــه کار مــی شــوند.

جناب آقای هادی حیدری
گروه مهندسی مکانیک

سرکارخانم نرگس صادق زاده
گروه مهندسی برق

جناب آقای سعید فاخته
گروه مهندسی برق
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جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه صنعتی قم 

جشــن ازدواج دانشــجویی بــه همــت دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی قــم بــا حضــور 
33 زوج دانشــجو بــا حضــور  مســئولین دانشــگاه و حجــت االســالم والمســلمین مستشــاری رئیــس  نهــاد 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه آزاد اســالمی قــم در ســالن همایــش هــای شــهید آخونــدی 

دانشــگاه برگــزار شــد.
 در ابتــدا ســخنرانی دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه،حجت االســالم والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن 
ــا  ــاری ب ــلمین مستش ــالم والمس ــت االس ــگاه و حج ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــر نه ــئول دفت مس

ــه هنــگام انجــام شــد. ــه و ب محوریــت ازدواج آگاهان
مســابقه بیــن زوجیــن بــا هــدف همسرشناســی،قرائت خطبــه عقــد بــرای یکــی از زوجیــن و اهــدای جوایــز 

از دیگــر برنامــه هــای ایــن جشــن بــوده اســت.
ــه حــرم حضــرت معصومــه )س( مشــرف  در پایــان نیــز 33 زوج جهــت زیــارت و صــرف شــام تبریکــی ب

شــدند.
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ــارات  ــدازی انتش ــاوری از راه ان ــی و فن ــور پژوهش ــر ام مدی
دانشــگاه صنعتــی قــم خبــر داد. دکتــر حیــدری مدیــر امــور 
ــگاه  ــارات دانش ــت: انتش ــگاه گف ــاوری دانش ــی و فن پژوهش
صنعتــی قــم بــا پیگیــری هــای مســتمر ریاســت دانشــگاه و 
حــوزه مدیریــت پژوهــش و فنــاوری پــس از اخــذ مجوزهــای 
الزم از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه صــورت رســمی 

ــد. ــدازی ش راه ان
وی افــزود: ایــن انتشــارات در راســتای برنامه هــای دانشــگاه، 
بــرای ایجــاد تســهیالت الزم در امــر نشــر آثــار علمــی اعضای 
هیــات علمــی و دیگــر پژوهشــگران بــه شــرط انجــام مراحــل 
داوری بــه صــورت مکتــوب و الکترونیکــی فعــال خواهــد شــد.

ــش و  ــرز دان ــترش م ــگاه، گس ــی دانش ــور پژوهش ــر ام مدی
ــگران،  ــجویان و پژوهش ــی دانش ــای علم ــن نیازمندی ه تامی
تامیــن منابــع درســی بــه روز دانشــگاهی، ترویج دســتاورهای 
علمــی و پژوهشــی و تســهیل در دســتیابی بــه آثــار پژوهشــی 
ــن  ــات علمــی و دیگــر پژوهشــگران را از مهمتری اعضــای هی

اهــداف ایــن انتشــارات برشــمرد.

دکتــر حیــدری بــا اشــاره بــه رشــد مناســب تعــداد کتــاب هــای چــاپ شــده توســط اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه در چنــد 
ســال گذشــته ابــراز امیــدواری کــرد بــا آغــاز بــه کار انتشــارات دانشــگاه صنعتــی قــم شــاهد ارتقــای هــر چــه بیشــتر آثــار 

چاپــی و پژوهشــی دانشــگاه باشــیم.
 وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ محیــط زیســت و برنامه هــای جــدی دانشــگاه صنعتــی قــم در راســتای توســعه 
ــی  ــورت الکترونیک ــه ص ــی ب ــار علم ــار آث ــتای انتش ــالش در راس ــام ت ــزود: تم ــازگار، اف ــای زیست  س ــا و فناوری ه فرآینده
جهــت کاهــش اســتفاده از کاغــذ و تســهیل در دسترســی عالقه منــدان را بــه کار خواهیــم گرفــت. وی بیــان داشــت: بــه ایــن 
منظــور، راه انــدازی ســامانه فــروش الکترونیکــی آثــار انتشــارات دانشــگاه صنعتــی قــم از برنامه هــای آتــی مدیریــت پژوهــش 

و فنــاوری دانشــگاه خواهــد بــود.

انتشارات دانشگاه صنعتی قم راه اندازی شد
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همزمــان بــا روز کارمنــد از کارکنــان ایــن دانشــگاه تقدیــر شــد. رئیــس 
دانشــگاه صنعتــی قــم ارتقــای ایــن دانشــگاه بــدون همدلــی و همــکاری 

کارکنــان آن میســر نمــی شــود.
در ایــن مراســم دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم ضمــن 
تبریــک هفتــه دولــت و روزکارمنــد نقــش کارکنــان را در پیشــبرد اهداف 
دانشــگاه مهــم و حیاتــی خوانــد و افــزود: طــی یــک ســال اخیــر شــاهد 
ــت و  ــدون هم ــه ب ــم ک ــوده ای ــگاه ب ــت در دانش ــیار مثب ــوالت بس تح

تــالش کارکنــان میســر نمــی شــد.
وی افــزود: بازســازی 5 هــزار متــر مربــع از دانشــگاه صنعتــی قــم تحــول 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــت. 4 ه ــرده اس ــاد ک ــگاه ایج ــن دانش ــادی را در ای زی
تعمیــرات و زیبــا ســازی چهــره جدیــدی را در دانشــگاه بــه وجــود آورده 
اســت. همچنیــن ورود دانشــگاه صنعتــی قــم بــه باشــگاه دانشــگاه هــای 
الکترونیکــی و انجــام کلیــه امــور دانشــگاه بــه وســیله اتوماســیون اداری 
و میــز خدمــت الکترونیکی،افتتــاح باشــگاه توانمنــد ســازی اســتارت آپ 
ــر مــی  ــاه اخی ــد م ــن دانشــگاه در چن ــه پیشــرفت هــای ای ــا از جمل ه

باشــد.
دکتــر رضایــی نــور ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات کلیــه کارکنــان، 
ــت  ــانی آن دانس ــع انس ــه ای را مناب ــر مجموع ــد ه ــای رش ــور و بن مح
وافــزود: امیــدوارم در ســایه همدلــی و همراهــی یکایــک شــما عزیــزان 

شــاهد پیشــرفت روزافــزون دانشــگاه صنعتــی قــم باشــیم.
در ادامــه دکتــر مرجانــی معــاون اداری و مالــی دانشــگاه صنعتــی 
ــه اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن  قــم، ضمــن تبریــک روز کارمنــد ب
ــتم  ــزود: سیس ــت. وی اف ــان پرداخ ــال کارکن ــاه ح ــت رف ــت جه معاون
یکپارچــه صــدور احــکام، برگــزاری دوره هــای ضمــن خدمــت کارکنــان، 
ــک  ــق بان ــان از طری ــوق کارکن ــت حق ــه کارمندی،پرداخ ــذ شناس اخ
مرکزی،تبدیــل وضعیــت کارکنــان واجــد شــرایط از کارمعیــن بــه 
ــی  ــت اداری و مال ــه درمعاون ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــی از جمل پیمان

ــد. ــی باش ــان م ــای کارکن ــاه و ارتق ــت رف جه
ــابقه  ــگاه،اجرای مس ــه دانش ــات رئیس ــور هی ــا حض ــخ ب ــش و پاس پرس
طنــز، عکــس یــادگاری و.... از جملــه دیگــر بخــش هــای ایــن مراســم 

ــوده اســت. ب

تقدیر از کارکنان دانشگاه صنعتی قم به مناسبت روز کارمند
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دانشــگاه صنعتــی قــم  در زمینــه مدیریــت ســبز و کاهــش مصــرف انــرژی اقدامــات بســیاری را  انجــام داده اســت، بــه نوعــی کــه در بیــن دانشــگاه 
هــای در حــال توســعه بــه عنــوان دانشــگاه مــروج صنعــت ســبز شــناخته شــده اســت.

 بــا توجــه بــه اهمیــت محیــط زیســت ،طبــق اصــل 90 قانــون اساســی کشــور ، حفاظــت محیــط زیســت کــه نســل  امــروز و نســل هــاي بعــد بایــد 
ــا  در آن حیــات اجتماعــي رو بــه رشــدي داشــته  باشــند، وظیفــه عمومــي تلقــي مي گــردد. از ایــن رو فعالیــت هــاي اقتصــادي وغیــر آن کــه ب
آلودگــي محیــط زیســت یــا تخریــب غیرقابــل جبــران آن  مالزمــه پیــدا کنــد، ممنــوع اســت . همچنیــن در راســتای سیاســت کلــی وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری مبنــی بــر ایجــاد دانشــگاه هــای نســل ســوم )ماموریــت گــرا و کارآفریــن(، دانشــگاه صنعتــی قــم بــا بررســی نیازهــای فنــی 
و صنعتــی اســتان، شناســایی خالهــای موجــود در کشــور و بــا تکیــه بــر پتانســیل هــا و توانمنــدی هــای خــود، در زمینــه توســعه فنــاوری هــای 

زیســت ســازگار ماموریــت گــرا شــده اســت.
ــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم از جملــه اقدامــات شــاخص دانشــگاه در حــوزه مدیریــت ســبز را کنتــرل   در ایــن خصــوص دکتــر رضایــی ن
ــا هوشمندســازی موتورخانــه هــای دانشــگاه  دانســت و افــزود: بــر اســاس زمــان مصــرف،  سیســتم هــای حرارتــی، برودتــی و تهویــه مطبــوع ب
دمــا بــه صــورت اتوماتیــک کــم و زیــاد و در روزهــای تعطیــل خامــوش مــی شــود کــه در مصــرف انــرژی تــا حــدود 45 درصــد صرفــه جویــی 

مــی شــود.
وی مجتمــع ســازی سیســتم گرمایــش و ســرمایش بــا اســتفاده از دســتگاه 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــر از اقدام ــی دیگ ــا را یک ــکده ه ــر در دانش ــر واش ای
ــه  ــا توج ــتگاه ب ــن دس ــت: ای ــت و گف ــبز دانس ــت س ــتای مدیری در راس
ــودن و  ــر نم ــی فیلت ــا توانای ــی( ب ــار فصل ــش) چه ــرمایش و گرمای ــه س ب
پاکســازی هــوا از آلودگــی و افزایــش رطوبــت تــا 40 درصــد مصــرف انــرژی 

را کاهــش مــی دهــد.
 دکتــر رضایــی نــور بــه اقــدام مهــم دانشــگاه صنعتــی قــم در زمینــه کنترل 
تجهیــزات اداری و بهــره گیــری از مانیتورهــاي ال ســي دي کــم مصــرف 
اشــاره کــرد و گفــت:  نصــب و اجــراي سیســتم اتوماســیون اداري ،انجــام 
مکاتبــات بــه صــورت الکترونیکــي حتــی میــز خدمــت الکترونیکــی کــه بــه 
تازگــی توســط اســتاندار در دانشــگاه افتتــاح شــده اســت، ایــن دانشــگاه را 
بــه باشــگاه دانشــگاه هــای الکترونیکــی بــدون کاغــذ ســوق داده اســت کــه 
بــا تحقــق ایــن مهــم بیــش از 90 درصــد اســتفاده از کاغــذ کاهــش یافتــه 

اســت و مبلــغ قابــل توجهــی نیــز صرفــه جویــی مــی شــود.
ــه افزایــش مخاطــرات زیســت محیطــی، فرهنــگ ســازی  ــا اشــاره ب وی ب
ــا را بســیار مهــم و ضــروری قلمــداد کــرد  ــه توســط دانشــگاه ه در جامع
ــرژی را  ــرف ان ــح مص ــای صحی ــگاه الگوه ــم در دانش ــد بتوانی ــزود: بای و اف
نهادینــه کنیــم. در ایــن راســتا دانشــگاه صنعتــی قــم بــا فرهنــگ ســازی 
ــن ادارات  ــرق در بی ــزی ب ــر در ممی ــام برت ــه کســب مق ــق ب مناســب موف

اســتان شــده اســت .
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــا اشــاره بــه اهمیــت نقشــه کشــی ســاختمان در مدیریــت ســبز گفــت: ضمــن نوســازی بخــش هــای مهــم دانشــگاه، تعبیــه 
پنجــره جهــت اســتفاده از نــور طبیعــی در طــول روز،اســتفاده از المــپ هــایLED کــم مصــرف بــه جــای المــپ هــای SMD، اســتفاده از پنجــره هــای دوجــداره 

از دیگــر اقدامــات موفــق ایــن دانشــگاه در زمینــه مدیریــت ســبز بــوده اســت.

وی بــا اشــاره بــه کمبــود آب تصریــح کــرد: ایــران هم اکنــون در حــال تجربــه مشــکالت جــدی آب اســت. خشک ســالی های مکــرر تــوأم بــا برداشــت بیــش از 
حــد آب هــای ســطحی و زیرزمینــی از طریــق چاه هــای عمیــق، وضعیــت آب کشــور را بــه ســطح بحرانــی رسانده اســت. در راســتای صرفــه جویــی در مصــرف 
آب در دانشــگاه صنعتــی قــم اســتفاده از شــیرهای چشمی،توســعه فضــای ســبز بــا آبیــاری قطــره ای، نصــب وســایل کاهنــده فشــار بــر شــیرهای آب،اســتفاده 
از چمــن مصنوعــی بــه جــای چمــن طبیعــی صــورت گرفتــه اســت. وی ادامــه داد: عــالوه بــر تفکیــک زبالــه هــای خشــک و تــر در محــل هــای پــر تــردد در 
دانشــگاه و برگــزاری دوره هــای مدیریــت پســماند،با توجــه بــه اقلیــم گــرم و خشــک اســتان قــم، طــرح آب شــیرین کــن هــای خورشــیدی مجهــز بــه پمــپ 
خــال، نانــوذرات و انــرژی زمیــن گرمایــی دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی قــم در مســابقه طــرح هــا و ایــده هــای آب، محیــط زیســت و انــرژی )آمــا( پژوهشــکده 
علــوم و فنــاوری انــرژی دانشــگاه صنعتــی شــریف از میــان 50 طــرح مقــام دوم را کســب نمــوده و اقدامــات اولیــه جهــت اجرایــی نمــودن ایــن طــرح در دســت 

اقــدام اســت. 
 دکتــر رضایــی نــور بــا توجــه بــه مدیریــت ســبز و توســعه پایــدار از آمــاده ســازی چشــم انــداز مدیریــت ســبز در ایــن دانشــگاه خبــر داد و افــزود: نصــب پنــل 
هــا و اجــراي سیســتم آبگرمکــن هــاي خورشــیدي بــراي خوابــگاه هــا، نصــب توربینهــای  بــادی از جملــه اقدامــات آتــی ایــن دانشــگاه در اســتفاده از فنــاوری 

هــای پــاک و انــرژی هــای تجدیــد پذیــر اســت.

دانشگاه صنعتی قم،مروج صنعت سبز
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دومیــن کارگاه دانــش افزایــی کارکنــان دانشــگاه صنعتــی قــم بــا حضــور خانــواده ایشــان بــه همــت دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه در مجتمــع فرهنگــی فــردوس وســف برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن کارگاه دکتــر رضایــی نــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم ضمــن تشــکر از حجــت االســالم والمســلمین دکتــر قربانــی 
ــه تحریــم هــای خصمانــه دشــمن  ــا اشــاره ب مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه جهــت برگــزاری ایــن کارگاه، ب
خودبــاوری را مهــم تریــن عامــل رشــد کشــور دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه وضعیــت جغرافیایــی کشــور و وجــود معــادن و منابــع 
طبیعــی ،ایــران اســالمی مــی توانــد بســیار مســتقل و بــی نیــاز از حمایــت و کمــک ســایر کشــورها باشــد. فقــط مــی بایســت تــک 
تــک افــراد جامعــه بــه نقــش مهــم و اساســی خــود در کشــور واقــف باشــند. در ایــن برهــه از زمــان ملــت شــریف ایــران مــی تواننــد 

مشــکالت کشــور را بــا وحــدت و خودبــاوری در داخــل کشــور رفــع نماینــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام ادیــان بــر پایــه اخــالق بنــا نهــاده شــده انــد، افــزود: اگــر هــر کــدام از مــا ایرانیــان در جایــی کــه قــرار 
گرفتــه ایــم بــا امیــد و  عشــق کار و وظیفــه خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهیــم، مســیر پیشــرفت همــه جانبــه کشــور را 

همــوار کــرده ایــم. بــی شــک رشــد و شــکوفایی دانشــگاه صنعتــی قــم نیــز بــا ایــن روش محقــق مــی گــردد.
در ادامــه حجــت االســالم والمســلمین دکتــر قربانــی بــا اشــاره بــه آیــات قــرآن کریــم گفــت: دیــن مبیــن اســالم انســان هــا را بــه 
زندگــی پــاک فــرا مــی خوانــد. زندگــی مــا بایــد براســاس حیــاة طیبــه باشــد. در حیــاة طیبــه مومنیــن بــه فکــر یکدیگــر هســتند.

وی عوامــل مثبــت و منفــی مؤثــر بــر نیازهــای انســانی از دیــدگاه قــرآن کریــم را مــورد بررســی قــرار داد و گفــت: معنویــت در محیــط 
کار از مفاهیــم جدیــدي اســت کــه در ســالیان اخیــر در ادبیــات مدیریــت و کار در غــرب ظهــور کــرده اســت و حتــی از آن بــه عنــوان 
پارادایمــی جدیــد نیــز یــاد میشــود. ورود مفاهیمــی همچــون اخــالق، حقیقــت، بــاور بــه خــدا یــا نیرویــی برتــر، درســتکاري، وجــدان، 

رادمردي،
گذشــت، اعتمــاد، بخشــش، مهربانــی، احساســات، مالحظــه، معناجویــی در کار، همبســتگی بــا همکاران،تشــویق همــکاران، احســاس 
صلــح، هماهنگــی، نــوع دوســتی، و... حکایــت از ظهــور پارادایــم جدیــدي داردکــه بــه پارادایــم معنویــت، موســوم اســت کــه بایــد در 

زندگــی کاری و اجتماعــی مــا بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد.

کوهنــوردی و برگــزاری جلســات صمیمانــه کاری از جملــه دیگــر بخــش هــای دومیــن کارگاه دانــش افزایــی کارکنــان دانشــگاه صنعتــی 
ــوده اســت. قم ب

برگزاری دومین کارگاه دانش افزایی کارکنان دانشگاه صنعتی قم
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 هشــتمین دوره معرفــت افزایــی اســاتید دانشــگاه صنعتــی قــم بــا حضــور خانــواده ایشــان بــه همــت دفتــر نهــاد مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه در مجتمــع فرهنگــی فــردوس وســف برگــزار شــد.

ــت و تشــکر از حجــت االســالم  ــه والی ــک ده ــم ضمــن تبری ــی ق ــور رئیــس دانشــگاه صنعت ــی ن ــر رضای ــن دوره دکت در ای
والمســلمین دکتــر قربانــی مبیــن مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه جهــت برگــزاری ایــن دوره، گفــت: 
بــی شــک طبــق فرمــوده امــام خمینــی )ره( دانشــگاه کارخانــه انســان ســازی اســت و ایــن وظیفــه قشــر دانشــگاهی را بســیار 

خطیــر کــرده اســت.
وی افــزود: یکــی از وظایــف مهــم دانشــگاه هــا هویــت ســازی بــا محوریــت تمــدن اســالمی،اخالق اســالمی، معرفــت شناســی 
دینــی و اندیشــه هــای امــام خمینــی مــی باشــد. اگــر ایــن هویــت ســازی بــه درســتی انجــام شــود فــرار مغزهــا نیــز کمتــر 

مــی شــود و بــا عــرق ملــی ،اتحــاد و همدلــی بیشــتر مشــکالت کشــور درون خــود کشــور حــل میشــود.
دکتــر رضایــی نــور بــا اشــاره بــه حضــور کارکنــان و اســاتید جــوان در دانشــگاه صنعتــی قــم گفــت: ایــن دانشــگاه پتانســیل 
ایــن را دارد کــه تــا ســال 1402 در زمــره 10 دانشــگاه صنعتــی برتــر  و 20 دانشــگاه مطــرح کشــورقرار گیــرد. بــه عنــوان 
مثــال بهــره بــرداری از میــز خدمــت الکترونیکــی و باشــگاه توانمنــد ســازی اســتارت آپ هــا )بتــا( از جملــه اقدامــات متمایــز 

و خــاص ایــن دانشــگاه  نســبت بــه ســایر دانشــگاه هــا اســت. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه بهبــود فرآیندهــا و تســهیل امــور در دانشــگاه، بســتر جهــت فعالیــت هــر چــه بیشــتر اســاتید محیــا 
ــت هــای کاری  ــد یکــی از اولوی ــاط صنعــت و دانشــگاه طبــق خواســته اســتاندارقم  بای ــای کارگــروه ارتب شــده اســت. احی
ــه  ــق تولیــد را ب ــر صنعــت و دانشــگاه رون ــا ارتبــاط موث ــی شــک مــا مــی توانیــم ب اســاتید دانشــگاه صنعتــی قــم باشــد. ب

ارمغــان آوریــم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی قــم بــا اشــاره بــه بیانیــه گام دوم انقــالب گفــت: ایــران اســالمی ، بــرای دســتیابی بــه قلــه هــای 
ــی اســت کــه عاشــق کشــور، هویــت و سرنوشــت ملتشــان باشــند. طبــق  پیشــرفت و افتخار،نیازمنــد دانشــمندان و نخبگان
فرمــوده رهبــر انقــالب بیگانــه ســتیزی در مباحــث علمــی مــردود اســت و مــا بــرای دســتیابی بــه علــم بایــد شــاگردی کنیــم 

امــا نبایــد شــاگرد بمانیــم.
تدریــس دکتــر محمــد محمدرضایــی پژوهشــگر و اســتاد فلســفه دیــن دانشــگاه تهــران بــا محوریــت معرفت شناســی اســالمی 
ــاتید  ــی اس ــت افزای ــای هشــتمین دوره معرف ــر بخــش ه ــه دیگ ــه کاری از جمل ــزاری جلســات صمیمان ــوردی و  برگ ،کوهن

دانشــگاه صنعتــی قــم بــوده اســت.

برگزاری هشتمین دوره معرفت افزایی اساتید دانشگاه صنعتی قم
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انتخاب پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی قم، به عنوان برترین پایگاه بسیج دانشجویی استان قم
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افتتاح سامانه کارگو

   نظــر بــه نقــش مهــم دانشــگاه صنعتــی قــم در اشــتغال زایــی و کارآفرینــی 
دانشــجویان، مرکــز کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه بــا افتتاح ســامانه 
کارگــو ضمــن حمایــت از پایــان نامــه هــای دانشــجویی ،فرصــت هــای شــغلی 

و کارآمــوزی را اعــالم مــی دارد.
ــا  ــت ب ــان مشــاغل و صنع ــن صاحب ــن ســامانه رابطــی اســت بی ــن ای همچنی
ــاتید و  ــا اس ــی ب ــالت صنعت ــکالت و معض ــق مش ــن طری ــه  از ای ــگاه ک دانش
ــه  ــع آن ب ــگاهیان در رف ــود و دانش ــی ش ــته م ــان گذاش ــجویان در می دانش

ــرد. ــد ک ــایانی خواهن ــک ش ــران کم صنعتگ

kargoo.qut.ac.ir : آدرس الکترونیکی سامانه کارگو 
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اردوی تشکیاتی خط امام )ره(

بــه همــت پایگاه بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
ــتان  ــجویی اس ــیج دانش ــم و بس ــی ق صنعت
ــام )ره( در  ــط ام ــکیالتی خ ــم، اردوی تش ق
ــر  ــرم مطه ــوار ح ــدس  و در ج ــهد مق مش
امــام رضــا )ع( برگــزار گردیــد. در ایــن اردو 
گســترش فعالیــت هــای تشــکیالتی و ایجــاد 
روحیــه پــر شــور جــوان انقالبــی بــه صــورت 
ــت. اعضــای  ــرار گرف ــورد بررســی ق ــژه م وی
دانشــگاه  دانشــجویی  بســیج  تشــکیالت 
صنعتــی قــم در ایــن اردو بســیار موفــق 
عمــل کــرده و دوره را بــا موفقیــت بــه اتمــام 

ــاندند. رس
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 اختتامیــه چهارمیــن دوره جشــنواره نرشیــات اتحادیــه جامعــه اســامی دانشــجویان همزمــان بــا 

بیســت و دومیــن کنگــره رسارسی اتحادیــه جامعــه اســامی دانشــجویان در شــهر مشــهد مقــدس 

برگــزار و برگزیــدگان بخش هــای مختلــف ایــن جشــنواره اعــام شــد. 

ــامی  ــه اس ــکل جامع ــه تش ــق ب ــق » متعل ــان ح ــه »گفت ــه اول نرشی ــن صفح ــش برتری در بخ

ــرد. ــود ک ــه را از آن خ ــن نرشی ــوان بهرتی ــم عن ــی ق ــگاه صنعت ــجویان دانش دانش

درخشش تشکل جامعه اسامی دانشگاه صنعتی قم
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