
  

 

کرسی آزاد اندیشی با حضور جناب آقای محمد زاده و برخی 

 4/3/8331از مسئوالن مرکز و دانشجویان روز جمعه، مورخه 

 برگزار گردید.در آمفی تئاتر  81الی  83ساعت 
 

زهبرگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع رو  

 

مراسم همراه با برگزاری جشن بزرگ روز حسابدار   این

 .پذیرای سخنرانی جناب آقای پروفسور ایرج نوروش نیز بود

 برگزار گردید. 8331آذر  81این مراسم در 
 

 برگزاری همایش به مناسبت روز حسابدار

 

شهرستان البرز این مراسم با حضور مسئولین محترم آقای اسدی، دبیر اجرائی خانه کارگر 

و  ای طالبی،  اساتید،  همکارانآقای کریمی، حراست دانشگاه جامع علمی کاربردی آق

برگزار گردید. در این مراسم از اساتید نمونه و دانشجویان برتر در حوزه های مرکز دانشجویان 

 مختلف علمی و فرهنگی تقدیر گردید.
 

مراسم بزرگداشت روز معلمبرگزاری   

 

گرامی داشت این روز همراه با پذیرایی در 

مکان مرکز با حضور دانشجویان و اساتید در 

 برگزار گردید.  81/1/8331مورخه 
 

روز دانشجوبرگزاری   

 

 
 

مسئوالن نجاتی، این کرسی آزاد اندیشی با حضور جناب آقای 

 82ساعت  81/3/8331مرکز و دانشجویان روز جمعه، مورخه 

 برگزار گردید.مرکز در 
 

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع 

؟مذاکره با آمریکا چرا و چگونه  

 
 

 

 

به مناسبت روز  ورزشیبرگزاری مسابقات 

 دانشجو 
ات دارت  برگزاری مسابق      قهرمانی تیم فوتسال      مسابقات تنیس روی میزبرگزاری     

 

ویان، اساتید و پرسنل مرکز در دانشجنفر از  311

در این مراسم گرامی و پر  8331آبان ماه  23تاریخ 

 .ندفیض حضور به هم رسانید
 

 کنگره سه هزار شهید استان قزوین

 

 

این همایش با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین آقای حمید 

شهسواری، نوای حاج رسول کشمرزی و اجرای زیبای گروه سرود 

 . در مکان آمفی تئاتر برگزار گردید 21/1/8331ثاراهلل در مورخه 
 

 برپایی همایش جوانان عاشورایی

 

 
 

این مسابقه با حضور دانشجویان و 

مسئول فرهنگی در روز جمعه 

در نمازخانه مرکز برگزار  81/3/8331

 گردید.
 

 مسابقه ترتیل وبرگزاری 

 روخوانی قرآن کریم

 
 

مرکز در هر ترم با محترم مسئوالن 

برگزاری جلسات هم اندیشی با 

دانشجویان گروه های مختلف و 

انجمن های علمی، به مشکالت و 

و در  زا شنیدهدغدغه های آن ها 

جهت رفع این مشکالت، اقدام الزم را 

  انجام می دهند.

 
 

ان برگزاری نشست با دانشجوی  

 گاهنامه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر قزوین

8931خردادماه  -شماره دوم  

 صفحه آرایی: محسن کاظم خانلو -مسئول فرهنگی: زهرا اسدی -بابایی فیشانیفرزاد : آقای مدیر مسئول

 03193333900 -آدرس: قزوین، الوند، بلوار معلم، جنب بخشداری

 

 

 
 

انتخابات انجمن ها و کانون های علمی با حضور 

در مرکز  1/3/8331دانشجویان محترم در مورخه 

 برگزار گردید. 
 

انتخابات انجمن ها وبرگزاری   

کانون های علمی   

 

مسئوالن مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر 

بهمن ماه با خانواده معظم شهدا دیدار  81قزوین روز 

نمودند و با حضور بر مزار این انسان های وارسته یاد آن 

 گرامی داشتند. را ها 
 

 دیدار با خانواده معظم شهدا


