




دکرت ولی زاده در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه ، اعالم کرد : 

ارتقای رتبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دربین دانشگاههای جامع رسارس کشور 

دکــرت ولــی زاده ، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه از 

ارتقــای ایــن دانشــگاه در بیــن دانشــگاههای جامــع رسارس کشــور خــرداد وگفــت : براســاس اعــالم پایــگاه 

ــه  ــه صعــود نســبت ب ــا دو پل ــوم جهــان اســالم )ISC( دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ب اســتنادی عل

ســال 94 رتبــه 25 کشــوری را در بیــن دانشــگاه هــای جامــع بــه خــود اختصــاص داد درمــورد رتبــه بنــدی 

ــج  ــدی براســاس معیارهــا و شــاخص هــای پن ــه بن ــن رتب ــم کــه ای ــد عــرض کن دانشــگاه هــای کشــور بای

گانــه پژوهشــی، آموزشــی، بیــن املللــی، تســهیالت-امکانات و فعالیــت هــای اجتامعــی و اقتصــادی هــر 

ــدی رشکــت منــوده  ــه بن ــل 60 دانشــگاه جامــع در رتب ــرد. در ســال قب ســاله توســط ISC انجــام مــی گی

بودنــد و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان رتبــه 27 کشــوری را در ســال 94 بــه خــود اختصــاص داده 

بــود ، امســال71 دانشــگاه جامــع کشــور مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و  در ســایه تــالش اســاتيد بزرگــوار و 

فرهيختــه، دانشــجویان مســتعد و خــالق و کارمنــدان پرتــالش ، رتبــه 25 كشــورى را كســب منــوده اســت. 

براســاس گــزارش ارائــه شــده توســط ISC در ارزیابــی امســال بــه مقــاالت منتــر شــده در مجــالت چــارک 

اول )Q1( و چــارک دوم )Q2( اهمیــت بیشــرتی داده شــده اســت.

رئیــس دانشــگاه در خصــوص ایــن موفقیــت بــه مجموعــه ای ازهمــکاری  عوامــل مختلــف اشــاره منــوده و 

ترصیــح کــرد :  بــی شــک موفقیــت هــای حاصــل و رشــد شــتاب دار دانشــگاه در زمینــه هــای مختلــف، 

مرهــون عــزم، اراده و تــالش وکوشــش بــی وقفــه همــه دانشــگاهیان عزيــز میباشــد و بنــده بدینوســیله بــر 

خــود الزم مــی دانــم از زحــامت و تــالش هــای بــی شــائبه و مســتمر متــام اعضــای محــرتم هیــات علمــی، 

ــای  ــه ه ــت دانشــگاه را در زمین ــات پیرف ــه موجب ــز دانشــگاه ک ــالش و دانشــچویان عزی ــدان پرت کارمن

مختلــف آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی فراهــم مــی آورنــد تقدیــر و تشــکر منایــم. حــال کــه در آســتانه 

ــراى همــه  ســال جدیــد هســتیم، ضمــن آرزوى ســالمتى، توفيقــات بيشــرت و لحظاتــی خــوب و خــوش ب

شــام عزيــزان، امیــدوارم بــه لطــف خداونــد بــزرگ و در ســایه تــالش هــای همــه جامعــه دانشــگاهی ، 

شــاهد ارتقــای بیــش از پیــش و اســتمرار رونــد رو بــه رشــد دانشــگاه باشــیم.

 



بسم الله الرحمن الرحیم 

یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبرالیل و النهار، یا محول الحول و االحوال، 

حول حالنا الی احسن الحال.

نوروز رسآغاز دوباره حیات طبیعت و ایجاد طراوت در وجود انسان هاست. 

نوروز متاشای عظمت خالقیت خدای سبحان در نشور دوباره طبیعت است. 

نوروز پایان سالی است پر از تالش و کوشش و رشوع فصلی جدید از همت 

و امید.

اکنون که بهره مند از طراوت این ایام روح نواز هستیم، صمیامنه ترین 

تریک را خدمت همکاران دانشگاهی، اساتید، کارکنان و دانشجویان عرضه 

می دارم. 

امید است با همت و تالش و پشتکار مضاعف ، سالی توام با رسبلندی و 

پیروزی برای شام همکاران محرتم و عموم مردم رشیف ایران اسالمی  باشد.

شیر محمدی، مسئول نهاد منایندگی مقام معظم رهری در دانشگاه

پیام نوروزی حاج آقا شیر محمدی مبناسبت نوروز 96



بوی بهار

مژدهدهیدباغرابویبهارمیرسد  آبزنیدراهراهینکهنگارمیرسد

کزرخنوربخشاونورنثارمیرسد  راهدهیدیارراآنمهدهچهاررا

چاکشدستآسمانغلغلهایستدرجهان     عنبرومشکمیدمدسنجقیارمیرسد

رونقباغمیرسدچشموچراغمیرسدغمبهکنارهمیرودمهبهکنارمیرسد

ماچهنشستهایمپسشهزشکارمیرسد تیرروانهمیرودسوینشانهمیرود

سبزهپیادهمیرودغنچهسوارمیرسد باغسالممیکندسروقیاممیکند

خلوتیانآسمانتاچهشرابمیخورندروحخرابومستشدعقلخمارمیرسد

چونبرسیبهکویماخامشیاستخویمازانکهزگفتوگویماگردوغبارمیرسد

)مولوی(

بسم الله الرحمن الرحیم 

یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبرالیل و النهار، یا محول الحول و االحوال، 

حول حالنا الی احسن الحال.

نوروز رسآغاز دوباره حیات طبیعت و ایجاد طراوت در وجود انسان هاست. 

نوروز متاشای عظمت خالقیت خدای سبحان در نشور دوباره طبیعت است. 

نوروز پایان سالی است پر از تالش و کوشش و رشوع فصلی جدید از همت 

و امید.

اکنون که بهره مند از طراوت این ایام روح نواز هستیم، صمیامنه ترین 

تریک را خدمت همکاران دانشگاهی، اساتید، کارکنان و دانشجویان عرضه 

می دارم. 

امید است با همت و تالش و پشتکار مضاعف ، سالی توام با رسبلندی و 

پیروزی برای شام همکاران محرتم و عموم مردم رشیف ایران اسالمی  باشد.

شیر محمدی، مسئول نهاد منایندگی مقام معظم رهری در دانشگاه



بایرامیز مبارک اولسون

......       

      یومورتانی ،گویچک،گلی بویاردیق

 چاقیشدیریب ،سینانالرین سویاردیق

 اویناماقدان بیرجه مگر دویاردیق ؟

علی منه یاشیل آشیق وئرردی !

ارضا منه نوروز گلی درردی !

************************

بایرام اولوب قیزیل پالچیق ازللر

ناقیش ووروب اطاقالری بزللر

طاخچاالرا دوزمه لری دوزللر

قیز گلینین قندیقچاسی حناسی

هوسلرن آناسی ،قاینانسی

************************

بایرامیدی ،گئجه قوشی اوخوردی

آداخلی قیز بیک جورابین توخوردی

هرکس شالین بیر باجادان سوخوردی

آی نه گوزل قایدادی شال سالال ماق !

بیک شالینا بایراملغین باغالماق !

)استاد شهریار(







جا دارد در این روز های پایانی سال، خسته نباشید جانانه ای عرض کنیم به پاس یک عمر تالش بی وقفه و 

مسئوالنه تعدادی از اساتید و کارمندان پرتالش دانشگاه، که در سال 1395 به کسوت پر افتخار بازنشستگی نائل 

شدند.

طی جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای هیات علمی و کارمندان بازنشسته دانشگاه در سال 95 از 

زحامت و مساعی با ارزش آنان تجلیل شد .
در این جلسه  که معاون اداری و مالی و مدیر امواداری دانشگاه نیز حضور داشتند ، دکرت ولی زاده ، رئیس 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی سخنانی با اشاره به زحامت همه همکاران محرتم در دانشگاه ، گفت : اینکه 

با الطاف الهی ، همواره شاهد ارتقای همه جانبه دانشگاه هستیم ، بعد از عنایت الهی ، مرهون تالشها و زحامت 

بی وقفه همه اقشار دانشگاهی اعم از اعضای هیات علمی ، کارمندان و دانشجویان ، خصوصا شام عزیزانی است 

که عمری برای  تحقق اهداف دانشگاه در سنگر خدمت صادقانه ازهیچ کوششی دریغ نورزیدید.

تجلیل از اساتید و کارکنان بازنشسته سال 95



بــا عــرض صمیامنــه تریــن تریــکات و شــادباش بــه شــام همــکار گرامــی و خانــواده ارجمندتــان، بــرای 

ــت و ســالمتی  ــر از نعمــت، برک ــالی پ ــی س ــز در ســال 1396 از درگاه باریتعال ــه دانشــگاهیان عزی هم

ــهید  ــگاه ش ــی، دانش ــکاری همگ ــالش و هم ــت و ت ــش هم ــا افزای ــم ب ــم. امیدواری ــزون آرزومندی روزاف

ــد و رسافــراز، در مســیر تحقــق فرمایشــات مقــام معظــم رهــری و  ــان رسبلن مدنــی آذربایجــان همچن

ــم و اندیشــه و فرهنــگ، رشــدی شــتابنده داشــته باشــد. ــی عل تعال

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

سخن پایانی


