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در اين شماره مي خوانيد... 
     1- سخن سردبیر

 2- استاندار آذربایجان شرقی 4 پروژه مهم عمرانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 99 را افتتاح کرد.
 3-با حضور هیات رئیسه دانشگاه از زحمات پربار دکتر محمد کریمی، معاون دانشجویی دانشگاه تجلیل گردید.

  4-در راستای همکاری های بین المللی دانشگاه، رئیس دانشگاه جمال الدین کشور افغانستان از دانشگاه بازدید کرد.

 5- برگزاری مجازی«ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و داده های بزرگ« در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  6- انعقاد تفاهمنامه بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

   7-تجلیل دکتر غالمی، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از موفقیت روابط عمومی دانشگاه در کسب رتبه برتر کشوری
8- برگزاری نشست مجازی رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اساتید و فرهیختگان ایرانی مقیم کشور ملزی و سنگاپور

 9-دکتر رحمان مشتاق مهر ، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان« برگزیده جشنواره ملی نقد کتاب » شد. 
 11-کتابخانه مرکزی دانشگاه ، کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را در سال 99 معرفی کرد.

12-موافقت قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
13- نخستین جایزه دوساالنه »نقد زرین« با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

 14- انتخابات اعضای هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  15- اعطای مجوز کارگزاری برخط بیمه کشور به یکی از شرکت های فناور مستقر در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با حضور معاون

علمی رئیس جمهور
 16- برگزاری آزمون »دعوت به همکاری« در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

17- آغاز برنامه های چهل و دومین فجر انقالب در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
18- تجلیل از زحمات سرکار خانم زهرا فرج نژاد فرهنگ همسر آقای محمدرضا خاکسار از جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس 

19-  رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی احکامی معاونان جدید دانشجویی، و »فرهنگی و اجتماعی« را منصوب کرد. 
20- دکتر عزت اهلل احمدی بعنوان سرپرست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی منصوب شد.

21- انتصاب مهندس مهدی رشیدی بعنوان مدیر امور پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
22- طی احکامی ازسوی رئیس دانشگاه، مدیر تحصیالت تکمیلی، و رئیس دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه منصوب شدند. 

23-با حکم رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر سجاد محمدفام بعنوان سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی منصوب شد .
24- مهندس کوروش شمسی به عنوان مدیر برتر هسته های گزینش کارکنان منطقه ۳ وزارت علوم انتخاب شد.

25- ارتقای رتبه علمی 9 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
26- مراسم تکریم  ومعارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

27-مراسم جشن والدت با سعادت خورشید آسمان امامت و والیت حضرت امیرالمومنین علی)ع( 
28-کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات همگانی مجازی آمادگی جسمانی دختران کشور
29-اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم بمیزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

30-آئین نکوداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری و تجلیل از خانواده معظم شهدا در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 31-گزارش تصویری آخرین جلسه از شورای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1۳99

 32-عرض تسلیت
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سخن سردبیر...

ــدای  ــه ص ــی ک ــرن و در لحظات ــی ق ــال پایان ــروع س ــتانه ش در آس
پــای بهــار مــی آیــد بدینوســیله شــماره 25 نشــریه خبــری روابــط 
عمومــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان را تقدیــم دیــدگان پــر 
مهــر شــما عزیــزان میکنیــم جــا دارد از کلیــه همــکاران محتــرم و 
ــز رشــد و توســعه  عزیــزی کــه در ســال ۱۳۹۹ خبرهــای افتخارآمی
ــیم  ــدوار باش ــم و امی ــکر کنی ــر و تش ــد تقدی ــگاه را آفریدن دانش
ســال ۱۴۰۰ ســالی پربــار، پــر از برکــت، صلــح، دوســتی و افتخــار 

بــرای میهــن عزیــز و دانشــگاه زیبایمــان باشــد .
امیــد اســت در ســال پیــش رو، بــا نابودی ویــروس منحــوس کرونا 
شــاهد ســامتی روزافــزون جامعــه پرنشــاط و ســرافراز ایــران 

اســامی باشــیم.  
ارادتمند: 

مجید فتاح زاده
اسفند  ۱۳۹۹

روابط عمومی دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان
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در آستانه 22 بهمن ۹۹ و با حضور استاندار آذربایجان شرقی؛
 

 استاندار آذربایجان شرقی 4 پروژه مهم عمرانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال ۹۹ را افتتاح کرد.

استاندار  پورمحمدی،  دکتر   ،  ۹۹ بهمن   22 آستانه  در  و  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت  بمناسبت 
آذربایجان شرقی، در روز دوشنبه 2۰ بهمن، با حضور در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 4 طرح مهم عمرانی در 

بخشهای آموزشی، و رفاهی دانشجویی را افتتاح نمود.

 افتتاح سالن انتظار ایستگاه قطار دانشگاه، ساختمان کالسهای دانشکده فنی و مهندسی، سالن ورزشی خواهران و 
تکمیل فاز 2 ساختمان اداری دانشگاه از جمله پروژه هایی بود که استاندار با حضور جمعی از دانشگاهیان و مسولین 

منطقه  افتتاح نمود.
  

دکتــر پورمحمــدی ســپس بــا شــرکت در نشســتی بــا هیــات رئیســه و روســای دانشــکده هــای ایــن دانشــگاه طــی ســخنانی گفــت:  توســعه و پیشــرفتهای 
علمــی و پژوهشــی کشــور مدیــون انســان های پاک باختــه ای اســت کــه نهــال جمهــوری اســالمی ایــران را کاشــتند و درخــت تنومنــدی را پــرورش دادنــد 

کــه اکنــون موثرتــر از همیشــه پیــش مــی رود.
دکترمحمدرضــا پورمحمــدی اظهــار کــرد: از دســتاوردهای انقــالب اســالمی امنیــت پایــدار اســت کــه بــه رغــم ناامنــی هــای موجــود در منطقــه امنیــت 

ایــران مثــال زدنــی اســت.
ــه  ــا ب ــا توانمنــدی بخــش درمــان کشــور توانســته ایــم موفقیت هــای خوبــی در مدیریــت کرون ــا عنایــت الهــی و ب وی افــزود: در بخــش ســالمت نیــز ب

دســت بیاوریــم.

ــا اشــاره بــه موفقیــت هــای علمــی دانشــگاه های کشــور گفــت: پیــش از انقــالب اســم و رســمی در بیــن دانشــگاه هــای دنیــا  پورمحمــدی همچنیــن ب
نداشــتیم ولــی اکنــون ســطح علمــی دانشــگاه های کشــور بــه حــدی رســیده کــه توانســته ایــم پنــج درصــد تولیــدات علمــی جهــان را بــا یــک درصــد 

جمعیــت مــان حائــز شــویم و همچنیــن رتبــه شــانزدهم علمــی جهــان را داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد: 200 هــزار نفــر جمعیــت دانشــجویان دانشــگاه های آذربایجــان شــرقی اســت و در تولیــد دانــش رتبــه هــای خوبــی را دارنــد کــه در قبــل از 

انقــالب بــه ســه هــزار نفــر مــی رســید.
پورمحمــدی تاکیــد کــرد: رســالت دانشــگاه تولیــد علــم، آمــوزش و فنــاوری اســت و بایــد کاری کنیــم در مقیــاس دنیــا بتوانیــم حــرف هــای بیشــتری بــرای 

گفتــن داشــته باشــیم.
ــاوری و ایجــاد دانشــگاه های  ــم و فن ــه عل ــد در تبدیــل آنهــا ب ــا منتشــر مــی کنیــم کــه بای ــادآوری کــرد: مقــاالت علمــی ســطح باالیــی را در دنی وی ی

کارآفریــن نیــز بیــش از پیــش تــالش کنیــم.
اســتاندار اذربایجــان شــرقی خاطرنشــان کــرد: ماموریــت دانشــگاه ها ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از علــم و دانــش دردهــای جامعــه در حــوزه اجتماعــی و 

اقتصــادی را بــا ارتبــاط بــا صنعــت و اجتمــاع رفــع کننــد و ایــن حلقــه وصــل بایــد روز بــه روز قــوی تــر شــود.
وی گفت: به رغم تحریم های ظالمانه استکبار و دشواری های موجود در روند توسعه، دانشگاه ها نقش خوبی را ایفا کردند.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه شــهید مدنــی  آذربایجــان یکــی از دانشــگاه های خــوب ایــران اســت، گفــت: ایــن دانشــگاه بــا هفــت 
هــزار نفــر جمعیــت دانشــجویی کــه 40 درصــد آن را دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی تشــکیل مــی دهنــد از رشــد مناســبی در انتشــار و چــاپ مقــاالت 

علمــی برخــوردار شــده و 10 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش مقالــه داشــته اســت.
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اثرگذار در مسیر حرکت علمی کشور: 

ــی،  ــای عمران ــرح ه ــاح ط ــس از افتت ــز پ ــی آذربایجــان نی ــهید مدن ــس دانشــگاه ش ــی زاده، رئی ــر حســن ول دکت
آموزشــی و خدماتــی دانشــگاه گفــت: ایــن دانشــگاه کــه از زمــان تاســیس در تربیــت نیــروی انســانی متخصــص 
ــه  ــردی انقــالب اســالمی ب ــا کــرده اســت، از دســتاوردهای مهــم و راهب ــاز کشــور نقــش بزرگــی را ایف ــورد نی م
حســاب می آیــد و در پیشــرفت علمــی کشــور نقــش مهمــی داشــته و نیــز در مقولــه کارآفرینــی کــه از رســالت های 

ــد. ــر عمــل می کن مهــم دانشــگاه هــا محســوب مــی شــود موث
 ولــی زاده اظهــار کــرد: تعــداد اعضــای هیــات علمــی شــاغل در دانشــگاه در حــال حاضــر 2۷9 نفــر می باشــد کــه 

از ایــن تعــداد 1۳۰ نفــر حائــز مراتــب علمــی دانشــیار و اســتاد تمــام مــی باشــند.
وی افــزود: قریــب بــه هفــت هــزار دانشــجو در هفــت دانشــکده و در مقاطــع مختلــف مشــغول تحصیــل هســتند و 

از ایــن تعــداد بالــغ بــر دو هــزار نفــر در دوره  تحصیــالت تکمیلــی تحصیــل می کننــد.

رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان همچنیــن گفــت: اکنــون در حــال اجــرای فــاز ســه تصفیــه خانــه فاضــاب دانشــگاه 

ــرار  ــی ق ــه و بازیاب ــی، صددرصــد فاضــاب دانشــگاه مــورد تصفی ــن طــرح در ماه هــای آت ــرداری از ای ــا بهره ب ــه ب هســتیم ک

خواهــد گرفــت کــه خــود گام مهمــی در جهــت مدیریــت ســبز بــه حســاب می آیــد. وی اضافــه کــرد کــه طــرح احــداث ســالن 

ورزشــی خوابــگاه املهــدی متعلــق بــه دانشــجویان پــر نیــز در دســت ســاخت اســت.

ــی -  ــر عمران ــز و فاخ ــای افتخارآمی ــروژه ه ــام پ ــازی، و امت ــهای مج ــام آموزش ــوص انج ــان، در خص ــی زاده در پای ــر ول دک

ــی، و معاونــت آموزشــی و تحصیــات  آموزشــی و  رفاهــی دانشــجویان، از فعالیــت و تــاش شایســته معاونــت اداری و مال

ــل منــود. ــی دانشــگاه تجلی ــر فن ــران و کارشناســان دف ــی و مدی تکمیل

ــای  ــت ه ــرد فعالی ــزارش عملک ــه گ ــا ارائ ــز ب ــی آذربایجــان نی ــهید مدن ــاوری دانشــگاه ش ــاون پژوهــش و فن مع
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه،  گفــت: اعضــای هیــات علمــی و پژوهشــگران ایــن دانشــگاه در ســال 2020 بــا چــاپ 
و انتشــار 470 مقالــه نمایــه در پایــگاه اســتنادی Scopus و رشــد 27 درصــدی نســبت بــه ســال 2019 و 414 مقالــه 
 ISC    و رشــد 11درصــدی و 285 مقالــه نمایــه شــده در  پایــگاه اســتنادی WOS نمایــه شــده در پایــگاه اســتنادی

عملکــرد مناســبی را در تولیــد علــم داشــته اســت.
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علــی عجمــی اظهــار کــرد: در طــی ســه ســال اخیــر پنــج طــرح تحقیقاتــی مشــترک بیــن المللــی بــا دانشــگاههای معتبــر دنیــا بــه 
ارزش 78هــزار یــورو و   17 هــزار دالر توســط اعضــای هیــات علمــی در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در حــال انجــام اســت و 

2 طــرح خاتمــه یافتــه بیــن المللــی بــه ارزش 17 هــزار یــورو جــزو عملکــرد ســه ســال اخیــر دانشــگاه اســت.
وی یــادآوری کــرد: در ایــن دانشــگاه 18 طــرح تحقیقاتــی  ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه بــه ارزش 11 میلیــارد ریــال در حــال اجــرا 

مــی باشــد. کــه در ایــن بیــن پنــج قــرارداد از محــل بنــد ح تبصــره 9 قانــون بودجــه منعقــد گردیــده اســت.
ــش  ــری دان ــتغال پذی ــوان اش ــش ت ــرای افزای ــوزی دانشــگاه  ب ــارت ام ــز مشــاوره شــغلی و مه ــدازی مرک ــه داد: راه ان ــی ادام عجم
ــاور در مرکــز  اموختــگان دانشــگاه از دیگــر فعالیــت هــای دانشــگاه مــی باشــد. همچنیــن در حــال حاضــر پذیــرش 25 شــرکت فن
رشــد دانشــگاه فعالیــت مــی کننــد کــه  بــرای تبدیــل ایــده هــا وطــرح هــای ایــن شــرکت هــا بــه محصــول بیــش ده میلیــارد ریــال 
توســط پــارک علــم و فنــاوری اســتان حمایــت مالــی انجــام گرفتــه اســت. در حــال حاضــر 6 شــرکت دانــش بنیــان توســط اعضــای 
هیــات علمــی و دانشــجویان و دانــش اموختــگان دانشــگاه ایجــاد شــده و تاکنــون 11 محصــول تجــاری ســازی شــده و بــرای بیــش 

از 50 نفــر نیــز اشــتغال ایجــاد شــده اســت.
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با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه برگزار گردید: 

تجلیل دانشگاه از خدمات پربار دکتر محمد کریمی، معاون دانشجویی 

ناپذیر  خستگی  و  کوشا  مدیران  از  کریمی،   محمد  دکتر 
دانشگاه که از بدو تاسیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
)سال ۱۳۶۷( در مسئولیتهای مختلفی منشا خدمات موثر 
و ماندگار بود، طی جلسه ای با حضور اعضای هیات رئیسه 
و  روابط عمومی دانشگاه مورد تجلیل  و  و مدیران حراست 
تقدیر قرار گرفت. کریمی که اخیرا به افتخار بازنشستگی 
نائل شده است، در طول ۳2 سال فعالیت در دانشگاه در 
سمتهایی مانندمعاونتهای اداری مالی، آموزشی، فرهنگی، 
دانشجویی و پژوهشی،  خدمات چشمگیر و فراوانی را به 

جامعه علمی و فرهنگی ارائه نموده است.

بیشترین زمان تصدی مسئولیت وی، انجام خدمت درکسوت 
معاون دانشجویی دانشگاه است. ارائه پیشنهاد، پیگیری و 
دانشجویان،  رفاهی  عمرانی-  پروژه  دهها  از  برداری  بهره 
ارائه خدمت صادقانه و رشد  از همت واالی وی در  نشان 

همه جانبه دانشگاه دارد.
گفتنی است ساخت 2 سالن ورزشی ویژه برادران و خواهران 
و همچنین احداث سالن انتظار ایستگاه راه آهن دانشگاه 
ماندگاری  های  پروژه  آخرین  از  آذربایجان  مدنی  شهید 
محمد  دکتر  پربار  مسئولیت  طول  در  که  میروند  بشمار 
کریمی بعنوان »معاون دانشجویی«  مورد بهره برداری قرار 

میگیرند.

دکتر ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 
جلسه ای که در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۹ بمنظور تجلیل از 
خدمات دکتر کریمی برگزار شد درسخنانی پایبندی کامل 
ایشان به رعایت اصول اخاق حرفه ای در فرایند آموزش، 
تدریس، تاش و پیگیری مداوم و خستگی ناپذیر در انجام 
با  و  برشمرد  کریمی  دکتر  خصوصیات  بارزترین  از  را  امور 
از خدمات پربار و صادقانه وی تجلیل  اهدای لوح سپاس، 

نمود.
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در راستای توسعه همکاریهای بین المللی دانشگاه صورت گرفت: 

بازدید رئیس دانشگاه » جمال الدین« کشور افغانستان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

کشــور  الدیــن  جمــال  دانشــگاه  رئیــس  بازدیــد 
آذربایجــان مدنــی  شــهید  دانشــگاه  از  افغانســتان 

بــه منظــور عملیاتــی نمــودن تفاهــم نامــه منعقــده بیــن 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه جمــال 
نــوری،  عبدالفتــاح  دکتــر  افغانســتان،  کشــور  الدیــن 
رئیــس ایــن دانشــگاه در روز ســه شــنبه 28 بهمــن ۹۹ از 

ــود.  ــد نم ــان بازدی ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش

معــاون  رئیــس،  حضــور  بــا  کــه  ای  جلســه  در 
رئیــس  و  آموزشــی  معــاون  فنــاوری،  و  پژوهــش 
دفتــر همکاریهــای علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان، برگــزار شــد، همکاریهــای مشــترک بیــن 
دو دانشــگاه مــورد بحــث و مذاکــره قــرار گرفــت، 
دکتــر عجمــی، معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه 
اجــرای  روابــط عمومــی،   بــا  کوتاهــی  در گفتگــوی 
پــروژه هــای مشــترک بیــن دو دانشــگاه خصوصــا در 
ــوم انســانی، برگــزاری دوره هــای مهارتــی  زمینــه عل
و کارگاه هــای علمــی بــرای اعضــای هیــات علمــی 
دانشــگاه جمــال الدیــن، همــکاری بــا انتشــارات و 
ــه  ــان و ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــه دانش کتابخان
ویــژه جــذب دانشــجویان و اعضــای هیــات علمــی 
افغانســتانی در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان را از اهــم مذاکــرات دو 

دانشــگاه برشــمرد.

گفتنــی اســت دکتــر عبدالفتــاح نــوری بازدیدهایــی 
ــکده  ــزی و دانش ــه مرک ــات کتابخان ــز از امکان را نی
هــای »ادبیــات و علــوم انســانی« و » الهیــات و 

ــام داد. ــامی« انج ــارف اس مع
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دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر برگزار نمود: 

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ 

6th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

ششــمین کنفرانــس محاســبات توزیعــی و پــردازش داده 
هــای بــزرگ بــا ســخنان دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش 
و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان صبــح روز 
چهارشــنبه ۱۳ اســفند ۹۹ در  دانشــکده فنــآوری اطاعــات و 
مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان آغــاز 

بــکار نمــود.

در  کنفرانــس  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  در  عجمــی  دکتــر 
بــرای  اطاعــات  فنــاوری  گوناگــون  کاربردهــای  ســخنانی 
حــل مســائل جامعــه در شــرایط ســخت کرونایــی را فرصــت 
ــت  ــازی در جه ــترهای مج ــعه بس ــدو توس ــرای رش ــی ب مغتنم
ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن پژوهشــگران حــوزه هــای مختلــف علــم 

دانســت.
ــیع و  ــای  وس ــه ای از داده ه ــزرگ را مجموع ــای ب وی داده ه
متنــوع بــا ســاختار پیچیــده و ســرعت ایجــاد و تغییــر بــاال کــه 
در سیســتم هــای مختلــف ازقبیــل سیســتم هــای بانکــداری, 
حــوزه ســامت, سیســتم هــای اقتصــادی, تحلیــل رفتارهــای 
ــوند  ــی ش ــد م ــی و ... تولی ــای اجتماع ــبکه ه ــی, ش اجتماع

عنــوان کــرد.
ــای  ــد داده ه ــرعت تولی ــم و س ــه حج ــه ب ــا توج وی افــزود: ب
ــل,  ــازی, تحلی ــره س ــای ذخی ــذا روش ه ــان ل ــف در جه مختل
پــردازش  و نمایــش چنیــن داده هایــی در مرکــز توجــه 

پژوهشــگران و اســاتید حــوزه هــای مرتبــط قــرار دارد. 

ــی  ــر ششــمین کنفرانــس مل ــر مهــدی هاشــم زاده، دبی دکت
ــو ــزرگ در گفتگ ــای ب ــردازش داده ه ــی و پ ــبات توزیع محاس

ــا روابــط عمومــی گفت:کنفرانــس ملــی محاســبات توزیعــی   ب
و پــردازش داده هــای بــزرگ یکــی از جدیدتریــن رویدادهــای 
علمــی کشــور اســت کــه در زمینــه هــای تخصصــی مهندســی 
برگــزاری  از  هــدف  می شــود.  برگــزار  کشــور  در  کامپیوتــر 
در  دانــش  گســترش  کنفرانــس،  ایــن  دوره  ششــمبن 
موضوعــات مرتبــط و ایجــاد محیطــی علمــی و فنــی جهــت ارائــه 
اطاعــات  تبــادل  پژوهشــی،  علمــی  آخریــن دســتاوردهای 
و همچنیــن آشــنایی بــا مســائل و دســتاوردهای روز ایــن 
ــس  ــزاری کنفران ــی برگ ــتا، ط ــن راس ــد. در ای ــی باش ــوزه م ح
علمــی  مقــاالت  صــورت  بــه  را  خــود  یافته هــای  محققــان 
ارائــه می کننــد. همچنیــن برگــزاری کارگاههــای آموزشــی 
ــز از دیگــر اهــداف  توســط متخصصــان صنعــت و دانشــگاه نی
ششــمین  برگــزاری  مســؤولیت  بــود.  خواهــد  کنفرانــس 
دوره ایــن کنفرانــس برعهــده دانشــکده فنــاوری اطاعــات 
و مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 
ــد.  ــی باش ــور م ــرح کش ــگاه های مط ــی از دانش ــوان یک ــه عن ب
شــایان ذکــر اســت ســخنران کلیــدی مراســم افتتاحیــه ایــن 
کنفرانــس دکتــر شــمس اله قنبــری اســتادیار گــروه علــوم 
و مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه آزاد اســامی بــود کــه بــه 
ســخنرانی در خصــوص سیســتم های توزیــع شــده، کاربردهــا، 

چشــم اندازهــا، و چالش هــا پرداخــت.

۹
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انعقاد تفاهمنامه بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اداره کل تربیت بدنی 
استان آذربایجان شرقی

ــجویان  ــان و دانش ــن کارکن ــترش ورزش در بی ــان زاده گس قرب
 - تندرســت،  و  ســالم  جامعــه  بــه  نیــل  بــرای  دانشــگاه 
ــرای  ــگاه ب ــی در دانش ــت ورزش ــش فعالی ــطح پوش ــش س افزای
افزایــش  و  آنــان،  خانواده هــای  و  دانشــجویان  کارکنــان، 
بــا  دانشــگاه  ورزشــی  انجمن هــای  فنــی  و  علمــی  ســطح 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و توجیهــی را از اهــداف اصلــی 
ــس  ــای رئی ــود و از حمایته ــی نم ــه معرف ــن تفاهمنام ــاد ای انعق
نمــود. تشــکر  و  تقدیــر  دانشــگاه  دانشــجویی  معــاون  و 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  اســت  گفتنــی 
اماکــن  ســایر  و  ســالنها  در  باحضــور  شــرقی  آذربایجــان 
انــواع  و  دانشــگاه  ورزشــی  توانمندیهــای  از  ورزشــی 
نمــود. بازدیــد  دانشــجویان  بــه  شــده  ارائــه  خدمــات 

امــروزه بــا توجــه بــه نیــاز آحــاد جامعــه بــه حرکــت و فعالیــت 
جســمانی در ایــام ســخت کرونایــی و عــدم حضــور خیــل 
عظیــم افــراد جامعــه در اماکــن ورزشــی و فقــر حرکتــی، 
ــه  ــی و ورزش در جامع ــترش تربیت بدن ــه گس ــرم ب ــاز مب نی
و به خصــوص بــرای دانشــجویان دانشــگاه کــه بــه علــت 
مجــازی بــودن دروس و عــدم حضــور در دانشــگاه، فعالیــت 
جســمانی نداشــته و یــا در ســطح خیلــی پایینــی اســت.

بهتــاج  ایــوب  دکتــر  بازدیــد  و  حضــور  جریــان  در 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــان اس ــرکل ورزش و جوان مدی
اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ازدانشــگاه، 
آذربایجــان شــرقی و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 
و توســعه فعالیت هــاو رشــته های  بمنظــور همــکاری 
ــود  ــاط و بهب ــه و نش ــاد روحی ــدف ایج ــا ه ــی، و ب ورزش
ــعه  ــق توس ــجویان از طری ــن دانش ــامت در بی ــطح س س
فعالیت هــای ورزش همگانــی، قهرمانــی و آموزشــی، 
نمودنــد. همــکاری  تفاهم نامــه  انعقــاد  بــه  اقــدام 
روابــط  بــا  درگفتگــو  زاده  قربــان  بهــروز  دکتــر 
عمومــی دانشــگاه بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن 
مشــترک  برنامه هــای  اجــرای  بــرای  تفاهم نامــه 
اداره  و  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  بیــن 
شــرقی؛  آذربایجــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل 
ســامت  و  فعالیت بدنــی  تحــرک،  افزایــش  جهــت 
و  دانشــگاه  ایــن  دانشــجویان  و  کارکنــان  جســمانی 
جوانــان دانشــجوی شــهرهای هم جــوار منعقــد شــد.

1۰
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تجلیل دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ازموفقیت روابط عمومی دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان در کسب رتبه برتر کشوری 

تبریــک و تجلیــل وزیــر از دســتاورد روابــط 
دانشــگاه:  عمومــی 

و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  غامــی،  دکتــر 
فنــاوری ازموفقیــت روابــط عمومــی دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان در کســب رتبــه 

برتــر کشــوری تجلیــل نمــود .
ــط  ــاوری از رواب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــل وزی تجلی

ــگاه:  ــی دانش عموم
 دکتــر غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا 
اهــدای لــوح ســپاس ضمــن تجلیــل از روابــط عمومــی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در کســب رتبــه 
ــن  ــط ای ــک« توس ــی الکترونی ــط عموم ــوم »رواب س
روابــط  عملکــرد  جشــنواره  جریــان  در  دانشــگاه 
عمومیهــای سراســر کشــور را تبریــک گفــت. وی 
ــی پیشــرفت  ــط عمومــی را از مولفــه هــای اصل رواب
ــت. ــاوری دانس ــم و فن ــعه عل ــازمان در توس ــر س ه
گفتنــی اســت بــا مصوبــه هیــات رئیســه دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان موفقیــت فــوق رســما جزو 
افتخــارات و دســتاوردهای دانشــگاه ثبــت گردیــد.
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برگزاری نشست مجازی رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اساتید و فرهیختگان 
ایرانی مقیم کشورهای مالزی و سنگاپور 

بــا حضــور دکتــر حســن ولــی زاده و جمعــی از اســاتید و فرهیختــگان ایرانــی مقیــم کشــورهای مالــزی و 
ســنگاپور برگــزار شــد: 

برگــزاری نشســت مجــازی رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا اســاتید و فرهیختــگان ایرانــی 
مقیــم کشــورهای مالــزی و ســنگاپور 

ــگاه  ــس دانش ــازی رئی ــت مج ــگاه از نشس ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه ــی مع ــی عجم ــر عل   دکت
شــهید مدنــی آذربایجــان بــا اســاتید و فرهیختــگان ایرانــی مقیــم کشــورهای مالــزی و ســنگاپور 
ــه هــای  ــا هــدف تشــریح زمین ــر داد و گفــت: ایــن نشســت ب در روز چهارشــنبه 6 اســفند ۹۹ خب
ــام  ــنگاپور انج ــزی و س ــم مال ــی مقی ــان ایران ــا متخصص ــکاری ب ــرای هم ــگاه ب ــه دانش ــورد عاق م

شــد.
ــگاهها و  ــی از دانش ــی برخ ــم اندیش ــه ه ــزی جلس ــران در مال ــفارت ای ــت س ــه هم ــزود: ب وی اف
ــنگاپور  ــزی و س ــورهای مال ــم کش ــی مقی ــاتید ایران ــگان و اس ــا فرهیخت ــور ب ــی کش ــز پژوهش مراک
بــا حضــور ســفیر ایــران و رایــزن علمــی ایــران در کشــور مالــزی برگــزار شــد. دکتــر عجمــی ، 

ــرد: ــوان ک ــر عن ــرح زی ــگاه را بش ــنهادی دانش ــای پیش ــای همکاریه ــه ه زمین
 ۱(همــکاری در پــروژه های تحقیقاتی مشــترک

 2(همــکاری بعنــوان عضــو هیــات علمی وابســته، وهمچنین بعنوان پژوهشــگر پســا دکترا
۳( ارائــه کارگاههــا و وبینارهــای علمــی، همکاری با شــرکتها و واحدهای فناور مرکز رشــد

4(همــکاری در انتقــال فناوریهــای High Tech به صنایع و شــرکتها 
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برگزیدگان هفدهمین جشنواره ملی»نقد کتاب« معرفی شدند: 

دکتر رحمان مشتاق مهر، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان »برگزیده جشنواره ملی نقد کتاب« شد. 

اثر استاد دکتر رحمان مشتاق مهر عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تحت عنوان 

به روایت غالمحسین  نگاهی  با  الزامات شرح متن   «
دینانی از غزلیات شمس« ، در بخش نقد ادبی  عنوان 

اثر برگزیده جشنواره را بخود اختصاص داد.
جشــنواره نقــد کتــاب، داوری مقاالت با 
موضــوع نقــد کتــاب اســت کــه از ســال 
ــاع  ــات و اط ــات کلی ــا موضوع ۱۳82, ب
فلســفه،  پژوهــی؛  میــراث  رســانی؛ 
کام و عرفــان؛ علــوم تربیتــی و روان 
شناســی؛ دیــن )قــرآن و حدیــث، فقــه 
و حقــوق و اخــاق(؛ علــوم اجتماعــی؛ 
ــات؛  ــر؛ ادبی ــون؛ هن ــوم و فن ــان؛ عل زب
ادبیــات  شــعر؛  و  داســتانی  ادبیــات 
و  ایــران  جغرافیــا؛  و  تاریــخ  عربــی؛ 
اســام و کــودک و نوجــوان، هــر ســال 
برگــزار  پژوهــش  هفتــه  بــا  مقــارن 
می شــود امــا امســال بــه دلیــل شــرایط 

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــی ب ــژه کرونای وی
مشــتاق  رحمــان  دکتــر  اســتاد  اثــر 
دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  مهــر 
شــهید مدنــی آذربایجــان تحــت عنــوان 
الزامــات شــرح متــن بــا نگاهــی بــه 
روایــت غامحســین دینانــی از غزلیــات 
شــمس«، در بخــش نقــد ادبــی  عنــوان 
بخــود  را  جشــنواره  برگزیــده  اثــر 

داد. اختصــاص 
دکتــر مشــتاق مهــر در گفتگــو بــا روابــط 
ایــن  درخصــوص  دانشــگاه  عمومــی 
ــاب  ــه نقــد کت ــه گفــت: ایــن مقال مقال
دوجلــدی »شــعاع شــمس« در شــرح 
۱2۵ غــزل از کلیــات شــمس اســت کــه 
آقــای کریــم فیضــی از روایــت و تفســیر 
غامحســین دینانــی اســتاد فلســفه 
دانشــگاه تهــران از غزلیــات موالنــا بــه 
دســت داده اســت. شــیوه پدیــد آمدن 
کتــاب چنیــن اســت کــه آقــای فیضــی 
آقــای  و  خوانــد  مــی  را  موالنــا  غــزل 
ــیر  ــت آن را تفس ــت بی ــم بی ــی ه دینان
ــویق  ــه تش ــی ب ــر دینان ــد. دکت ــی کن م

آقــای فیضــی ایــن کار را در مــورد 
ــام و  ــات خی ــظ و رباعی ــات حاف غزلی
ــوی  ــه مثن ــا و دیباچ ــات موالن رباعی
و چنــد متــن دیگــر نیــز انجــام داده 
اســت. طبیعــی اســت کــه ایشــان 
زبــان  بــا  ناآشــنایی  دلیــل  بــه 
ادبــی و ظرایــف آن، چنانکــه بایــد 
ــار  ــن آث ــیر ای ــرح و تفس ــده ش از عه
برنیامــده اســت و جامعــه علمــی نیز 
بــه حرمــت موقعیــت دانشــگاهی 
بــدان  فلســفه  حــوزه  در  ایشــان 
عکــس العملــی نشــان نداده اســت. 
ایــن مقالــه بــه نقــد دقیــق و ســطر 
بــه ســطر شــرح ایشــان پرداختــه 
اســت. البتــه بــه دلیــل محدودیــت 
ــه  ــر نمون ــه ذک ــا ب ــه تنه ــم مقال حج
هایــی بســنده شــده اســت. و بــرای 
اینکــه نقــد فایــده عمومــی داشــته 
باشــد، نخســت مقدمــه ای در بیــان 
الزامــات شــرح هرگونــه متــن ادبــی 
بــدون  شــارحان  تــا  اســت  آمــده 
کســب ایــن مقدمــات بــه ســراغ 
متــون ادبــی نرونــد و از هرگونــه 
آثــار  خوارشــماری  و  گیــری  ســهل 
اصلــی  پیــام  کننــد.  دوری  ادبــی 
مقالــه ایــن اســت کــه برخــورداری از 
ــه ای خــاص حقــی  تخصــص در زمین
بــرای اظهــار نظــر تخصصــی در زمینه 
ــد و هــر  هــای دیگــر ایجــاد نمــی کن
حــوزه ای از علــوم _ انســانی یــا غیــر 
ــی  ــای مقدمات انســانی _ دانــش ه

خــاص خــود را دارد.
و  خــود  مقالــه  خصــوص  در  وی    
ــه نقــد  ــزوم پرداختــن ب اهمیــت و ل
کتاب افزود: وزارت ارشــاد اســامی 

۱۷ ســال اســت کــه بــه اهمیــت نقــد 
کتــاب در ترویــج و توســعه کتابخوانــی 
و بــاال بــردن ســطح دانــش عمومــی 
نســبت بــه آثــار منتشــر شــده وقــوف 
ــال آن هــر ســاله در  ــه دنب ــه و ب یافت
برگــزار  ای  جشــنواره  کتــاب  هفتــه 
مــی کنــد کــه در آن، در ســه مرحلــه، 
از مجموعــه نقدهــای منتشــر شــده در 
هــر کــدام از حــوزه های علوم انســانی 
یکــی را بــه تشــخیص داوران انتخــاب 
و در هفتــه کتــاب معرفــی مــی کنــد. 
جشــنواره امســال بــه دلیــل تقــارن 
تاخیــر و  بــا  بیمــاری  اوج شــیوع  بــا 
برگــزار شــده  مــاه جــاری  2۱ دی  در 
اســت. مقالــه اینجانــب بــه همــراه 
مقالــه ای از آقــای دکتــر داود عمارتــی 
دانشــمند  و  جــوان  اســتاد  مقــدم 
دانشــگاه نیشــابور، جایــزه نخســت 
ــه  ــات فارســی را ب ــان و ادبی حــوزه زب
خــود اختصــاص داده اســت. البتــه 
عنــوان  تحــت  بنــده  دیگــر  مقالــه 
»فیــه مــا فیــه و شــرح جامــع آن« 
بخــش  در  جشــنواره  یازدهمیــن  در 
متــون کهــن فارســی برگزیــده شــده 
ــه مثابــه چشــم تیزبیــن  ــود. نقــد ب ب
بــه  را  شــده  منتشــر  آثــار  جامعــه، 
دقــت برمــی نگــرد و مــی کاود و در 
فهــم و ارزیابــی اتقــان علمــی آن، بــه 
خواننــده کمــک مــی کنــد و محاســن و 
ــن و  ــه مت ــتناد ب ــا اس ــب آن را ب معای
اســتدالل هــای مقبــول در هــر حــوزه 
حریــم  از  و  شــمارد  مــی  بــر  علمــی 
دانــش و اصــول شــناخته شــده آن 

ــد. ــی کن ــداری م پاس

13
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کتابخانه مرکزی دانشگاه اعالم نمود: 
کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال ۹۹ 

   کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان را در سال 13۹۹ بشرح زیرمعرفی نمود:
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موافقت قطعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه

دکتر منصور ایمان پور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خبر داد: 

موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی 
با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی پیوسته 

»مشاوره« و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی
« ریاضی کاربردی گرایش معادالت دیفرانسیل و سیستم

 های دینامیکی« 
 دکتــر منصــور ایمانپــور، معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان بــا اعــالم ایــن مطلــب، گفــت: طبــق مصوبــه شــورای گســترش و برنامــه ریزی 
ــته های  ــجو در رش ــرش دانش ــا پذی ــاوری، ب ــات  و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــوزش عال آم
مشــاوره در مقطــع کارشناســی پیوســته بــه صــورت پذیــرش »روزانــه »و همینطــور رشــته 
ــا نحــوه  »ریاضــی کاربــردی گرایــش معــادالت دیفرانســیل و سیســتم هــای دینامیکــی« ب
پذیــرش روزانــه  در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موافقــت قطعــی بــه عمــل آمــد.

14
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نخستین جایزه دوساالنه »نقد زرین« با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. 

16

دکتــر رحمــان مشــتاق مهر اســتاد دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
ــین  ــاالنه عبدالحس ــزه دوس ــتین جای ــدگان »نخس ــی از برگزی ــوان یک بعن

ــد . ــی ش ــن« معرف ــد زری ــوان«، »نق ــا عن ــوب ب زرین ک
نخســتین جایــزه دوســاالنه »نقــد زریــن« بــا معرفــی برگزیــدگان بــه کار خــود پایــان 

داد.

بــه گــزارش ایســنا، مراســم پایانــی نخســتین جایــزه دوســاالنه عبدالحســین زرین کوب 
بــا عنــوان »نقــد زریــن« بــا حضــور ایــوب دهقانــکار مدیرعامــل خانــه کتــاب و ادبیــات 
ایــران، روزبــه زرین کــوب اســتاد دانشــگاه تهــران، و ابراهیــم خدایــار رئیــس انجمــن 
علمــی نقــد ادبــی ایــران و دبیــر جایــزه عصــر چهارشــنبه ســیزدهم اســفندماه برگــزار 

شــد و برگزیــدگان جایــزه بــه ایــن شــرح معرفــی شــدند:
ــات  ــر غزلی ــی ب ــفیعی کدکن ــات ش ــی تعلیق ــه »بازخوان ــرای مقال ــتاق مهر ب ــان مش رحم
شــمس« /  داوود پورمظفــری بــرای مقالــه »کان ســاختار مقامــات صوفیــان« / ســینا 

ــوژی«  ــح و ایدئول ــادی تلمی ــان انتق ــل گفتم ــه »تحلی ــرای  مقال ــده ب جهان دی
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انتخابات اعضای هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

انتخابات اعضای هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی براساس شیوه نامه تشکیل هیات های ممیزه 
ابالغی از طرف وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و دستورالعمل اجرایی مصوب شورای دانشگاه در 
روزسه شنبه 13 اسفند ماه، با مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی این دانشگاه در پردیس تبریز 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید.
گزارش  تصویری روابـط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:
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اعطای مجوز کارگزاری برخط بیمه کشور به یکی از شرکت های فناور مستقر در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
با حضور معاون علمی رئیس جمهور

مراســم اعطــای مجــوز برخــط بــه رشکــت کارگــزاری رســمی بیمــه مســتقیم برخــط آینده نگــر تربیــز و ســامانه بیمــه ســی، )از رشکت هــای مســتقر در مرکــز 

ــاوری رئیــس جمهــوری، علیرضــا  ــا حضــور دکــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فن ــی آذربایجــان(، ب ــه دانشــگاه شــهید مدن رشــد و فناوری هــای پیرشفت

ســلیامنی امیــری رئیــس کل، هیئــت عامــل بیمــه مرکــزی، مدیــران عامــل رشکت هــای بیمــه ای و جمعــی از اســتارتاپ های فعــال در حــوزه خدمــات بیمــه 

بــه میزبانــی بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران برگــزار شــد.

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
کارگــزاری رســمی بیمــه مســتقیم برخــط آینــده 
نگــر بــا اشــاره بــه دریافــت اولیــن مجــوز رســمی 
شــرکت  ایــن  توســط  بیمــه  برخــط  کارگــزاری 
را  ســامانه  ایــن  ســی،  بیمــه  ســامانه  بــرای 
قابــل اطمینــان تریــن ســامانه مقایســه و خریــد 

ــرد.  ــوان ک ــه عن ــن بیم آنای
ایــوب توحیــد نیــا گفــت: مراســم اعطــای مجــوز 
بیمــه  رســمی  کارگــزاری  شــرکت  بــه  برخــط 
مســتقیم برخــط آینــده نگــر و ســامانه بیمــه 
جمهــوری  مرکــزی  بیمــه  میزبانــی  بــه  ســی 
اســامی ایــران و بــا حضوردکتــر ســورنا ســتاری 
جمهــوری،  رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
بیمــه  کل  رئیــس  ســلیمانی  دکترعلیرضــا 
مرکــزی و هيــات عامــل بيمــه مركــزي ومديــران 
عامــل شــركتهاي بيمــه اي وجمعــی از اســتارتاپ 

هــای فعــال در حــوزه بیمــه برگــزار شــد. 
وی تاکیــد کــرد: مجــوز برخــط شــرکت آینــده نگر 
۳۰ مهــر امســال صــادر شــده بــود و مراســم 
رســمی اعطــای ایــن مجــوز درایــام مبــارک دهــه 
فجــر بــرای ایــن شــرکت و 4 شــرکت دیگــر کــه 
موفــق بــه دریافــت مجــوز برخــط شــده بودنــد، 

برگــزار شــد. 
مجــوز،  ایــن  اهمیــت  زمینــه  در  نیــا  توحیــد 
۱۰۰ شــرکت  از  بیــش  بیــن  از  کــرد:  تصریــح 
ــق  ــرکت موف ــا 5 ش ــط، تنه ــوز برخ ــی مج متقاض
و  انــد و شــرایط الزم  بــه دریافــت آن شــده 
زیرســاخت هــای ضــروری را بــرای دریافــت ایــن 

هســتند.  دارا  مجــوز 
بنیانگــذار ســامانه بیمــه ســی افــزود: شــرکت 
کارگــزاری رســمی بیمــه مســتقیم برخــط آینــده 
نگــر بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای پیشــرو در 
حــوزه بیمــه آنایــن فعالیــت مــی کنــد و بــا ارائــه 
ســامانه بیمــه ســی از ابتــدای امســال، اهدافــی 
چــون کاهــش هزینــه هــای حمــل و نقــل درون 
شــهری، کاهــش خطــرات و ریســک هــای ناشــی 
آنایــن  و  الکترونیکــی  حضــوری،  مراجعــه  از 
کــردن فراینــد خریــد انــواع بیمــه و فراهــم 
خریــد  بــرای  ســریع  مقایســه  امــکان  آوردن 
بهتریــن و مقــرون بــه صرفــه تریــن بیمــه نامــه 

ــد. ــی کن ــری م ــود، پیگی ــتریان خ ــرای مش را ب
توحیدنیــا اظهــار کــرد: ایــن شــرکت از اوایــل 

ســال ۹۹ بــا راه انــدازی ســامانه بیمــه ســی، 
خدمــات مقایســه و خریــد آنایــن بیمــه را 
درســایت bimasi.ir  ارائــه مــی دهــد و 
عــاوه بــر فــروش انــواع بیمــه، مشــاوره 
رایــگان بیمــه ای نیــز در ایــن ســایت انجــام 

مــی گیــرد.
بــرای  ســی  بیمــه  تــاش  زمینــه  در  وی 
قطــع زنجیــره کرونــا از طریــق ارائــه آنایــن 
خدمــات بیمــه ای، گفــت: در ایــن ســامانه 
عــاوه بــر ارائــه بیمــه نامــه شــخص ثالــث 
اتومبیــل، بیمــه نامــه آتــش ســوزی وزلزله و 
بیمــه نامــه درمــان تکمیلــی خانــواده، بیمــه 
ــر  ــت و ب ــده اس ــه ش ــز ارائ ــا نی ــه کرون نام
اســاس نیازهــای روز مــردم قــدم بــه قــدم 
مــوارد جدیــد بیمــه ای بــه ایــن ســامانه 

ــود.  ــی ش ــه م اضاف

هــای  مزیــت  از  داد:  ادامــه  توحیدنیــا 
اســتفاده از ســامانه بیمــه ســی مــی تــوان 
در وحلــه اول بــه عــدم نیــاز بــرای مراجعــه 
حضــوری اشــاره کــرد. بــه خصــوص اینکــه 
ایــن روزهــا خطــرات بیمــاری کرونــا نیــز 
بــه ســایر دشــواری هــای مراجعــه حضــوری 
ــه  ــدم مراجع ــن ع ــت و ای ــده اس ــه ش اضاف
ــد در  ــی توان ــک، م ــش ریس ــر کاه ــاوه ب ع
زمــان و هزینــه نیــز صرفــه جویــی نمایــد. 
در ادامــه نیــز خریــد از بیمــه ســی ایــن 
مزیــت را بــه خریــداران مــی دهــد کــه بیمــه 
نامــه را بــر اســاس نیــاز واقعــی خــود و 
بودجــه ای کــه تعریــف کــرده انــد خریــداری 
ــرکت  ــک ش ــد از ی ــه خری ــاری ب ــد. اجب کنن
بیمــه خــاص نیســت و تــاش مــی کنیــم 
بــه ســاده تریــن شــکل ممکــن تفــاوت هــای 
قیمتــی و پوششــی انــواع بیمــه نامــه هــا را 
بــه مشــتری ارائــه کــرده و امــکان مقایســه 

ــم.  ــم کنی ــل فراه ــور کام ــه ط را ب
وی تصریــح کــرد: همچنیــن خریــداران از 
ــه  ــا را همیش ــان م ــامانه کارشناس ــن س ای
در کنــار خــود خواهنــد دیــد و بــه خصــوص 
در زمــان دریافــت خســارت احتمالــی نیــازی 
بــه تخصــص بیمــه ای نداشــته و بــدون 

خواهنــد  خــود  خواســته  بــه  ســردرگمی 
مــی  مــردم  عمــوم  طوریکــه  بــه  رســید. 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــن ب ــورت آنای ــه ص ــد ب توانن
آدرس  بــه  ســی  بیمــه  ســامانه  ســایت 
آن  اپليكيشــن  نصــب  يــا  و   bimasi.ir
از خدمــات بیمــه مــورد  درگوشــي همــراه 

نیــاز بهــره منــد شــوند.
مدیرعامــل شــرکت آینــده نگــر بــا اشــاره 
بــه پذیــرش ایــن شــرکت در مرکــز رشــد 
فنــاوری هــای پیشــرفته دانشــگاه شــهید 
توســعه  کــرد:  اظهــار  آذربایجــان،  مدنــی 
ســی  بیمــه  ســامانه  در  آنایــن  خدمــات 
اصلــی تریــن برنامــه آتــی شــرکت کارگــزاری 
ــر  ــده نگ ــط آین ــتقیم برخ ــه مس ــمی بیم رس
ــامانه  ــعه ای در س ــد توس ــن رون ــت و  ای اس
بیمــه ســی همچنــان ادامــه خواهــد داشــت. 
اینکــه  خصــوص  بــه  افــزود:  توحیدنیــا 
بــا پذیــرش و اســتقرار در مرکــز رشــد و 
فنــاوری هــای پیشــرفته دانشــگاه شــهید 
همــکاری  هــای  زمینــه  آذربایجــان  مدنــی 
نخبــگان  و  دانشــگاهی   متخصصــان  بــا 
دانشــجویی نیــز فراهــم شــده اســت و تاش 
مــی کنیــم تــا بــا ترکیــب دانــش متخصصــان 
ــرکت  ــان ش ــه کارشناس ــگاهی و تجرب دانش
ــداف  ــه اه ــک ب ــده نزدی ــر، در آین ــده نگ آین
ایــن  در  اجتماعــی کشــور عزیزمــان  بلنــد 

حــوزه برســیم. 

وی بــا دعــوت از دانشــجویان بــرای همــکاری 
بــا ایــن ســامانه مقایســه و فــروش آنایــن 
دانشــجویان  عمــوم  کــرد:  تصریــح  بیمــه، 
ــی  ــه م ــوزه بیم ــت در ح ــه فعالی ــد ب عاقمن
ــامانه  ــکاری در س ــت و هم ــا عضوی ــد ب توانن
ــد  ــک درآم ــتن ی ــر داش ــاوه ب ــی ع ــه س بیم
پایــدار از خدمــات آموزشــی ســامانه نیــز 

اســتفاده نماینــد.
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  توحیدنیــا   
خــود گفــت: کارگزاررســمی بیمــه بــه نوعــی 
وکیــل ومشــاور بیمــه ای بیمــه گذاراســت 
ــه  ــا مراجعــه ب در ایــن راســتا، بیمــه گــذار ب
دفاتــر یــا ســایت کارگزاربیمــه مــی توانــد 
و  کنــد  مطــرح  را  خــود  ای  بیمــه  نیازهــای 
کارگزاربیمــه بــا توجــه بــه خواســته مشــتری 
بیمــه هــای مــورد نیــاز را بــا کمتریــن قیمــت 
ازشــرکتهای  ممکــن  پوشــش  بیشــترین  و 
بیمــه ای دارای مجــوز از بیمــه مرکــزی تهیــه 
نمــوده و ازخریــد بیمــه نامــه تــا خســارت 

باشــد. درکنارمشــتری 
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برگزاری آزمون »دعوت به همکاری« در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

1۹

آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه 
تعــداد ۱6 نفــر عضــو غیرهیــات علمــی از 
ــون  ــق آزم ــرایط را از طری ــد ش ــراد واج اف
و  تحصیلــی  ســوابق  عمومــی،  کتبــی 
مصاحبــه تخصصــی طــی مراحــل گزینــش 
بــه صــورت قــرارداد کار معیــن بکارگیــری 

ــد. ــی نمای م
آزمون دعوت به همکاری” در روز جمعه ۱۰ بهمن ماه ۹۹ در پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان برگزار شد.
 دکتر فاح معاون اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری این آزمون در 

گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: در آزمون فوق، کا تعداد 28۶ نفر شرکت کننده داشتیم که 
با احتساب 2۱ نفر غایب در این آزمون مجموع افراد شرکت کننده به 2۶۵ نفر رسید که  ۱۰۴ نفر از 

این تعداد خانم  و ۱۶۱ نفر آقا بودند.
وی افزود : آزمون شامل ۱۰۰ سوال تستی بود که باید داوطلبان در مدت زمان ۱2۰ دقیقه به آنها 

پاسخ می دادند،  سواالت شامل مهارت های هفتگانه ICDL ، ریاضی و آمار مقدماتی، هوش و 
استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی، معارف اسامی و اطاعات عمومی، و زبان و ادبیات فارسی و 

آیین نگارش می باشد.
دکتر فاح در پایان از کلیه همکاران، کارمندان و مدیران مرکز آزمون های دانشگاه، حراست، امور 

اداری، »بهداشت و درمان« و روابط عمومی به جهت تاش و همت وافر آنها در برگزاری مطلوب 
آزمون فوق، تقدیر و تشکر نمود.
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آغاز برنامه های چهل و دومین فجر انقالب در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

2۰

همزمان با چهل و دومین سالروزایام پیروزی انقاب اسامی، با غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر 
شهید گمنام دانشگاه، برنامه های مختلف دهه مبارک فجر در این دانشگاه آغاز شد.

 دراین مراسم که با حضور جمعی از دانشگاهیان فرهیخته و انقابی دانشگاه در یادمان شهید گمنام برگزار شد، دکتر 
حسن ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سخنان کوتاه ضمن تجلیل از مقام شامخ شهیدان، پیروزی 

انقاب اسامی را مرهون رهبری مدبرانه امام خمینی )ره( و جانفشانی شهداء دانست.

ولی زاده با اشاره به نقش بسیار مهم دانشگاهیان در دوران انقاب اسامی و دفاع مقدس در به ثمر رسیدن اهداف 
انقاب، افزود:

  به برکت و همت فعالیت های شایسته اساتید، دانشجویان و کارکنان، دانشگاهها در تحقق و استقرار شعار محوری 
استقال، آزادی، و جمهوری اسامی  نقش سازنده و اساسی داشته اند.

 رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ضمن ابراز خرسندی از کسب رتبه های شایسته بین المللی توسط دانشگاههای 
کشور، حفظ و تقویت همدلی و اتحاد ملی  را عامل اساسی و تعیین کننده ای در رفع موانع پیش روی مسیر در حال توسعه 

کشور عنوان نمود.

در پایان این مراسم، غبارروبی و فاتحه خوانی بر سر مزار شهید گمنام انجام شد.
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بمناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر انجام گرفت: 

تجلیل از زحمات همکار سرکار خانم زهرا فرج نژاد فرهنگ همسر آقای محمد رضا خاکسار از جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس 

بمناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر انجام گرفت:
تجلیل از زحمات  سرکار خانم زهرا فرج نژاد فرهنگ )همسر جانباز( 

ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده رئی ــر ول ــه دکت ــه ده ــام الل ــت ای ــبت گرامیداش بمناس
ــر  ــم دکت ــرکار خان ــل کار س ــگاه، مح ــی دانش ــور پژوهش ــت ام ــور درمدیری ــا حض ــان ب آذربایج
زهــرا فــرج نــژاد فرهنــگ همســر جنــاب آقــای محمــد رضــا خاکســاراز جانبــازان و ایثارگــران 
دوران دفــاع مقــدس  تجلیــل نمــود . رئیــس دانشــگاه  در ســخنان کوتاهــی ضمــن تبریــک 
ایــام اللــه دهــه فجــر، و تقدیــر از زحمــات و تــاش بــی شــائبه خانــم فرهنــگ بعنــوان کارمندی 
شایســته در دانشــگاه، کســب پیشــرفتهای فــوق العــاده ملــت ایــران در حــوزه هــای مختلــف 
علمــی – آموزشــی فرهنگــی و امنیــت موجــود را بــه برکــت خــون شــهدا و ایثارگــری جانبــازان 
عزیــز میهــن اســامی ایــران دانســت و بــر تکریم و پاسداشــت فداکاریها و نکوداشــت حماســه 

هــای رزمنــدگان اســام در عرصــه هــای مختلــف تاکیــد نمــود.

گفتنــی اســت حجــت االســام و المســلمین آقــای حســن زاده، معــاون نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه، و آقایــان فتــاح زاده و ســید باقــری مدیــران روابــط عمومــی و امــور دانشــجویان ایثارگــر، دکتــر 

ولــی زاده را در ایــن دیــدار همراهــی میکردنــد.

21
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انتصاب معاونان جدید فرهنگی اجتماعی و دانشجویی:

دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی احکامی معاونان جدید 
دانشجویی و »فرهنگی و اجتماعی« را منصوب کرد 

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی احکامی معاونان جدید دانشجویی، و »فرهنگی و 
اجتماعی« را منصوب کرد.

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا صــدور احکامــی جداگانــه دکتــر 
بهلــول قربانیــان را بــه ســمت سرپرســت معاونــت دانشــجویی و دکتــر رامیــن حبیبــی را بــه ســمت 

سرپرســت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان منصــوب کــرد.
دکتــر قربانیــان دانشــیار گــروه آموزشــی علــوم ورزشــی دانشــگاه کار در ســمت هایی ماننــد معاونت 
فرهنگــی اجتماعــی، ریاســت دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی و مدیریــت امــور دانشــجویان 

دانشــگاه را در ســوابق اجرایــی خــود دارد.

دکتــر حبیبــی، دانشــیار گــروه آموزشــی علــوم تربیتــی دانشــگاه نیــز پیــش از ایــن در ســمت هایــی 
ماننــد ریاســت دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی و معاونــت ایــن دانشــکده، منشــاء خدمــات 

موثــر مــی باشــد.
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طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه؛ 
دکتر عزت اهلل احمدی بعنوان سرپرست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی منصوب شد. 

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه؛ 
انتصاب مدیر امور پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

23

دکتــر عــزت  الــه احمــدی دانشــیار گــروه آموزشــی روان شناســی 
دانشــگاه، طــی حکمــی از ســوی دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس 
سرپرســت  بعنــوان  آذربایجــان،   مدنــی  شــهید  دانشــگاه 
دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه منصــوب 
شــد. احمــدی پیــش از ایــن در ســمتهایی ماننــد مدیریــت 
حراســت دانشــگاه و همچنین معاونت دانشــکده علــوم تربیتی 

ــد. ــراوان میباش ــر و ف ــات موث ــا خدم ــی، منش و روانشناس

دکتر حسن ولی زاده رئيس دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان  با صدور حکمی  مهندس مهدی رشیدی
 را به سمت مدیر امور پردیس تبریز دانشگاه منصوب نمود.

 مهندس رشیدی در حال حاضر دبیر عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی منطقه۳ )شمالغرب( کشور 
و مشاور رییس دانشگاه در امور فنی بوده و  مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه،

 مسئول اداری دانشکده فنی و مهندسی، مدیر انرژی و مدیر سبز دانشگاه و راه اندازی و مسئولیت
 چندین آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی دانشگاه را در سوابق اجرایی خود دارد.

گفتنی است شرح وظایف مدیریت امور پردیس دانشگاه بشرح زیر میباشد:
- استفاده از امکانات موجود در پردیس به منظور تحقق  برنامه های علمی، فرهنگی و خدماتی دانشگاه

 با هماهنگی و تعامل با سایر واحدهای دانشگاه
- همکاری و هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه امورات پردیس و گزارش از آنها و پاسخگویی به مراجع

 مربوطه
- همکاری با واحدها و همکاران مستقر در پردیس و حمایت از فعالیتهای آنها طبق مصوبات مربوطه

- همکاری های الزم در خصوص برگزاری آزمونهایی که  در پردیس برگزار می شوند.
- پیگیری الزم جهت تحقق برنامه هایی که برای استفاده بهینه از پردیس صورت می گیرد. و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و توجه به 

کسب درآمد برای دانشگاه با توجه به موقعیت پردیس
- استفاده از ظرفیت های قانونی برای تغییر کاربری محل پردیس طبق مصوبات فرادستی و در راستای صرفه و صاح دانشگاه

- نظارت کامل بر کلیه امورات و مجموعه های ساختمانی و تاسیسات مجموعه پردیس )ابنیه، تاسیسات، محوطه، فضای سبز، شبکه آب، برق، گاز، 
اینترنت و تلفن( و گزارش مشکات احتمالی و پیگیری حل مشکات

- نظارت بر صدور مجوز خروج و ورود اموال دانشگاه و همچنین صدور مجوز خروج و ورود اموال شرکتهای مرکز رشد و تمامی واحدهای مستقر در 
پردیس تبریز با همکاری رئیس مرکز رشد

- نظارت و هماهنگی در تخصیص فضاهای فیزیکی از جمله مهمانسرا به شرکتها و سایر واحدهای دانشگاه
- نظارت و هماهنگی بر نحوه  استفاده و یا اجاره سالن ورزشی و سایر قسمت های مشابه
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دو انتصاب جدید در دانشگاه :
رئیس  و  تکمیلی،  تحصیالت  مدیر  دانشگاه،  رئیس  ازسوی  احکامی  طی 

دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه منصوب شدند. 

24

دکتر حسن ولی زاده رئيس دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان  با صدور 
احکام جداگانه ای، دکتر حسین عبدالمحمد زاده استاد گروه آموزشی شيمی 

دانشکده علوم پایه رابه سمت مدير تحصيات تکميلی و دکتر حسین 
سلطانی جیقه ، دانشیار گروه آموزشی عمران را بعنوان رئيس دانشکده فنی 

و مهندسی دانشگاه منصوب نمود.
 دکتر عبدالمحمدزاده ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه را در سوابق اجرایی 

خود دارد.
دکتر سلطانی جیقه نیز از اساتید گروه آموزشی عمران دانشکده فنی و 

مهندسی دانشگاه است که پیش از این مديریت تحصيات تکميلی دانشگاه، 
مدیریت امور فنی و مدیریت گروه آموزشی عمران را بعهده داشت.
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انتصاب سرپرست جدید امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه: 
با حکم رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر سجاد محمدفام بعنوان سرپرست امور فرهنگی 

و اجتماعی منصوب شد .

مهندس کوروش شمسی به عنوان مدیر برتر هسته های گزینش کارکنان 
منطقه 3 وزارت علوم انتخاب شد.

25

انتصاب سرپرست جدید امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه :
 دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــام   ــد ف ــجاد محم ــر س ــی، دکت ــدور حکم ــا ص ــان، ب آذربایج
را بعنــوان سرپرســت امــور فرهنگــی و اجتماعــی منصــوب 

کــرد.
ــوم  ــر ســجاد محمــد فــام اســتادیار گــروه آموزشــی عل دکت
قــرآن و حدیــث دانشــکده الهیــات دانشــگاه میباشــد. 
شــایان ذکــر اســت رئیــس دانشــگاه بــا صــدور حکــم 
دیگــری، از خدمــات صادقانــه دکتــر یــاوری در ایــن ســمت 

ــود.  ــکر نم ــر و تش تقدی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، و بنا به اعام مدیر کل دبیرخانه 
هسته های گزینش کارکنان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، 

مهندس کوروش شمسی، مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه
 شهید مدنی آذربایجان عنوان مدیریت برتر هسته های گزینش

 کارکنان دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی منطقه ۳ وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری را کسب نمود.

 پانزدهم دی ماه هر سال یادآور اباغ فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( در خصوص تشکیل و 
تاسیس هسته های گزینش در کشور است و فعاالن این بخش می کوشند با گرامی داشت روز مذکور، 
اهمیت و حساسیت جایگاه هسته های گزینش در نگاه معمار کبیر انقاب اسامی ایران و رهبر فرزانه 

ایران اسامی را مجددا مورد تاکید قرار دهند . بی تردید انتخاب مسئوالن و کارکنان صالح، هدف اصلی 
تاسیس گزینش در دستگاه های اجرایی است که این امر موجب خدمتگزاری شایسته به مردم، حفظ و 

ارتقاء دستاوردها و زینت نظام اسامی خواهد بود.
 اعضای هسته گزینش کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در روز ۱۵ دی ماه جاری به مناسبت 

سالروز تاسیس هسته های گزینش با دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.
انتخاب شایسته آقای مهندس کوروش شمسی مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان را بعنوان مدیر نمونه گزینش منطقه ۳ کشور تبریک میگوئیم.
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ارتقاء علمی ۹نفر از همکاران اعضای هیات علمی دانشگاه 

26

دانشــگاه  مميــزه  هيئــت  دبيــر  ايمانپــور،  دکتــر 
شــهيدمدنی آذربايجــان در ارتبــاط بــا مصوبــه جلســه 
ــای  ــای ارتق ــی تقاض ــن ۹۹ و بررس ــزه در بهم ــت ممي هيئ
دانشــگاه  علمــی  هيئــت  عضــو  همــکاران  از  تعــدادی 
ــای  ــا تقاض ــگاه ب ــزه دانش ــت ممي ــه هيئ ــت: در جلس گف
ارتقــای رتبهدکترســجادنجفی روادانقعضــو هيــأت علمــی 
گــروه آموزشــی مهندســی بــرق از مرتبــه دانشــياری بــه 
اســتادی، دکتــر عبداالحــد غيبــی عضــو هيــأت علمــی 
گــروه آموزشــی زبــان و ادبيــات عربی از مرتبه دانشــياری 
بــه اســتادی، دکتــر نــادر هويدايــی عضــو هيــأت علمــی 
ــه اســتادياری  گــروه آموزشــی مهندســی عمــران از مرتب
حلوايــی  کاردان  نازيــا  دکتــر  خانــم  دانشــياری،  بــه 
عضــو هيــأت علمــی گــروه آموزشــی مهندســی عمــران از 
مرتبــه اســتادياری بــه دانشــياری، و دکتــر علــی بجروانــی 
عضــو هيــأت علمــی گــروه آموزشــی رياضــی از مرتبــه 

ــد. ــل آم ــه عم ــت ب ــياری موافق ــه دانش ــتادياری ب اس

دکتــر ایمانپــور، دبیــر هیئــت ممیــزه دانشــگاه شــهید 
ــت  ــه هیئ ــه جلس ــا مصوب ــاط ب ــان در ارتب ــی آذربایج مدن
ممیــزه در دیمــاه ۹۹ و بررســی تقاضــای ارتقــای تعــدادی 

از همــکاران
 عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه گفــت: در پنجمیــن جلســه 

هیئــت ممیــزه دانشــگاه بــا تقاضــای ارتقــای رتبــه علمــی
 خانــم دکتــر رعنــا خوئیلــر عضــو هیئــت علمــی گــروه 
عضــو  محمــدی  داوود  دکتــر  آقــای  ریاضــی،  آموزشــی 
آقــای  و  گیاهپزشــکی  آموزشــی  گــروه  علمــی  هیئــت 
دکتــر حســن بافنــده عضــو هیئــت علمــی گــروه آموزشــی 
دانشــیاری  بــه  اســتادیاری  مرتبــه  از  روانشناســی، 

موافقــت بــه عمــل آمــد.

ارتقــای رتبــه علمــی عضــو هیــأت  
علمــی  گــروه   آموزشــی فیزیــک:

هیــأت  ممیــزه دانشــگاه بــا ارتقــاء 
علــی  دکتــر  آقــای  مرتبــه  علمــی 
بــه  اســتادیاری  مرتبــه  از  اقبالــی 

نمــود. موافقــت   دانشــیاری 
 ۱8 در  دانشــگاه  هیــأت  ممیــزه   
ــی  ــه  علم ــاء مرتب ــا ارتق ــفند ۹۹ ب اس
عضــو  اقبالــی   علــی  دکتــر  آقــای 
آموزشــی  علمــی  گــروه    هیــأت  
بنیــادی  ذرات  شــاخه  فیزیــک، 
مرتبــه  از  میدانهــا،  نظریــه  و 
اســتادیاری بــه دانشــیاری موافقــت  

نمــود.
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مراسم تکریم  ومعارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتــر صادقــی آزاد عضــو هیــات علمــی گــروه مکانیــک، بعنوان مســئول بســیج 
اســاتید دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان منصوب شــد.

 در جلســه ای کــه بــا حضــور اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه، مســئول 
اقشــار ســپاه  بســیج  دانشــگاه، مســئول  در  رهبــری  معظــم  مقــام  نهــاد 
عاشــورا، اعضــای شــورای مرکــزی بســیج اســاتید دانشــگاه، مســئولین بســیج 
دانشــجویی، کارمنــدی و جمعــی از مدیــران دانشــگاه، در روز چهارشــنبه 6 
اســفند ۹۹ برگزارشــد، دکتــر صادقــی آزاد  عضــو هیــات علمــی گــروه مکانیــک؛ 
بعنــوان مســئول بســیج اســاتید دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان معرفــی 

ــد. گردی
ــه  ــی علی ــرت عل ــعادت حض ــا س ــام والدت ب ــک ای ــن تبری ــی زاده ضم ــر ول دکت
ــن  ــگاه ها در تعیی ــذار دانش ــش تاثیرگ ــه نق ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــام در س الس
مســیر حرکــت جامعــه نقــش بســیج اســاتید را در نیــل بــه اهــداف عالــی در 
عرصــه هــای مختلــف علمــی، فرهنگــی، اقتصــادی بــا نــگاه اســامی و انقابــی 
ــم  ــار داری ــت: انتظ ــرد و گف ــوان ک ــارز عن ــیار ب ــگاه بس ــای دانش ــه فعالیت ه ب
ــی  ــا نهادهای ــگ ب ــکاری تنگاتن ــا و هم ــی نیروه ــم افزای ــا ه ــاتید ب ــیج اس بس
چــون نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری، معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی، 
ــی  ــوان بازوی ــگاهیان بعن ــه دانش ــدی و هم ــیج کارمن ــجویی، بس ــیج دانش بس

پرتــوان و موثــر در امــور مربــوط بــه دانشــگاه عمــل نمایــد.

ــم  ــام معظ ــاد مق ــئول نه ــان، مس ــا نقی ــاج آق ــلمین ح ــام و المس ــت االس حج
ــر و  ــن تقدی ــخنانی ضم ــان در س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــری در دانش رهب
ــیج  ــئولیت بس ــدت مس ــول م ــوری در ط ــی بخت ــر صادق ــات دکت ــکر از زحم تش
اســاتید، ضمــن تبریــک بــه دکتــر صادقــی آزاد، مســئول جدیــد ایــن مجموعــه 
گفــت: فلســفه شــکل گیری بســیج بــر ایــن شــعار محــوری اســتوار اســت کــه 

ــدارد« ــرای خــدا دلســردی ن »کار ب
ــی  ــای مهم ــان ظرفیت ه ــهید مدنی آذربایج ــگاه ش ــرد: دانش ــد ک ــان تاکی نقی
بــه لحــاظ بدنــه کارشناســی دارد لــذا بســیج اســاتید بایــد در هــر حــوزه ای بــا 
ــی  ــه ظرفیت هــای خــوب داخل ــگاه ب ــه و ن ــای اساســی جامع شناســایی  نیازه
ــژه«  ــکل »کاروی ــه ش ــپس ب ــدی کــرده و س ــت بن ــائل را اولوی ــگاه، مس دانش
بــه حــوزه مربوطــه ورود نمایــد، اینگونــه اســت کــه کارهــا و فعالیتهــای مــا در 

مســیر عبودیــت تحقــق پیــدا خواهنــد نمــود.
دکتــر محمــدی، رئیس ســازمان بســیج اســاتید دانشــگاه هــا و مراکز پژوهشــی 

اســتان آذربایجــان شــرقی در ایــن جلســه 
ــده  ــف عم ــریح وظای ــه تش ــخنانی ب ــی س ط
بســیج اســاتید پرداخــت و گفــت: تــاش 
بــرای حرکــت در مســیر دانشــگاه تمــدن 
ــراز  ــاتیدی در ت ــرورش اس ــامی، پ ــاز اس س
و  علمــی  نشــاط  وایجــاد  چمــران،  شــهید 
سیاســی، از جملــه وظایــف عمــده بســیج 

اســاتید دانشــگاه ها مــی باشــد.

وی بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر اینکــه اولیــن مولفــه 
قــدرت کشــورها در عصرحاضــر، اقتــدار 
علمــی اســت، گفــت: اگــر کشــور  مــا 
ــی  ــف حرف ــای مختل ــوزه ه ــروزه  در ح ام
بــرای گفتــن دارد، در ســایه تــاش اســاتید 
الزمســت  لــذا  باشــد  مــی  دانشــگاه 
بســیجیان در عرصــه هــای علمــی و نیــز  
کرســی های آزاداندیشــی و نظریــه پــردازی 

در دانشــگاهها پیشــگام باشــند.
آقایــان  مراســم  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
دکتــر صادقــی بختــوری و صادقــی آزاد بــه 
ــده  ــز برنامه هــای آین تشــریح عملکــرد و نی

بســیج اســاتید دانشــگاه پرداختنــد.
پایــان بخــش ایــن مراســم تجلیــل و تقدیــر 
از زحمــات و تــاش هــای مســئول ســابق 
بســیج اســاتید و همچنیــن اهــدای حکــم 
از  آزاد  صادقــی  دکتــر  آقــای  مســئولیت 
اســاتید  بســیج  ســازمان  رئیــس  ســوی 

کشــور بــود.
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مراسم جشن والدت با سعادت خورشید آسمان امامت و والیت حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع( 

کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات همگانی مجازی آمادگی جسمانی دختران کشور

مراسم جشن والدت با سعادت خورشید آسمان امامت و والیت حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع(
بــه همــت نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان و بــا رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی 
برگزارشــد: بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، مراســم جشــن والدت بــا ســعادت خورشــید آســمان امامــت و والیت 
حضــرت امیرالمومنیــن علــی بــن ابــی طالــب)ع(، بــا حضورجمعــی از کارمنــدان و اســاتید دانشــگاه، بعــد از نمــاز ظهــر 
و عصــر روز چهارشــنبه 6 اســفند، بــا ســخنرانی حجــت االســام والمســلمین نقیــان، مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، مداحــی ویــژه والدت حضــرت علــی )ع( توســط آقــای جهانگیــری 
در مســجد دانشــگاه برگزارشــد. انجــام قرعــه کشــی نفــرات برتــر آزمــون »ســردار بصیــرت« از دیگــر برنامــه هــای 

ایــن مراســم بــود.

در مسابقات همگانی مجازی آمادگی جسمانی دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی کشور که توسط انجمن آمادگی جسمانی تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

برگزار گردید؛ خانم ریحانه عارفی شیروان دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 
کاربردی و  خانم سارا اصغرزاده دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی  با مربیگری سرکار خانم 

رباب امین در بین ۱۰۰ نفر شرکت کننده از ۳۹ دانشگاه کشور، موفق به کسب مقام های 
قهرمانی و نایب قهرمانی کشور شدند.
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اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم بمیزبانی دانشگاه 

2۹

ــیری  ــای تفس ــش ه ــی پژوه ــش مل ــن همای اولی
قــرآن کریــم درروز ســه شــنبه 2۷ آبانمــاه بــا 
حضــور اســاتید و پژوهشــگران حــوزه تفســیر 
و علــوم قرآنــی، و بمیزبانــی دانشــگاه شــهید 

مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد.
در  هاشــم  آل  دکتــر  المســلمین  و  االســام  حجــت 
ســخنانی کــه بصــورت تصویــری بــه ایــن همایــش ارائــه 
نمــود، بــه لــزوم بهــره گیــری از تکنولوژیهــای موجــود 
ــا  ــت: ب ــود و گف ــاره نم ــات اش ــاوری اطاع ــه فن در عرص
ــه  ــات گرفت ــی نش ــی و محتوای ــای فرهنگ ــه غن ــه ب توج
از معــارف اصیــل اهــل بیــت علیهــم االســام الزمســت 
ــته ای  ــازی بنحوشایس ــای مج ــف فض ــای مختل از فناوریه
بهــره بــرداری کنیــم. کــه برگــزاری اینگونــه همایشــها، و 
نشــر و گســترش آن در جامعــه میتوانــد ایــن فضــا را بــه 

ــد. ــل کن ــی الهــی تبدی فضای
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود گفــت: جامعــه بــدون تحقیــق و پژوهــش 
ــهور از  ــخنی مش ــا در س ــه زیب ــت و چ ــه فناس ــوم ب محک
فرمــوده معصــوم علیهــم الســام آمــده اســت کــه: آن 
کــس از لحــاظ مــادی و معنــوی دو روزش بــا هــم مســاوی 

باشــد مغبــون اســت چراکــه گرانبهاتریــن ســرمایه خود 
یعنــی »عمــر« خــود را از دســت داده اســت.

 وی افــزود: در کشــور مــا، بــا همــه کارهــای خــوب و 
ــده  ــام ش ــی انج ــیری و قرآن ــوزه تفس ــه در ح ــی ک بزرگ
اســت، بایــد اذعــان نمــود کــه حــوزه هــای علمیــه 
امــروزه نیــاز بیشــتری بــه حــوزه هــای تفســیری دارنــد. 
علــوم قرآنــی و تفســیر قــرآن باالتــر از دیگرعلــوم اســت 
خداســت.  کام  و  آدمــی  هدایــت  آن  موضــوع  زیــرا 
قــرآن، کتــاب نــور و صحیفــه هدایــت اســت لــذا رجــوع 
بــه قــرآن کریــم و پاســخ یافتــن بــرای مســائل گوناگون 
ــروری  ــیار ض ــی بس ــی و اجتماع ــی - سیاس ــری عمل فک
اســت و انجــام پژوهــش و تحقیقــات می توانــد جامعــه 

ــد. ــت نمای ــامی هدای ــای اس ــوزه ه ــوی آم ــه س را ب

ایشــان محورهــای همایــش فــوق را کاربــردی و بروز 
خوانــد و اظهــار امیــدواری نمــود نتایــج اینگونــه 
همایــش هــا بــا تــاش دســتگاه های ذیربــط بــه 
ــه تمــدن اســامی  ــل ب ــران اســامی درمســیر نی ای

ــاند. ــاری رس ی
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 دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید 
و  تقدیــر  ضمــن  ســخنانی  در  آذربایجــان  مدنــی 
تشــکر از مســئوالن برگــزاری ایــن همایــش، گفــت: 
حــاوی  مســلمانان،  مقــدس  کتــاب  ایــن  قــرآن، 
ــر  ــعادت بش ــرای س ــی ب ــای اله ــن رهنموده زیباتری
ــر  در هــر دوجهــان و امانتــی گرانبهاســت کــه پیامب

اعظــم )س( بــه مــا مســلمانان ســپرده اســت .
وی توجــه بــه اخــاق و مــکارم اخاقــی را یکــی از 
پیام هــای ایــن همایــش خوانــد واظهــار داشــت: 
ویژگــی منحصــر بــه فــرد قــرآن کریــم بلحــاظ اخــاق 
و بحــث هدایتــی آن باعــث شــده اســت دانشــمندان 
غیــر مســلمان نیــز بــه آن بــه دیــده »اعجــاب« نــگاه 

کننــد.
ولــی زاده افــزود: قــرآن زمانــی نقــش اخاقــی و 
هدایتــی خــود را بــه نحــو احســن ایفــا خواهــد کــرد 
ــوان دســتورالعمل زندگــی  ــه عن کــه انســان آن را ب
ــی اتفــاق مــی  خویــش قــرار دهــد و ایــن مهــم زمان
افتــد کــه مفاهیــم و آیــات نورانــی آن را بــه درســتی 

ــد. ــدا کن ــد و از تفاســیرآنها آگاهــی پی بفهم

ایــن  کــرد،  امیــدواری  اظهــار  پایــان  در  وی 
شــکل  بــه  آتــی  ســال های  در  همایــش 
تخصصــی بــه زمینــه هایــی ماننــد ســبک 
زندگــی از نــگاه قــرآن، حقــوق شــهروندی، 

بپــردازد. نیــز   ... و  زن  خانــواده، 

بــه گفتــه خانــم دکتــر صادقــی نیــری دبیــر علمــی 
ایــن همایــش، از تعــداد دویســت مقالــه رســیده بــه 

دبیرخانــه همایش،جهــت ارتقــای ســطح علمــی
 همایــش همــه مقالــه هــای مذکــور را هماننــد یابــی 
نمــوده و پنجــاه مقالــه بــا هماننــدی بــاالی ســی 
درصــد حــذف شــدند و تعــداد صــد و پنجــاه مقالــه 
بــه دو داور ارســال گردیــد کــه از بیــن آنهــا ۶۰ 
ــش  ــاالت همای ــه مق ــاپ در مجموع ــت چ ــه جه مقال
ــه در  روز  ــت مقال ــا هش ــن آنه ــد و از بی ــاب ش انتخ

ــد. ــه گردی ــش ارائ همای
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مراسم روز درختکاری / تجلیل از مقام شامخ شهدا

مراســم روز درختــکاری باحضــور جمعــی از اعضــای هیــات علمــی و 
کارمنــدان دانشــگاه در بوســتان ســردار شــهید قاســم ســلیمانی 
واقــع در محوطــه دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه برگزارشــد. در ایــن 
مراســم کــه درآســتانه روز بزرگداشــت شــهدا برگزارشــد بــا حضــور 
اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه و مدیــر بنیــاد شــهید  شهرســتان 
آذرشــهر از ) پدرشــهید ( خانــواده معظــم و معــزز شــهید امیــن رخشــا 

تجلیــل گردیــد.

دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان در ســخنان 
کوتاهــی در ایــن مراســم بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا بــه بــا 
ــکان  ــه م ــالجاری، تعبی ــت در س ــال درخ ــت ۴۵۰۰ نه ــه کاش ــاره ب اش
ــاری  ــرای آبی ــن آب ب ــی و تامی ــان داروی ــت گیاه ــت کاش ــژه ای جه وی
فضــای ســبز از بــا اســتفاده از تصفیــه خانــه پیشــرفته دانشــگاه، بــه 
نقــش فضــای ســبز در تلطیــف فضــا و محیــط اشــاره نمــوده و ازتــاش 
ــایر  ــوص و س ــن خص ــگاه در ای ــی دانش ــت اداری و مال ــت معاون و هم

ــر و تشــکر نمــود. دســت اندرکاران مربوطــه تقدی

حجت االســام والمســلمین نقیــان، مســئول نهــاد نمایندگــی ولــی 
فقیــه در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز در ســخنانی بــا 
اشــاره بــه اینکــه مخلوقــات جهــان نمونــه و انعکاســی از قــدرت الهــی 
بــه شــمار می رونــد گفــت: طبیعــت، معجــزه مانــوس اســت و انســان 

ــذا  ــد،  ل ــل میباش ــاز آن غاف از اعج
حفــظ  بــه  کمــک  و  گرامیداشــت 
حیــات طبیعــت و محیــط زیســت بــر 
هــر انســانی پدیــده ای واجــب و 

ــرود.  ــمار می ــروری بش ض
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دکتــر فــاح معــاون اداری و مالــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
نیــز در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت: مســاحت تقریبــی 
ســطح زیــر کشــت، امســال 6 هکتــار اســت در حالیکــه ســال گذشــته 

2/۳ هکتــار بــود.
وی تعــداد نهالــکاری امســال را حــدود ۴۵۰۰ اصلــه شــامل  کاج 
ــادام  ــاب، ب ــته، انار،عن ــاک(، پس ــام مو)ت ــران، ارق ــد، کاج ته هیبری
دیــرگل، فنــدق، زرشــک قرمــز و ســیاه، تــوت، گل محمــدی و کبــوده 

ــرد. ــام ک اع
دکتــر فــاح احیــای قنــات داغمانــی بــزرگ دانشــگاه، اصــاح سیســتم 
آب رســانی ســه حلقــه از چاههــای دانشــگاه، افزایــش ســطح آبیــاری 
بــا  دانشــگاه  اراضــی  کمیتــه  تشــکیل  ای(،  )قطــره  تحــت فشــار 
هــدف احیــای زمیــن هــای کشــاورزی و درآمدزایــی از منابــع و اراضــی 
دانشــگاه را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه معاونــت اداری 

و مالــی دانشــگاه برشــمرد.

در ادامــه ایــن مراســم که در بوســتان شــهید آســمانی 
و ســرافراز ایــران، ســردار شــهید قاســم ســلیمانی 
ــهید  ــز ش ــدر عزی ــور پ ــا حض ــن ب ــد حاضری ــزار ش برگ
امیــن رخشــا بــه یــاد شــهدا بــه کاشــت نهــال درخــت 

ــد. پرداختن
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تسلیت به همکار
ــت و  ــدر دوس ــوار و گرانق ــادر بزرگ ــدیم م ــر ش ــراوان، باخب ــدوه ف ــف و ان ــا تاس ب
همــکار عزیزمــان جنــاب آقــای دکتــر علــی مهــرور دار فانــی را وداع گفــت، ایــن 
ــر و  ــه و صب ــلیت گفت ــان تس ــدار و ارجمندش ــواده داغ ــان و خان ــه ایش ــت را ب مصیب

ــم. ــه آرزومندی ــدگان آن مرحوم ــرای بازمان ــکیبایی ب ش

 خداحافظ خداحافظ ای دوست .
 جبر زمانه گل دیگری از بوســتان دوستان عزیزمان را برچید .

 اصغــر دبــاغ مــردی بــود کــه پــس از ســال ها مبــارزه بــا بیمــاری، بــه دیــار   
باقــی شــتافت و قلــب دوســتان و همــکاران عزیــزش

 را در ماتمی عمیق فرو برد .

 ضمن عرض تســلیت حضور همگی همکاران
 عزیز دانشــگاه، از درگاه متعال برای روح این عزیز

 تازه درگذشــته طلب مغفرت میکنیم و برای
جمیل  صبر  عزیزانش  و  بازماندگان   

آرزومندیم. شکیبایی  و   
اصغر جان خداحافظ   

برای عموم همکاران بسیار عزیز و خانواده دلبندشان 
صحت و سالمتی و بهروزی آرزومند یم و امیدواریم داغ 

عزیزی را تجربه نکنید.
برای از دست رفتگان و عزیزانمان از درگاه باریتعالی 

طلب مغفرت و آمرزش مسئلت می کنیم. 

آذربایجان مدنی  شهید  دانشگاه  عمومی  روابط 
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تصاویر بهاری از دانشگاه شهید مدنی آذرباجان
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