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دانشگاه  رئیس  اختری،  اکبر  علی  دکتر 
آغاز  پیامی  طی  کرمانشاه  صنعتی 
گفت. تبریک  را  جدید  تحصیلی  سال 

است: شرح  بدین  پیام   متن 

بســــــم اهلل الرحــــــــمن الرحیم

نــــــــون و الـــــــــــــــقلم

آن  و  آفرید  را  قلم  که  خداوندی  نام  به 
قرارداد. خویش  سوگند  ی  شایسته  را 

امسال آغاز فصل پاییز و هفته دفاع مقدس 
شهدای  یادآور  محرم  ماه  با  آن  تقارن  و 
گرانقدری است که با گذشتن از خویش 
و با الگو گرفتن از سید خود حسین )ع( 
به همه ما درس آزادگی و بندگی دادند.

را  جدید  تحصیلی  سال  آغاز   اینجانب 
عزیز  دانشجویان  گرانقدر،  اساتید  به 
جامعه  و  جدیدالورود  دانشجویان  بویژه 
تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  دانشگاهی، 
خداوند  درگاه  از  و  نمایم  می  عرض 
متعال، برای همه جویندگان علم و دانش 
مدارج  به  افزون و رسیدن  توفیقات روز 
با  توام  اخالقی،  و  دینی  علمی،  عالی 
نمایم. می  مسئلت  را  پیروزی  و  سالمتی 

در  متعال  به خداوند  اتکال  با  است  امید 
طول سال تحصیلی جدید در جهت خود 
اخالقی،  اعتالی  و  اندوزی  علم  سازی، 
فتح  مسیر  در  و  نموده  مضاعف  تالش 
قله های رفیع علم، فناوری و توسعه فرهنگی 
بردارید. مؤثری  های  گام  اجتماعی  و 

دانشگاه رئیس  تبریک   پیام 
مناسبت به  کرمانشاه   صنعتی 

آغاز سال تحصیلی جدید

فرهنگی  دانشجویی  معاونت  همت   به 
دانشگاه روز شــــــــنبه ۶ مهرماه ۹۸ 
کارکنان  و  مـــــــسئولین  از  جمعی 
موزه  از  کـــرمانشاه  صنعتی  دانشگاه 
دفاع مقدس استان بازدید به عمل آوردند.

معاونت  محدثی  دکتر  گزارش؛  بنابراین 
اعالم  با  دانشگاه  فرهنگی  دانشجویی 
بازدید  این  از  هدف  افزود:  خبر،  این 
انجام  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  که 
و  ها  آرمان  با  میثاق  تجدید  گرفت، 
جانبازان  ایثارگران،  شهدا،  های  رشادت 
است. مقدس  دفاع  سال  هشت  اسرای  و 

بر  تأکید  با  ادامه ی سخنان خود  وی در 
بازدید  شک  بدون  کرد:  تصریح  امر  این 
فرهنگ  تبیین  و  ترویج  در  مکان  این  از 
دارد  بسزایی  اثر  مقاومت،ایثار و شهادت 
انقالب  درک  و  معرفی  سبب  خود  و 
توسط  مــــقدس  دفاع  و  اسالمی 
عموم و نیز آشنایی جوانان با دستاوردها 
شود.  می  مقدس  دفاع  ارزشهای  و 

 بازدید جمعی از مسئولین
 و کارکنان دانشگاه صنعتی

 کرمانشاه از موزه دفاع مقدس
استان

به منظور شناسایي و معرفي الگوي مناسب 
دانشجویي، افزایش مراتب معنوی و تشویق 
دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و ارزش 
های اسالمی و اخالقی، نوآوری و شادابی 
اجتماعی و همچنین شناسایی استعدادهای 
دانشجویان   بین  در  فرهنگی  علمی  برتر 
تأیید  با  نمونه  دانشجوی  جدید  آیین نامه 
وزیر  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و 
به دانشـــگاه های سراسر کشور ابالغ شد. 

دانشجوی  جشنواره  گزارش؛  بنابراین 
علوم،  وزارت  مشارکت  با  سال  هر  نمونه 
بهداشت،  وزارت  و  فناوری  و  تحقیقات 
با حضور  و  پزشـــکی  آموزش  و  درمان 
دانشگاه های  در  شرایط  واجد  دانشجویان 
تابعه  پژوهشگاه های  و  غیرانتفاعی  دولتی، 
وزارتخانه ها، پیام نور و فرهنگـــیان و ... 
برگزار می شود، که در اخــتتامیه جشنواره 
رئیس  اول  معاون  حضور  با  ساله  هر  که 
بهداشت  و  عــــلوم  وزرای  و  جمهوری 
نمونه  دانشجوی   ۴۰ از  می شود،  برگزار 
کشوری از هر دو وزارتخانه تقدیر می شود.

ایجاد  تغـــــییرات  دلیل  به  است  گفتی 
آیین نامه  به  آیین نامه جدید نسبت  شده در 
متقاضی  دانشجویان  است  ضروری  قبلی 
نمونه«  دانشجوی  »جشنواره  در  شرکت 
حتمًا آیین نامه و شیوه نامه اجرایی جدید را 
کنند. اقدام  نام  ثبت  برای  و سپس  مطالعه 

برای  نام  ثبت  مهلت  است  ذکر  شایان 
مهرماه   ۲۰ از  امسال  جشنواره  در  شرکت 
متقاضیان  است.  شده  تعیین  آبان ماه   ۴ تا 
وزارت علوم، تحقیقــــات و فناوری می 
مراجعه  با  نام  ثبت  مهلت  پایان  تا  توانند 
تکمیل  پایگاه Portal.saorg.ir و  به 
فرایند ثبت نام در جشنواره شرکت نمایند.

دانشجوی جشنواره   آیین نامه 
سرتاسر های  دانشگاه  به   نمونه 

کشور ابالغ شد
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در راستای نیل به یکی از اهداف پژوهشی 
مبنی بر  فناوری  تحقیقات و  وزارت علوم, 
ها  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  آشنایی 
با روش  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسات  و 
مدیریت تحقیق، به همت مدیریت پژوهش 
و فناوری دانشگاه صنعتی کرمانشاه در روز 
کارگاه   ۱۳۹۸ ماه  مــــهر  یک  دوشنبه 
آموزشی تحت عنوان »رعایت اخالقیات در 
پژوهش و نگارش«در محل سالن جلسات 
حوزه ریــــاست دانشگاه برگزار گردید.

آموزشی  کارگاه  این  در  گزارش؛  بنابراین 
که توسط دکتر علی نادری از اعضای هیأت 
دانشگاه,  این  برق  مهندسی  گروه  علمی 
»رعایت  عنوان  با  و  ساعت  سه  مدت  به 
اخالقیات در پژوهش و نگارش« با حضور 
پس  گردید،  برگزار  علمی   هیأت  اعضای 
بحث  به  اعضاء  وی،  توضیحات  اتمام  از 
و تبادل نظر در خصوص ضوابط و قوانین 

مربوط به تخلفات پژوهـــشی پرداختند. 

اختری  دکتر  پایان  در  است  گفتنی 
ضمن  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
علمی  هیأت  اعضای  زحمات  از  تقدیر 
ارتقا  راستای  در  مجموعه  این  توانمند 
پژوهــــشی  و  آموزشی  علمی،  سطح 
دانشگاه  هدف  کرد:  دانشگاه،,تصریح 
ارتباطات جهانی  سمت  به  پیشروی 
رعایت  و  است  شدن  المللی  بین  و 
باشد. می  امر  این  الزمه  پژوهشی  اخالق 

 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “رعایت اخالقیات در پژوهش و نگارش”
در دانشگاه صنعتی کرمانشاه
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دستورالعمل  نمودن  اجرایی  راستای   در 
کاغذ  حذف  بر  مبنی  عتف  وزارت 
تسهیل  همچنین  و  اداری  مکاتبات  در 
با  ها،  دانشگاه  در  فرهنگی  فرآیندهای 
و  دانشگاه  این  مسئولین  های  حمایت 
و  دانشجویی  معاونت  پشتیبانی  همچنین 
فرهنگی، سامانه جامع مدیریت فرهنگی در 
دانشگاه صنعتی کرمانشاه راه انــدازی شد.

امور  مدیر  احمدی  دکتر  گزارش؛  بنابراین 
این  اعالم  با  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
خبر، افزود: به منظور استفاده از این سامانه، 
مدنظر  بایست  می  ذیل  شرح  به  نکاتی 
دانشجویان و فعالین فرهنگی عزیز قرار  گیرد.

و  دانشگاه  سایت  طریق  از  سامانه   ۱.این 
اطالعات«،  فناوری  »خدمات  منوی  از 
فرهنگی«  مدیریت  جامع  »سامانه  گزینه 
کاربران  همچنین،  است.  دستیابی  قابل 
آدرس                                                                     طریق  از  مستقیما  توانند  می 
ایــــــــن  polink.kut.ac.ir بــــه 
باشند. داشته  دسترســــــــی  سامانه 

فعالیت  و  رویدادها  ها،  اطالعیه   ۲.تمامی 
از  ایران  همچنین  و  دانشگاه  فرهنگی  های 
طریق این سامانه قابل دستیابی مــــی باشد.

بخش  نیاز  مورد  های  فرم   ۳.تمامی 
این  در  ها  فرم  منوی  در  نیز  فرهنگی 
دسترس  در  و  اند  شده  بارگذاری  سامانه 
گیرد. می  قرار  دانشجویان  عموم 

از  اعم  فرهنگی  های  فعالیت  ۴.تمامی 
عضوگیری تا ثبت درخواست های فرهنگی، 
فرهنگی  هـــای  فعالیت  ثبت  و  انتخابات 
همگی از طریق این سامانه انجام می شود.

تمامی  بایست  می  نخست  مرحله   ۵.در 
فرهنگی و هنری و  ها، کانون های  تشکل 
انجمن های علمی نسبت به عضوگیری از 
طریق سامانه اقدام نمایید و فراخوان مربوطه 
بیان  با آنچه در کارگاه آموزشی  را مطابق 
شد، منتشر نمایند. )نکـــته: هر دانشجویی 
های  مجموعه  در  عضویت  به  تمایل  که 
فرهنگی را دارد، باید از طریق پنل کاربری 
اقدام  عضویت  فرم  تکمیل  به  نسبت  خود 
نظر  مورد  فرهنگی  مجموعه  دبیر  و  نموده 
تایید  تواند  می  خود  کاربری  پنل  در  نیز 
) دهد.  انجام  را  درخواست  این  رد  یا 

 ۶.تمامی درخواست های تشکل ها، کانون 
های فرهنگی و انجمن های علمی از طریق 
این سامانه صورت می گیرد و دبیران این 
مجموعه ها در صورت تمایل به برگزاری 
فعالیت فرهنگی باید با ورود به پنل کاربری 
فرهنگی  درخواست  ثبت  به  نسبت  خود 
اقدام نمایید. توجه شود که فرم درخواست 
فعالیت فرهنگی بعد از تکمیل باید در این 
صفحه نیز پیوست شود. در صورت وجود 
درخواست  در  ابهام  یا  و  نقص  گونه  هر 
مربوطه  فرهنگی  کارشناس  توسط 
شد. خواهد  داده  عودت  اصالح،  برای 

 ۷.انتخابات تشکل ها، کانون های فرهنگی 
و همچنین انجمن های علمی با این سامانه 
انجام می شود و فقط دانشجویانی که قبال 
عضو آن مجموعه فرهنگی شده باشند، قادر 
به شرکت در این انتخابات می باشند. این 
موضوع، اهمیت بند فوق را نشان می دهد. 
دانشجویی  دانشجویان، شماره  کاربری  نام 
و کلمه عبور، شماره ملی دانشجویان است.

راه اندازی سامانه جامع مدیریت فرهنگی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه
اطالعات  توانند  می   ۸.دانشجویان 
شمــــــاره  تصویر،  از  اعم  شخصی 
در  را  خود  اطالعات  سایر  و  تماس 
الزم  نمایند.  بارگذاری  ســـامانه  این 
جهت  عزیز  دانشجویان  است  ذکر  به 
های  سوءاستفاده  از  جـــــلوگیری 
سامانه  به  ورود  از  بعد  بالفاصله  احتمالی 
نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایند.

نشریات  ثبت  های  درخواست   ۹.تمامی 
از  باید  نیز  نشریه  مشخصات  تغییر  یا  و 
طریق این سامانه انجام گیرد. گفتنی است 
که تمامی نـــشریات و همچنین سردبیر، 
نشریات  مسئول  مدیر  و  امتیاز  صاحب 
اند. شده  بارگذاری  سامانه  در 

کاغذی  هـای  درخــــواست   ۱۰.به 
هیچ  به  سامانه  این  از  خـــــــارج  و 
شد. نخواهد  داده  اثر  ترتیـــــب  عنوان 

 ۱۱.بعد از درج و ثبت درخواست، تمامی 
مراحل درخواست تا آخرین مرحله که تایید 
یا رد درخواست می باشد، از طریق سامانه 
قابل پیگیری می باشد و نیازی به پیگیری 
باشد. نمی  فرهنگی  واحد  به  حضوری 

 ۱۲.تــمامی دبیران مجــــــموعه های 
از  به ثبت گزارش بعد  فرهنگی موظــف 
اتمام فعالیت فرهنگی می باشند و تا ثبت 
گزارش صــــورت نگیرد، درخــواست 
بعدی ترتیــــــب اثر داده نخواهد شد.

هــــای  مجموعه  دبیران  ۱۳.تـــمامی 
به  نسبت  باید  وقت  اسرع  در  فرهنگی 
خود  فرهنگی  مجموعه  اموال  لیست  تهیه 
فرهنگی  کارشناسان  به  آن  تحویل  و 
نمایند.  اقدام  سامانه  در  درج  جهت 

در  احمدی  گزارش؛ دکتر  این  اساس  بر 
پایان سخنان خود از دانشجویان و فعالین 
فرهنگی تقاضا کرد که نهایت تالش خود 
را برای استفاده بهینه از این سامانه به کار 
گیرند و در صورت بروز هرگونه مشکل در 
استفاده از سامانه مذکور، نسبت به انعکاس 
نمایند. اقدام  فرهنگی  کارشناسان  به  آن 
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ثبت  دانشگاه؛  عمومی  روابط  گزارش  به 
جدید  های  ورودی  شدگان  پذیرفته  نام 
کارشناسی  و  کارشناسی  مقطع  دو  در 
در  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه   ۹۸ ارشد 
روز دوشنبه ۱مهرماه ۱۳۹۸ به پایان رسید. 

اردالنی،  بنی  دکتر  گزارش؛  بنابراین 
دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاون 
ثبت  امسال  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
کلیه  رعایت  با  جدید  های  ورودی  نام 
المان های استاندارد آموزشی در فضا و 
شرایطی مطلوب و مناسب برگزار گردید.

ایشان همچنین اضافه کرد: در سال جدید 
با کمک تمامی کارکنان بخصوص واحد 
آموزش دانشگاه سعی برآن شده مکان و 
دانشجویان  برای  مناسبی  امکانات رفاهی 
و خانواده های آن ها فراهم شود چرا که 
بیشتر دانشجویان از استان ها و شهرستان 
های دور مهمان این دانشگاه می باشند .

شد:  یادآور  پایان  در  اردالنی  بنی  دکتر 
کارشناسی  مقطع  شدگان  پذیرفته  تعداد 
بودند  نفر   ۲۶۶ حاضر  حال  در  دانشگاه 
چهارشنبه  روز  از  ها  آن  نام  ثبت  که 
مهر   ۱ دوشنبه  لغایت  ماه  شهریور   ۲۷
تعداد  همچنین  و  انجامید  طول  به   ۹۸
کارشناسی  مقطع  در  شدگان  پذیرفته 
نام  ثبت  که  نفر،   ۸۴ حدود  نیز  ارشد 
شهریور   ۳۰ شنبه  های  روز  در  ایشان 
شد. انجام   ۹۸ ماه  مهر   ۱ دوشنبه  و  ماه 

 پایان ثبت نام پذیرفته شدگان
 ورودی جدید در مقطع

 کارشناسی و کارشناسی ارشد
۹۸ دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 به همت بسیج اساتید و همکاری مدیریت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، روز دوشنبه 
با  روایتگری  کرسی   ،۹۸ مهرماه   ۱۵
موضوع هشت سال دفاع مقدس با حضور 
از  جمعی  و  کارکنان  مسئولین،  ریاست، 
کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان 
سالن  در  اهوازیان  سردار  روایتگری  با 
گردید. برگزار  دانشگاه  این  تئاتر  آمفی 

ضمن  مراسم  این  در  گزارش؛  بنابراین 
در  شهدا  منزلت  و  مقام  به  اشاره 
آفریني  حماسه  ها،  رشادت  خصوص 
های  آرمان  و  ها  گذشتگی  خود  از  ها، 
طول  در  جانبازان  و  ایثارگران  شهدا، 
همچنین  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
شد. گفتگو  و  بحث  حرم  مدافع  شهدای 

 برگزاری کرسی روایتگری
 هشت سال دفاع مقدس در
دانشگاه صنعتی کرمانشاه

قالب  در  اطالعات  ی  ارائه  راستای  در 
آسان،  دســــترسی  با  نوین  فناوری  یک 
صنعتی  دانشگاه  کتابخانه  گسترده  و  سریع 
شد. مجهز  دیجیتال  کتابخانه  به  کرمانشاه 

بنابراین گزارش؛ با همت و تالش مسؤلین 
محترم  ریاست  ویژه  توجه  و  دانشگاه 
کتاب  حوزه  به  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه 
دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  کتابخانی،  و 
تحصیلی  سال  ابتدای  از  کرمانشاه  صنعتی 
دیجیتال مجهز گردید. کتابخانه  به   ۹۹-۹۸

دسترسی  زیرساخت  این  شدن  فراهم   با 
منابع  به  دانشجویان  اساتید و  پژوهشگران، 
از  کتابخانه  موجود  دیجــــــــیتال 
طریق وب امـــــــکان پذیر می باشد. 

و  اساتید  دانشجویان،  است،  گفتنی 
کارکنان و تمامی پژوهشگران دانشگاه می 
http://lib.kut. لینک به   مراجعه  با  توانند 

صورت  به  را  خود  نیاز  مورد  ac.ir منابع 

صورت  در  و  کرده  جستجو  اینترنتی 
تهیه  جهت  نظر،  مورد  منبع  بودن  موجود 
نمایند. مراجعه  دانشگاه  کتابخانه  به  آن 

صنعتی دانشگاه  کتابخانه   تجهیز 
کرمانشاه به کتابخانه دیجیتال
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 روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸، کارگاهی 
های  شیوه  با  آشنایی  عنوان  با  آموزشی  
هدف  با  الکترونیکی  بانکداری  نوین 
دسترسی  و  وقت  در  جویی  صرفه 
اعضای  ویژه  بانکی،  خدمات  به  آسان 
صنعتی  دانشگاه  کارکنان  و  علمی  هیأت 
بانک  از  نمایندگانی  حضور  با  کرمانشاه 
جلسات  سالن  محل  در  استان  تجارت 
حوزه ریاست این دانشگاه برگزار گردید.

 برگزاری کارگاه آموزشی
 آشنایی با شیوه های نوین
 بانکداری الکترونیکی در
دانشگاه صنعتی کرمانشاه

صنعتی  دانشگاه  رشد  مرکز  همت   به 
 ،۹۸ مهرماه   ۲۲ دوشنبه  روز  کرمانشاه 
با  آشنایی  عنوان  با  روزه  یک  کارگاه 
قابل  خدمات  و  بنیان  دانش  فرآیندهای 
خانم  سرکار  توسط  ها،  شرکت  به  ارائه 
دانش  های  شرکت  سرارزیاب  طهماسبی 
گردید. برگزار  دانشگاه  این  در  بنیان 

حضور  با  کارگاه  این  گزارش؛  بنابراین 
با هدف  جمعی از دانشجویان دانشگاه و 
طرح،  یک  کردن  اجرای  روند  با  آشنایی 
در  تعاریفی  ارائه  آن،  از  حمایت  فرآیند 
شرکت  انواع  معرفی  بنیان،  دانش  حوزه 
شرکت  ارزیابی  فرآیند  قوانین،  تبیین  ها، 
ها و موسسات، شرح حمایت های مستقیم 
دانش  های  شرکت  از  مستقیم  غیر  و 
شرکت  ایجاد  مزایای  همچنین  و  بنیان 
گردید.  برگزار   ... و  بنیان  دانش  های 

سئواالت  اعضاء  پایان،  در  است  گفتنی 
موضوع  خصوص  در  و  مطرح  را  خود 
پیش گفته به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 برگزاری کارگاه آشنایی با
 فرآیندهای دانش بنیان و

 خدمات قابل ارائه به شرکت ها
در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

و  علمی  های  انجمن  دبیران  همت   به 
همچنین حمایت های مدیریت  فرهنگی و 
مراسم  کرمانشاه  دانشگاه صنعتی  اجتماعی 
معارفه نو دانشجویان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ 
به تفکیک گروه های آموزشی از تاریخ ۱۳ 
و  مسئولین  با حضور   ۱۳۹۸ مهرماه   ۲۴ تا 
در  جدید  تحصیلی  های  رشته  دانشجویان 
سالن آمفی تئاتر این مجموعه برگزار گردید.

بنابراین گزارش، در ابتدای هر مراسم، مدیران 
گروه های آموزشی ضمن معرفی اساتید هر 
قبول  با رشته ی تحصیلی  گروه و آشنایی 
انتخاب  خصوص  در  را  توضیحاتی  شده، 
واحد هـــای درسی، رعایت پیش نیاز ها، 
دروس تخصصی، عمومی و پایه، آزمایشگاه 
مورد  تخصص  کار،  بازار  ها،  کارگاه  ها، 
نیاز، تعداد واحد های پاس شده و حداقل 
نمره قبولی و قوانین آموزشی بیان نمودند.

های  انجمن  دبیـــــرهای  نیز  ادامه  در 
ضمن  تحصیلی،  رشته  هر  مختص  علمی 
روند  از  ای  تاریخـــــــــــچه  بیان 
فعالیت و اقدامات انجام شده، در خصوص 
فرآیند  عضویت،  نحوه  فعالیت،  نوع 
کردند. ارائه  توضیحاتی  انجمن  هر  کاری 

طی  دانشگاه؛  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  آموزشی  کارشناسان  مراسم  این 
های  نامه  آئین  و  قوانین  خصوص  در 
تخلفات  سربازی،  خدمت  آموزشی، 
آمورشـــــــی و آئین نامه های انضباطی 
کردند. ارائه  را  کاملی  توضیحات  نیز 

نو  پایـــــان هر مراسم،  گفتنی است در 
بیان  تحصیلی، ضمن  رشته  هر  دانشجویان 
سئواالتی در خصوص رشــــته تحصیلی 
پرداختند. نظر  تبادل  و  بحث  به  خود 

 برگزاری مراسم معارفه نو
 دانشجویان سال تحصیلی

 ۹۹-۹۸ به تفکیک گروه های
 آموزشی در دانشگاه صنعتی

کرمانشاه
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برگزاری نشست اعضای هیأت علمی با هیأت رئیسه دانشگاه

سازي  هماهنگ  و  هدایت  راستای   در 
فعالیت هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي 
اعتالي  جهت  در  علمي  هیات  اعضاي 
دانشگاه و ارتقاي فردي آنان در طي مسیر 
با حضور  نشستی  تخصصی،  و  اي   حرفه 
علمی  هیأت  اعضای  و  رئیسه  هیأت 
دوشنبه  روز  در  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه 
جلسات  سالن  محل  در    ۹۸ مهرماه   ۸
حوزه ریاست این دانشگاه برگزار گردید. 

نشست،  این  ابتدای  در  گزارش؛  بنابراین 
دکتر اختری ریاست دانشگاه ضمن تبریک 
از  استفاده  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز 
دانشگاه  تصمیمات  اتخاذ  در  جمعی  خرد 
دانست.  دانشگاه  همیشگی  سیاست  را 

وجود  با  کرد،  تصریح  ادامه  در  ایشان 
اقتصادی  و  اجتماعی  نامطلوب  شرایط 
حاکم بر جامعه، این دانشگاه با بکارگیری 
شما  حمایت  و  یاری  با  و  مضاعف  توان 

شرایط  بر  توانسته  گرامی  فرهیختگان 
رو  روبه  آن  با  ها  دانشگاه  سختی که همه 
آموزشی  جایگاه  به  و  آید  فائق  هستند،  
کند.  پیدا  دست  مناسبی  پژوهشی  و 

این  کرد:  اضافه  همچنین  اختری  دکتر 
های  فعالیت  کمک  با  توانسته  دانشگاه 
علمی  هیأت  اعضاء  کاربردی  پژوهشی 
در  بزرگ  های  دانشگاه  با  قیاس  در  خود 
در  ما  چنانکه  گیرد،  قرار  مناسبی  جایگاه 
در  دانشگاه  ارتقاء  کنار  در  جدید  سال 
شاهد  پژوهشی،  و  آموزشی  های  زمینه 
این  جوان  اساتید  از  تن  چند  ارتقاء 
ایم.  بوده  نیز  دانشیاری  مرتبه  به  دانشگاه 

معاونت  مرادی،  دکتر  نشست،  ادامه  در 
اداری و مالی دانشگاه در خصوص شرایط 
در  بودجه  تخصیص  مجموعه،  این  مالی 
سال جدید و هزینه های مصرفی  و حــق 
دانشـــــگاه  مدعو  اسـاتید  الزحمه 
کرد:  تصریح  و  نمود  ارائه  را  توضیحاتی 
سال  بودجــه  محـــدودیت  به  توجه  با 
حاکــــم  اقــــتصادی  شـرایط  و   ۹۸
مدون  برنامه  یـــک  نیازمند  جامعه،  بر 
جهت حذف برخی از هزینه های اضـافی 
و  تدویــن  کــــه  بــاشیم،   مــــی 
بــه  نــــیاز  برنامــه  ایــــن  اجرای 
ایــــن  اعضـای  کلیـــه  فکــری  هم 
دانشگـــــــــــــــــــــــاه دارد. 

و  آموزشی  معاونت  اردالنی  بنی  دکتر   

پژوهشی دانشگاه نــــیز، با بیان اینکه یکی 
از اهداف  برگزاری این نشست انتقال خط 
مشی ها و سیاست های آموزشي ، پژوهشي 
و فرهنگي به کادرعلمی دانشگاه می باشد،  
توضیحاتی را در خصوص مسائل آموزشی 
از جمله ارتقای کیفیت آموزش ارائه نمود. 

نیز دکتر فتحی مدیریت آموزشی  ادامه  در 
گزارشی  دانشگاه،  تکمیلی  تحصیالت  و 
دانشگاه  جدید  های  ورودی  وضعیت  از 
نمود. ارائه   ۹۸-۹۹ جدید  سال  در 

محدثی  دکتر  نشست،  این  ادامه  در 
دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
ارتباط  در  توضیحاتی  ارائه  به  نیز 
در  ابالغی  جدید  های  نامه  آیین  با 
پرداخت. فرهنگی  و  دانشجویی  حوزه 
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کارکنان ویژه  دانشجویی«  جدید  های  نامه  آئین  با  »آشنایی  کارگاه   برگزاری 
دانشگاه صنعتی کرمانشاه

حقوق  شناسایی  نظم،  ایجاد  راستای   در 
متقابل، برقراری ارتباط و انجام امـــورات 
نامه  آئــــــــین  اساس  دانشجویان بر 
های جدید دانشجویی و همچنین ایجـــاد 
در  دوستانه  ی  رابطه  و  همدلی  فضای 
و  مسئـــــولین  دانشجویان،  بیــــن 
کارکنان دانشگاه، روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه 
آئین  با  آشنایی  عنوان  با  کارگاهی   ،۱۳۹۸
کارکنان  ویژه  دانشجویی  جدید  های  نامه 
دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سالن جلسات 
حوزه ریاست این دانشگاه برگزار گردید. 

بنابراین گزارش؛ در این کارگاه یک روزه 
که با هدف آشنایی بیشتر کارکنان دانشگاه 
برگزار  دانشجویی  نامه های جدید  آئین  با 
نامه  آئین  در خصوص  توضیحاتی  گردید، 
توسط  دانشجویی  قوانین  و  مقررات  ها، 
معاونت  محدثی  دکتر  دوره  این  مدرس 
شد.  ارائه  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی 

حقوق  رعایــــت  بر  تاکید  ضمن  ایشان 
دانــــشــــــگاه  انسانی  ارکان  همه 
کارمند،  و  علمی  هیات  دانشجو،  شامل 
تفکر،  با  که  برماست  اکنون  کرد:  تصریح 
تدبیر و تکیه بر خرد جمعی، در این مجموعه 
فضایی را ایجاد کنـــیم که برقراری ارتباط 
و همــچنین انــــجام امورات به گـــونه 
باشد که علـاوه بـــر رعایت حقوق  ایی 
جایگاه  و  احترام  دانشجویی،  و  کارمندی 
شود  حفظ  سطح  باالترین  در  نیز  طرفین 
که بدون شک این مهم در سایه ی احترام 
و  ها  نامه  آئین  کردن  اجرایی  و  قوانین  به 
دستورالعمل های ابالغی محقق می گردد.

بیان  ضمن  اعضاء  پایان  در  است  گفتنی 
با  مرتبط  مسائل  خصوص  در  سئواالتی 
دانشجویان و همچنین آئین نامه های جدید 
پرداختند. نظر  تبادل  و  بحث  به  ابالغی، 
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اجتماعی های  آسیب  “کاهش  عنوان  تحت  آموزشی  کارگاه  دوره  دو   برگزاری 
زندگی های  “چالش  و  کارکنان  و  اساتید  ویژه  دانشجویان”  زندگی  روی   فرا 

دانشجویی” ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۹۸، به همت مرکز 
دانشگاه دو دوره کارگاه آموزشی  مشاوره 
با عنوان »کاهش آسیب های اجتماعی فرا 
و  اساتید  ویژه  دانشجویان«  زندگی  روی 
زندگی  های  »چالش  همچنین  و  کارکنان 
دکتر  توسط   دانشجویان  ویژه  دانشجویی« 
حمید یعقـوبی مشاور و استاد دانشگاه تهران 
با حــــضور مســـــئولین دانشگـــاه 
دانشگاه  تئاتـــر  آمفی  سالـــن  در 
گردیـد. برگزار  کرمانشــــاه  صنعتی 

ویژه  کارگاه  در  ابتدا  در  گزارش؛  بنابراین 
نقش  خصوص  در  کارکنان  و  اساتید 
منابع  دانشجویان،  روان  در سالمت  اساتید 
های  چالـــش  دانشجویان،  حمایتی 
شیوع  میزان  دانشجــــویی،  زندگی 
کارگاه  در  ادامه  در  و  مخدر  مــــواد 
دانشجویان در خصوص چالش های  ویژه 
آموزش  بر  تاکید  با  دانشجویی  زندگی 
آمــــــوزش  ازدواج، ضرورت  از  پیش 
انتخاب  عشق،  آشنـایی،  ازدواج،  از  پیش 
شد. ارائـــــه  توضــــیحاتی  همسر  

از  یک  هر  پایـــــان  در  است  گفتنی 

کارگاه ها، حــــضار ضــــــــمن بیان 
مطرح  مسائل  خصــوص  در  سئــواالتی 
پرداختند. نیز  نظر  تبادل  و  بحث  به  شده، 
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حضور با  پژوهشی  و  آموزشی  علمی،  تعامالت  شروع  مشترک  نشست   برگزاری 
هیأت رئیسه و مسئولین دانشگاه های صنعتی و علوم پزشکی کرمانشاه

 در راستای بررسی اولویت های آموزشی 
شروع  همچنین  و  ها  دانشگاه  پژوهشی  و 
های  همکاری  و  تعامالت  ارتباطات، 
دوشنبه  روز  پژوهشی  و  آموزشی  علمی، 
با  مشترکی  نشست   ۱۳۹۸ مهرماه   ۲۹
دانشگاه  مسئولین  و  رئیسه  هیأت  حضور 
کرمانشاه  پزشکی  علوم  و  صنعتی  های 
ریاست  حوزه  جلسات  سالن  محل  در 
گردید. برگزار  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه 

دکتر  نشست  ابتدای  در  گزارش؛  بنابراین 
کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه  رئیس  اختری 
بر  با تأکید   ، به میهمانان  ضمن خیر مقدم 
ضرورت تعامل و همکاری بین دانشگاه ها و 
همچنین ارتباط دانشگاه ها و صنعت افزود: 
ارتقاء سطح  با  اکنون وظیفه ی ماست که 
کمی و کیفی پژوهش های تخصصی، تعامل 
با سایر دانشگاه ها و همچنین صنعت، راه را 
برای پیشرفت کشور و جوانان این سرزمین 
هموار نموده ودر جهت ایجاد فرصت های 
بکوشیم. عزیزان  این  برای  مناسب  شغلی 

این  اجمالی  معرفی  ضمن  ادامه  در  وی 
ظرفیت  و  ها  پتانسیل  بیان  به  مجموعه 
های علمی قابل ارائه ی دانشگاه پرداخت 
دانشگاه  این  امروز  کرد:  تصریح  و 
اداری  کادر  همت  به  توانسته  صنعتی 
خود  توانمند  و  جوان  اساتید  و  پرتالش 
افتخارات  دفتر  در  را  دیگری  زرین  برگ 
در  پیشرفت  بر  عالوه  و  نماید  ثبت  خود 
کشور،  غرب  صنعت  ی  توسعه  راستای 

و  ها  پژوهش  نیز  سالمت  ی  حوزه  در 
نماید. ارائه  را  رموفقی  بسیا  های  طرح 

همکاری  شروع  اهمیت  به  اشاره  با  ایشان 
پزشکی   علوم  دانشگاه  با  تعامالت   و 
و  شروع  با  شک  بدون  افزود:  استان 
خرد  بر  تکیه  و  ها  همکاری  این  تداوم 
هدایت  جهت  در  توانیم   می  جمعی 
های  نیاز  تأمین  همچنین  و  ها  نامه  پایان 
برداریم. مؤثری  های  گام  دانشگاه  دو  هر 

در ادامه ی نشست دکتر مرادی رئـــیس 
کرمانشاه،  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به  صنعتی  دانشگاه  از  تقدیر  ضمن 
مجموعه  این  توجه  و  دعوت  این  جهت 
تعامالت  ضـــــرورت  و  اهمیت  به 
از  هدف  کرد:  تصریح  دانشگاهی  بین 
ی  مداخله  و   سازماندهی  تعامالت  این 
حال  ی  جامعه  اجتماعی  امور  در  بیشتر 
ارتباطات  این  قطعًا  باشد.  می  حاضر 
های  ظرفیت  و  ها  پتانسیل  شناخت  سبب 
شده  متقابل  پژوهشی  و  آموزشی  علمی، 
جانبه  همه  ی  توسعه  باعث  نهایت  در  که 
شد. خواهد  عزیزمان  کشور  و  استان  ی 

ایشان در ادامه ی سخنان خود ضمن تأکید 
صنعتی  های   دانشگاه  مهم  بسیار  نقش  بر 
دانشگاه  های صنعتی  نیاز  کردن  مرتفع  در 
این  تداوم  جهت  به  افزود:  پزشکی  علوم 
که  است  ضروری  تعامالت  و  ارتباطات 

هر  پژوهشی  و  آموزشی  های  اولویت 
تخصصی  های  کارگروه  در  مجموعه  دو 
شناسایی و بصــــــورت کامال عمقی و 
گیرد. قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ریشه ای 

دکتر مرادی در ادامه با اشــــاره به توسعه 
زیرســــــاخت های آموزشی، پژوهشی، 
بهداشتی و درمانی در حوزه سالمت استان 
علوم  دانشگاه  مهم  اهداف  از  یکی  افزود: 
جهت  در  انسانی  نیروی  تربیت  پزشکی 
جسمی،  سالمت  ارتقاء  و  حفظ  تأمین، 
روحی-روانی، اجتماعی و معنوی جمعیت 
تحت پوشش این مجـــــموعه می باشد. 
بدون شک وجود تجهیزات پزشکی به روز 
سطح  کیفی  و  کمی  ارتقاء  در  پیشرفته  و 
خدمات به این عزیزان بسیار حائز اهمیت 
است، که در اینجا دانشگاه های صنعتی در 
ساخت و پشتیبانی این تجهیزات می توانند 
نقش بسیار مؤثر و سازنده ایی داشته باشند. 

معرفی  به  ادامه  در  ها  دانشگاه  رؤسای 
پرداختند  خود  ی  مجموعه  اعضای 
نیازها،  اجمالی  بیان  ضمن  اعضا  و 
پتانسیل  همچنین  و  ها  توانــــــمندی 
های مجموعه ی خود،در راستای هدفمندی 
های  زمینه  بررسی  ها،  فعالیت  انجام  در 
کیفیت  و  محوری  دانش  بیشتر،  همکاری  
تبادل نظر پرداختند. به بحـــث و  گرایی 
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برگزاری آیین معارفه نودانشجویان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 روز دوشنبه ۲۹مهرماه ۹۸، به همت مدیریت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، آیین معارفه 
۹۸-۹۹ با  تحصیلی  سال  نودانشجویان 
در  دانشگاه  مسئولین  و  ریاست  حضور 
سالن آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار گردید.

مراسم،  این  ابتدای  در  گزارش؛  بنابراین 
ضمن  دانشگاه،  رئیس  اختری  دکتر 
نودانشجویان،  بیان  به  خوشامدگویی 
لحاظ شاخص های علم سنجی،  از  کرد: 
کادر  همت  به  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه 
دانشگاه  با  قیاس  در  خود  توانمند  علمی 
های بزرگ کشور در زمینه های پژوهشی 
و آموزشی، رشد چشم گیری داشته است.

معرفی  ادامه ضمن  در  دانشگاه  ریاست 
چارت  خصوص  دانشگاه، در  اجمالی 
آنان  های  فعالیت  و  وظایف  و  سازمانی 
توضیحاتی ارائه نمود و بیان کرد: اعضای 

مشکالت  وجود  با  دانشگاه  از  واحد  هر 
خاص خود، سعی کرده اند، وظایف محوله 
کسب  و  بدهند  انجام  احسن  نحو  به  را 
و  دانشجویان  توسط  برتر  های  جایگاه 
نشانه  نیز  دانشگاه صنعتی کرمانشاه  اساتید 
ی رشد علمی و  پویا بودن سیستم است.

در ادامه حاج آقــــا محبی نماینده محترم 
رهبـــری  معظم  مقـــام  نهاد  دفتــــر 
عزیزان  شما  داشت:  دانشگاه،  بیان  در 
علم  کسب  و  علمی  جایگاه  کنار  در  اگر 
باشید،  برخـــــوردار  اسالمی  اخالق  از 
بدون شک می توانید نقش بسزایی در رشد 
باشید. داشته  عزیزمان  ایران  شکوفایی  و 

روایت  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  ایشان 
می  که  علم  مورد  در  )ع(  علی  حضرت 
کرد:  عنوان  باشد،  می  گنج  علم  فرمایند: 
با توجه به جایگاه واالی علم، دانشگاه ها 

10

و  آموزش  جهت  را  خود  توان  تمام  باید 
ارتــــــقای علمی جوانان به کارگیرند.

عمومـــی  روابط  گـــزارش  به 
دانشگاه  مشاوره  مرکز  مسئول  دانشگاه، 
که  مشکالتی  و  ها  آسیب  خصوص  در 
وجود  دانشجویـــان  تحصیل  مسیر  در 
دارد، تـــوضیحاتی را ارائــــــه نمود.

در ادامــــــــه ی مراسم دکتر محدثی 
دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت 
امور  وظایف  و  ساختار  خصوص  در 
دکتر  همچنین  و  فرهنگی  و  دانشجویی 
دانشگاه   تکمیلی  تحصیالت  مدیر  فتحی 
آموزشی  مقررات  و  قوانین  خصوص  در 
نمودند. ارائه  توضیحاتی  مجموعه  این 

قرائت  با  مراسم  این  پایان  است؛  گفتنی 
میثاق نامه دانشجویان و استادان همراه بود.



دانشگاه پایدار مهر 98شماره دوم

www.kut.ac.ir سال اول / شماره دوم

ید
کن

ل 
نبا

ی د
از

مج
ی 

ضا
ر ف

ا د
ا ر

م
@

ku
tn

ew
s و

 @
ku

t_
ne

w
s

 در راستای تهیه و هماهنگ نمودن برنامه 
ها و  فعالیت هاي عمراني، بررسی و تبیین 
بودجه ی دانشگاه  به  سیاست هاي مربوط 
ها، ارزشیابي کارآیي و عملکرد و همچنین 
بررسی اجراي برنامه ها و پیشرفت ساالنه 
ی این مجموعه، روز سه شنبه ۳۰ مهرماه 
۱۳۹۸ نشست مشترکی با حضور رؤسای 
سازمان مدیریت و برنامه ریـــزی استان 
محل  در  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه  و 
گردید. برگزار  دانشگاه  این  ریاست  دفتر 

نشست  این  ابتدای  در  گزارش؛  بنابراین 
سازمان  رئیس  وفایی  اهلل  دکترحبیب 
کرمانشاه  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
به جهت  دانشگاه صنعتی  از  تقدیر  ضمن 
به  مجموعه  این  توجه  و  دعوت  این 
اهمیت بررسي گزارش ها و مسائلي که در 
خصوص سیاست هاي مربوط به تخصیص 
دارد،  وجود  ها  دانشگاه  اعتبارات  بخشي 
و  تورم  نرخ  رشد  به  توجه  با  افزود: 
تداوم این وضعیت در سال جاری، اکنون 
وظیفه ی ماست که حداکثر توان خود را 
بکارگیریم. ها  هزینه  مدیریت  جهت  در 

ایشان با اشاره به کلیات و محورهای بودجه 
سال ۹۹ از جمله درآمدزایی پایدار، هزینه 
کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت 
بودجه ریزی  نظام  نهادی  اصالحات  و 
و  مدیریت  سازمان  اکنون  کرد:  تصریح 
برنامه ریزی استان به عنوان متولی بخشی 
و  استانی  درابعاد  کشور  ی  توسعه  از 
ناحیه ای در حال توسعه ی راهکارهایی 

برنامه های بخشی،  بین  پیوند  ایجاد  جهت 
استانی،ناحیه ای و مـــــــلی می باشد. 

در ادامــــه ی نشست دکتر اختری رئیس 
دانشگاه صنعتی کرمانشاه ضمن خیرمقدم به 
حضور،  از  خرسندی  ابـــراز  و  میهمانان 
توجه و عنایت این مجمـــــوعه ی محترم 
معرفی  به  کرمانشاه،  صنعتی  دانشگاه  به 
و  موانع  بیان  و   مجـــموعه  این  اجمالی 
مشکالت پیش روی این دانشگاه پرداخت.

وی در ادامه ضمن بیان شاخص های مهم 
در  دانشگاه  این  جایگاه  تبیین  و  آموزشی 
به  کشور  کل  های  دانشـگاه  بیــــــن 
لحــاظ سرانه تولـــید علم، در خصوص 
اعتبارات، مسائل مالی و مشکالت دانشگاه، 
تصریح کرد: یکی از اصلی ترین مشکالت 
و  است  دانشجویی  خوابگاه  نبود  دانشگاه 
خوابگاه  ساخت  منع  از  ناشی  را  مهم  این 
دولتـــــی در برنامه پنجم توســعه عنوان 

 برگزاری نشست مشترک با حضور رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
و دانشگاه صنعتی کرمانشاه
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کرد و افـــزود: این موضوع، دانشگاه را 
خوابگــــاه   به  آوردن  روی  به  مجبور 
کالن  هزینه   صرف  و  خودگردان  های 
برای  مختلف  هـــای  بخش  بودجه  از 
است. کرده  خوابگاه ها  هزینه  به  کمک 

بیان  به  ادامه سخنان خود  اختری در  دکتر 
پیاده  عابر  پل  فقدان  از جمله  سایر مسائل 
در محل درب ورودی دانشگاه اشاره کرد 
و با تأکید بر اینکه احداث این پل به جهت 
امری  دانشجویان  امنیت  و  سالمت  حفظ 
الزامی است خواستار حمایت هر چه بیشتر 
استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
شد. مذکور  پل  ساخت  جهت  در  استان 

گفتنی است؛ در پایان این نشست، دکتر وفایی 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
سعادت  مهندس  آقای  همراه  به  کرمانشاه 
زاده رئیس گروه دفتر فنی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان،  دکتر اختری ریاست 
های  بخش  از  مسئولین  دیگر  و  دانشگاه 
مختلف این دانشگاه بازدید به عمل آورد.

11
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 انتصاب دکتر وحید قاسمی به عنوان “سرپرست اداره فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای” دانشگاه
صنعتی کرمانشاه

13

فناوری  اداره  به عنوان » سرپرست  اکبر اختری، ریاست دانشگاه،  دکتر وحید قاسمی طی حکمی از سوی دکتر علی 
اطالعات و خدمات رایانه ای « دانشگاه صنعتی کرمانشاه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر وحید قاسمی

          با احترام، نظر به تعهد، حسن سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابالغ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ با 
حفظ سمت پیشین به عنوان » سرپرست اداره فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای « منصوب می گردید.

ضمن تبریک به ایشان، از در گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در 
جهت رشد و شکوفایی و تحقق اهداف عالی کشور عزیزمان و جامعه دانشگاهی مسالت داریم.

گفتنی است؛ دکتر اختری ریاست دانشگاه، ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر قاسمی، از تالش و زحمات ارزشمند و 
صادقانه مهندس رحیمی در دوره ریاست اداره فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای دانشگاه صنعتی کرمانشاه، که منجر 

به پیشبرد اهداف دانشگاه گردید، تقدیر نمود.
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مترو  ایستگاه  در  انگلیس  در  روزی 
و  میزد  کتک  را  زنی  شدت  به  مردی 
از  برداری  فیلم  و  تماشا  حال  در  مردم 
نظاره  افراد  بین  در  بودند.  ماجرا  این 
بود. هم  غربی  اندیشمندان  از  یکی  گر 

این صحنه  دیدن  با  گوید  می  این شخص 
سوال برایم به وجود آمد که آیا در ادیان الهی 
جلوگیری  و  ظلمی  چنین  با  برخورد  برای 
خیر؟ یا  است  رسیده  دستوری  آن  از 

شدم  متوجه  تحقیق  از  بعد  می گوید 
به  امر  نام  به  اصلی  اسالم،  دین  در 
که  دارد  وجود  منکر  از  نهی  و  معروف 
است. دین  این  برتری  های  نشانه  از 

اجتماعی  اخالق  های  جلوه  بهترین  از 
از  نهی  و  معروف  به  امر  اسالم،  در 
است  آن  اصل  این  اقتضای  است.  منکر 
برای  پسندی  می  خود  برای  هرچه  که 
برای  را   چه  هر  و  بپسند  هم  دیگران 
مپسند. هم  دیگران  برای  نمیپسندی  خود 

)علیه  علی  امام  سفارش  امر  این 
است. )ع(  مجتبی  حسن  امام  به  السالم( 

در قرآن کریم آیات متعددی پیرامون امر به 
معروف و نهی از منکر وجود دارد. در واقع 
امر به معروف و نهی از منکر حفاظت از فکر 
و اندیشه و جسم و جان و مال مردم است.

معنایش آن است جامعه یک پیکره ی واحد 
احساس  همدیگر  قبال  در  باید  ما  و  است 
و  ضرب  مثل  اتفاقاتی  تا  کنیم،  مسئولیت 
ندهد. رخ  انگلیس  مترو  در  زن  یک  شتم 

مبارکه  سوره   ۷۱ آیه  در  متعال  خداوند 
و  »والمومنون  است:  فرموده  توبه 
یامرون  بعض  اولیاء  بعضهم  المومنات 
المنکر...« عن  ینهون  و  بالمعروف 

نظارت اجتماعی؛ امر به معروف و نهی از منکر

یار  )و  که  ایمان  با  زنان  و  »مردان 
و  معروف  به  امر  یکدیگر  یاور(  و 
کنند...« می  منــــــکر  از  نهی 

که  شود  می  استفاده  شریفه  آیه  این  از 
خیرخواهی عمومی هم وظیفه مردان است و 
هم از وظایف زنان جامعه محسوب می شود.

قابل  پیشرفتگی  از  زمانی  جامعه  اصاًل 
بعد  شود که  می  برخوردار  توجهی 
باشد. شده  تقویت  آن  اجتماعی  نظارت 

پس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات 
معصومین )علیهم السالم(  بیاییم با همدیگر 
مهربان باشیم و خوبی ها را برای هم بخواهیم  
و بدی ها  را از جامعه مؤمنین دور کنیم.

در واقع اگر این اقدام صورت نگیرد مثل آن 
است که فردی در یک روز گرم و سوزان 
تابستان فردی تشنه را مشاهده کند و آب 
را به او ندهد این درحالی است که رساندن 
پیام خیر و دفع خطر  از انسان ها از رساندن 
آب در روز گــــــرم و داغ مهم تر است.

معروف  به  امر  اجــــــــــرای  با  پس 
منکر ظلم ریشه کن می شود و  از  نهی  و 
می گیرد. فرا  را  جا  همه  ها  خوبــــــی 
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علمی  هیأت  عضو  رشیدی  حامد  دکتر 
در  که  باشد  می  دانشگاه  شیمی  مهندسی 
در  برتر  توانست  پژوهشگر  گذشته  سال 
حوزه ی ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی 
روابط  مصاحبه  ذیل  متن  شود.  کرمانشاه 
باشد. می  ایشان  با  دانشگاه  این  عمومی 

آقای دکتر رشیدی لطفا توضیحی در مورد 
بیوگرافی و سوابق علمی خود ارائه فرمائید؟

دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقطع   بنده 
پایان  به  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  در  را 
فعالیت  بر  عالوه  رساندم.  همچنین 
پتروشیمی  در   ۱۳۸۳ سال  از  آموزشی، 
کرمانشاه مشغول به فعالیت شدم. به عنوان 
رئیس واحد مهندسی فرایند و کنترل تولید، 
چندین پروژه صنعتی را راهبری نمودم که 
پروژه سامــــــاندهی  آنـــها  مهمترین 
فعال  آمین  ساخت  مجـــتمع،  پساب 
واحد آمونیاک و مدیریـت پروژه بازیافت 
آمــونیاک  واحد  دودکش  گازکربنیک از 
قابل  باشد.  می  میلــیون دالر  مبلغ ۴۰  به 
ذکر است که پروژه بازیافت گازکربنیک با 
اولــــین  روز،  در  تن   ۱۳۲ ظــرفیت 

ایران  در  پتروشیمی  صنعت  پروژه 
ظرفیت  افزایش  منجر  که  باشد  مـــــی 
 ۱۰ میزان  به  کرمانشاه  پتروشیمی  تولید 
انجام  گذاری  سرمایه  و  گردید  درصد 
شد. بازگردانیده  سال  یک  در  نیز  شده 

دانشگاه  به  ورود  با  نیز  پژوهشی  زمینه  در 
فعالیت  به  شروع   ۹۲ ســــال  از  صنعتی 
پژوهشی نمودم و حدود ۲۰ مقاله پژوهشی 
زمینه  صنعتی در  پژوهشی  طرح   ۸ و 
دارم. گاز  پاالیش  و  پتروشیمی  صنعت 

تحقیقاتی  و  مطالعاتی  حوزه  با  ارتباط  در 
دهید؟ توضیح  ما  خوانندگان  برای  خود 

مدل  بنده  تحقیقاتی  اصــــلی  زمینه 
سازی  شــــبیه  و  سازی 
نفت،  صنعت  فرایندهای 
اما  باشد.  می  گاز  و  پتروشیمی 
با توجه به تجربه موفق احداث 
سال  در  گازکربنیک،  واحد 
در  بیشتری  تمرکز  اخیر  های 

ای  گلخانه  گازهای  انتشار  کاهش  زمینه 
ام. داشته  زمین  گرمایش  از  جلوگیری  و 

های  طرح  و  کتب  مقاالت،  به  دکتر  آقای 
مطالعاتی که انجام داده اید اشاره بفرمائید ؟

همانطور که قبال بیان شد مقاالت اینجانب 
بیشتر در زمینه مدل سازی و حذف گازهای 
گلخانه ای مـــی باشد. تیم تحقیقاتی ما به 
دنبال ارائه روش های جدید و معرفی حالل 
های جدید جهت حذف گازهای گلخانه ای 
است که نیاز به انرژی کمتری داشته باشند.

اینجانب   طرح هــــای پژوهشی صنعتی 
آمونیاک،  تولید  فرایند  بهبود  زمینه  در  نیز 
پاالیشی،  واحدهای  در  خوردگی  کاهش 
اولفین  تولید  جدید  های  روش  بررسی 
اکسید  دی  بازیافت  فرایند  تحلیل  و  ها 
مصرف  کاهش  منظور  به  کربن 
توجه  باشد.با  می  متمرکز  انرژی 
در  مختلف  دروس  تدریس  به 
کارشناسی  و  کارشناسی  مقطع 
مهندسی  رشــــــته  در  ارشد 
شــیمی، در حــــــال حاضر 
و  سازی  عنوان »مدل  با  کتابی 
در  شیمی«  مهندسی  در  فرایندها  تحلیل 
انشاا...  که  دارم  چاپ  و  داوری  مرحله 

15

در   ۱۳۸۳ سال  از 
شیمی  و پتـــــــر
مشغول  کرمانــشاه 
به فعالیـــت شدم.

مصاحبه با دکتر حامد رشیدی، پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در حوزه ارتباط با صنعت



دانشگاه پایدار مهر 98شماره دوم

www.kut.ac.ir سال اول / شماره دوم

ید
کن

ل 
نبا

ی د
از

مج
ی 

ضا
ر ف

ا د
ا ر

م
@

ku
tn

ew
s و

 @
ku

t_
ne

w
s

منتشر خواهد شد. در زمستان سال جاری 

روند ارتقــــا ءــــــرتبه علـــــمی 
جــــــنابعالی چگونه انجـــــام گرفت؟

از  را  پژوهشی  کار  بنده  اینکه  به  توجه  با 
من  مقاالت  تعداد  نمودم،  آغاز   ۹۲ سال 
در  اکثراً  که  بود  مقاله   ۱۶ ارتقاء  زمان  در 
 )Q۱( باال  اعتبار  درجه  مجالت ISI با 

از  بود.  شده  چاپ 
توجه  با  دیگر  طرف 
بـــه تعداد طرح های 
پژوهـــشی صنعــتی 
اینجــانب خوشبختانه 
مسئله خاصـــــــی 
ارتقاء  زمان  در 
نداشـــــت.  وجود 

های  ســال  در  که  است  ذکر  قابـل 
ای  ویژه  توجــه  علوم  وزارت  اخیـر 
پروژه  و  صنعـــتی  های  طــرح  به 
دارد. کاربــــردی  تحقیقاتی  هــــای 

و  پژوهشـــــــی  وضعیـــــــت 
نحـــــــو  چه  به  را  دانشگاه  علـمی 

نمائید؟ می  ارزیابی 

اعضای هیأت علمی دانشگاه 
صنعتی بسیار جوان هستند و 
پتانسیل باالیی در انجام امور 
دارند.  تحقیقاتی  و  پژوهشی 
تا  است  شده  باعث  امر  این 
سرانه پژوهش دانشگاه بسیار 
در  طوریکه  به  باشد  باال 
این منطقه رتبه بسیار خوبی دارد.  شاهد 

موضوع، مقاالت متعددی است که اساتید با 
دانشجویان کارشناسی خود ارائه می دهند. 

های  طرح  با  رابطه  در  لطفا  دکتر   آقای 
پژوهشی که خارج از دانشگاه و در ارتباط 
با حوزه ی ارتباط با صنعت انجام داده اید 
این  اینکه  و  بدهید  توضیح  کمی  ما  برای 
است؟ شده  عملیاتی  حد  چه  تا  ها  طرح 

اینجانب  های پژوهشی  طرح  از  یکی 
واحد  در  آمده  بوجود  خوردگی  بررسی 
در  باشد که  ایالم می  گاز  پاالیشگاه  آمین 
حال حاضر به پایان رسیده است. خوردگی 
از  بسیاری  تخریب  به  منجر  واحد  این  در 
واحد  اطمینان  قابلیت  کاهش  تجهیزات، 

با  بود.  شده  تعمیرات  هزینه  افزایش  و 
انجام  و  آمده  عمل  به  دقیق  های  بررسی 
در  خوردگی  عوامل  متعدد،  آزمایشات 
با  و  شد  داده  تشخیص  صنعتی  واحد  این 
توجه به تاثیر هریک، اولویت بندی صورت 
پذیرفت. سپس، با توجه به اولویت هر کدام 
راهکارهای مناسب جهت حذف یا کاهش 
گردید. خوشبختانه  ارائه  سرعت خوردگی 
تعدادی  امروز  به  تا 
اصالحات  این  از 
انجام  پاالیشگاه  در 
پذیرفــــــته است. 

شـــــــما در سال 
پژوهشگر  گذشـــته 
ارتباط  ی  برتر حوزه 
صــنعت دانشگاه  با 
مختصری  لطفا  اید،  شده  کرمانشاه  صنعتی 
چطور  که  بدهید  توضیح  باره  این  در 
کردید؟ پیدا  دست  جایگاه  این  به 

برتر حوزه  پژوهشگر  انتخاب  زمینه  در 
ارتباط با صنعت معموال سوابق طرح های 
پژوهشی شخص بررسی می شود که 
موضوعی  اهمیت  شامل  موارد  این 
دهنده،  سفارش  شرکت  اعتبار  طرح، 
مبلغ طرح و جذب گرنت برای دانشگاه 
و سایر موارد می باشد. در این راستا 
ساله به  هر  بیشتر  امتیاز  با  اشخاص 
عنوان پژوهشگر برتر حوزه ارتباط با 
صنعت دانشگاه انتخاب می شوند. بر 
همین اساس، بنده هم در سال گذشته 

شدم.  انتخاب  برتر  پژوهشگران  عنوان  به 

و حــــــــــــرف آخــــــــــر؟

قرار  بنده  اختیار  در  که  وقتی  از  تشکر  با 
دادید. توصیه بنده به دانشجویان این است 
تبدیل  های  راه  دنبال  به  دانشگاه  در  که 
تنها از طریق  علم به عمل باشند. این کار 
کارهایی  انجام  و  کردن  تجربه  مطالعه، 
پذیر  امکان  از درس خواندن صرف  فراتر 
است. در واقع هدف واقعی از تحصیل در 
دانشگاه بدست آوردن علمی است که باید 
امروزه  خوشبختانه  شود.  تبدیل  عمل  به 
تر شده  آسان  بسیار  اطالعات  به  دسترسی 
اطالعات  به  توان  می  راحتی  به  و  است 
زمینه های تخصصی دست  ارزشمندی در 
افزارهای  نرم  با  حتمًا  ضمن  در  یافت. 
تخصصی رشته خود در دوران دانشجویی 
حقیقت  در  افزارها  نرم  این  شوند.  آشنا 
عدم  و  هستند  مهندسی  های  رشته  الفبای 
در  سوادی  کم  منزله  به  ها  آن  با  آشنایی 
زمینه تخصــــــصی مـــــــی باشد.

گو
گفت

 و 
به

اح
مص

صنعتی  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 
باالیی  پتانسیل  و  هستند  جوان  بسیار 
تحقیقاتی  و  پژوهشی  امور  انجام  در 
دارند. این امر باعث شده است تا سرانه 
به  باشد  باال  بسیار  دانشگاه  پژوهش 
طوریکه در منطقه رتبه بسیار خوبی دارد.

مدیریــــت پروژه 
فــــــــت  یا ز با
گازکربنیــــک از 
کـــــــش  د و د
واحد آمــونیاک به 
میلــیون   ۴۰ مبلغ 
دالر مـــــی باشد.

16
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معرفی رشته مهندسی شیمی
شده  تأسیس  رشته   اولین  شیمی  مهندسی 
که  می باشد  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه  در 
با ۱۰ عضو هیأت علمی تمام وقت دارای 
دانشجویان  تربیت  در  باالیی  پتانسیل 
می باشد.  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 
گروه مهندسی شیمی دارای آزمایشگاه های 
است  مختلفی  تحقیقاتی  و  آموزشی 
به  موجود،  کافی  فضای  به  توجه  با  که 
دستگاه های مدرن نیز مجهز گردیده است. 
اعضای هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 
طراحی  جداسازی،  تخصص های  دارای 
بیوتکنولوژی  راکتور،  کاتالیست و  فرایند، 
امر  همین  که  می  باشند  تکنولوژی  نانو  و 
انجام پژوهش و  سبب موفقیت اعضاء در 
تحقیقات متنوع و به روز دنیا شده است. از 

دستاوردهای گروه می توان به ارتقاء یکی از 
اعضای هیات علمی گروه به مرتبه دانشیاری 
پروژه ه صنعتی   ۱۰ انجام  و  سال  در چهار 
برای پاالیشگاه های نفت، گاز، شرکت های 
پتروشیمی و سایر صنایع غرب کشور نامبرد.  

مهمترین وظیفه گروه مهندسی شیمی تربیت 
با  آشنا  و  کارآمد  ممتاز،  التحصیالن  فارغ 
صنایع روز می باشد. برای این امر آموزش 
جدیت  با  اول  ترم  همان  از  دانشجویان 
باالبردن  و  تقویت  جهت  و  شده  شروع 
کنار  در  معمواًل  دانشجویان  علمی  سطح 
کالس های  اساتید،  آموزشی  کالس های 
و  اصلی  دروس  در  تقویتی  و  تمرین  حل 
دوره های  برای  می شود.  برگزار  تخصصی 
برگزاری  بر  عالوه  نیز  ارشد  کارشناسی 

پژوهشی  فعالیت های  آموزشی،  کالس های 
دانشجویان نیز باید مورد نظر می باشد. در 
این خصوص آشنایی دانشجویان کارشناسی 
در  و  اول  ترم  همان  از  پژوهش  با  ارشد 
قالب پروژه های کالسی آغاز می گردد و در 
انجام پروژه کارشناسی  با  نیز  انتهای دوره 
ارشد تکمیل می گردد. چاپ کتب و مقاالت 
علمی معتبر در ژورنال های بین المللی، ثبت 
بین موسسات  برتر در  اختراع، کسب رتبه 
آموزش عالي استان، قبولی دانش آموختگان 
در  ارشد  کارشناسي  و  دکتری  مقاطع  در 
صنعتی  مانند  کشور  معتبر  دانشگاه های 
شریف، و صنعتی امیرکبیر از موفقیت های 
باشد.  می  شیمی  مهندسی  آموزشی  گروه 

 انتشار گازهای گلخانه ای یکی از پر چالش 
کربن  و  است  زیست محیطی  مسایل  ترین 
دی اکسید، بزرگ ترین منبع انسانی آن است. 
دوره  آغاز  از  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
چشمگیری  طور  به   ۲۰۱۸ سال  تا  صنعتی 
میانگین  افزایش یافته است: در سال ۲۰۱۸ 
غلظت CO2  در حدود ۴۰ درصد بیشتر از 
فعالیت های  میان  در  بود.  ام   ۱۹ قرن  میانه 
احتراق  گلخانه ای،  گازهای  تولید  انسانی 
گرما،  و  الکتریسیته  برای  سوخت های 
کربن  دی اکسید  انتشار  منبع  بزرگ ترین 
است که بیش از ۴۲ % از انتشار CO2  های 
تولید  از  جدا  می شود.  شامل  را  انسانی 
انرژی، انتشار مستقیم CO2  ناشی از حمل 
فرایندهای  و   )%  ۲۳( خودرویی  نقل  و 
انتشار  اصلی  عوامل  از   )%  ۱۹( صنعتی 
CO2   ناشی از فعالیت های انسانی هستند. 

همچون  موادی  به    CO2 تبدیل  از  پس 
سوخت، فوم ها و فیبرهای کربنی، محققان 
ابداع  به  موفق  راتگرز  دانشگاه  دانشگاه 
فتوسنتز  از  استفاده  با  که  اند  شده  روشی 
مصنوعی می توانند کربن دی اکسید را به 
روش  این  که  کنند  تبدیل  پالستیکی  مواد 

تولید  موجب  و  می باشد  باال  بازده  دارای 
شود. می  تر  ارزان  روش های  با  پالستیک 

فتوسنتز خاصیتی از گیاهان طبیعی می باشد 
کمی  انرژی  توانند  می  آن  وسیله  به  که 
را  آن  و  کرده  جذب  خورشید  نور  از  را 
مواد  این  که  کنند  تبدیل  غذایی  مواد  به 
غذایی عبارتند از کربوهیدرات ها و چربی 
عملیات  انجام  برای  دستگاهی  ساخت  ها. 
تواند  مـــی  مصنوعی  بصورت  فتوسنتز 
بسیار با ارزش باشد زیرا انسان ها می توانند 
با استفاده از این دستگاه و با استفاده از فرآیند 
امروزی  های  سوخت  مصنوعی،  فتوسنتز 
نظیر متانول، متان و هیدروژن را تولید کنند.

طراحی  به  موفق  راتگرز  دانشگاه  محققان 
اند  شده  فتوسنتز  عملیات  انجام  دستگاه 
بتواند تجاری  این دستگاه  آنکه  از  قبل  اما 
های  کاتالیزور  دنبال  به  باید  شود  سازی 
بتوان  و  بوده  کارآمد  تا  بود  قیمتی  ارزان 
فتوسنتز  عملیات  پیشبرد  برای  آنها  از 
راستا  این  در  کرد.  استفاده  مصنوعی 
به کشف  موفق  که  اند  کرده  ادعا  محققان 
اند  شده  ها  کاتالیزور  از  مختلفی  انواع 
انجام  برای  و  باشند  می  قیمت  ارزان  که 
عملیات فتوسنتز به انرژی کمی نیاز دارند، 
های  واکنش  برابر  در  مواد  این  همچنین 
باشند. دوام خوبی می  دارای  نیز  شیمیایی 

در  جزئی  تغییرهای  ایجاد  با  محققان   
زنجیره  تولید  به  موفق  ها  دستورالعمل 
درصد   ۹۹ از  بیش  با  کربنی  های 
از  می توانند  اتم ها  این  اند.  شده  بازدهی 

بلند  پلیمری  زنجیره های  یا  مولکول ها 
پالستیکی  مواد  ساخت  برای  و  گرفته 
کاتالیزور  این  همچنین  شوند،  استفاده 
باشد. نفت خام  برای  می تواند جایگزینی 

این  ی  نوسینده   ،Charles Dismukes
موجب  ما  “کشفیات  گوید:  می  تحقیق 
دی  کربن  بتوان  راحتی  به  تا  شود  می 
اکسید را به مواد با ارزش و مواد دارویی 
کرد.” استفاده  صنعت  در  و  کرد  تبدیل 

از  استفاده  با  پالستیک  تولید   مقایسه 
این روش با تولید پالستیک از نفت خام 
کاری سخت و دشوار است. این روش با 
بیشتری را بوجود  بهره وری  انرژی کمتر 
می آورد. در الکتروکاتالیزور های مرسوم 
از برق ۰/۷ ولت استفاده می شود اما در 
این روش این مقدار ۷۰ مرتبه کاهش یافته 
از  استفاده  به  مربوط  انرژی  تلفات  است. 
بوده است  انجام واکنش  برای  الکتریسیته 
کمتری  الکتریسیته  از  روش  این  در  اما 
است  معنی  بدان  این  و  می شود  استفاده 
که برای تولید هر کیلوگرم از پالستیک از 
شود. می  استفاده  کمتری  انرژی  و  هزینه 

تولید پالستیک از دی اکسیدکربن  با 
استفاده از فتوسنتز مصنوعی
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MATLAB انجام محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از
نویسنده: یئونگ کوو یئو÷

تاریخ انتشار: ۷ آگوست  ۲۰۱۷
Chemical Engineering Computation with MATLAB

اغلب مسائل موجود در مهندسی شیمی پیچیده و میان رشته ای محسوب می شوند. 
این  امروزی  متخصصان  و  پژو هشگران  مهندسی،  دانش  جویان  برای  بنابراین، 
مهارت  حل مسئله  برای  نرم افزاری  ابزارهای  از  استفاده  در  که  است  مهم  حرفه 
امکاناتی  که  است  نرم افزاری  ابزارهای  این  از  یکی   MATLAB .باشند داشته 
از  بزرگ  گنجینه ای  برداری،  ماتریس  قالب  در  محاسبات  انجام  قابلیت  مانند 
از  غنی  مجموعه ای  و  قوی  ساختاری  زبان  پیش تعیین شده،  از  عملکردی  توابع 
ابزارهای تصویرسازی گرافیکی، آن را از سایر نرم افزارها متمایز می کند. عالوه بر 
را در  برنامه نویسی ها  این محاسبات، تصویرسازی ها و  همه ی   MATLAB این، 
محیطی پویا و دوستدار کاربر انجام می دهد. این کتاب انگلیسی به عنوان منبعی 
جدید در بحث محاسباتی مهندسی شیمی معرفی و برای ترجمه پیشنهاد می شود.

تکنیک های   MATLAB از استفاده  با  انجام محاسبات مهندسی شیمی  کتاب 
حل مسئله با استفاده از محیط محاسباتی MATLAB را از سطوح مقدماتی تا 
پیشرفته به خواننده ارائه می کند. این کتاب نمونه هایی از مسائل استخراج شده از 
حوزه های اصلی مهندسی شیمی و همچنین یک دستورالعمل مقدماتی درخصوص 
نحوه ی استفاده از MATLAB برای حل مسئله ارائه می کند. ابن کتاب، مثال ها 
و تمرین های بسیار و راهنمای حل مسئله ی تفصیلی و راه حل های ارائه شده برای 

مسائل گوناگون را دربرمی گیرد. راه حل های کتاب با استفاده از اصول بنیادین توسعه  داده شده اند تا مدل های ریاضی بوجود آورند و با استفاده 
از یک رویکرد مبتنی بر معادله به تولید نتایج عددی بپردازند.

مجموعه ی کامل نمونه های مختلف این کتاب، نحوه ی استفاده از رویکردها و روش شناسی های مختلف حل مسئله را در زمینه ی فرمول بندی 
مسئله، حل مسئله، تجزیه وتحلیل و ارائه ی گرافیکی و همچنین تصویرسازی و مستندسازی نتایج بطور کامل توضیح می دهد. این کتاب جدید 
و ترجمه نشده همچنین برای مسائل پیشرفته ای نظیر رگرسیون غیرخطی، تخمین پارامتر در سیستم های تفاضلی، مسائل مقدار مرزی دو 
نقطه ای و معادالت و بهینه سازی جزئی دیفرانسیل، که اغلب در پژوهش های تحصیالت تکمیلی و عملیات صنعتی با آن مواجه هستیم نیز 

راه حل ارائه می دهد.

مهندسی شیمی و تکنولوژی شیمیایی
نویسنده:یان گودوین

تاریخ انتشار: ۲۳ فوریه ۲۰۱۸
Chemical Engineering and Technology

رویکرد  یک  در  آن ها  کاربرد  و  شیمیایی  تکنولوژی  جدید  تکنیک های  توضیح  به  کتاب  این 
با جزئیات کامل  را  این رشته  میان رشته ای می پردازد و مفاهیم و روش های استفاده شده در 
موردبحث قرار می دهد. مهندسی شیمی یکی از زیرشاخه  های علوم مهندسی است که با اعمال 
از  استفاده  و  تولید  تغییر،  به  کاربردی  ریاضیات  و  میکروبیولوژی  فیزیک،  بیوشیمی،  قوانین 
مصالح، مواد شیمیایی و انرژی می پردازد. مفاهیم اصلی مورد استفاده در این رشته عبارتند از 
طراحی فرآیند، مهندسی واکنش شیمیایی، پدیده  های انتقال و غیره. این مفاهیم انتخاب شده 
که مهندسی شیمی را تعریف می کنند در این متن آورده شده اند. این کتاب یکی از بهترین 

پیشنهادها برای ترجمه در حوزه مهندسی شیمی است.
موضوعات مطرح شده در این زمینه، افق های جدیدی بر روی خواننده می گشایند. این کتاب 
درسی با دارا بودن تحلیل های دقیق و جزئیات کامل فواید بسیاری برای تمامی افراد حرفه ای 

و دانش آموزان در سطوح مختلف بهمراه خواهد داشت.
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اهتمام جدی مسئولین دانشگاه صنعتی کرمانشاه در توسعه فضای های ورزشی

در راستای توسعه ی تربیت بدنی و ورزش به 
عنوان زمینه ساز تأمین و تربیت نیروی سالم 
و تندرست که بخشی از برنامه های توسعه 
همچنین  و  رود  می  شمار  به  دانشگاه  ی 
معنوی  ابعاد  شکوفایی  و  رشد  به  کمک 
شورای  دانشجویان،نشست  جسمانی  و 
ورزشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه صبح روز 
شنبه مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۸ با حضور ریاست 
گردید. برگزار  اعضاء  سایر  و  دانشگاه، 

نشست  این  ابتدای  در  گزارش؛  بنابراین 
پس از ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت 
های ورزشی سال تحصیلی گذشته و برنامه 
جهت  در  دانشجویی  معاونت  حوزه  های 
دانشجویان،  ورزش  گسترش  و  ارتقاء 
موضوعاتی همچون خدمات آموزشی اداره 
و  دانشجویان  فراغت  اوقات  بدنی،  تربیت 
دانشگاه  دانشجویان  ورزشی  کاروان  اعزام 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مسابقات  به 

فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

اشاره  ضمن  دانشگاه  رئیس  اختری  دکتر 
به توانایی دانشجویان و توسعه همه جانبه 
در  افزود:  کرمانشاه،  صنعتی  دانشگاه  ی 
توسعه فضای  در  حال حاضراهتمام جدی 
تکمیل  با  و  دارد  وجود  ورزشی  های 
اجرای  عملیات  و  مصنوعی  چمن  زمین 
فراهم  بدنبال  منظوره  چند  ورزشی  سوله 
سالمت  ارتقای  برای  مناسب  بستر  کردن 
و  شور  افزایش  افزایش  و  دانشگاه  در 
هستیم. دانشجــــویان  بین  در  نشاط 

وی همچنین با تأکید براثرات مثبت ورزش 
تیمی  های  ورزش  الخصوص  عـــــلی 
عزت  ارتقاء  و  سالمت  حفظ  جهت  در 
اعزام های  در  بیان کرد:  دانشجویان،  نفس 
و کشوری،  منطقه  مسابقات  به  دانشجویان 
هیچگاه  قبول،  قابل  نتایج  رغم  علی 
سالمت  ما  مالک  و  ایم  نبوده  گرا  نتیجه 

است. بوده  دانشجویان  اخالقی  و  جسمی 

در ادامـــه ی نشست دکتر محدثی معاون 
تشکر  ضمن  دانشگاه  فرهنگی  دانشجویی 
مسئولین  معنوی  و  مادی  های  حمایت  از 
اظهار  دانشجویی،  ورزش  از  دانشگاه 
کرد؛ همراهی و ترغیب دانشجویان به امر 
شادابی  افزایش  در  بسزایی  نقش  ورزش 
اهداف  پیشبرد  و  ایشان  میان  نشاط  و 
عالی ورزش دانشگاه دارد و امیدوارم در 
و  نظرات  نقطه   از  اهداف  کردن  اجرایی 
حمایت های این عزیزان نیز بهره مند شویم.

در  دانشگاه  فرهنگی  دانشجویی  معاون 
تربیت  اداره  خدمات  به  اشاره  با  ادامه 
بدنی در ارائـــــه دروس عمومی، اظهار 
کارشناسان  بهتر  ریزی  برنامه  با  داشت: 
تربیت  درس  ارائه  و  آموزشی  های  گروه 
بدنی ۱ در نیم سال دوم می توانیم استفاده 
باشیم. داشته  ورزشی  اماکن  از  بهینه 

بدنی  تربیت  پار،مسئول  حسین  ادامه،  در 
دانشگاه صنعتی کرمانشاه با تأکید برمقوله 
دانشجویان،  فراغت  اوقات  سازی  غنی 
ورزش  موضوع  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
بیشتر  حمایت  با  هستیم  مصمم  قهرمانی، 
ورزشی  اماکن  ساخت  دانشگاه،  مسئولین 
در  مرتبط  نهادهای  با  تعامل  همچنین  و 
سال های آینده، بهینه کردن اوقات فراغت 
دانشجویان دانشگاه را در اولویت قرار دهیم.

و رشد  راستای  در  دانشگاه  بدنی  تربیت   اداره 
 ارتقاي سالمت، تندرستي و نشاط دانشجویان و
فضاهاي و  فعالیتها  توسعه  طریق  از   دانشگاهیان 
تربیت های  کالس  تشکیل  بر  عالوه   ورزشي 
های جشنواره  و  گلگشت ها  برگزاری  با   بدنی 
و دانشگاهي  درون  سطح  در  همگانی   ورزشی 
رشته هاي در  ورزشی  تیم های  تشکیل   همچنین 
فوتسال، بسکتبال،  والیبال،  جمله  از   مختلف 
روي تنیس  تکواندو،  کاراته،  شنا،   هندبال، 
المپیادهای در  شرکت  و  ها  رشته  دیگر  و   میز 
افزایش در  بسزایی  نقش  کشوری   ورزشی 
دارد دانشجویان  عملکرد  بهبود  و  .روحیه 
اسـت اي  واژه  بدنی  تربیــــــــــــت 
بـه وســـــعت رشد و تربیت و کمال انسان
کـه با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان
جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی
می رساند کمال  رابه  انســـــــــــــان 
روز ورزش مـــــــــــــــــبارک باد

دانشجویان گرامی
برای اطالع از برنامه کالس های تربیت 

بدنی و تایم فوق برنامه ورزشی به صفحه 
اینستاگرام »اداره تربیت بدنی دانشگاه« به 

آدرس kutsport@ مراجعه نمایید
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