


در اين شماره مي خوانيد ...
1-  قرار گرفتن دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان در بين 10 دانشگاه برتر  در حوزه مديريت سبز 

 2-  مصاحبه روابط عمومی دانشگاه با دکتر رضوانی، معاون اداری و مالی با موضوع عملکرد دانشگاه در حوزه مديريت سبز
 3- امضاء تفاهم نامه های دوجانبه دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان با دانشگاه های ترکيه ای عضو اتحاديه دانشگاه های  

    منطقه قفقاز
  4-موافقت شورای گسترش و برنامه ريزی آموزش عالی با تاسيس دو پژوهشکده در دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

         5- مصاحبه با دکتر بهلول قربانيان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با موضوع برنامه های معاونت در سال 98
6-  برگزاری سمينارعلمی - دانشجويی ، دانشجويان شيمی تحصيالت تکميلی با ارائه 64 پوستر

7- موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ايجاد دو رشته جديد در مقطع کارشناسی ارشد
  8-  برگزاری دومين مدرسه و کنفرانس بين المللی در شاخه نظريه اطالعات و محاسبات کوانتومی

 9-  ديدار رئيس دانشگاه با کارکنان بخش حفاظت فيزيکی
 10- مصاحبه روابط عمومی با دکتر منصور ايمانپور ، معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه

  11-  برگزاری نشست علمی  مطهری و جامعه شناسی معرفت بمناسبت روز معلم در دانشکده الهيات
           12-کسب مقام سوم دانشجويان دختر دانشگاه در مسابفقات 4نفره واليبال در مسابقات ورزش های همگانی دانشگاه های استان      

 13- نشست بررسی چالش ها  و راهکارهای ارتباط با صنعت و نقش دانشگاه ها در رونق توليد
14- مسابقات استعداد يابی دانشجويان دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

   15-آئين گراميداشت روز جانباز و تجليل رئيس دانشگاه از جانبازان شاغل در دانشگاه
 16-بازديد اعضای هيات علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی از شرکت های تارا صنعت ايرانيان و نگين فام  

 17-برگزاری چهارمين نمايشگاه و جشنواره گياهان دارويی در دانشگاه
 18-برگزاری شانزدهمين دوره انتخابات شوراهای مرکزی انجمن های علمی - دانشجويی دانشگاه در سال 98

19- برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی ، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سال 98
 20-برگزاری  مراسم سالگرد تدفين شهيد گمنام در مسجد دانشگاه 

  21-اجرای طرح ملی غربالگری فشار خون توسط مرکز بهداشت و درمان
22-بمناسبت روز جهانی نور سخنرانی با موضوع بيوفوتونيک و فرصت های شغلی مرتبط با اپتيک برگزار شد
23- با اعالم رتبه بندی تايمز ، رتبه دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان در آسيا در محدوده 300-251قرار گرفت

24-برگزاری ويژه مراسم نيمه شعبان 
25-تجليل از روابط عمومی دانشگاه در هفته جهانی ارتباطات و روابط عمومی ها
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ــش  ــن همای ــج دومی ــام نتای ــا اع ب
بین المللــی دانشــگاه ســبز، دانشــگاه 
ــن  ــی آذربایجــان، در بی شــهید مدن
در  ایــران  دانشــگاههای  برتریــن 
ــت ــبز قرارگرف ــت س ــوزه مدیری ح

ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــوق، از دانش ــش ف درهمای
آذربایجــان بــه عنــوان یکــی از  10  دانشــگاه 
دارای   ( ســبز  مدیریــت  حــوزه  در  برتــر 
ســومین رتبــه ( تقدیــر بــه عمــل آمــد. 

ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــر غام دکت
و فنــاوری بــا اهــدای لــوح تقدیــر 
ولــی  حســن  دکتــر  بــه  خطــاب 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  رئیــس  زاده 
ایــن  تاش هــای  از  آذربایجــان، 
ــال  ــگاهی فع ــوان دانش ــه عن ــه ب مجموع
در حــوزه مدیریــت ســبز تقدیــر نمــود. 
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ــوص  ــگاه، در خص ــی دانش ــط عموم رواب
در  دانشــگاه  اقدامــات  و  عملکــرد 
دکتــر  بــا  ســبز  مدیریــت  حــوزه 
اداری  معــاون  رضوانــی،  ذوالفقــار 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  مالــی  و 
آذربایجــان  مصاحبــه ای ترتیــب داده 
ــود.  ــم میش ــر تقدی ــرح زی ــه بش ــت ک اس

شــرکت  از  تشــکر  دکتــر ضمــن  آقــای  ســوال: 
ــداف،  ــوص اه ــا در خص ــه، لطف ــن مصاحب ــما در ای ش
و  ســبز   مدیریــت  وجــود  ضــرورت  و  اهمیــت 
فرمائیــد. ارائــه  را  توضیحاتــی  دانشــگاهها،  نقــش 

ــای  ــش ه ــا چال ــان ب ــروزه جه ــدا، ام ــام خ ــخ : بن پاس
ــن،  ــدن زمی ــرم ش ــد گ ــی مانن ــی فراوان ــت محیط زیس
ــی  ــع طبیع ــش مناب ــه ای، کاه ــای گلخان ــش گازه افزای
و غیــره روبــه رو اســت. مشــکالت و بحــران هــای 
زیســت محیطــی در ســالیان اخیــر، از هــر زمــان دیگــر 
ــق  ــاالن تواف ــمندان و فع ــیاری از دانش ــت. بس ــتر اس بیش
دارنــد کــه الگوهــای کنونــی مصــرف بــه طــور اجتنــاب 
ــل  ــرای نس ــع ب ــن مناب ــت رفت ــب از دس ــری موج ناپذی
ــوزش  ــای آم ــه ه ــد. موسس ــد ش ــده خواهن ــای آین ه
عالــی اثــرات قابــل توجهــی بــر محیــط زیســت دارنــد، 
در  عالــی  آمــوزش  موسســه  از 13000  بیــش  زیــرا 
سراســر جهــان وجــود دارد. بــا نگرانــی هــای روزافــزون 
ــرا  ــی و اخی ــت محیط ــف زیس ــایل مختل ــورد مس در م
ــا  ــم، دانشــگاه ه ــرات اقلی ــه تغیی ــه پاســخگویی ب ــاز ب نی
ــد.  ــت گام بردارن ــط زیس ــظ محی ــت حف ــد در جه بای

ــت  ــی در تربی ــش مهم ــا نق ــگاه ه ــور دانش ــر کش در ه
نیروهــای متخصــص مــورد نیــاز ایفــا مــی نماینــد. 
ــور، دوره  ــان کش ــران و محقق ــان، مدی ــر متخصص اکث
ــی  ــپری م ــا س ــگاه ه ــود را در دانش ــی خ ــای آموزش ه
ــجویان از  ــه دانش ــن ب ــای نوی ــرش ه ــه نگ ــد. ارای نماین
جملــه وظایــف مهــم دانشــگاه هــا محســوب مــی شــود. 
براســاس بحــران هــای زیســت محیطــی مذکــور و 
تعامــل دانشــگاه هــم بــه عنــوان آلــوده کننــده و هــم بــه 
عنــوان ارتقــا دهنــده کیفیــت محیــط زیســت، اقــدام بــه 
ایجــاد دانشــگاه هــای ســبز در سراســر جهــان آغاز شــد.
در  ســبز  مدیریــت  اجــرای  اهــداف  مهمتریــن  از 
دانشــگاه هــا مــی تــوان بــه حفــظ محیــط زیســت، 
ــت  ــروری و مدیری ــش به ــود، افزای ــع موج ــظ مناب حف
بازچرخانــی  و  فاضــالب  تصفیــه  انــرژی،  مصــرف 
آب بــرای اســتفاده فضــای ســبز و .... اشــاره نمــود. 
 3 ســبز  مدیریــت  اســتقرار  در  دانشــگاهها  درواقــع 
ــبز در  ــت س ــول مدیری ــت اص ــد: 1- رعای ــه دارن وظیف
امــور اجرائــی 2 - ترویــج و آمــوزش 3 - حمایــت 
ســبز. مدیریــت  موضــوع  بــا  پژوهشــی  امــور  از 
در  ســبز  مدیریــت  زمینــه  اســتقرار  در   : ســوال 
انجــام شــده اســت؟ اقداماتــی  ایــن دانشــگاه چــه 
و  موضــوع  حساســیت  بــه  عنایــت  بــا   : پاســخ 
اجــرای سیاســت های  بــر  مبنــی  علــوم  ابــالغ وزارت 
مدیریــت ســبز،  ایــن دانشــگاه اقــدام بــه تشــکیل 
ــج  ــه پن ــه برنام ــبز، ارائ ــت س ــری مدیری ــورای راهب ش
انــدازی کمیتــه  راه  و  ســبز  مدیریــت  برنامــه  ســاله 
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کیلومتــر آن در داخــل دانشــگاه قــرار دارد. دبــی ایــن 

ــات در  ــن قن ــد. آب ای ــه می باش ــر در دقیق ــات 5 لیت قن
اســتخر مخصــوص جمــع آوری گردیــده و بــرای 
آبیــاری 4 هکتــار از فضــای انبــوه کاری شــده و 1500 
متــر مربــع از فضــای چمــن کاری شــده مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. قنــات دیگــر موجــود در دانشــگاه 
قنــات تپــه بــزرگ می باشــد کــه مقطــع لولــه خروجــی 
آن 1/5 اینــچ مــی باشــد و آب خروجــی بــا آب چــاه 
عمیــق اســتخر فضــای ســبز دانشــگاه ترکیــب شــده و 
بــرای آبیــاری 11 هکتــار از انبــوه کاری و خوابــگاه-

ــود.  ــتفاده می ش ــرا)س( اس ــج( و الزه ــای المهدی)ع ه
ــی،  ــب اصل ــل نق ــات داخ ــی قن ــیر اصل ــی مس الیروب
رفــع گرفتگی هــای احتمالــی، افزایــش و دوام آبدهــی و 
مقــاوم ســازی بخشــی از مســیر داخلــی و افزایش حجم 
ــن  ــال آب ای ــبکه انتق ــترش ش ــط و گس ــتخر و بس اس
ــی دانشــگاه می باشــد. ــه  هــای آت ــه برنام ــا از جمل قنات ه
ســوال : آقای دکتــر رضوانی ، در زمینــه حمل و نقل 
ســبز  چــه اقداماتــی در دانشــگاه انجــام شــده اســت؟
پاســخ:  از مهمتریــن مباحــث دانشــگاه در حــوزه 
مدیریــت ســبز در بحــث حمــل و نقــل می تــوان افزایــش 
ــی دانشــگاه و توســعه خــط  تعــداد رام هــای قطــار برق
قطــار تــا ورودی دانشــکده کشــاورزی و همگانــی 
کــردن اســتفاده از دوچرخــه در دانشــگاه را بیــان کرد. 
ــگاه  ــی دانش ــس اصل ــافت پردی ــد مس ــه بع ــه ب ــا توج ب
ــه دانشــجویان، اعضــای  ــردد روزان ــز و ت از شــهر تبری
هیئــت علمــی و کارکنــان دانشــگاه از مســیر تبریــز بــه 
ــل  ــل و نق ــی حم ــکالت عدیده  ــی، مش ــس اصل پردی
ــرف  ــت، مص ــط زیس ــی محی ــامل آلودگ ــای ش جاده 
ســوخت بیشــتر، تولیــد کربن بیشــتر، آلودگــی صوتی، 
خطــرات جانــی و ... مــی باشــد و لــذا با تدبیر مســئولین 

نمــود.  دانشــگاه  ســبز  مدیریــت  برنامــه  تدویــن 
ــهید  ــگاه ش ــبز دانش ــت س ــه در مدیری ــی ک ــه  های زمین
از 1-  می شــوند عبارتنــد  مدنــی آذربایجــان مطــرح 
فاضــالب(   خانــه  پســاب)تصفیه  مدیریــت  حــوزه 
حــوزه آب    -3 تجدیدپذیــر   انرژیهــای  حــوزه   -2
4- حــوزه حمــل و نقــل ســبز  5 - ممیــزی انــرژی  
ــم : ــان  کنی ــم بی ــر میتوانی ــرح زی ــدام را بش ــه هرک ک
ــاب( ــه فاض ــه خان ــاب) تصفی ــت پس ــوزه مدیری ح
ــری دانشــگاه در 45  ــت قرارگی ــه موقعی ــا توجــه ب      ب
کیلومتــری تبریــز و وصــل نبــودن سیســتم فاضــالب بــه 
اگــوی شــهری وجــود تصفیــه خانــه فاضــالب در ایــن 
دانشــگاه امــری ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر بــود. دبــی 
فاضــالب تولیــدی در ایــن دانشــگاه 1200متــر مکعــب 
در شــبانه روز  مــی باشــد. لــذا طبــق مطالعــات و طراحی 
هــای کارشناســان امــور فنــی، فــاز اول بــا ظرفیــت 
تصفیــه 400 متــر مکعــب در شــبانه روز در بهمــن مــاه 
ســال 1394 و فــاز دوم بــا ظرفیــت 200 متــر مکعــب در 
ــزی  ــه ری ــد. برنام ــاح گردی ــاه ســال 1397 افتت بهمــن م
بــرای 600 مترمکعــب در شــبانه روز باقیمانــده نیز انجام 
شــده و در طــی مــاه هــای آینــده  اجرایــی خواهــد شــد.

حوزه انرژیهای تجدید پذیر 
     زمینــه  هــای کاری در حــوزه اســتفاده از انرژیهــای 
تجدیدپذیــر عبارتنــد از احــداث نیــروگاه خورشــیدی، 
ــای  ــل لوله ه ــان آب داخ ــرق از جری ــرژی ب ــد ان تولی
انــرژی  از  اســتفاده  و  انــرژی(  )لوســید  انتقــال آب 
بادی)توربیــن بــادی(. ایــن دانشــگاه نیــز اقداماتــی انجام 
داده اســت کــه از جملــه می تــوان بــه نصــب و راه-

انــدازی سیســتم فتوولتائیــک از نــوع متصــل بــه شــبکه 
ــووات در محــل ســاختمان کارگاه- ــت 3 کیل ــا ظرفی ب

ــه  ــرد ک ــاره ک ــی اش ــی و مهندس ــکده ی فن ــای دانش ه
ــه بهــره بــرداری  ــا ظرفیــت ذکــر شــده ب ایــن سیســتم ب
می باشــد. اســتفاده  در حــال  اکنــون  هــم  و  رســیده 

  حوزه آب 
     از مهمتریــن مباحــث دانشــگاه در حــوزه مدیریــت 
ســبز در بحــث آب می تــوان احیــای قنات هــا را بیــان کــرد.
در  کــه  آذرشــهر  شهرســتان  آبریــز  حــوزه  در 
ــداد  ــت تع ــده اس ــه ش ــرار گرفت ــهند ق ــوه س ــه ک دامن
کــه  دارد  وجــود  شــده  ثبــت  قنــات  عــدد   99
مجمــوع طــول آنهــا بالــغ بــر 90 کیلومتــر می باشــد.

قنــات موجــود در دانشــگاه ادامــه قنــات دامغانــی 
ــوده و 2  ــر ب ــول آن 5 کیلومت ــه ط ــد ک ــزرگ می باش ب
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ــه  ــر ب ــتانی منج ــئولین اس ــگاه و مس ــرم دانش محت
اختصــاص ایســتگاه راه  آهــن اختصاصی دانشــگاه 
ــوخت  ــتفاده از س ــه اس ــر ب ــه منج ــد و در نتیج ش
پــاک، کاهــش زمــان جابجائــی و در نتیجــه صرفه 
ــای و  ــک جاده  ــش ترافی ــان، کاه ــی در زم جوئ
کاهــش آالیندگــی گردیــده اســت. اتوبــوس 
بــه خدمت رســانی  ریلــی از ســال 1388 شــروع 
ــط اختصاصــی نمــوده اســت و رام- ــن خ در ای

هــای دوم و ســوم ایــن قطــار در ســال های 1395 و 
1396 بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. هــم اینــک 
ــر از  ــه درحــدود 3000 نف ــن سیســتم روزان ــز ای نی
ــان  ــی و کارکن ــت علم ــای هیئ ــجویان، اعض دانش
دانشــگاه را بیــن تبریــز و پردیــس اصلــی دانشــگاه 
جابجــا می نمایــد. الزم بــه ذکــر اســت اســتفاده 
ــن  ــدن ای ــی ش ــا برق ــاک ب ــاًل پ ــوخت کام از س
ــت. ــیده اس ــام رس ــه انج ــال 1396 ب ــتم در س سیس

لطفــا در خصــوص ممیــزی انــرژی و میــزان صرفــه 
جویــی آن در دانشــگاه نیــز توضیــح بفرمائیــد: 
پاســخ: از مهمتریــن مباحــث دانشــگاه در حــوزه  
انــرژی  ممیــزی  موضــوع  در  ســبز  مدیریــت 
میتــوان اصــالح و بهســازی موتورخانــه هــای 
ــه  ــتم لول ــض سیس ــگاه و تعوی ــاختمانهای دانش س
کشــی آب مصرفــی و گرمایشــی ســاختمانهای 
المــپ جایگزینــی  و  تعویــض  دانشــگاه، 

 ،SMD و LED ــای ــا المپه ــنت ب ــای فلورس ه
ــه هــای انتقــال آب  عایــق کاری کلکتورهــا و لول
گــرم، درزبنــدی پنجــره هــای ســاختمان خوابــگاه 
ــول  ــی از اص ــرد. یک ــان ک ــجویی را بی ــای دانش ه
ســاختمانها،  از  مــداوم  بهرهبــرداری  در  مهــم 
ــات  ــته تاسیس ــداری پیوس ــرات و نگه ــام تعمی انج
ســاختمانها میباشــد. با نگهداری صحیــح و اصولی 
میتــوان میــزان مصــرف انــرژی در ســاختمان را تــا 
ــورت  ــی در ص ــرد و حت ــرل ک ــادی کنت ــد زی ح
ــروز در تعمیــرات میتــوان  اســتفاده از تجهیــزات ب
بدیــن  شــد.  انــرژی  مصــرف  کاهــش  باعــث 
ــرف  ــزان مص ــرل می ــت کنت ــگاه جه ــور دانش منظ
ــرژی در ســاختمانهای دانشــجویی  حامــل هــای ان
در تابســتان ســال 94 نســبت بــه نصــب کنتورهــای 
آب، بــرق و گاز طــی پروژه ای بــا عنوان« تفکیک 
خدماتــی  و  دانشــجویی  فضاهــای  کنتورهــای 
رفاهــی)آب، بــرق و گاز(« نمــود. در اثــر رعایــت 
سیاســت هــای مدیریــت ســبز دانشــگاه در صرفــه- 

ــد: ــل ش ــر حاص ــدول زی ــرح ج ــه ش ــی ب ــی های جوئ

* در محاســبه میــزان کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــه-
ای، عــالوه بــر تولیــد گاز هــای مذکــور از ســوخت 
گازوئیــل، میــزان کاهــش مصــرف الســتیک و کاهــش 
مصــرف  کاهــش  ماشــین،  روغــن  مصــرف  میــزان 
ــر  ــفالت معاب ــی آس ــش خراب ــن کاه ــس و همچنی گری
میــزان  بــه  بــه طــور ضمنــی  ...  کــه  و خیابان هــا و 
و  ســوخت  مصــرف  و  پاالیشــگاهی  مــواد  تولیــد 
تولیــد کربــن ارتبــاط دارنــد، لحــاظ شــده اســت.
** مقایســه انجــام شــده در بــازه زمانــی 6 مــاه اول 
ســال 97 نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 96 می باشــد.
ــا ظرفیــت  ــه در بهمــن مــاه 97 ب * فــاز دوم تصفیــه خان
افتتــاح  روز  شــبانه  در  مکعــب  متــر   200 تصفیــه 
گردیــد. مجمــوع فاضــالب تصفیــه شــده فــاز اول 
و فــاز دوم 600 متــر مکعــب در شــبانه روز می باشــد.

 دکتــر رضوانــی در پایــان ایــن مصاحبــه ضمــن تقدیــر 
ــوزه  ــکاران ح ــه هم ــی وقف ــهای ب ــات و تالش از زحم
اداری و مالــی ، خصوصــا مدیریــت امــور فنــی دانشــگاه 
ــه افتخــارات  ــت ب ــن مدیری و کارشناســان شــاغل در ای
کســب شــده توســط دانشــگاه نیــز اشــاره کــرد و گفــت:
ــواره  ــا هم ــزرگ را شــاکریم کــه دانشــگاه م خــدای ب
بــوده  حــوزه  ایــن  در  ومطــرح  پیشــرو  دانشــگاهی 
بیــن  در  برتــر  غرفــه  عنــوان  بــه کســب   موفــق  و 
نمایشــگاه مدیریــت  اولیــن  دانشــگاهای کشــور در 
دانشــگاه و موسســات آموزشــی در ســال 95  ســبز 
ــور  ــت. همینط ــده اس ــه ش ــه و بودج ــازمان برنام در س
کســب عنــوان ســوم دانشــگاه ســبز بیــن دانشــگاه هــای 
کشــور در دومیــن همایــش بیــن المللــی دانشــگاه ســبز 
افتخــار  در دانشــگاه اصفهــان اردیبهشــت ســال 98 
دیگــری اســت کــه نصیــب دانشــگاه شــده اســت.
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ــای  ــدی ه ــگاه توانمن ــزاری نمایش ــان برگ در جری
ــه ای عضــو  علمــی و فرهنگــی دانشــگاههای ترکی
ــد: ــام ش ــاز انج ــه قفق ــگاههای منطق ــه دانش اتحادی
امضــای تفاهمنامــه همکاریهــای دوجانبــه دانشــگاه 
ــه  ــگاههای ترکی ــا دانش ــان ب ــی آذربایج ــهید مدن ش
ای عضــو اتحادیــه دانشــگاههای منطقــه قفقــاز
ــگاه  ــگاه، نمایش ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــگاههای  فرهنگــی  و  علمــی  توانمندیهــای 
ترکیــه ای عضــو اتحادیــه دانشــگاههای منطقــه 
درهتــل  فروردیــن   31 شــنبه  روز  در  قفقــاز 
تعــدادی  حضــور   بــا  تبریــز،  شــهر  شــهریار 
شــد. برگــزار  ترکیــه  کشــور  دانشــگاههای  از 
ضمــن  آذربایجــان،  مدنــی  شــهید  دانشــگاه 
عضــو  دانشــگاههای  اجــالس  در  مشــارکت 
ای  ترکیــه  دانشــگاه  چنــد  بــا  قفقــاز،  گــروه 
تفاهمنامــه همکاریهــای دوجانبــه منعقــد کــرد.
علمی-تحقیقاتــی،  دســتاوردهای  نمایشــگاه  در 
فرهنگــی و توانمندیهــای دانشــگاه هــای ترکیــه ای 
 ،)KUNIB( عضــو اتحادیــه دانشــگاههای قفقــاز
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تفاهمنامــه هــای

امضای تفاهم نامه های دوجانبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

با دانشگاه های ترکیه ای عضو اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز

دانشــگاه؛ پنــج  بــا  پژوهشــی  علمــی  همــکاری 
Istanbul Arel University, Yeni Yuzyil Uni-

 versity, Baskent University, Kapadokya
University و Maltepe University  منعقد نمود.

ــی،  ــات علم ــجو، هی ــادل دانش ــر تب ــه ب ــن تفاهمنام در ای
اجــرای پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک، برگــزاری 
ســمینارها و کنفرانســهای مشــترک، اجــرای برنامــه 
اســت. شــده  اشــاره   .. و  فرهنگــی  تبــادل  هــای 
کنــار  در  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه 
عضــو   کشــور،  دانشــگاههای  از  دیگــر  تعــدادی 
میباشــد. قفقــاز  منطقــه  دانشــگاههای  اتحادیــه 
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با تاســیس دو پژوهشــکده در  موافقــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
مدنــی آذربایجان: شــهید  نشــگاه  دا

شــورای گســترش و برنامه ریــزی آمــوزش عالی با تاســیس دو پژوهشــکده در 
موافقت کرد. آذربایجــان  مدنــی  شــهید  نشــگاه  دا

ــان در  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه ــی مع ــی عجم ــر عل دکت
گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه از موافقــت شــورای گســترش و برنامه ریــزی آمــوزش 
عالــی بــا تأســیس 2 پژوهشــکده در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان خبــر داد و گفــت:

ــکده  ــیس پژوهش ــت تأس ــا درخواس ــی ب ــوزش عال ــزی آم ــترش و برنامه ری ــورای گس ش
بــه دانشــگاه شــهید  ســالمت روانــی اجتماعــی  بصــورت )تقاضــا محــور( وابســته 
مدنــی آذربایجــان، بــا گروه هــای پژوهشــی مطالعــات اعتیــاد و رفتارهــای عادتــی، 
ــایبری و  ــالق س ــگ و اخ ــور، فرهن ــی مح ــی اجتماع ــیب شناس ــهروندی و آس ــوق ش حق
ــا محــور(  ــای قــدرت بــه صــورت) تقاض ــتم ه ــردی سیس ــات کارب پژوهشــکده مطالع
هــای  انــرژی  منابــع  بــا  هیبریــدی  قــدرت  هــای  سیســتم  پژوهشــی  گروه هــای  بــا 
انــرژی و شــبکه هــای هوشــمند و سیســتمهای  تجدیدپذیــر، سیســتم هــای توزیــع 
تولیــد و انتقــال انــرژی الکتریکــی، موافقــت نمــوده اســت کــه امیدواریــم شــاهد 
رشــد قابــل توجهــی در ارتقــای شــاخصهای پژوهشــی حــوزه هــای مذکــور باشــیم.

موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی

با تأسیس دو پژوهشکده در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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ــن  ــه ای ــوط ب ــف مرب ــائل مختل ــد مس بتوانن
ــد. ــرح نماین ــخنرانان مط ــط س ــر را توس ام

دکتــر قربانیــان، برگــزاری ســومین دوره 
دانشــجو  شــهدای  نشــریات  جشــنواره 
از  را  کشــور  دانشــگاههای   3 منطقــه  در 
رویدادهای مهم فرهنگی در اســتان برشــمرد 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان 98 برگ ــه در تابس ک

وی در تشــریح ســایر بــر نامــه هــای مختلــف 
مربــوط بــه ایــن معاونــت گفــت: اعــزام 
دانشــجویان عزیــز بــه عتبــات عالیــات ) 
کربال،مشــهد مقــدس، قــم و جمکــران(، 
ــزاری  ــور، برگ ــان ن ــت راهی اردوی پرفضیل
یــادواره شــهدای مدافــع حــرم، اجــرای 
ویــژه مراســم ســالگرد تدفیــن شــهید گمنــام 
دانشــگاه، برگــزاری نشســت ها، کرســیهای 
آزاد اندیشــی، سخنرانی های متنوع فرهنگی 
ــر..... را از  ــوع دیگ ــه متن ــرای دههابرنام واج
برنامه هــای مختلــف فرهنگــی علمــی ســال 
98عنــوان کــرد کــه توســط تشــکل های 
علمــی  انجمنهــای  و  ســه گانه،کانونها 
ــد. ــد ش ــام خواه ــگاه انج ــجویی دانش دانش

حمایــت  اعــالم  ضمــن  قربانیــان  دکتــر 
علمــی  هــای  انجمــن  هــای  فعالیــت  از 
دانشــجویی در دانشــگاه گفت: این دانشــگاه 
دانشــجویی  علمــی  انجمــن   30 دارای 
ــه اینکــه اخیــرا  ــا توجــه ب فعــال مــی باشــد ب

ــی  ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــان مع ــر قربانی دکت
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در مصاحبــه 
بــا روابــط عمومــی دانشــگاه یکــی از محورهای 
حــوزه  هــای  رســالت  و  وظایــف  اصلــی 
ــرای  ــا را اج ــگاه ه ــی در دانش ــت فرهنگ معاون
و  فرهنگــی  معاونــت  راهبــردی  سیاســتهای 
ــاوری  ــوم، تحقیقــات و فن اجتماعــی وزارت عل
بــر اســاس رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری و 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی عنــوان نمــود.

ــاهد  ــال 98 ش ــا در س ــزود: م ــان اف ــر قربانی دکت
مجلــس  نماینــدگان  انتخابــات  برگــزاری 
شــورای اســالمی خواهیــم بــود، لــذا الزمســت 
ــا تشــکلهای مختلــف  شــرایطی فراهــم کنیــم ت
دانشــجویی بــا گرایــش هــای سیاســی گوناگون 

ــت  ــای معاون ــه ه ــوس برنام ــی رئ بررس
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ
در   ۹۸ ســال  در  آذربایجــان  مدنــی 
ــان،  ــول قربانی ــر بهل ــا دکت ــه ب مصاحب
ــگاه ــی دانش ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع

 مصاحبه با دکتربهلول قربانیان، معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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انتخابــات اعضــای شــورای مرکــزی برگــزار 
ــران  ــاب دبی ــض انتخ ــه مح ــت، ب ــده اس ش
ــی  ــای علم ــن ه ــر کل انجم ــا و دبی انجمنه
ــا  ــه را ب ــور مربوط ــگاه، ام ــجویی دانش دانش
جدیــت بیشــتری دنبــال خواهیــم کــرد.

معــاون امــور فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
ــور  ــی موت ــای علم ــه انجمنه ــان اینک ــا بی ب
محــرک علمــی بیــن دانشــجویان میباشــند، 
ویــژه  مجــازی،  مــوزه  راه انــدازی  از 
نمایــش فعالیــت هــای علمــی - دانشــجویی 
دانشــگاه تــا آخــر آبــان مــاه ســالجاری، 
ــای  ــت از فعالیته ــه حمای ــن نام ــن آئی تدوی
علمــی دانشــجویی و انجــام کارگاههــای 
ــارکت  ــتار مش ــر داد و خواس ــی خب آموزش
فعاالنــه عمــوم دانشــجویان در برگــزاری 
ــی  ــای علم ــن ه ــوع انجم ــای متن ــه ه برنام
ــون هــا شــد و حمایــت  - دانشــجویی و کان
از برگــزاری جشــنواره داخلــی” حرکــت 
ملــی  جشــنواره  وهمچنیــن  “دانشــگاه 
حرکت،جشــنواره فناوریهــای پیشــرفته ربــع 
رشــیدی، مســابقات کمیــکار، جشــنواره 
رویــش و جشــنواره شــتاب و...از برنامــه 
هــای اجرایــی ومهــم ایــن معاونــت برشــمرد.

ــه فعالیتهــای کانونهــا و اهــم  ــه ب وی در ادام
برنامــه هــای پیــش بینــی شــده در ســالجاری 
نیــز اشــاره کرد و گفــت: ما تعــداد 20 کانون 
دانشــجویی فعــال داریــم کــه در حــوزه های 

ــازه  ــون ت ــال کان ــتند مث ــال هس ــف فع مختل
ــی  ــیبهای اجتماع ــگیری از آس ــیس پیش تاس
در ایــن انــدک مــدت زمــان تاســیس خــود؛ 
ــد  ــد و تاثیرگــذاری را مانن ــه هــای مفی برنام
برپایــی نمایشــگاه، همــکاری بــا پلیــس 
ــت. ــته اس ــی داش ــای آموزش ــا، و فعالیته فت
قربانیــان بــه فعالیــت وانتشــار 50 نشــریه از 80 
نشــریه مجــوزدار در دانشــگاه اشــاره نمــود 
واز تجهیــز خانــه نشــریات، شــرکت در 
نمایشــگاهها و جشــنواره ها، گســترش انتشار 
نشــریات بطــور الکترونیکــی و اجــرای طرح 
ارزیابــی و رتبه بندی نشــریات دانشــگاهی را 
از برنامــه هــای معاونت فرهنگــی و اجتماعی 
ــرد. ــوان ک ــگاه عن ــریات دانش ــوزه نش در ح

دکتــر قربانیــان در پایــان ایــن مصاحبــه 
و  ریاســت  حمایتهــای  تقدیــراز  ضمــن 
معاونیــن دانشــگاه در انجــام بهینــه و ارتقــاء 
ــت،  ــی، از هم ــای فرهنگ ــه ه ــی برنام کیف
ــان و  ــه همــه کارکن ــی وقف ــر و ب ــالش واف ت
کارشناســان فعــال حــوزه معاونــت فرهنگــی 
و اجتماعــی دانشــگاه، تقدیــر و تشــکر نمود.
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 دکتر عباس متین، مدیر گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در گفتگو با روابط عمومی در باره اهداف برگزاری سمینار فوق گفت: به منظور
 ایجاد نشاط علمی و گسترش تعامالت علمی بین گروه های تحقیقاتی مختلف در گروه شیمی، سمیناردانشجویان تحصیالت تکمیلی این گروه، دو

 بار در سال برگزار میشود. دراین رویدادعلمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، سمینارهای خود را که در طول ترم بصورت سخنرانی ارائه کرده
.بودند، بصورت پوستر در معرض توجه همه دانشجویان، اساتید و بازدیدکنندگان قرارداده و به تشریح موضوع پوسترهای  مربوطه پرداختند

 متین افزود: این سمینار با استقبال خوب اساتید و دانشجویان شیمی، در تاریخ 8 اردیبهشت ماه در بلوک دانشکده علوم پایه با ارائه 64 پوستر برگزار
.شد

 در پایان ارائه پوسترها سخنرانی سرکار خانم دکتر مشتقی استاد شیمی آلی گروه شیمی تحت عنوان
“Nanodiamonds ,   diamondoids”

.با استقبال اساتید و دانشجویان برگزار شد  
 مدیر گروه شیمی در ادامه گفت:  پوسترهای ارائه شده در این گردهمایی توسط تعدادی از اساتید بعنوان داور ارزیابی شد که به پوسترهای برتر در

.گرایش های مختلف هدایایی از طرف اساتید اهداشد
:دکتر متین پوسترهای برتر این سمیناردانشجویی را بشرح زیر اعالم نمود

پوستر برتر گرایش شیمی آلی:سعید رفیع خواه
پوستر برتر گرایش شیمی معدنی: سعیده باقری

پوستر برتر گرایش شیمی تجزیه: احد کاظم پور
پوستر برتر گرایش شیمی فیزیک: مهشاد وکیلی

پوستر برتر گرایش شیمی کاربردی: آیلین احمدی نیا
پوستر برتر گرایش فیتوشیمی: سحر محرمی
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معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی اعام نمود:
با موافقت شورای گسترش آموزش عالی دو رشته جدید

 در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید مدنی
 آذربایجان ایجاد می شود. 

دو رشــته جدید در مقطع کارشناســی ارشــد در رشــته های مهندسی 
کامپیوتــر گرایــش نــرم افــزار و رشــته علــوم قرآنــی گرایــش تفســیر 
قــرآن مجیــد در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ایجــاد می شــود.
ــی دانشــگاه  ــالت تکمیل ــوزش و تحصی ــاون آم ــور مع ــر ایمانپ دکت
شــهید مدنــی آذربایجــان با اعــالم این مطلــب افزود: رشــته تحصیلی 
مهندســی کامپیوتــر در گرایشــهای نــرم افــزار  بــا پذیــرش دانشــجو 
بــه شــکل روزانــه بصــورت آموزشــی و پژوهشــی و همچنیــن رشــته 
کارشناســی ارشــد علوم قرآنی در گرایش تفسیر قرآن مجید  توسط 
شــورای گســترش آموزش عالی موافقت قطعی به عمل آمده اســت.
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دومیــن کنفرانــس 3 روزه و بیــن المللــی 
نظریــه اطاعــات و محاســبات کوانتومــی 
در روز چهارشــنبه 11 اردیبهشــت بمیزبانی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و 
و  دانشــمندان  از  جمعــی  حضــور  بــا 
پژوهشــگران داخــل و خــارج کشــور 
ــی زاده،  ــن ول ــر حس ــخنان دکت ــا س و ب
ــد.  ــزار گردی ــگاه، برگ ــن دانش ــس ای رئی

از  برجســته  دانشــمند   6 کنفرانــس  ایــن  در 
پژوهشــگران،  ایرانــی،  و  خارجــی  کشــورهای 
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاههای 
کشــور بــه مــدت ســه روز در دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــه  ــن یافت ــات و آخری ــادل اطالع ــه تب ــان ب آذربایج

هــای محققان ایــن شــاخه از فیزیــک پرداختند.

دکتــر محمــد علــی فصیحــی، دبیــر علمــی ایــن 
ــی  ــط عموم ــا رواب ــش در گفــت و گــو ب همای
افــزود: ایــن کنفرانــس بیــن اللمللــی بــا هــدف 
تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان  آشــنایی 
بــا آخریــن یافتــه هــای علمــی - پژوهشــی 
گســترش  هــدف  بــا  کوانتومــی  فیزیــک 
علــم فیزیــک و ارتبــاط بــا مجامــع علمــی 
در ســطح بیــن المللــی برگــزار مــی شــود.

 فصیحــی افــزود: تعــداد 60 مقالــه بــه دبیرخانــه 
دانشــگاههای  از  کنفرانــس  ایــن  علمــی 
ــس  ــود کــه پ ــی ارســال شــده ب ــف داخل مختل
ــت  ــه جه ــداد 30 مقال ــی و داوری، تع از بررس
ارائــه بــه صــورت پوســتر برگزیــده شــدند.

 

  دومین مدرسه و کنفرانس بین المللی در شاخه نظریه اطاعات و
محاسبات کوانتومی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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فــراوان نیروهــای پرتــالش حفاظــت فیزیکــی 
ــن  ــذار ای ــم و تاثیرگ ــش مه ــه  نق ــگاه ب دانش
قشــر در رشــد و پویایــی دانشــگاه اشــاره 
کــرد و گفــت: ســعه صــدر و صبــوری، 
گشــاده رویــی در انجــام امــورات و ایفــای 
امنیــت  ضریــب  ارتقــای  در  موثــر  نقــش 
ــم  ــای مه ــاخصه ه ــگاهیان، از ش ــر دانش خاط
نیروهــای فعــال شــاغل در ایــن بخش میباشــد.

ــدادی از  ــوق، تع ــه ف ــت در جلس ــی اس گفتن
همــکاران به ذکر دیدگاهها و ارائه پیشــنهادات 
خــود در زمینه تعدادی از مشــکالت پرداختند.

درپایــان ایــن مراســم کــه بــا روز جانبــاز 
لــوح  اهــدای  بــا  داشــت،  تقــارن  نیــز 
ســپاس از آقــای رحیــم علیــزاده، جانبــاز 
ــد. ــل آم ــر بعم ــش تقدی ــن بخ ــاغل در ای ش

د دیــدار 

شــهید  دانشــگاه  رئیــس  زاده  ولــی  حســن  دکتــر 
حفاظــت  بخــش  کارکنــان  بــا  آذربایجــان  مدنــی 
حضورنیروهــای  بــا  دانشــگاه  ایــن  فیزیکــی 
 21 چهارشــنبه  روز  در  فیزیکــی،  حفاظــت  پرتــاش 
برگزارشــد. جعفــری  عامــه  ســالن  در  و  فروردیــن 

حراســت  مدیــر  احمــدی،  دکتــر  نشســت،  ایــن  ابتــدای   در   
شــده  انجــام  اقدامــات  از  اجمالــی  گزارشــی  دانشــگاه، 
کــرد. ارائــه  را  گذشــته  ســال  طــول  در  مدیریــت  ایــن 

احمــدی، اصــالح ســاختار نیــرو، ارتقــای تجهیــزات امنیتــی بخشــهایی 
از دانشــگاه را از مهمتریــن اقدامــات مدیریــت حراســت دانســت. 

دکتــر ولــی زاده، طــی ســخنانی در ایــن جلســه، بــا تقدیــر از زحمــات 

 دیدار رئیس دانشگاه با کارکنان بخش
حفاظت فیزیکی در دانشگاه
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ــی  ــه علم ــی و رتب ــرم آموزش ــی، ه ــت آموزش ــی وضعی بررس

ــر  ــا دکت ــی ب ــط عموم ــی رواب ــه اختصاص ــگاه در مصاحب دانش

منصــور ایمانپــور، معاون آموزشــی و تحصیات تکمیلی دانشــگاه 

دکتــر منصــور ایمانپــور، معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه 

شــهید مدنــی آذربایجــان در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی، در پاســخ بــه 

ســوالی در خصــوص رویکــرد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه 

ــی گفــت: همــان طــور کــه مــی  ــه آمــوزش و تحصیــالت تکمیل مقول

دانیــد معمــوال در دوره هــای مختلــف، براســاس واقعیــت هــای جامعــه 

و تغییــر برخــی سیاســت هــا بــه دنبــال تغییــر مدیریــت هــا، رویکردهــای 

ــز  ــر نی ــال اخی ــج س ــود. در پن ــی ش ــاذ م ــوم اتخ ــدی در وزارت عل جدی

ــگاه کالن  ــاس ن ــر اس ــه ب ــن زمین ــوم در ای ــت وزارت عل ــت درس سیاس

ــی  ــت کل ــودن مصلح ــاظ نم ــام و لح ــدد و ارق ــار و ع ــر آم ــی ب و مبتن

جامعــه بــر ایــن محــور متمرکــز شــد کــه از جنبــه آموزشــی، در مقاطــع 

ــرل  ــت کنت ــی، سیاس ــالت تکمیل ــژه تحصی ــه وی ــی ب ــف تحصیل مختل

کمــی و ارتقــای کیفیــت اِعمــال و حاکــم شــود. ایــن رویکــرد، هــم در 

تاســیس رشــته هــای جدیــد و هــم در تعییــن ظرفیــت هــای پذیــرش بــا 

دقــت هرچــه تمامتــر اعمــال گردیــد بــه طــوری کــه در ســال 1397 راه 

ــدازی و تاســیس رشــته جدیــد در مقطــع دکتــری کاّل متوقــف شــد. ان

ــگاهها،  ــه دانش ــی ورود ب ــت متقاض ــر جمعی ــرف دیگ ــزود: از ط وی اف

هــم از لحــاظ تعــداد و هــم از لحــاظ جهــت گیــری ، وضعیــت دیگــر 

ــری  ــت گی ــت و جه ــش یاف ــان کاه ــداد متقاضی ــت و تع ــود گرف ــه خ ــدی ب و جدی

ــژه  ــه وی ــای خاص)ب ــته ه ــمت رش ــه س ــد( ب ــتغال و درآم ــوع اش ــت موض ــه عل آنها)ب

ــه  ــی کشــور ب ــوزش عال ــن موضــوع، آم ــار ای ــوم پزشــکی( معطــوف شــد. در کن عل

ــا یــک پدیــده دیگــر نیــز مواجــه بــوده و هســت و آن، همــان کثــرت  معنــای اعــم، ب

عجیــب و پراکندگــی شــگفت انگیــز دانشــگاهها و مؤّسســات آموزشــی اعــم از دولتی 

ــود. ــور ب ــطح کش ــی و..در س ــر انتفاع ــی غی ــات آموزش ــور و مؤّسس ــام ن و آزاد و پی

ــا توجــه  ــزود: ب ــت آموزشــی دانشــگاه، اف ــان وضعی ــا بی ــا اشــاره ب ــه ب ــور در ادام ایمانپ

بــه واقعیــت هــای مذکــور، دانشــگاه شــهید مدنــی آذزبایجــان نیــز بــه ویــژه بــا توجــه 

ــن قاعــده  ــز( از ای ــودن از شــهر تبری ــی)دور ب ــی و جغرافیای ــت خــاص مکان ــه موقعی ب

مســتثنا نبــوده و نیســت. بنابرایــن یکــی از دغدغــه هــای اصلــی مــا در ایــن چنــد ســال 

ــداد ورودی  ــه تع ــل توج ــش قاب ــری از کاه ــجو و جلوگی ــداد دانش ــت تع ــر، تثبی اخی

هــا بــود. دقــت و تدبیــر الزم در تعییــن تعــداد ظرفیــت هــا، اعطــای تســهیالت 

خوابگاهــی بــه همــه پذیرفتــه شــدگان، وجــود اســاتید توانمنــد و باانگیــزه در 

ــع کشــور از  ــای جام ــان دانشــگاه ه ــن دانشــگاه در می ــت علمــی ای دانشــگاه و موقعی

جملــه عواملــی هســتند کــه موجــب شــدند نــه تنهــا تعــداد دانشــجویان ایــن دانشــگاه 

ــز  ــی( نی ــالت تکمیل ــت دار)در تحصی ــی و جه ــد منطق ــا رش ــه ب ــد، بلک ــش نیاب کاه

مواجــه شــود. در ایــن راســتا  آمــار دو جــدول نیــز تاییــد کننــده ایــن واقعیــت اســت:

الف- آمار دانشجویان ثبت نام کننده از سال ۹3 تا ۹7: 

 مصاحبه با دکتر منصور ایمانپور، معاون آموزشی و تحصیات
تکمیلی دانشگاه  شهید مدنی آذربایجان
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آمار کلی دانشجویان و مقایسه آن در سال ۹3  - ۹7 :

ــه دانشــگاه  ــان ورود ب ــه تعــداد متقاضی ــا عنایــت ب ــد کــه ب ــر مباحــث مذکــور، اســتحضار داری افــزون ب

هــا و وجــود صندلــی هــای خالــی و سیاســت مبتنــی بــر حــذف تدریجــی کنکــور سراســری و موضــوع 

آمایــش آمــوزش عالــی، پذیــرش دانشــجو در تعــدادی از رشــته هــا در دانشــگاه هــای مختلــف صرفــا 

بــر اســاس ســوابق تحصیلــی صــورت خواهــد گرفــت. معنــای ایــن ســخن ایــن اســت کــه بــرای ورود 

ــدارد.  ــود ن ــی وج ــت چندان ــی، رقاب ــداد متقاض ــودن تع ــر ب ــل کمت ــه دلی ــا، ب ــل ه ــته مح ــن رش ــه ای ب

ــه  ــا در س ــی تنه ــع کارشناس ــود در مقط ــته موج ــان 32 رش ــان از می ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش در دانش

ــرش خواهــد شــد. بررســی کالس  ــی دانشــجو پذی ــق ســوابق تحصیل ــرای ســال 99-98 از طری رشــته ب

ــن دانشــگاه در ســال تحصیلــی97-98  ــز آشــکارا نشــان مــی دهــد کــه ای هــای موجــود کارشناســی نی

در هیــچ کالس کارشناســی بــا کاهــش معنــا دار تعــداد دانشــجو مواجــه نشــده اســت. البتــه ایــن 

واقعیــت قابــل کتمــان نیســت کــه درســت اســت کــه از لحــاظ کمــی، ایــن دانشــگاه از حیــث پذیــرش 

ــل  ــا تقلی ــدگان ب ــه ش ــای پذیرفت ــه ه ــث رتب ــا از حی ــت، ام ــه نیس ــی مواج ــکل خاص ــا مش ــجو ب دانش

ــا تــالش مضاعــف اســاتید  ــه رو مــی شــود هرچنــد ایــن نقیصــه، در طــول تحصیــل ب نســبی کیفــی روب

ــی  ــع کارشناس ــگان مقط ــش آموخت ــه دان ــل توج ــی قاب ــود. قبول ــی ش ــران م ــدودی جب ــا ح ــد ت ارجمن

ــن حقیقــت اســت  ــای ای ــون کارشناســی ارشــد در دانشــگاه هــای مختلــف گوی ــن دانشــگاه در آزم ای

ــش  ــر از دان ــداد 667 نف ــنجش، تع ــازمان س ــی س ــزارش کتب ــق گ ــال 1397 طب ــه در س ــه ای ک ــه گون ب

ــه شــدند. ــی پذیرفت ــن دانشــگاه، در آزمــون کارشناســی ارشــد ، در دانشــگاه هــای دولت ــگان ای آموخت

دکتــر ایمانپــور برگــزاری کالســهای روشــها و فنــون تدریــس، تشــکیل کمیتــه ارتقــای کیفیــت 

منظــم کالس  تشــکیل  مــداوم  رصــد  کمیتــه،  آن  در  تخصصــی  تصمیمــات  اتخــاذ  و  آموزشــی 

انــدازی نــرم افــزار مدیریــت درخواســت هــای دانشــجویی در سیســتم ســما و تاکیــد  هــا، راه 

مســتمر بــر رعایــت ســرفصل هــا ، اصــالح ســواالت منــدرج در فــرم هــای ارزشــیابی اســاتید ، 

ــجویان  ــنهادی دانش ــای پیش ــرح ه ــه ط ــتر ب ــی بیش ــم ده ــر نظ ــد ب ــع، تاکی ــه ترفی ــن نام ــری آئی بازنگ

از  هــا  رســاله  و  هــا  نامــه  پایــان  از  دفاعیــه  جلســات  و  جامــع  آزمــون  و  تکمیلــی  تحصیــالت 

جملــه مــواردی دانســت کــه در عمــل، بــه ارتقــای کیفیــت آموزشــی کمــک شــایانی مینمایــد.

معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی، رویکــرد دانشــگاه در زمینــه جــذب و ترفیــع و تبدیــل وضعیــت و 

ارتقــای اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه را ایــن چنیــن تشــریح نمــود: در زمینــه جــذب و ترفیــع و تبدیــل 

علمــی  هیــات  اعضــای  ارتقــای  و  وضعیــت 

مقــررات  مطابــق  شــود  مــی  ســعی  دانشــگاه 

بــا انگیــزه شایســته گزینــی اقــدام  موجــود و 

ــه ای کــه دانشــگاه هــم در جــذب  ــه گون شــود ب

و هــم در موضــوع ارتقــای مرتبــه اســاتید در 

ــر  ــرار دارد. اعــداد جــدول ذی وضعیــت بهتــری ق

در هــر دو بعــد گویــای ایــن حقیقــت اســت:

مجموعــه اقدامــات فــوق در ابعــاد مختلــف و 

ــث  ــردی باع ــه راهب ــوب برنام ــت در چارچ حرک

شــده اســت تــا ایــن دانشــگاه در رتبه بنــدی پایگاه 

ISC در ســال 1396-1397 در بیــن دانشــگاه 

هــای جامــع کشــور رتبــه 22-30 و از حیــث 

ــه خــود اختصــاص بدهــد. ــه 8 را ب آموزشــی رتب

ــّک،  ــدون ش ــت: ب ــان گف ــور در پای ــر ایمانپ دکت

هــر موفقیّــت یــا عــدم آن، محصــول و نتیجــه 

طبیعــی کل ارکان یــک ســازمان اســت. اگــر 

ــت اداره  ــر اســاس اصــول مدیری یــک ســازمان ب

شــود و همــه اجــزاء و ارکان آن همچــون اعضــای 

یــک خانــواده بــا همدلــی و هــم افزایــی بــا 

هــدف پیشــرفت و ارتقــاء مجموعــه بــا همدیگــر 

همــکاری نماینــد و مضمــون آیــه شــریفه »...

ــی  ــوا عل ــوی و ال تعاون ــّر و التق ــی الب ــوا عل تعاون

ــد،  ــق نماین ــود محّق ــدوان..« را در خ ــم و الع االِث

ــه  ــار آن مجموع ــی در انتظ ــای بزرگ ــروزی ه پی

ــت  ــه در آن موفقی ــورت هم ــن ص ــت و در ای اس

هــا ســهیم، و همــه ار آن بهــره منــد خواهنــد شــد. 16



همزمــان باچهلمیــن ســالگرد شــهادت اســتاد مرتضی 
و  مطهــری   “ علمــی  برگزارشد:نشســت  مطهــری 
ــا ســخنرانی دکتــر ســید  جامعــه شناســی معرفــت” ب
احمــد حســینی و دکتــر صمــد رســولزاده ) اعضــای 
ــی آذربایجــان( ــت علمــی دانشــگاه شــهید مدن هیئ

 نشست علمی و جامعه شناسی
 معرفت بمناسبت روز معلم در

دانشکده الهیات
مســابقات ورزش  دانشــگاه، در  دانشــجویان دختــر 

ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــای اس ــگاه ه ــی دانش همگان

ــد. ــره ش ــال 4 نف ــوم والیب ــام س ــب مق ــه کس ــق ب موف

دانشــگاه  همگانــی  ورزش  مســابقات  دوره  اولیــن 

ــی  ــه میزبان ــاه ۹۸ ب ــت م ــه اردیبهش ــتان ک ــای اس ه

دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد، دانشــجویان دختــر 

ــال 4 نفــره شــد. ــام ســوم والیب دانشــگاه،به کســب مق

دختــر  دانشــجویان  نفــره   4 والیبــال  تیــم 

دانشــگاه، در عیــن شایســتگی،در مســابقاتی برابــر، 

مغلــوب  انــدک  بســیار  امتیــازات  اختــاف  بــا 

بــه  موفــق  نهایــت  در  و  شــده  خــود  حریفــان 

ــدند. ــابقات ش ــن دوره از مس ــوم ای ــام س ــب مق کس

قربانــی،  پــری  هــا:  خانــم  تیــم:  اعضــای 

ســارا  خدایــاری،  فاطمــه  میرزادوســت،  مهســا 

آقامیرزایــی صبــا  نجــاری،  خاطــره  آشــتایی، 

محمــدی گل  الهــه  خانــم  تیــم:  مربــی 

محمــدی رقیــه  خانــم  تیــم:  سرپرســت 

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره  
توسط دانشجویان دختر دانشگاه در 

مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های 
استان آذربایجان شرقی
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موثــر  ارتبــاط  راهکارهــای  و  چالش هــا  بررســی  نشســت   
مراکــز علمــی بــا بخــش صنعــت و نقــش دانشــگاه هــا در 
رونــق تولیدملــی، باحضــور مســئوالن اســتانی، صاحبــان صنایــع، 
معاونــان پژوهــش وفنــاوری و مدیــران ارتبــاط بــا صنعــت 
دانشــگاههای منطقــه 3 کشــور، و بــا ســخنان دکتــر ســیف مدیــر 
کل ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری آغــاز 
بــه کار کــرد. دکتــر ســیف بــا اشــاره بــه اهمیــت و لــزوم مســئله 
ــه ضــرورت توســعه فعالیــت  ــا صنعــت، ب ارتبــاط دانشــگاه هــا ب
هــای فــوق پرداخــت و گفــت: در عصــر کنونــی دانشــگاه هــای 
نســل 3 و کارآفریــن، در قبــال توســعه اقتصــادی، بهــره وری در 
ــد  ــت و تولی ــا صنع ــاط ب ــدار و  ارتب ــد پای ــاد درآم ــد و ایج تولی
از رســالت و مســئولیت اجتماعــی بیشــتری برخــوردار میباشــند.

کل  اداره  عملکــرد  تشــریح  ضمــن  ســیف،  دکتــر 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــا صنع ــاط ب ارتب
ــال 98،  ــه س ــوط ب ــای مرب ــه ه ــان برنام ــال 97 و بی در س
بــه پتانســیل هــای مختلــف نیــروی انســانی، موقعیــت 
ــانی، و  ــع انس ــان و مناب ــداد محقق ــور، تع ــی کش جغرافیای
اینکــه در کشــور مــا در طــول ســال حــدود یــک میلیــارد 
نفرســاعت کار پژوهشــی انجــام می گیــرد، بــه لــزوم هــم 
افزایــی حجــم تحقیقــات مذکــور در حــل مشــکالت 
و معضــالت جامعــه و گســترش تحقیــق و توســعه در 
دانشــگاه و صنعــت تاکیدنمــود. وی تثبیــت فرصت هــای 
ــا هــدف مرتبــط ســاختن  ــی اســاتید دانشــگاهها ب مطالعات
فعالیت هــای علمــی و دانشــگاهی بــا صنایــع، توســعه 
بخش هــای  در  دانشــجویان  کارآمــوزی  و  مهارتهــا 
در  دانشــگاهی  هــای  نامــه  پایــان  هدایــت  صنعتــی، 
جهــت حــل مشــکالت صنعــت و کارآفرینــی را از ســایر 
برنامه هــای وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری برشــمرد.
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده، ِرئی ــن ول ــر حس دکت
آذربایجــان در ســخنانی، در خصــوص اهــداف برگــزاری 
ــیب  ــدف آس ــا ه ــت ب ــن نشس ــت: ای ــوق گف ــت ف نشس
ارائــه  دانشــگاه،  و  صنعــت  ارتبــاط  موانــع  شناســی 
اقتصــادی،  مشــکالت  رفــع  بــرای  الزم  راهکارهــای 
ــیب  ــی، آس ــی ، تحقیقات ــهای علم ــه روش ــدی و ... ب تولی
راهکارهــای  ارائــه  و  رو  پیــش  چالشــهای  شناســی 
ــه  ــف جامع ــئون مختل ــم ش ــا بتوانی ــد ت ــزار ش ــی برگ علم
دهیــم. ســوق  شــدن  محــور  دانــش  ســمت  بــه  را 

ادامه...

  بمیزبانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشست بررسی چالش ها و راهکارهای ارتباط دانشگاه با صنعت  و نقش دانشگاهها در رونق تولید
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ــرای  ــی 16 ب ــن الملل ــه بی ــب رتب ــه کس ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ول
کشــورمان در تولیــد علــم دنیــا، لــزوم تــالش در کاهــش 
ــد. ــر ش ــان را متذک ــر جه ــرو و برت ــگاه های پیش ــا دانش ــه ب فاصل

ــه  ــل ب ــرای نی ــان ب ــده در جه ــی ش ــد ط ــرور فرآین ــا م   وی ب
دانشــگاههای کارآفرین و  نســل 3 ، اشاره کرد و گفت: نوآوری 
ــوری  ــر کش ــادی ه ــد اقتص ــل رش ــاخص و عام ــن ش ــم تری مه
محســوب می شــود، نــوآوری و تکنولــوژی از خصوصیــات 
بــارز دانشــگاههای نســل 3 اســت و چهــار رکــن انســان، ماشــین، 
ســازمان، و اطالعــات، از ارکان و اصــول آن محســوب میشــود.

توســعه  جامعــه ای  می خواهیــم  اگــر  افــزود:  ادامــه  در  وی 
بــه  مســتقیم  وابســتگی  بطوریکــه  باشــیم  داشــته  تــر  یافتــه 
تحــوالت دنیــا نداشــته باشــد، بایــد شــئون مختلــف جامعــه 
ــعه و  ــه، توس ــن جامع ــود، در ای ــور ش ــش مح ــورمان دان و کش
پیشــرفت، پایــدار خواهــد بــود. در واقــع در جامعــه دانــش 
ــت. ــری اس ــم گی ــای تصمی ــن نهاده ــگاه از مهمتری ــور دانش مح

ــد  ــاوت دارد تولی ــش تف ــد دان ــا تولی ــم ب ــد عل ــزود: تولی  وی اف
علــم فعالیتــی علمــی اســت کــه منجــر بــه تولیــد مقالــه می شــود. 
ــل  ــه ح ــر ب ــی منج ــت علم ــه فعالی ــی ک ــش زمان ــد دان ــا تولی ام

یــک مســئله یــا مشــکل در جامعــه یــا حــل مشــکلی در 
ــره  صنعــت، یــک مســئله فرهنگــی اجتماعــی، اقتصــادی و غی
میشــود، در واقــع تولیــد دانــش صــورت گرفتــه اســت، مــا در 
ــگاهها و  ــاط دانش ــم و در ارتب ــکالتی داری ــش مش ــد دان تولی
موسســات علمــی بــا صنعــت، شــکاف عظیمــی دیــده میشــود .

ِرئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ادامه افــزود: الزم 
اســت دانشــگاه بــا لحــاظ نیازهــای جامعــه و صنعــت در جهــت 
ارتقــای دانــش دانشــجویان خــود تــالش کنــد تــا ایــن عزیــزان 
هنــگام ورود بــه بــازار کار بتواننــد افــرادی آمــاده بــرای کار در 
جامعــه و صنعــت و متناســب بــا نیــاز جامعه تربیت شــده باشــند.

ــاری  ــال ج ــد در س ــق تولی ــعار رون ــه ش ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ول
ــت،  ــده اس ــذاری ش ــری نامگ ــم رهب ــام معظ ــرف مق ــه از ط ک
ــد  ــق تولی ــال و رون ــعار س ــق ش ــا در تحق ــگاه ه ــزود: دانش اف
و  هســتند  برخــوردار  ســنگینی  رســالت  و  مســئولیت  از 
را  دانشــگاهی  هــای  پژوهــش  و  علمــی  تحقیقــات  بایــد 
در راســتای رفــع چالــش هــا و موانــع تولیــد پیــش ببرنــد.
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ــت  ــجویان و معاون ــی دانش ــورای صنف ــت ش ــه هم  ب
دانشــجویی دانشــگاه، مســابقات اســتعدادیابی مهارتی 
و هنری دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان 
در روز شــنبه 7 اردیبهشــت 98 بــا اســتقبال بــی نظیــر 
دانشــجویان دانشــگاه در ســالن شــهریار آغــاز شــد. 
ایــن دوره از مســابقات کــه بــرای اولیــن بــار در ایــن 
دانشــگاه  تحــت عنــوان “ عصــر مدنــی “ برگزار شــد.

مرحله فینال مســابقات در روز شــنبه 14 اردیبهشــت با 
حضور پرشــور دانشــجویان در سالن شــهریار دانشگاه 
برگــزار شــد و از 6 نفــر فینالیســت، وحیــد دهقانپــور 
کــه در بخــش موســیقی بــا ســاز تخصصــی ویولــون 
شــرکت کــرده بــود، بــا رای داوران  برنــده مســابقات 
اســتعداد یابــی مهارتــی و هنری دانشــگاه معرفی شــد.

اکبــری  زهــرا  خانــم  ســرکار  اســت  گفتنــی 
طراحــی  بخــش  در  کننــده  شــرکت  فینالیســت 
شــد. معرفــی  مســابقات  ایــن  نفــردوم  نیــز 

مسابقات استعدادیابی مهارتی و هنری دانشجویان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
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شــئونات جامعــه درجهــت کســب منافع جمعی اســت.
ــاد  ــئول نه ــان، مس ــلمین نقی ــالم والمس ــت االس حج
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه نیــز 
طــی ســخنان کوتاهــی بــا تبریــک ایــام شــعبانیه، 
ــه  ــدا ، ب ــازی در راه خ ــای جانب ــت ه ــر فضیل در ذک
فرمایــش الهــی در قــرآن کریــم اشــاره کــردو گفــت:
خداونــد در قــرآن کریــم بــرای گروهــی خــاص 
کــه تقــوا پیشــه کننــد و مســیر خــدا را بخوبــی 
ــا  ــت، و یقین ــم داده اس ــده اجرعظی ــد، وع ــی نماین ط
الهینــد. ایــن وعــده  جانبــازان عزبزمــان مشــمول 

 

 

آئیــن گرامیداشــت روز جانبــاز در دانشــگاه 
برگزارشــد. آذربایجــان  مدنــی  شــهید 

میــالد  بزرگداشــت  منظــور  بــه  درمراســمی کــه 
ــاس )ع( علمــدار  باســعادت حضــرت ابوالفضــل العب
جانبــازان  از  تجلیــل  و  جانبــاز،  روز   و  کربــال 
شــاغل در دانشــگاه بــا حضــور رئیــس دانشــگاه، 
ــگاه و  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــئول نه مس
ــار  معــاون فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار شــد، از ایث
ایثارگــران و جانبــازان عزیــز، در  و فداکاریهــای 
طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس تجلیــل شــد.

دانشــگاه  رئیــس  زاده  ولــی  حســن  دکتــر 
مدنــی آذربایجــان طــی ســخنانی ضمــن  شــهید 
الگوهــای  را  جانبــازان  شــعبانیه،  اعیــاد  تبریــک 
در  گفــت:  و  دانســت  فــداکاری  و  ایثــار  عملــی 
امنیــت خاطــر در کشــور  ایــن آرامــش و  واقــع 
جانفشــانیهای  و  فداکاریهــا  مدیــون  را  عزیزمــان 
شــهدا، ایثارگــران و جانبــازان عزیزمــان هســتیم.

ولــی زاده در ادامــه افــزود: فضیلت جانبــازان  به تعبیر 
ــان  ــهدای عزیزم ــر از ش ــری، کمت ــم رهب ــام معظ مق
نیســت لــذا رســالت اصلــی شــما عزیــزان  همانــا 
تزریــق روحیــه ایثــار ، شــهادت و فــداکاری در کلیــه 

آیین گرامیداشت روز جانباز و تجلیل رئیس دانشگاه از جانبازان شاغل در دانشگاه 
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گــزارش تصویــری:  بازدیــد اعضــای 
دانشــگاه  دانشــجویان  و  علمــی  هیــات 
ــنبه   ــان در روز دوش ــی اذربایج ــهید مدن ش
23 اردیبهشــت از واحــد هــای صنعتــی 
مســتقر در شــهرک شــهید ســلیمی )شــرکت 
تــارا صنعــت ایرانیــان و نگیــن گام پــارس(

 بازدید اعضای هیات علمی و دانشجویان از شرکت تارا صنعت ایرانیان و نگین گام پارس
 شهرک شهید سلیمی

چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی در دانشگاه

ــنبه ۸ اردیبهشــت  ــی آذربایجــان در روز یکش ــی دانشــگاه شــهید مدن ــنواره گیاهــان داروی ــن نمایشــگاه و جش چهارمی
۹۸ بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین نقیــان مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه، دکتــر 

قربانیــان معــاون فرهنگــی و اجتماعــی و جمعــی از مســئولین دانشــگاه در نمایشــگاه دائمــی دانشــگاه  افتتــاح شــد.
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گزارش تصویری:  

 

گزارش تصویری:  

 

 شانزدهمين دوره انتخابات شوراهای مرکزی انجمنهای علمی- دانشجویی در روز سه شنبه 17 اردیبهشت 98 با حضور 30
 انجمن علمی از 7 دانشکده

 انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه
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مراسم سالگرد تدفین شهید گمنام ، مسجد دانشگاه 

 

اجرای طرح ملی غربالگری فشار خون در دانشگاه

 به مناسبت روز جهانی نور برگزارشد ، سخنرانی 
با موضوع: بیوفوتونیک و فرصت های شغلی مرتبط با اپتیک

بــه همــت گــروه فیزیــک دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ویــژه 
برنامــه ای بــه مناســبت روز جهانــی نور برگــزار کــرد. در این ویژه 
برنامــه اســاتید مدعــو از دانشــگاه تبریز،  پروفســور حبیــب تجلی و  
دکتــر محمــد صادق ذاکــر حمیدی، بــه ایراد ســخنرانی بــا عناوین 
بیوفوتونیــک و فرصــت هــای شــغلی مرتبــط بــا اپتیــک پرداختنــد.
و  نــور  محوریــت  بــا  عکاســی  مســابقه  همچنیــن، 
همــکاری  بــا  زندگــی”  در  “نــور  نمایشــگاه 
شــد. برگــزار  برنامــه  ویــژه  ایــن  در  دانشــجویان 
در ایــن نمایشــگاه، دانشــجویان تــالش داشــتند کــه کاربردهــای 
نــور را در زندگــی در قالــب آزمایــش هــای ســاده  متنــوع 
و  نمایــش گذاشــته  بــه  اســاتید  و  دانشــجویان  عمــوم  بــرای 
درمســیر تحقــق اهــداف ایــن رویــداد جهانــی گام بردارنــد.
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عجمی شاخصهای مورد ارزیابی در رتبه بندی تایمز را بشرح زیر 
تشریح کرد:

آموزش:
 شهرت دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحب نظران 

حوزه های مختلف موضوعی نظرسنجی می شود.
نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو

 نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی
 نسبت فارغ التحصیالن دکتری به اعضای هیئت علمی

 درآمد دانشگاه از آموزش
پژوهش:

 شهرت پژوهشی دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحب 
نظران حوزه های مختلف موضوعی نظرسنجی می شود.

 بهره وری پژوهشی: تعداد مقاالت منتشر شده توسط دانشگاه 
براساس گزارش پایگاه استنادی اسکوپوس

 درآمد پژوهشی: درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیئت 
علمی

  استنادات:تعداد استنادهایی که مقاالت دانشگاه در پایگاه 
استنادی اسکوپوس دریافت کرده است.

وجهه بین المللی
نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به اعضای هیئت علمی 
داخلی

همکاری بین المللی: تعداد مقاالتی که با مشارکت پژوهشگران 
سایر کشورها نوشته شده است.

درآمد صنعتی
این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به 

تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه می شود.

ــه  ــز رتب ــدی تایم ــه بن ــی رتب ــن الملل ــگاه بی ــالم پای ــاس اع براس
ــی آذربایجــان در آســیا درمحــدوده -300 دانشــگاه شــهید مدن
251 قــرار دارد. دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش وفنــاوری 
دانشــگاه، در گفتگــو بــا روابــط عمومــی، بــا اعــالم ایــن مطلــب 
در تشــریح رونــد رتبــه بنــدی فــوق گفــت:  پایــگاه رتبــه 
ــدی در  ــه بن ــای رتب ــام ه ــن نظ ــی از معتبرتری ــز یک ــدی تایم بن
ــه بنــدی هــای بیــن  ــار رتب ســطح بیــن المللــی اســت کــه در کن
ــالدی  ــال 2013 می ــان، از س ــطح جه ــگاهها در س ــی دانش الملل
ــد. ــی ده ــام م ــز انج ــیایی را نی ــای آس ــگاه ه ــدی دانش ــه بن رتب

ــه دانشــگاه از  ــزود: در ســال  2019 بیســت ون ــر عجمــی اف دکت
ــی  ــن الملل ــدی بی ــه بن ــران در رتب کشــور جمهــوری اســالمی ای
ــی آذربایجــان  تایمــز حضــور داشــتند کــه دانشــگاه شــهید مدن
  800-1000 رتبــه  و  ایرانــی  دانشــگاه   29 بیــن  در   12 رتبــه 
جهانــی را بــه خــود اختصــای داده  و در حــوزه هــای موضوعــی 
Engineer� و   Physical Science

بــه کســب  موفــق    ing & Technology

ــگاه  ــر پای ــه 800-601  شــده اســت. براســاس گــزارش اخی رتب
رتبــه بنــدی تایمــز در خصــوص رتبــه بنــدی دانشــگاههای 
ــالش و  ــایه ت ــان در س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــیا، دانش آس
ــت  ــته اس ــود توانس ــان خ ــجویان و کارکن ــاتید، دانش ــت اس هم
ــد. ــب نمای ــیا کس ــگاههای آس ــن دانش ــه 251-300 را در بی رتب

با اعالم  پایگاه بین المللی رتبه بندی تایمز

رتبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در آسیا درمحدوده  300-251 قرار دارد
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اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت  همــت  بــه 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  مهدویــت  کانــون  و 
آذربایجــان، جشــن میــاد منجــی عالــم بشــریت 
معــاون  قربانیــان  بهلــول  دکتــر  ســخنان  بــا 
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه  برگــزار گردیــد.

ــعبانی  ــا ش ــاج آق ــلمین ح ــالم و المس ــت االس ــه حج در ادام
)عــج(  امــام عصــر  از  وقتــی  مــا  طــی ســخنانی گفــت: 
ــا را  ــی ه ــال وجــودی هســتیم کــه خوب ــم دنب ــت میکنی صحب
ــدو  ــه بیای ــت ک ــن نیس ــور ای ــد و منظ ــترش ده ــم گس در عال
گــره کوچــک زندگــی مــا حــل شــود چــرا کــه وقتــی امــام 
ــی شــود »چــون کــه  ــد احتیاجــات شــخصی هــم حــل م بیای
ــا  ــد ب ــود هــم پیــش ماســت« و کســانی کــه بلدن صــد آمــد ن
ــان را  ــد ایش ــی توانن ــم م ــت ه ــد در غیب ــاط بگیرن ــام ارتب ام
ببیننــد و غیبــت بــرای آن هــا مســأله پیچیــده ای نیســت.. 
ــم  ــی خواهی ــم م ــت داری ــی را دوس ــی یک ــزود: وقت  وی اف
طبــق خواســته ی او عمــل کنیــم حــال بایــد دیــد وقتــی 
ادعــا مــی کنیــم خــدا و امــام عصــر )عــج( را دوســت 

میکنیــم؟  عمــل  آنهــا  خواســته  اســاس  بــر  آیــا  داریــم 
کنیــم؟  مــی  ثابــت  را  خــود  داشــتن  دوســت  چقــدر 

 برگزاری ویژه مراسم نیمه شعبان  



عرض تسلیت 

عرض تسلیت به همکاران محترمی که در طول ماه های گذشته در غم

 از دست دادن عزیزی از خانواده خود سوگوار بوده اند.

خانم دکتر ناموران                 آقای سید علی سید حسینی                              آقای دکتر رحمان مشتاق مهر

خانم مهدیه پوررضا                 آقای دکتر سید محمود شیخ االسالمی            آقای دکتر عبداالحد غیبی

خانم مهین داداش زاده            آقای مهدی نیازی                                        آقای دکتر عادل رضایی اقدم

برگزاری مانور زلزله توسط مرکز بهداشت و درمان  دانشگاهتجلیل از روابط عمومی دانشگاه بمناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ها
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