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 1- انعقاد تفاهمنامه همکاری های علمی پژوهشی بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  و دانشگاه سیواس

کشورترکیه
 2-  دیدار مسوالن سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 3-افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در چهارمین دوره جایزه علمی -  

     دانشجویی » علی پوالد«
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عالیم یئلدیز، رئیس دانشگاه سیواس کشور ترکیه با 
همراهی »علی آکسوی« مدیر همکاریهای علمی و 
بین المللی این دانشگاه، در روز یکشنبه ۶ بهمن ماه 
از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بازدید و در نشست 
مشترکی با حضور رئیس دانشگاه، معاونان »پژوهش 
روسای  و  تکمیلی«  تحصیالت  و  وفناوری،آموزشی 

دانشکده ها، شرکت نمود.

در این نشست، دکتر ولی زاده طی سخنانی، با اشاره 
این  دانشجویان  و  اساتید  توجه  قابل  پتانسیل  به 

دانشگاه، با یادآوری وجود مشترکات عمیق فرهنگی

دانشگاه المللی  بین  های  همکاری  گسترش  هدف   با 
صورت گرفت:

شهید  های  دانشگاه  روسای  مشترک  نشست  در    
تفاهمنامه  ترکیه  کشور  سیواس  و  آذربایجان  مدنی 
همکاریهای مشترک علمی پژوهشی  بین 2 دانشگاه 

منعقد شد.

مشترک  همکاریهای  انجام  لزوم  بر  کشور،  دو  دینی 
و  کرد  تاکید  مختلف  های  حوزه  در  پژوهشی  علمی 
مشترک  نزدیکیهای  بر  تکیه  با  دانشگاه  دو  گفت: 
علمی - پژوهشی،  پروژه های  انجام  با  می توانند 
مشکالت منطقه و مشترک منطقه ای را حل نمایند. 
این  در  نیز  سیواس   دانشگاه  رئیس  یئلدیز،  عالیم 
جلسه با اشاره به توانمندیهای این دانشگاه ترکیه ای 
ترکیه  مهم  دانشگاه های  از  سیواس  دانشگاه  گفت: 
می باشد که در سال ۱۹۷۴ تاسیس شده و ۵۳ هزار 
دانشجو در ۱8 دانشکده در رشته های مختلف پزشکی 
باشند وآماده  و غیرپزشکی، مشغول به تحصیل می 
دانشگاه  پژوهشی با  علمی  مختلف  همکاریهای 

شهید مدنی آذربایجان میباشد.
گفتنی است در این نشست، تفاهم نامه همکاریهای  

علمی- پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، انجام 
طرح های مشترک علمی به امضاء روسای 2 دانشگاه 

رسید.

  انعقاد تفاهمنامه همکاريهای مشترک علمی پژوهشی بين دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان و دانشگاه سيواس ترکيه
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دیدار مسئوالن سازمان تحقیقات جهاد خودکفائی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ا ز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دیــدار مســئوالن ســازمان تحقیقــات جهــاد خودکفائــی نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری     
اســامی ایــران ا ز دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

مســئوالن ســازمان تحقیقــات جهــاد خودکفائــی نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در 
روز ســه شــنبه24 دیمــاه 98 از دانشــگاه بازدیــد نمــوده و در نشســت مشــترکی بــا حضــور دکتــر علــی 
عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری، روســای دانشــکده هــای علــوم پایــه، فنــی و مهندســی، فنــاوری 
اطاعــات و مدیــران گروهــای آموزشــی دانشــکده هــای مذکــور بــه بررســی توانمندیهــای طرفیــن و 

نحــوه همکاریهــای متقابــل و انعقــاد تفاهمنامــه پرداختنــد.
ــا روابــط عمومــی دانشــگاه، اجــرای پــروژه هــای مشــترک، فرصــت  دکتــر عجمــی در مصاحبــه ای ب
مطالعاتــی اســاتید در صنعــت و جامعــه، حمایــت از پایاننامــه هــا، رســاله هــای دانشــجویان تحصیــات 
تکمیلــی، اســتفاده از پــروژه هــای کســر خدمــت بــرای دانشــجویان و اســتفاده از امکانــات آزمایشــگاهی 
و کتابخانــه ای طرفیــن، از نــکات بــارزی عنــوان کــرد کــه بعنــوان همکاریهــای مشــترک مــورد بررســی 

قــرار گرفــت.

وی افــزود: در ایــن جلســه دکتــر خزائــی رئیــس ســازمان تحقیقــات نزاجــا  نیــز بــه برخــی از نیازهــای 
ــروژه  ــد بصــورت پ ــات علمــی دانشــگاه مــی توان ــا مشــارکت همــکاران هی ــه ب ــی ســازمان ک تحقیقات
انجــام گیرنــد تاکیــد نمــوده و آمادگــی ســازمان تحقیقــات جهــاد خودکفائــی نزاجــا را بــرای هرگونــه 

همــکاری بــا دانشــگاه اعــام کــرد.
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افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در چهارمین دوره  جایزه علمی- دانشجویی » علی پوالد«

وی افزود: هدف از برگزاری 
جشنواره علی پوالد که امسال 

چهارمین دوره آن را شاهد 
بودیم ایجاد بستری مناسب 

برای شناسایی، حمایت و 
تشویق دانشجویان مستعد و 

هدایت استعدادهای درخشان 
به سمت اولویت های راهبردی 

کشور، میباشد.

ــوالد،  ــی پ ــه داد: عل وی ادام
ــی،  ــای فرهنگ ــوزه ه ــر ح خی
از  علمــی  و  اجتماعــی 
بخــش  گــذاران  ســرمایه 
خصوصــی ایرانــی، ســاکن 
ــه  ــه هزین ــت ک ــه اس در ترکی
هــای زیــادی را در حــوزه 
ــر و ادب  ــگ و هن ــم، فرهن عل
کــرده  صــرف  کشــورمان 
دوره  چهارمیــن  در  اســت. 
ــجویان  ــنواره، دانش ــن جش ای
بــا اســتعداد دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجان در ســال 98 
ــش  ــنواره درخش ــن جش در ای
ــه  ــا ارائ ــتند و ب ــی داش خوب
ــوزه  ــژه ای در ح ــای وی طرحه
ــتند در  ــف توانس ــای مختل ه
ــز  ــجویان برترحائ ــان دانش می
دریافــت  بــرای  شــرایط 
ــجویی  ــی - دانش ــزه علم جای
ــد. ــرار بگیرن ــوالد ق ــی پ عل

دکتر ایلمکچی دانشجویان 
پرافتخار دانشگاه در این جشنواره 

را بشرح زیر معرفی نمود:

1 - آقای محمدرضا جنتی اسکویی
دانشجوی دکتری مهندسی برق - قدرت

2 - آقای جعفر بهادری خسروشاهی  
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

3- خانم پریساالسادات موسویان  
دانشجوی دکتری شیمی - شیمی 

فیزیک

4- خانم معصومه کریمی - دانشجوی 
دکتری مهندسی برق - قدرت

5- آقای فرهاد صمدی قاضی جهانی 
دانشجوی دکتری مهندسی برق - قدرت

درخشش دانشجویان دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان:

افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان در چهارمین 

دوره  جایزه علمی- دانشجویی
 » علی پوالد«

پنــج دانشــجوی دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان موفــق بــه 
ــن دوره  ــزه در چهارمی ــب جای کس
بــزرگ علمــی دانشــجویی » علــی 
ــی  ــر ایلمکچ ــدند. دکت ــوالد »ش پ
هــای  اســتعداد  اداره  مدیــر 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــان  ب درخش
در گفتگــو بــا روابــط عمومــی 
ــنواره  ــوص جش ــگاه در خص دانش
مذکــور گفت: دانشــجویان مســتعد 
ــق  ــی در تحق ــی مل ــرمایه  های س
ــعه  ــای توس ــه طرحه ــه جانب هم
فرهنگــی  و  اقتصــادی  علمــی، 
و اجتماعــی کشــور، محســوب 
میشــوند و همــواره از جایــگاه 
میباشــند. برخــوردار  ویــژه ای 
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موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  با پذیرش دانشجو در 2 رشته جدید در
 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

ــا  ــی  ب ــوزش عال ــزی آم ــه ری ــترش و برنام ــورای گس ش
پذیــرش دانشــجو در 2 رشــته جدیــد در مقطــع کارشناســی 
ــی آذربایجــان موافقــت کــرد ارشــد دانشــگاه شــهید مدن
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه؛ بــه نقــل از معاونــت 
شــورای  دانشــگاه،  تکمیلــی  تحصیــالت  و  آموزشــی 
ــرش  ــا پذی ــی ب ــوزش عال ــزی آم ــه ری ــترش و برنام گس
دانشــجو در 2 رشــته جدیــد در مقطــع کارشناســی ارشــد 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موافقــت قطعــی کــرد. 
براســاس مصوبــه ایــن شــورا، ایــن دانشــگاه در رشــته های 
مهندســی کامپیوتــر ) گرایــش هــوش مصنوعــی و رباتیــک 
ــردی ( در  ــی کارب ــش طراح ــک ) گرای ــی مکانی ( و مهندس
ــت. ــد پذیرف ــجو خواه ــد دانش ــی ارش ــع کارشناس مقط

برگزاری دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس« و »ارزیابی فعالیت های آموزشی «

دوره هــای »روش هــا و فنــون تدریــس« و »ارزیابــی فعالیــت هــای آموزشــی « بــه همــت معاونــت 
آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه، ویــژه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی 

آذربایجــان برگــزار شــد.
ــط عمومــی  ــا رواب ــر ایمانپــور معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه در گفتگــو ب دکت
دانشــگاه گفــت: براســاس  » بنــد 9 آییــن نامــه ارتقــاء مرتبــه اعضــای هیــات علمــی موسســات 
ــی  ــش افزای ــای دان ــی«، دوره ه ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــوب ش ــی مص ــی و پژوهش آموزش
ــر  ــدود 62 نف ــال ح ــور فع ــا حض ــگاه را ب ــن دانش ــی ای ــات علم ــای هی ــرای اعض ــازی ب و توانمدس
اعضــای هیــات علمــی  بــا موضــوع »روش هــا و فنــون تدریــس« از تاریــخ 12 لغایــت 13 بهمــن مــاه  
بــا تدریــس » دکتــر اســکندر فتحــی آذر « و نیــز بــا موضــوع »ارزیابــی فعالیــت هــای آموزشــی « 
از تاریــخ14 لغایــت 15 بهمــن مــاه ســالجاری بــا تدریــس » دکتــر جــواد مصرابــادی« در محــل تــاالر 

صائــب دانشــکده ادبیــات برگــزار نمــود.
ــه  ــه ب ــد ک ــزار ش ــول دو روز برگ ــاعت  در ط ــدت 16 س ــه م ــر کارگاه ب ــت ه ــح اس ــه توضی الزم ب

ــد. ــد ش ــادر خواه ــه ص ــه  مربوط ــر دوره، گواهینام ــدگان ه ــرکت کنن ش
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 بازدیــد اعضــای هیــات علمــی دانشــکده هــای »فنــی و مهندســی« و »علــوم پایــه«
در قالــب کلینیــک صنعــت، معــدن و تجــارت دانشــگاه از شــرکت  آذردمــا گســتر

با هدف توسعه همکاری های دانشگاه با صنعت و جامعه انجام شد:
اعضــای هیــات علمــی دانشــکده هــای »فنــی و مهندســی« و »علــوم پایــه« در قالــب کلینیــک صنعــت، معــدن و تجــارت 

دانشــگاه از شــرکت آذردمــا گســتر بازدیــد کردنــد.
ــا  ــنایی ب ــردی، آش ــهای کارب ــام پژوهش  ــن انج ــه  و همچنی ــت و جامع ــا صنع ــگاه ب ــای دانش ــعه همکاری ه ــتای توس  در راس
چالش ــها و نیازهــای صنعتــی و رفــع آنهــا، اعضــای هیــات علمــی دانشــکده های فنــی و مهندســی و علــوم پایــه در قالــب 
ــد  ــا گســتر بازدی ــرکت آذردم ــاه 98  از ش ــم بهمــن م ــنبه هفت ــارت دانشــگاه در روز دو ش ــک صنعــت، معــدن و تج کلینی

کردنــد.
دکتــر رحیــم محمدرضائــی مدیــر امــور فنــاوری دانشــگاه درگفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت: در جلســه مشــترک 
ــا شــرکت فــوق، مهنــدس خــوش خلــق رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آذردمــا گســتر ضمــن بیــان توانمندی هــای ایــن  ب
شــرکت کــه تحــت لیســانس کشــور اتریــش و تنهــا تولیــد کننــده شــمالغرب کشــور بــا پــالک اســتاندارد و گواهــی کنتــرل 
ــف از  ــای مختل ــه ه ــان در زمین ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــت دانش ــتفاده از ظرفی ــر اس ــند ب ــی باش ــوالت م ــی محص کیف
ــت  ــب فرص ــی در قال ــت علم ــای  هیئ ــکاران اعض ــرش هم ــی، پذی ــای تحقیقات ــرح ه ــب ط ــگاه در غال ــا دانش ــکاری ب هم

مطالعاتــی صنعتــی، دوره هــای کارورزی و کارآمــوزی و... تاکیــد نمــود.
ــی افــزود: در جلســه مذکــور پتانســیل های دانشــگاه و دانشــکده هــا پیشــنهاد ایجــاد فراهــم نمــودن  دکتــر رحیــم رضای
زمینــه اســتفاده از فرصــت مطالعاتــی بــرای اســاتید، همــکاری در برگــزاری دوره هــای مهارتــی افزایــی بــرای دانشــجویان 
رشــته هــای مرتبــط، همــکاری در جــذب و بــه کارگیــری دانــش آموختــگان ، همــکاری در انجــام طــرح هــای پژوهشــی از 

طــرف دانشــگاه، ارائــه داده شــد.
ــگ  ــار، دی ــگ بخ ــد دی ــه تولی ــده و در زمین ــع ش ــلیمی واق ــهید س ــهرک ش ــتر در ش ــا گس ــرکت آذردم ــه داد: ش وی ادام

ــد. ــت میکن ــران فعالی ــی در ای ــی و حرارت ــای برودت ــتم ه ــات سیس ــایر ملزوم ــر و س ــاوور کول ــن، ت ــگ روغ ــرم، دی آبگ
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راهیابی تیم کمیکار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مسابقات جهانی

تیم کمیکار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مسابقات جهانی راه یافت:
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان از راه یافتــن تیــم کمیــکار دانشــگاه شــهید 

مدنــی آذربایجــان بــه مســابقات جهانــی ایــن رشــته خبــر داد.
تیــم کمیــکار دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، بــا افتخــار تمــام،  بــه مســابقات جهانــی ایــن رشــته راه 

یافــت . دکتــر قربانیــان، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بــا اعــالم ایــن خبــر مهــم گفــت:
در مســابقات کشــوری کمیــکار کــه 29 و 30 ام بهمــن مــاه 1398 در دانشــگاه امیرکبیــر تهــران برگــزار شــد، 
تیــم اوختــای، تیــم انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی شــیمی بــا حمایــت و نظــارت معاونــت فرهنگــی و 
اجتماعــی، شــورای اجرایــی انجمــن هــای علمــی دانشــجویی و اســتاد مشــاوری جنــاب آقــای دکتــر بیگــی 
ــه  ــتقیما ب ــام آورده و مس ــابقه مق ــای مس ــش ه ــی بخ ــت در تمام ــم، توانس ــی تی ــرم علم ــت محت سرپرس

مســابقات جهانــی کمیــکار راه پیــدا کنــد:
وی افــزود :ایــن تیــم کــه در ســالهای گذشــته در مســابقات مختلــف نیــز موفقیتهــای خوبــی کســب کــرده 

بــود درخشــش عالــی در ایــن مســابقات داشــت و توانســت عناویــن زیــر را کســب کنــد:
�� مقام اول لیگ عملکرد

��مقام دوم پوستر و نوآوری
��مقام اول عملکرد جداسازی

�� تیم تقدیر شده ی ویژه ی لیگ آزاد
گفتنی است :

اسامی اعضای محترم تیم افتخارآفرین اوختای دانشگاه بشرح زیر است:
1.  خانم الهام فکری

2.  خانم فاطمه صمدیان
3.  خانم گیتی میرزایی

4.  آقای امید آقاباالزاده
5.  آقای حامد آقایی

6.  آقای محمد پورعلی
7.  آقای آرمان نعمتی

انتخاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به عنوان »سازمان الکترونیکی برگزیده«

   در نهمین گردهمایی ساالنه شرکت چارگون ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به 
عنوان »سازمان الکترونیکی برگزیده« انتخاب شد.

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه عنــوان »ســازمان الکترونیکــی برگزیــده« انتخاب شــد. 
مهنــدس صامصونچــی، مدیــر اداره فنــاوری اطالعــات دانشــگاه، بــا اعالم ایــن مطلــب در گفتگو 
بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت: درنهمیــن گردهمایــی ســاالنه شــرکت چارگــون، دانشــگاه 

شــهید مدنــی آذربایجــان، بــه عنــوان »ســازمان الکترونیکــی برگزیــده« معرفــی شــد.
ــن  ــم ای ــرد: دوره نه ــان ک ــر بی ــن خب ــریح ای ــگاه در تش ــات دانش ــاوری اطالع ــر اداره فن مدی
گردهمایی هــای« تخصصــی - کشــوری« و مهــم، درهفتــم دی مــاه 98 و در ســالن همایشــهای 
بــرج میــالد تهــران، در حــوزه کاربــرد فنــاوری اطالعــات بــا عنــوان » درجمــع بهتریــن تجربــه 
هــا «  برگــزار شــد کــه مدیــران و کارشناســان ارشــد بالــغ بــر1500 ســازمان در بخــش هــای 
متنــوع دولتــی، خصوصــی و صنایــع مختلــف در ایــن گردهمایــی مشــارکت داشــتند؛ نشــان 
ویــژه »ســازمان الکترونیکــی برگزیده«بــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان اختصــاص یافت.
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ــاوری  ــکده فن ــجویان دانش ــه از دانش ــدی روزم ــر و مه ــن دانش ف آرمی
اطالعــات و مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان مقــام 
اول بخــش بازیهــای ویدیویــی ششــمین رویــداد بیــن المللــی بازی ســازی 

تبریــزرا کســب کردنــد.

ــاوری اطالعــات و مهندســی  ــر مهــدی هاشــم زاده رئیــس دانشــکده فن  دکت
ــداد بیــن المللــی  ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ششــمین دوره روی ــر ب کامپیوت
بــازی ســازی 48 ســاعته بــا محوریــت تجــاری ســازی صنعــت بــازی و حمایت 
از کســب و کارهــای فناورانــه بــا شــرکت 82 نفــر در قالــب بیســت تیــم بــه 
ــور از 11  ــمالغرب کش ــه ش ــز در منطق ــالمی تبری ــر اس ــگاه هن ــی دانش میزبان

بهمــن مــاه آغــاز شــد.
ــجویان  ــه از دانش ــدی روزم ــر و مه ــن دانش ف ــان آرمی ــداد، آقای ــن روی در ای
ــی  ــر دانشــگاه شــهید مدن ــاوری اطالعــات و مهندســی کامپیوت دانشــکده فن
ــود  ــه خ ــی را ب ــای ویدیوی ــش بازیه ــام اول بخ ــتند مق ــان توانس آذربایج

ــد. ــاص دهن اختص
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درخشــش حمیــد پرتویاردانشــجوی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 
ــی  ــابقات جهان ــران،در مس ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــم مل ــو تی وعض

حمیــد پرتویــار دانشــجوی رشــته  مهندســی مواد ورودی ســال 95 دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان، و قهرمــان مســابقات جهانــی ورزشــهای زورخانــه ای و کشــتی 
پهلوانــی در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه، در ارتبــاط بــا ســوابق ورزشــی، 
مدالهــا و فراینــد اجــرای مســابقات جهانی ورزشــهای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانی 

کــه بمیزبانــی شــهر بجنــورد برگزارشــد توضیــح میدهــد :
موفقیــت شایســته حمیــد پرتویــار، دانشــجوی ورودی 95 رشــته مهندســی مــواد 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، عضــو تیــم ملــی جمهــوری اســالمی ایــران و 
قهرمــان ســومین دوره مســابقات جهانــی ورزشــهای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی 

را بــه عمــوم دانشــگاهیان محتــرم و خانــواده ارجمنــد وی تبریــک میگوئیــم.
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ارتقــاء رتبــه علمــی 5 نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 
در جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان دربهمن مــاه 98

برگــزاری جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان دربهمن مــاه 98

درجلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه کــه در دوم بهمن 
ــگاه  ــزه دانش ــات ممی ــای هی ــور اعض ــا حض 98 ب
تشــکیل شــد، در خصــوص تقاضــای ارتقــای رتبــه 
ــگاه،  ــی دانش ــات علم ــو هی ــکار عض ــی 5 هم علم

ــر موافقــت شــد. بشــرح زی

ــر  ــان دکت ــی آقای ــه علم ــاء رتب ــای ارتق ــا تقاض ب
جابــر جهــان بیــن ســردرودی عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی شــیمی از مرتبــه دانشــیاری 
بــه اســتادی، بــا تقاضــای  ارتقــاء دکتــر مرتضــی فرخــی راد عضــو هیــأت علمــی گروه آموزشــی 
مــواد، دکتــر علــی قهرمانــی، عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی زبــان و ادبیــات عــرب، دکتــر 
ــوم تربیتــی و دکتــر حجــت ســلیمی  عیســی برقــی عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی عل
ترکمانــی، عضــو هیــات علمــی گــروه حقــوق از مرتبــه علمــی اســتادیاری بــه مرتبــه دانشــیاری 

موافقــت بــه عمــل آمــد.
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ــک  ــی مکانی ــروه آموزش ــی گ ــات علم ــای هی ــالح ، از اعض ــن ف ــر محس ــاب دکت انتص
ــگاه ــی دانش ــت اداری و مال ــت معاون ــوان سرپرس ــگاه،  بعن دانش

دکتــر حســن ولــی زاده، رئیس دانشــگاه شــهید مدنی 
آذربایجــان طــی حکمــی دکتــر محســن فــالح، عضــو 
ــوان  ــک را بعن ــی مکانی ــروه آموزش ــی گ ــات علم هی
ــی دانشــگاه منصــوب  ــت اداری و مال سرپرســت معاون

کــرد.
فــالح، پیــش از ایــن، ســوابقی ماننــد مدیریــت تربیت 
بدنــی ،  مدیریــت امــور دانشــجویی و مدیریــت بودجه 
ــود  ــی خ ــه اجرای ــگاه را در کارنام ــکیالت دانش و تش

دارد.
رئیــس دانشــگاه بــا صــدور حکــم دیگــری ، از خدمات 
ــتاد  ــی، اس ــار رضوان ــر ذوالفق ــای دکت ــه آق صادقان
گــروه آموزشــی شــیمی در طــول خدمــت در  معاونــت 

اداری و مالــی دانشــگاه تقدیــر و تشــکر نمــود.

انتصــاب دکتــر حمیــد محمــدی ، عضــو هیــات علمــی دانشــکده کشــاورزی ،  بعنــوان 
سرپرســت امــور پژوهشــی دانشــگاه

انتصاب سرپرست مدیریت پژوهشی دانشگاه
ــو  ــدی، عض ــد محم ــر حمی ــگاه، دکت ــس دانش رئی
ــوان  ــاورزی را بعن ــکده کش ــی دانش ــات علم هی
ــوب  ــگاه منص ــی دانش ــور پژوهش ــت ام سرپرس

ــود. نم
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده رئی ــر ول  دکت
ــش  ــاون پژوه ــنهاد مع ــه پیش ــا ب ــان بن آذربایج
ــدی از  ــد محم ــر حمی ــگاه، دکت ــاوری دانش و فن
اعضــای هیــات علمــی دانشــکده کشــاورزی را بــه 
ــگاه  ــی دانش ــور پژوهش ــت ام ــتی مدیری سرپرس

ــود. ــوب نم منص
دکتــر حمیــد محمــدی، دانشــیار گــروه آموزشــی 
ــاورزی  ــکده کش ــات دانش ــالح نبات ــت و اص زراع
دانشــگاه میباشــد کــه ریاســت دانشــکده فــوق را 

ــود دارد. ــی خ ــه اجرای در کارنام
ــری از  ــم دیگ ــدور حک ــا ص ــگاه، ب ــس دانش رئی
خدمــات صادقانــه دکتــر عابــدی در طــول مدیریــت 

ــود. ــکر نم ــر و تش ــور تقدی ــش مذک در بخ
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انتصــاب دکتــر ناصــر آقــازاده ، عضــو هیــات علمــی گــروه ریاضــی دانشــکده علــوم 
پایــه،  بعنــوان سرپرســت مدیــر آموزشــی دانشــگاه

ــوان  ــاورزی ،بعن ــکده کش ــی دانش ــات علم ــو هی ــرور ، عض ــی مه ــر عل ــاب دکت انتص
ــگاه ــکیالت دانش ــه و تش ــه، بودج ــت برنام سرپرس

انتصاب مدیر امور آموزشی دانشگاه:   
دکتر  ناصرآقازاده، ازاعضای هیات علمی گروه 

ریاضی، بعنوان سرپرست مدیر امور آموزشی 
دانشگاه منصوب شد.

به پیشنهاد معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، 
دکتر ناصرآقازاده، طی حکمی از سوی دکتر 
حسن ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان،بعنوان مدیر امورآموزشی دانشگاه 
منصوب شد.

دکتر ناصر آقازاده، استادگروه آموزشی ریاضی 
دانشکده علوم پایه میباشد که معاونت اداری 

و مالی، مدیریت امور پژوهشی ومدیریت گروه 
ریاضی را در کارنامه موفق اجرایی خود دارد.

رئیس دانشگاه با صدور حکم دیگری، از خدمات آقای 
دکتر سیروس اسدیان در مدیریت مذکور تقدیر نمود.

تشــکیالت و  بودجــه  برنامــه  مدیــر  انتصــاب 
دکتــر علــی مهــرور عضــو هیــات علمــی دانشــکده 
برنامــه،  سرپرســت  عنــوان  بــه  کشــاورزی 
بودجــه و تشــکیالت دانشــگاه منصــوب شــد

دانشــگاه  رئیــس  زاده  ولــی  حســن  دکتــر   
ــی  ــدور حکم ــا ص ــان ب ــی آذربایج ــهید مدن ش
علمــی  هیــات  عضــو  مهــرور  علــی  دکتــر 
دانشــکده  گیاهپزشــکی  گــروه  ودانشــیار 
کشــاورزی را بــه عنــوان سرپرســت برنامــه، 
بودجــه و تشــکیالت دانشــگاه منصــوب کــرد.

و  اداری  معاونــت«  ایــن  از  پیــش  مهــرور 
 « اجتماعــی  و  فرهنگــی  »معاونــت   ، مالــی« 
گیاهپزشــکی  گــروه  مدیریــت  همچنیــن  و 
دارد. خــود  اجرایــی  ســوابق  در  را  دانشــگاه 
گفتنی اســت مدیریــت برنامه، بودجه و تشــکیالت، 

ــالح،  ــن ف ــر محس ــط دکت ــن، توس ــش از ای پی
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه اداره مــی شــد.
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آغاز برنامه های دهه مبارک فجر با غبارروبی مرقد مطهر شهیدگمنام در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر با غبارروبی مرقد مطهر شهیدگمنام در 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

 غبارروبی و عطرافشانی مرقد مطهر شهید گمنام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ظهر روز شنبه 12 
بهمن 98 با حضور جمعی از دانشگاهیان این دانشگاه برگزار شد.

 در این مراسم ، جمعی از اعضای هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان با حضور در یادمان 
شهیدگمنام دانشگاه، با اهدای گل و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان به غبارروبی و عطرافشانی 

مرقد مطهر شهدا پرداختند.

دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه، و حجت االسالم والمسلمین نقیان مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در این مراسم در سخنان کوتاهی ضمن تبریک ایام اهلل دهه 
فجر، با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی، به اهمیت و نقش رهبری امام خمینی )ره( 
در استقالل و آزادی، پیشبرد اهداف انقالب اسالمی، اتحاد و انسجام ملی، تفاوتهای بارز 

طاغوت با نظام اسالمی، و تاکید بر لزوم تبعیت از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
پرداختند.

یادآور می شود: در ایام چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، برنامه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی و ... از سوی واحدهای مختلف در دانشگاه، اجرا شد.
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            به مناسبت ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی انجام شد:

 دیدار رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مسئول نهاد رهبری با 2 همکارعضو خانواده ایثارگران

        برگزاری  مراسم ویژه ایام اربعین شهادت مظلومانه شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

  دیــدار رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و مســئول نهــاد رهبــری بــا 2 همکارعضو 
ــواده ایثارگران خان

ــا همراهــی حجــت  ــی آذربایجــان، ب ــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدن  دکتــر حســن ول
االســالم والمســلمین نقیــان مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری ، دکتــر قربانیــان 
، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی، مدیــران روابــط عمومــی و امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگر 
دانشــگاه بــا حضــور در محــل کار 2 همکار)حــاج آقــا شــفیع عباســی ، ایثارگــر و عضــو هیات 
علمــی گــروه معــارف اســالمی( و خانــم شــیخ عبــداهلل زاده از کارکنــان امــور مالــی دانشــگاه 
ــد جانبــاز دوران دفــاع مقــدس حضــور یافتــه و از مقــام شــامخ شــهدا و ایثارگــران  و فرزن

دوران دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم تجلیــل نمودنــد.

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، و باحضور حجت االسالم والمسلمین رشتبری، امام جمعه شهرستان 
آذرشهر برگزارشد:

مراسم ویژه ایام اربعین شهادت مظلومانه شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.
ویژه مراسم اربعین شهادت مظلومانه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.
در این مراسم که جمعی از اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه حضور داشتند، »حجت االسالم و المسلمین 

رشتبری« امام جمعه شهرستان آذرشهر، طی سخنانی به تشریح ابعاد شخصیتی سردار اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی 
و نقش بی بدیل این شهید واالمقام در اتحاد امت و مقاومت اسالمی پرداخت.
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 برگــزاری مراســم بزرگداشــت ســردار رشــید اســالم شــهید قاســم ســلیمانی و همرزمــان 
بــا وفایــش در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

در تجلیل از سرداران شهید برگزارشد:

ــا وفایــش در دانشــگاه شــهید   مراســم بزرگداشــت ســردار رشــید اســالم شــهید قاســم ســلیمانی و همرزمــان ب
مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد

ــود  ــس یادب ــم و مجل ــرا )س(، مراس ــه زه ــرت فاطم ــری، حض ــه کب ــهادت صدیق ــوگواری ش ــام س ــا ای ــان ب   همزم
ــن  ــجویان ای ــان و دانش ــاتید، کارکن ــور اس ــا حض ــلیمانی ب ــم س ــپهبد قاس ــالم س ــید اس ــردار رش ــهادت س ش
ــان  ــق از همرزم ــردار مطل ــد. س ــزار ش ــگاه برگ ــجد دانش ــاه 98 در مس ــنبه 18 دیم ــگاه، در روز چهارش دانش
ــا تبریــک و تســلیت شــهادت فرمانــده شــجاع ســپاه  ســردار شــهید ســلیمانی در ایــن مراســم طــی ســخنانی ب
ــخصیت و  ــت: ش ــجاع، گف ــان و ش ــزرگ، مهرب ــده ب ــن فرمان ــی ای ــجایای واالی اخالق ــه س ــاره ب ــا اش ــدس، ب ق
اخــالق ویــژه ایــن مــرد بــا تقــوا و بــزرگ ، و اخــالص وصــف ناشــدنی ایشــان، مشــخصه اصلــی  اخالقــی ســردار 
ــئولیتی  ــر مس ــد در ه ــا بای ــذا م ــود ل ــرده ب ــود ک ــذوب خ ــه را مج ــا، هم ــن زیب ــن حس ــا ای ــه ب ــود بطوریک ب
ــم. ــره ببری ــود به ــت خ ــی و کار و خدم ــزرگ در زندگ ــردار ب ــن س ــته ای ــات برجس ــتیم از خصوصی ــه هس ک
مطلــق بــا اشــاره بــه خــوی اســتکباری آمریکا و دشــمن دشــمنان ایــران اســالمی افــزود: آمریــکا بزرگترین شــیطان 
ــا خــوی ددمنشــانه اش ســردار بــزرگ یــک ملــت را بشــهادت رســاند، امــا خــدا را  و جنایتــکار جهــان اســت وب
شــاکریم کــه ســپاه عزیــز مــا انتقــام ســخت، و وعــده داده شــده و ســیلی محکــم را به صــورت دشــمن فــرود آورد.

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ایــن مراســم ضمــن ســخنانی 
ــالم،  ــید اس ــردار رش ــهادت س ــا وش ــالم اهلل علیه ــرا س ــه زه ــرت فاطم ــهادت حض ــام ش ــلیت ای ــا تس ب
ــوه  ــه نح ــالب، ب ــام و انق ــان نظ ــردم از مدافع ــی م ــه قدرشناس ــاره ب ــا اش ــلیمانی ب ــم س ــهید قاس ــپهبد ش س
ــک  ــکوه ی ــت و ش ــراق، و عظم ــران و ع ــف ای ــهرهای مختل ــهدا در ش ــاک ش ــای پ ــکوه پیکره ــییع باش تش
ــت: ــرد وگف ــاره ک ــف، اش ــای مختل ــام عزاداریه ــهدا و انج ــر  از ش ــی نظی ــی و ب ــتقبال تاریخ ــت در اس مل

ــه  ــد ک ــان دادن ــی نش ــهدا، بخوب ــه ش ــن بدرق ــود در آیی ــی خ ــور میلیون ــا حض ــا ب ــناس م ــز و قدرش ــردم عزی  م
ــم  ــه دیدی ــور ک ــد. همانط ــی میدانن ــان را بخوب ــن و ناموسش ــان وط ــه مدافع ــت خالصان ــالش و خدم ــدر ت ق
در ایــن چنــد روز، باشــکوهترین تجلیــل را از ســردار ســربلند دلهــا و یــاران باوفایــش شــاهد بودیــم.

ــد  ــری، مانن ــاوت ظاه ــوع تف ــارغ از هرن ــمنان، ف ــط دش ــبات غل ــم محاس ــی رغ ــا عل ــردم م ــزود: م ــی زاده اف ول
ــد  ــی دارن ــد هــا انســجام و اتحــاد ملــی بســیار عال ــل تهدی ــی اقــوام و زبانهــا و ســالئق، همــواره در مقاب گوناگون
ــی  ــیت مل ــک حساس ــا ی ــا ب ــود، دنی ــد میش ــگان تهدی ــط بیگان ــور توس ــاس کنندکش ــع احس ــر موق و اصواله
ــم. ــمند را بدانی ــی ارزش ــرمایه اجتماع ــن س ــدر ای ــد ق ــا بای ــا واقع ــودکه م ــرو میش ــران روب ــردم ای ــی م و اجتماع
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شرکت دانشگاهیان در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن و اربعین شهادت مظلومانه سردار حاج قاسم سلیمانی

شرکت دانشگاهیان در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن و اربعین شهادت مظلومانه سردار حاج قاسم سلیمانی
ــهرهای  ــن ش ــکوه 22 بهم ــی باش ــان در راهپیمای ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــجویان دانش ــان و دانش ــاتید، کارکن ــور اس حض

ــهر ــز و آذرش تبری
ــرکت در  ــا ش ــالمی ب ــران اس ــت ای ــا ام ــگام ب ــان  هم ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــدان دانش ــجویان و کارمن ــاتید، دانش  اس
راهپیمایــی پرشــور 22 بهمن،بــا گرامیداشــت چهــل ویکمیــن ســالروز پیــروزی انقــالب اســالمی، ضمــن محکومیــت توطئــه 
هــای دشــمنان اســالم و اســتکبار جهانــی بــه ســرکردگی آمریــکای جهانخــوار بــا آرمانهــای واالی شــهدا، امــام خمینــی)ره( 
و مقــام معظــم رهبــری، تجدیــد میثــاق نمودنــد. در ایــن  مراســم کــه بــا اربعیــن شــهادت مظلومانــه ســردار دلهــا، ســپهبد 
حــاج قاســم ســلیمانی مصــادف شــده بــود، یــاد و خاطــره حماســه هــای ایــن فرمانــده ســپاه اســالم و یــاران وفــادارش در 

دوران دفــاع مقــدس، مقاومــت اســالمی، و دفــاع از حــرم گرامــی داشــته شــد.

گزارش تصویری:

16
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 دیــدار بانــوان شــاغل در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بمناســبت میــالد حضــرت 
ــگاه ــس دانش ــی زاده، رئی ــا دکترول ــه )س(  و روز زن، ب فاطم

بمناسبت گرامیداشت مقام زن برگزارشد:
 بانــوان شــاغل در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بمناســبت میــالد حضــرت فاطمــه )س(  و 

روز زن، بــا دکترولــی زاده، رئیــس دانشــگاه دیــدار کردنــد
بانــوان عضــو هیــات علمــی و کارمنــدان دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان در روز 28 بهمــن مــاه 
ــا دکتــر  ــه مناســبت میــالد حضــرت فاطمــه زهــرا ســالم اهلل علیهــا و بزرگداشــت مقــام زن، ب ب

حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه، دیــدار نمودنــد.
در ایــن نشســت کــه دکتــر فــالح، معــاون اداری مالــی دانشــگاه نیــز حضــور داشــت، دکتــر ولــی 
زاده طــی ســخنانی بــا تبریــک ایــام اهلل دهــه فجــر و میــالد بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا 
ســالم اهلل علیهــا بــا اشــاره بــه جایــگاه رفیــع بانــوان در اســالم و انقــالب اســالمی، گفــت: قــدر 
ــه در  ــاکریم ک ــزرگ را ش ــدای ب ــت و خ ــف نیس ــل توصی ــات قاب ــا کلم ــزان ب ــما عزی ــات ش زحم
ــای  ــرفت ه ــی در پیش ــیار مهم ــش بس ــان نق ــران زن ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــایه نظ س

اساســی جامعــه دارنــد.
ولی زاده در این نشست با اهدای لوح سپاس از تالش وافر و صادقانه کلیه بانوان پرتالش شاغل در 

دانشگاه تجلیل نمود.
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     تسلیت  به همکار

عرض تسلیت  به همکاران محترمی که در طول ماه های گذشته در غم
از دست دادن عزیزی از خانواده خود سوگوار بوده اند.

جناب آقای دکترداوودافقی / سرکار خانم مهندس الناز شفیق فرد / جناب آقای دکتر
 حامد فرشباف / سرکار خانم فضه محمدی  / جناب آقای حسن نوذری  /  جناب آقای
 دکتر داوود نوجوان / جناب آقای دکتر طباطبایی / جناب آقای رسول زارع  / جناب

 آقای جواد فتاحی 
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