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استان ھا

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

٢ طرح زیرساختی دانشگاه حضرت معصومھ(ع) قم افتتاح شد

قم – ایرنا- مجموعھ ورزشی چند منظوره و ساختمان مرکزی دانشگاه حضرت معصومھ(س) قم با اعتبار ٧٠ میلیارد لایر روز شنبھ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ه بھ بھره برداری رسید.

رئیس دانشگاه حضرت معصومھ(س) قم درحاشیھ این آئین درگفت و گو با خبرنگاران، گفت: مجموعھ ورزشی چند منظوره دانشگاه با مساحت یک ھزار و ٧٠٠ متر مربع با اعتبار ٢٠ میلیارد و

ھمچنین بھره برداری از سازمان مرکزی این دانشگاه با مساحت ٢ ھزار و ۵۵٠ متر مربع و اعتبار ۵٠ میلیارد لایر از جملھ طرح ھایی است کھ امروز  افتتاح شد.

ابراھیم عبدی پور، افزود: با بھره برداری از این ٢ طرح، فضای آموزشی و اداری دانشگاه افزایش و امکانات دانشگاه درحد نیاز رشد قابل توجھی یافتھ است.

وی ادامھ داد: در طول یک سال گذشتھ چھار طرح عمرانی در این دانشگاه بھ مرحلھ بھره برداری رسید و امکانات رفاھی، ورزشی و فضای مورد نیاز آموزشی و اداری این دانشگاه ارتقا یافت کھ

این روند رو بھ رشد ادامھ دارد و بھ زودی چند طرح دیگر نیز دراین دانشگاه بھ بھره برداری می رسد.

عبدی پور، دانشگاه حضرت معصومھ(س)را  نخستین دانشگاه تک جنسیتی کشور پس از انقالب اسالمی دانست و گفت: ھم اکنون یک ھزار و ۶٠٠ دانشجو در این دانشگاه در مقطع کارشناسی و

کارشناسی ارشد مشغول تحصیل می باشند.

وی زیرساخت ھای دانشگاه حضرت معصومھ(س) را مطلوب دانست و گفت: زیرساخت ھای الزم برای کیفی سازی آموزش دراین دانشگاه ایجادو با صرفھ جویی ھای منطقی ھزینھ ھای این دانشگاه بھ

خوبی اداره شده است.

دانشگاه حضرت معصومھ(س) در سال ٨۶ ویژه دانشجویان دختر در قم تاسیس شد.

این دانشگاه دارای ٩ رشتھ کارشناسی در حوزه علوم انسانی و ھمچنین ٧ رشتھ در مقطع کارشناسی ارشد است ضمن اینکھ در آن  یک ھزار و ۶٠٠ دانشجوی دخترمشغول تحصیل ھستند.
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