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 ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات شــما عزیــزان در مــاه پربرکــت رمضــان، در ایــن شــب هــای
 پرفضیلــت قــدر شــفای عاجــل بیمــاران و ســامتی عمــوم هموطنــان عزیزمــان، خصوصــا دانشــگاهیان

پرتــاش دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان را از خداونــد قــادر و مهربــان مســئلت مــی نمائیــم.

التماس دعا / روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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انتشار مقاله وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تحت عنوان« پاسداشت مقام علم و عالم«

ــواری ها  ــائل و دش ــن مس ــق از ای ــذار موف روی گ
ــه  ــود. چنانک ــف می ش ــد، مضاع ــز می کن متمرک
ــور در  ــی کش ــه علم ــر جامع ــال های اخی در س
مصــاف بــا مشــکالت خــوش درخشــیده و کارنامــه 
قابــل قبولــی دارد. ســال تحصیلــی جــاری ســال 
ــوده  ــی ب ــوزش عال ــام آم ــرای نظ ــی ب متفاوت
ــرایط  ــت ش ــور تح ــن کش ــرار گرفت ــت. ق اس
ــروز  ــو، و ب ــکا از یک س ــه امری ــای ظالمان تحریم ه
و همه گیــری بیمــاری مهلــک کوویــد 19 از ســوی 
ــادی  ــارف، غیرع ــت نامتع ــا را در وضعی ــر، م دیگ
ــر  ــرورت تغیی ــه ض ــرار داده ک ــاده ای ق و فوق الع
بســیاری از فرآیندهــا را ایجــاد کــرد و الزم اســت 
ــرار  ــرایط اضط ــا ش ــب ب ــا متناس ــا فعالیت ه ت
تغییــر کننــد و امــور به گونــه ای ســازماندهی 
ــر  ــه ای ب ــالل و هزین ــن اخت ــه کمتری ــوند ک ش
ــا  ــبختانه ب ــود. خوش ــب ش ــرایط مترت ــن ش ای
ــی،  ــوزش عال ــام آم ــه نظ ــع مجموع ورود به موق
ــیوع  ــان ش ــده از زم ــان سپری ش ــدت زم در م
عرصه هــای  در  مناســبی  اقدامــات  ویــروس، 
گوناگــون آموزشــی، پژوهشــی، فنــاوری، فرهنگی 
ــد در  ــت. بی تردی ــده اس ــام ش ــجویی انج و دانش
ــه ای  ــف حرف ــئولیت و وظای ــی، مس ــت کنون وضعی
و اجتماعــی اســتادان دوچنــدان شــده، وظیفــه و 
ــی از  ــی ناش ــای ذات ــه از مأموریت ه ــئولیتی ک مس
انتظــار ایفــای نقشــی مؤثــر در مقیاس هــای درون 
خانــواده نظــام آمــوزش عالــی، ســطوح منطقــه ای 
ــر اســت.  ــی فرات ــطح بین الملل ــز، در س ــی و نی مل
ــد،  ــارات جدی ــام انتظ ــا نظ ــدن ب ــگ ش هماهن
تغییــرات، و شــرایط تــازه خــود امــری مهــم و در 
ــنایی  ــه آش ــری ک ــت. ام ــال، توانفرساس ــن ح عی
و تســلط بــر فناوری هــای نویــن آموزشــی و 
ــاوری  ــام فن ــش و نظ ــراکت در دان ــی و ش پژوهش
ــم  ــه، عل ــت. چ ــاخته اس ــروری س ــی را ض جهان
ــرفت  ــرای پیش ــه ب ــی دارد ک ــتره ای جهان گس
در  نــوآوری  و  ایده پــردازی  تبــادل،  نیازمنــد 
ــتیبانی  ــدارک و پش ــی، ت ــای جهان ــتر تجربه ه بس
و  نوآورانــه،  و طرح هــای  تحقیقــات  از  کامــل 
حضــور مســتمر و بی واســطه در جریان هــای 
ــول  ــت. در ط ــی و علم آمــوزی اس ــده علم زای زن

بمناسبت روز معلم منتشر شد:
ــه  ــوم در صفح ــر عل ــت وزی یادداش
ــوان:   ــت عن ــران، تح ــه ای اول روزنام

ــم ــم و عال ــام عل ــت مق پاسداش
 

ــا  ــادف ب ــه مص ــاه ک ــت م ــم اردیبهش دوازده
ــهید  ــه، ش ــتاد فرزان ــهادت اس ــالروز ش س
مرتضــی مطهــری اســت را روز معلــم و اســتاد 
ــادن  ــدر نه ــن ق ــن روز ضم ــد. ای ــام نهاده ان ن
بــه ارزش و مقــام اســتاد، فرصتــی بــه دســت 
ــه  ــی جامع ــالش و سختکوش ــا ت ــد ت می ده
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــورد مداق ــور م ــی کش علم
از دســتاوردها و کامیابی هــای نهــاد علــم، 
به رغــم تمامــی ســختی ها و دشــواری های 

ــود. ــته ش ــه و نوش ــه، گفت ــن عرص ای
ــه  ــم ک ــر داری ــه خاط ــز ب ــر چی ــش از ه پی
ــی  ــتگی و تاریخ ــت انباش ــر ماهی ــم بناب عل
ــه  ــه و محققان ــالش عالمان ــه در ت ــود ریش خ
آمــوزگاران و اســتادانی دارد کــه گرچــه 
ــاب  ــتند و رخ در نق ــا نیس ــن م ــروز در بی ام
ــش و  ــوان دان ــا را از خ ــی م ــد ول ــاک دارن خ
علــم خــود بهره منــد کرده انــد، یادشــان 

ــاد. ــش ب ــان در آرام ــی و روحش گرام
نیــاز بــه توضیــح نــدارد کــه جامعــه نخبــگان 
همــواره بنابــر جایــگاه خــود در فرآینــد 
ــه  ــار ب ــا انتظ ــور، ب ــرفت کش ــول و پیش تح
ــن  ــت و ای ــه روبه روس ــاالی جامع ــبت ب نس
مطالبــه، بــه هنگامــی کــه کشــور بــا مســائل 
ــود را ــالش خ ــود و ت ــه می ش ــدی مواج جدی
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زده انــد از دشــواری و ارزش و اهمیــت آن آگاهنــد. 
ــا و  ــل از خبره ــراب حاص ــه، اضط ــی ک در حال
ــا  ــاری کرون ــوارض بیم ــه ع ــوط ب ــات مرب اطالع
ــود  ــرده ب ــی ک ــار نگران ــردم را دچ ــه و م جامع
اســتادان مــا در کمتریــن زمــان ممکــن، در کنــار 
ــرار  ــا ق ــای آنه ــجو و خانواده ه ــا دانش میلیون ه
گرفتنــد و روحیــه امیــد و عــادی بــودن وضعیــت 
را بــه جامعــه تزریــق کردنــد. همــه مــا می توانیــم 
تصــور کنیــم کــه موفــق نشــدن آمــوزش عالــی 
ــد  ــرایط جدی ــا ش ــع ب ــاق به موق ــور در انطب کش
می توانســت چــه تبعــات روانــی، اجتماعــی، 
فرهنگــی و حتــی سیاســی ای بــرای جامعــه در پی 
داشــته باشــد. این همــه حاصــل تــالش عالمــان و 
اســتادانی اســت کــه همــواره پیشــرفت و توســعه 
ــای  ــه در عرصه ه ــای ســالمت جامع ــور و ارتق کش
جســمانی، روانــی، اجتماعــی و معنــوی را مطلــوب 
و آرمــان خــود دانســته اند و در تحقــق آن تمامــی 
تــوان خــود را بــه میــدان آورده و در کمــال 
فروتنــی و بی پیرایگــی دســتاوردهای خوبــی را در 
عرصه هــای آموزشــی، پژوهشــی، و فنــاوری رقــم 
ــگاه جمهــوری اســالمی  ــد و در نتیجــه، جای زده ان
ــزان  ــرعت و می ــر س ــر س ــت ب ــران را در رقاب ای

علم زایــی و دانش افزایــی حفــظ کرده انــد.
ــتاوردها  ــته ها و دس ــن داش ــه ای ــت ک ــی اس بدیه
بــر پایــه اندیشــه و عمــل عالمانــه هــزاران عضــو 
ــت.  ــته اس ــر نشس ــه ثم ــور ب ــی کش ــأت علم هی
ــن  ــر ای ــود در براب ــهم خ ــه س ــم ب ــن ه م
تــالش و ایثــار فروتنانــه اســتادان ارجمنــد، 
ســر تعظیــم فــرود مــی آورم و ضمــن گرامی 
داشــتن جایــگاه واالی معلــم شــهید اســتاد 
مرتضــی مطهــری، ایــام گرامیداشــت مقــام 
اســتاد و معلــم را بــه اعضــای هیــأت علمــی 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس دانش
کشــور تبریــک می گویــم و کوشــش و 
مســاعی تمامــی این بزرگــواران را تحســین 
ــتی و  ــا تندرس ــروردگار یکت ــم و از پ می کن
ــألت  ــما را مس ــک ش ــات تک ت دوام توفیق

دارم.

ایــن ســال ها آمــوزش عالــی ایــران توانســته در 
ــد و  ــت کن ــود را تثبی ــور خ ــی حض ــع علم مجام
ایــن در شــرایطی انجــام شــده کــه در خیلــی از 
مــوارد اســتادان و دانشــمندان عرصــه دانشــگاه، 
بــه دالیــل سیاســی خــارج از اراده خــود، اجــازه 
حضــور در مجامــع علمــی را بــه بهانه هــای 
ــد و  ــدا نکرده ان ــی پی ــتکبار جهان ــخیف اس س
ــت  ــرعت و کیفی ــا س ــد ب ــی روزآم ــع علم مناب
ــه  ــرار نگرفت ــا ق ــار آنه ــار در اختی ــورد انتظ م
ــورد  ــواد م ــدی از م ــن، در بهره من ــت. همچنی اس
مصــرف و پایــه ای آزمایشــگاهی و ملزومــات 
فناورانــه، بــه میــزان کافــی و در زمــان مناســب، 
ــده اند  ــه ش ــی دار مواج ــی معن ــا محدودیت های ب
و بســیاری از دســتاوردهای علمــی و مقــاالت آنان 
بــه دالیلــی جــز براهیــن متعــارف علمی منتشــر 
نشــد و در محــک نقــد و ارزشــیابی قــرار نگرفت. 
ــاخت های  ــعه زیرس ــا در توس ــن محدودیت ه ای
ــات، در  ــاوری اطالع ــر فن ــد ب ــا تأکی ــه ب فناوران
تــراز بســترهای پیشــروی دانشــگاه های جهــان، 
ــرژی  ــت و ان ــا وق ــتادان م ــا اس ــد ت ــب ش موج
بیشــتری نســبت بــه اســتاندارد جهانــی هزینــه 
ــه  کننــد. ده هــا علــت دیگــر از ایــن دســت را ب
کســب اطــالع و دقــت نظــر خواننــدگان ارجمنــد 
واگــذار می کنــم. ایــن نکتــه مهــم را نیــز اضافــه 
کنــم کــه از بهمــن مــاه ســال گذشــته، اعضــای 
هیــأت علمــی عزیــز مــا بــرگ زریــن دیگــری بــر 
ــر  ــه کم نظی ــد ک ــود افزوده ان ــارات خ ــر افتخ دفت
و بی ســابقه اســت. همزمــان بــا همه گیــری 
بیمــاری کوویــد 19 کــه جامعــه جهانــی در شــوک 
تصمیم گیــری دربــاره چگونگــی مواجهــه بــا ایــن 
بحــران بشــری قــرار داشــت و بیشــتر نظام هــای 
دانشــگاهی جهــان تعطیــل و یــا در حالــت تعلیق 
قــرار گرفتــه بودنــد، اســتادان مــا کــه خــود بــه 
ــوزش  ــوری آم ــا حض ــیک ی ــوزش کالس روش آم
دیــده و آمــوزش داده بودنــد، در کمتریــن زمــان 
ممکــن بــا سختکوشــی و تعهــدی مثال زدنــی بــا 
برنامه هــای توســعه و توانمندســازی دانشــگاه ها، 
بــا هــدف حفــظ جریــان زنــده و پویــای آمــوزش، 
ــه  ــبانه روزی ب ــش ش ــا کوش ــدند و ب ــراه ش هم
تولیــد محتــوای آموزشــی در بســتر فضــای 
الکترونیکــی بــرای اســتمرار آمــوزش پرداختنــد. 
آنــان کــه پیشــتر دســت بــه چنیــن کاری 
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وزیــر علــوم در نشســت وبینــار بــا روســای 
کــرد: تاکیــد  پژوهشــگاه ها  و  دانشــگاه ها 

ــوزش  ــِی آم ــای آموزش ــی فعالیت ه ــتمرار تمام اس
ــرورت ورود  ــورت مجازی/ض ــه ص ــور ب ــی کش عال
علــم  پارک هــای  و  پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها، 
ــالمت  ــد/ س ــش تولی ــق جه ــرای تحق ــاوری ب و فن
ــی  ــت اصل ــگاهی اولوی ــه دانش ــجویان و جامع دانش

ــوم ــت و وزارت عل دول

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علوم، دکتــر منصور 
غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ابتــدای ســخنان 
خــود در ایــن نشســت کــه بیــش از چهــار ســاعت بــه طــول 
ــعبانیه و  ــارک ش ــاد مب ــو و اعی ــال ن ــک س ــا تبری ــد، ب انجامی
قدردانــی از زحمــات روســای دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها 
ــه  ــان وزارتخان ــور و معاون ــاوری کش ــم و فن ــای عل و پارک ه
درخصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه در ماه هــای اخیــر 
ــف  ــده توق ــبب ش ــور س ــی کش ــرایط فعل ــت: ش ــار داش اظه
ــگاه  ــن ن ــی ای ــرای برخ ــوری ب ــوزش حض ــای آم فعالیت ه
ــی کشــور متوقــف شــده  را ایجــاد کنــد کــه کل آمــوزش عال
اســت. درصورتــی کــه بــه هیــچ وجــه اینگونه نبــوده و نیســت. 
امــروز بایــد ایــن نــگاِه از بیــرون تغییــر کنــد چــرا کــه همــه 
ــورت  ــه ص ــور ب ــی کش ــوزش عال ــی آم ــای آموزش فعالیت ه
ــا و  ــگاه ه ــر دانش ــای دیگ ــش ه ــت و بخ ــرار اس ــازی برق مج
موسســات و نیــز پژوهشــگاه هــا، پــارک هــای علــم و فنــاوری 
و شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور به صــورت شــبانه روزی 
ــت  ــتند و فعالی ــر هس ــرایط اخی ــت در ش ــه خدم ــغول ارائ مش
هــای موثــری در تحقیقــات طراحــی و ســاخت ملزومــات موثــر 
در تشــخیص و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا انجــام داده و در حــال 
فعالیــت هســتند. در ایــن میــان هرچنــد آمادگــی قبلــی بــرای 
ــی  ــوزش عال ــا آم ــن شــرایط وجــود نداشــت ام ــا ای ــه ب مقابل
ــائل  ــوان مس ــدر ت ــه ق ــرد و ب ــیج ک ــود را بس ــوان خ ــام ت تم

ــد. موجــود را برطــرف کــرده ان

وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه »ســالمت دانشــجویان و جامعــه 
دانشــگاهی کشــور در شــرایط فعلــی اولویــت اصلــی دولــت و 
ــا توجــه بــه ایــن مهــم  وزارت علــوم اســت« تصریــح کــرد: ب
ــه خدمــات در بخــش هــای  ــد اســتمرار فعالیــت هــا و ارائ بای
ــت  ــا رعای ــه و آموزشــی ب ــی فناوران ــف علمــی، تحقیقات مختل

ــال شــود. ــت دنب ــا جدی ــکل هــای بهداشــتی ب دقیــق پروت

ــوزش  ــی آم ــه مل ــع و یکپارچ ــبکه جام ــک ش ــاد ی ــزوم ایج ل
ــات  ــوازی کاری و اقدام ــز از م ــور / پرهی ــک در کش الکترونی

ــده پراکن

ــم  ــت آورده ای ــه دس ــی را ب ــروز فرصت ــرد: ام ــوان ک وی عن
ــازی را  ــوزش مج ــرای آم ــاخت های الزم ب ــم زیرس ــا بتوانی ت
بــه طــور کامــل فراهــم کنیــم؛ لــذا بایــد بــه ســمت تقویــت 
ــع و  ــی و جام ــه علم ــک برنام ــر ی ــی ب ــاخت ها مبتن زیرس
دقیــق پیــش برویــم. روســای مراکــز آمــوزش عالــی بایســتی 
ــه  ــا ارائ ــه م برنامه هــای پیشــنهادی خــود در ایــن بخــش را ب
دهنــد. بــا وجــود اینکــه همــواره بــه اقــدام در ســطح اســتانی 
تاکیــد داشــته ایم امــا همزمــان لــزوم همفکــری و هــم 
اندیشــی بــا دیگــر دانشــگاه ها نیــز ضــروری بــوده و بایــد تــا 
ــا  ــر بخش ه ــه دیگ ــات الزم را ب ــد خدم ــه می توانی ــی ک جای
ــده کاری و  ــتی از پراکن ــان بایس ــن می ــد. در ای ــه دهی ارائ
اقدامــات جزیــره ای ماننــد اســتفاده از نرم افزارهــای پراکنــده 
خــودداری کنیــم. لــزوم اســتفاده از یــک ســامانه جامــع ملــی 
ــه صــورت یکپارچــه نیــاز  ــرای آمــوزش هــای الکترونیــک ب ب

ــت. ــروری ماس ض

وزیــر علــوم در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع آغــاز فعالیت های 
ــات  ــت: اقدام ــار داش ــگاه ها اظه ــوری در دانش ــوزش حض آم
پیــش روی مــا متکــی بــه نظریــات کارشناســی و فراهم شــدن 
شــرایط اســت امــا نبایــد مراکــز آمــوزش عالــی آمادگــی خــود 
ــد  ــواره بای ــرده و هم ــده ک ــخص ش ــخ مش ــه تاری ــول ب را موک
آمــاده بــه خدمــت باشــند. ایــن آمادگــی بایســتی متکــی بــه 
ــذاری  ــمند فاصله گ ــت هوش ــتی و مدیری ــای بهداش پروتکل ه
بــوده و بازخــورد ایــن بررســی ها بایســتی تدویــن و نتایــج آن 
بــه وزارت علــوم گــزارش شــود. ایــن موضــوع ســبب همفکری 
میــان مراکــز و انتقــال تجــارب بــه دســت آمــده خواهــد شــد.

ــی  ــبکه مدیریت ــدن ش ــال ش ــزوم فع ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــن  ــا در ای ــر گروه ه ــرد: مدی ــح ک ــگاه ها تصری ــل دانش داخ
ــر  بخــش نقــش مهمــی را ایفــا می کننــد. انجــام وظایــف مدی
ــا  ــت و فعالیت ه ــاز اس ــورد نی ــن م ــو احس ــه نح ــا ب گروه ه

ــود. ــزارش ش ــد و گ ــئوالن رص ــط مس ــتی توس بایس

نشست تصویری وزیرعلوم ، تحقیقات وفناوری  با روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری
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ــتی در  ــگاهی بایس ــران دانش ــوم، مدی ــر عل ــه وزی ــه گفت ب
شــرایط فعلــی، وظایــف ملــی را مدنظــر داشــته باشــند؛ انتظــار 
ــای  ــه گزاره ه ــت ک ــن اس ــی ای ــز علم ــوم از مراک وزارت عل
ــز  ــن مراک ــوی ای ــش از س ــق و پژوه ــر تحقی ــی ب ــی مبتن علم
بــرای ســایر بخش هــای کشــور تدویــن و تولیــد و ارائــه شــود. 
ایــن تولیــدات بایــد هــم در حوزه هــای نظــری و علــوم انســانی 
ــز  ــای مراک ــرد؛ روس ــورت گی ــی ص ــای عمل ــم در بخش ه و ه
بایســتی برنامه هــای خــود را بــر اســاس ایــن وظایــف تدویــن 

کننــد.

لــزوم توجــه جــدی بــه شــعار جهــش تولیــد در دانشــگاه هــا 
و پژوهشــگاه هــا و پــارک هــای علــم وفنــاوری

ــه  ــتی ب ــده بایس ــام ش ــای انج ــرد: برنامه ه ــان ک وی خاطرنش
ــع  ــردم و مراج ــا م ــود ت ــن ش ــی و تدوی ــج گزارش ده تدری
ذیربــط از ایــن اقدامــات اطــالع کســب کننــد. البتــه موضوعی 
کــه بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه شــرایط فعلــی 
کشــور و نگرانــی از بیمــاری نبایــد مــا را از شــعار ســال مقــام 
ــد.  ــل کن ــد« غاف ــش تولی ــر »جه ــی ب ــری مبن ــم رهب معظ
پارک هــای علــم و فنــاوری، دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها 
ــه طــور جــدی وارد شــوند  ــد در موضــوع جهــش تولیــد ب بای
و برنامــه عملیاتــی مــدون و موثــر ارائــه کننــد. مراکــز 
آموزشــی می تواننــد مســئول و کارگروهــی بــرای ایــن بخــش 
تعییــن کننــد تــا بتوانیــم ســهم آمــوزش عالــی را در تحقــق 
بخشــیدن بــه ایــن شــعار عملــی کنیــم. مقــام معظــم رهبــری 
نیــز در ســخنرانی نیمــه شــعبان خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کردنــد و فرمودنــد: »انتظــار مــن از مراکــز علمــی ایــن اســت 

ــد.« ــری کنن ــد را پیگی ــش تولی ــه جه ک
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س ــی در ادام ــر غالم دکت
ــیوع  ــا ش ــه ب ــی در مقابل ــز آموزش ــات مراک ــادل تجربی تب
ــا گفــت: در نشســت های ســتاد ملــی مدیریــت  ــروس کرون وی
رئیس جمهــوری،  نگرانی هــای  از  یکــی  کرونــا،  بیمــاری 
ــت.  ــور اس ــگاه های کش ــدارس و دانش ــوزش در م ــداوم آم ت
ــد و  ــه کرده ان ــی توج ــرات کارشناس ــه نظ ــه ب ــان همیش ایش
رونــد پیــش رو بــر اســاس پیشــنهادهای متخصصــان بســیاری 
تصمیم گیــری شــده اســت. بایســتی دانشــگاه ها نیــز در 
جمــع آوری اقدامــات و نیازهــای هــر اســتان یــاری کننــد تــا 
ــبت  ــفاف تری نس ــکل ش ــه ش ــود را ب ــت موج ــم وضعی بتوانی
ــا  ــاری کرون ــت بیم ــی مدیری ــتاد مل ــالع س ــه اط ــل ب ــه قب ب

ــود. ــاذ ش ــری اتخ ــات جامع ت ــا تصمیم ــانیم ت برس

دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی جــزء نهــاد دولتــی 
محســوب مــی شــوند و بایــد تابــع قوانیــن مرتبــاط باشــند

ــای  ــت پروتکل ه ــزوم تقوی ــر ل ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر غالم دکت
ــرد:  ــان ک ــا خاطرنش ــکل ه ــن پروت ــت ای ــتی و رعای بهداش
دانشــگاه ها، پارک هــای علــم و فنــاوری و پژوهشــگاه ها 
ــط  ــن مرتب ــع قوانی ــد تاب ــوده و بای ــی ب ــزء ادارات دولت ج
باشــند. وضعیــت همــکاران محتــرم هیئــت علمــی و اقدامــات 
آموزشــی آنهــا بایســتی بــه طــور مرتــب گــزارش شــده و در 
ایــن گــزارش جایــگاه مدیــران گروه هــا بیــش از پیــش مهــم 
خواهــد بــود چــرا کــه گــزارش آنهــا مشــخص می کنــد چنــد 
درصــد اعضــای هیئــت علمــی موفــق بــه تدریــس شــده اند و 

ــت. ــوده اس ــه ب ــل آنچ ــده و دلی ــق نش ــد موف ــد درص چن

علــوم  وزارت  آموزشــی  معاونــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بخشــنامه ای در 20 مــاده بــه دانشــگاه های کشــور ابــالغ کــرده 
ــهیل  ــرای تس ــه ای ب ــوارد آیین نام ــی م ــامل پیش بین ــه ش ک
گــذر از ایــن تــرم و کمــک بــه دانشــجویان و اعضــای هیئــت 
علمــی اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه مســائل ســال جــاری، 
ــود  ــن وج ــا ای ــم ب ــش رو داری ــختی را پی ــی س ــرایط مال ش
امــا بــا اعتمــاد بــه مدیریــت قــوی روســای مراکــز امیدواریــم 
امســال را بــا موفقیــت پشــت ســر بگذاریــم. بایســتی مدیریت 
ــتر  ــدی بیش ــع درآم ــن مناب ــت تامی ــا را در جه ــگاه ه دانش
فعــال کنیــم. تــالش مــا در مجموعــه وزارت علــوم نیــز همســو 
ــود  ــان وج ــن اطمین ــوده و ای ــز ب ــای مراک ــای روس ــا تالش ه ب
ــد  ــجویی و مانن ــی، دانش ــت پژوهش ــتیبانی معاون ــه پش دارد ک

ــود. ــد ب ــل خواه ــال های قب س

ــش،  ــمس بخ ــعود ش ــر مس ــارف دکت ــن وبین ــدای ای در ابت
ــوان  ــه عن ــی ب ــر وزارت ــرکل دفت ــوم و مدی ــر عل ــاور وزی مش
ــت،  ــن نشس ــی ای ــث اصل ــه مباح ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نشس دبی
ــو و  ــک از یک س ــوزش الکترونی ــعه آم ــت: توس ــار داش اظه
ــور در دوران  ــی کش ــوزش عال ــای آم ــش ه ــا و چال ــت ه فرص
ــده  ــرح ش ــث مط ــن مباح ــا از اصلی تری ــروس کرون ــیوع وی ش

ــت. ــروز اس ــت ام در نشس

گفتنــی اســت در ایــن وبینــار، دکتــر عبدالرضــا باقــری، قائــم 
ــاور  ــش، مش ــمس بخ ــعود ش ــر مس ــوم، دکت ــر عل ــام وزی مق
وزیــر و مدیــرکل دفتــر وزارتــی، دکتــر علــی خاکــی صدیــق، 
ــش  ــاون پژوه ــد، مع ــعود برومن ــر مس ــی، دکت ــاون آموزش مع
ــس  ــر و رئی ــاون وزی ــی، مع ــی صدیق ــر مجتب ــاوری، دکت و فن
ســازمان امــور دانشــجویان، دکتــر حمیدرضــا علومــی یــزدی 
ــاری،  ــا غف ــر غالمرض ــس، دکت ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
ــور،  ــی نظرپ ــر محمدتق ــی، دکت ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع، دکتــر حســین ســاالر 
آملــی، قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن الملــل در ســالن 
ــتند  ــور داش ــوم حض ــتاد وزارت عل ــی س ــاد علم ــهدای جه ش
ــگاه های  ــگاه ها و پژوهش ــای دانش ــر از روس ــش از 90 نف و بی
ــت  ــس در نشس ــو کنفران ــق ویدئ ــز از طری ــور نی ــر کش سراس
مشــارکت کردنــد و نزدیــک بــه 20 نفــر آنهــا بــه بیــان نقطــه 
ــوع  ــاره موض ــود درب ــای خ ــدگاه ه ــا و دی ــه ه ــرات تجرب نظ

ــد. ــت پرداختن نشس
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ــه  ــاوری ســتادمدیریت و مقابل ــم و فن مســئول کمیتــه عل
بــا کرونــای اســتان آذربایجــان شــرقی در ادامــه، خالصــه 
ای از عملکــرد و اقدامــات انجــام یافته توســط دانشــگاهها 
و موسســات علمــی اســتان ) عمدتــا توســط شــرکت هــای 
دانــش بنیــان تحــت حمایــت دانشــگاهها و پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان( در خصــوص موضــوع مقابلــه بــا کرونــا را 

بشــرح زیــر عنــوان نمــود:
ــدگاری  ــا مان ــو ب ــده نان ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــد م 1-تولی

ــازگار ــت س ــاد و زیس زی
2-  تولید کیت تشخیص کرونا                    

3-  ســاخت تونــل ضدعفونــی کننــده اتوماتیــک بــا ثبــت 
ســفارش توایــد بــه تعــداد 1000 دســتگاه

ــه  ــتفاده ب ــور اس ــه منظ ــاش ب ــه پ ــد م ــکان تولی 4- ام
ــی ــای سمپاش ج

5-  طراحــی و ســاخت دســتگاه ضدعفونــی کننــده برپایــه 
ازون

6-  طراحی و ساخت دستگاه تب سنج نوری دیواری
ــه وزارت  ــا ب ــن کرون ــد واکس ــرح تولی ــنهاد ط 7-  پیش

ــت بهداش
ــرای  ــا ب ــه ه ــروش و کتابخان ــز ف ــا مراک ــکاری ب 8-  هم

ــی ــروش اینترنت ــه ف ــک ب کم
ــطح و  ــده س ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــوه م ــد انب 9- تولی
ــای  ــالت و مکانه ــی مح ــد عفون ــه ض ــم ک ب ــت و ک دس

ــگاهها ــجویی دانش ــیج دانش ــک بس ــا کم ــاص ب خ
10- ساخت نمونه اولیه اتوکالو پالسمایی و اقدام برای اخذ 

مجوز
11-  ایجاد سامانه مشاوره آنالین دانشجویان

12- تهیــه و توزیــع بروشــور آگاه ســازی در مــورد ویــروس 
کرونا  

ــوزه  ــی درح ــرح پژوهش ــش از 50 ط ــنهاد بی  13 - پیش
ــگاهها ــن دانش ــط محققی ــا توس ــان کرون ــگیری و درم پیش

14- تولید انبوه ونتیالتور
15- تولید تب سنج مخصوص غربال گری

گفتنــی اســت در ایــن جلســه دکتــر پورمحمــدی، 
اســتاندارآذربایجان شــرقی و رئیس ســتادمدیریت 
ــد و  ــن تایی ــتان ضم ــای اس ــا کرون ــه ب و مقابل
قدردانــی از اقدامــات موثــر دانشــگاههای اســتان 
در خصــوص مدیریــت و مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری 
کرونــا، ورود همــه جانبــه و تخصصــی  دانشــگاهها 
درمقابلــه و مبــارزه موثــر در پیشــگیری و درمــان 
بیمــاری کوویــد 19 در اســتان آذربایجــان شــرقی 

را خواســتار شــد.

طــی حکمــی از ســوی اســتاندار آذربایجــان 
ــوان  ــی زاده بعن ــن ول ــر حس ــرقی، دکت ش
مســئول کمیتــه علــم و فنــاوری ســتاد 

ــد. ــوب ش ــا منص ــت کرون ــتانی مدیری اس
دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــتاد  ــاوری س ــم و فن ــه عل ــئول کمیت ــان و مس آذربایج
ــان  ــتان آذربایج ــای اس ــا کرون ــه ب ــت و مقابل مدیری
شــرقی در جلســه ســتاد مدیریــت و مقابلــه بــا کرونــای 
ــه  ــن 1399 ب ــنبه 25 فروردی ــه در روز دوش ــتان ک اس
ــه  ریاســت اســتاندار آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد، ب
تشــریح اقدامــات این کمیتــه و عملکــرد و دســتاوردهای 
دانشــگاههای اســتان در خصــوص مبــارزه موثــر و علمــی 

ــا پرداخــت. ــا بیمــاری کرون ب
در جلســه ایــن ســتاد، دکتــر ولــی زاده، ضمــن تاکیــد بر 
مســئولیت پذیــری اجتماعــی دانشــگاهها و پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان در خصــوص مقابلــه بــا بحــران فــوق، 
ــی  ــای آت ــه ه ــده و برنام ــام ش ــات انج ــزارش اقدام گ
ــه  ــتان را ب ــگاههای اس ــاوری و دانش ــی و فن ــه علم کمیت

ــه نمــود. ســتاد ارائ
ــگاه و  ــده، جای ــران پیــش آم ــان اینکــه در بح ــا بی وی ب
ــد،  ــان ش ــش نمای ــش از پی ــاوری بی ــم و فن ــت عل اهمی

ــزود: اف
ــز از  ــا ج ــل کرون ــت کام ــان و شکس ــن روش درم یافت
ــزرگ  ــدای ب ــت و خ ــدور نیس ــش مق ــم و دان ــق عل طری
ــاظ  ــه لح ــه ب ــان داد ک ــا نش ــور م ــه کش ــاکریم ک را ش
ــا  ــه ب ــژه در مقایس ــه وی ــاوری، ب ــی و فن ــدی علم توانمن
کشــورهای مشــابه درگیــر بــا مشــکل فــوق از مزیتهــای 
ــش از  ــه بی ــن توج ــت و ای ــوردار اس ــی برخ ــبی خوب نس
ــا از  ــاختهای آنه ــت زیرس ــگاهها و تقوی ــه دانش ــش ب پی
طــرف مســئولین، و مدیریــت جهــت دهــی و هــم افزایــی 

ــد. ــب مینمای ــوزه را طل ــن ح ــی در ای ــای مل توانمندیه

انتصاب دکتر حسن ولی زاده، بعنوان مسئول کمیته علم و فناوری ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا
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 اینفوگرافی  اقدامات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص مقابله با
شیوع بیماری کرونا
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ــا  ــی در اراده آنه ــرایط خلل ــر ش ــت و تغیی اس
ــد. ــی کن ــاد نم ایج

روز معلم امســال هــم ،در بحبوحــه بحــران 
ــف  ــالش مضاع ــی و ت ــا همدل ــا ب ــر کرون فراگی
ــا تدریــس مجــازی،     ــوزش ب معلمین،چــراغ آم

ــت . ــروزان اس ــان ف همچن
ــتاد  ــره اس ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ضم
ــه  ــادن ب ــا ارج نه ــی مطهری،ب ــهید مرتض ش
ــم  ــیر تعلی ــما در مس ــمند ش ــهای ارزش تالش
ــما  ــت ش ــز را خدم ــن روز عزی ــت، ای و تربی
ــا  ــوده و ب ــرض نم ــک ع ــی تبری ــتاد گرام اس
آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات شــما در ایام 
نورانــی رمضــان، ســالمتی و شــادابی شــما را از 

ــم. ــی نمایی ــئلت م ــال مس ــد متع خداون

 همکار ارجمند، استاد گرامی: 
روز معلــم ، همــه ســاله یــادآور تجلیــل از 
انســان هــای شــریفی اســت کــه هــم و غمشــان 
ــالمی   ــن اس ــکوه میه ــر ش ــده پ ــکوفایی آین ش
ــوم  ــرز و ب ــن م ــدان ای ــت فررن ــم و تربی ــا تعلی ب

پیام دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بمناسبت گرامیداشت روز معلم
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 جدیدترین رتبه بندی تایمز منتشر شد؛
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در بیــن 17 
دانشــگاه ایرانــی »اثرگذارتریــن دانشــگاه های 
دنیــا« در حــوزه تاثیــر گــذاری اجتماعــی قــرار 

. فت گر

رتبــه بنــدی 2020 تأثیــرات دانشــگاه ها از 
ســوی نظــام رتبــه بنــدی بیــن المللــی تایمــز 
ــع  ــی در جم ــگاه ایران ــد و 17 دانش ــر ش منتش
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــا ق ــر دنی ــگاه موث 766 دانش
رتبــه بنــدی تأثیــرات دانشــگاه ها بــرای 
ــه  ــام رتب ــوی نظ ــال 2019 از س ــار س ــن ب اولی
بنــدی بیــن المللــی تایمــز انجــام شــد. تایمــز 
در ایــن رتبــه بنــدی دانشــگاه ها را بــر اســاس 
اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد 
ــعه  ــداف توس ــد. اه ــی می کن )SDGs( ارزیاب
پایــدار ســازمان ملــل متحــد 17 مــورد اســت 
کــه مؤسســه تایمــز بــرای ایــن رتبــه بنــدی از 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــا اس آنه

اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد 
شــامل:

 1: نبود فقر 
2:  نبود گرسنگی

 3:  سالمت و رفاه برای مردم
 4: کیفیت آموزش

 5: برابری جنسیتی
 6: دسترسی به آب بهداشتی

 7: انرژی مقرون به صرفه و پاک
 8: اشتغال مناسب و رشد اقتصادی

 9: صنعت، نوآوری و زیرساخت
 10: کاهش نابرابری

 11: شهرها و جوامع پایدار
 12: تولید و مصرف مسئوالنه

 13: عملکرد در خصوص کنترل اقلیم
 14: زندگی زیر آب

 15: زندگی در زمین
 16: صلح، عدالت و قدرت

 17: مشارکت در تحقق اهداف توسعه است.
بــر اســاس معیارهــای نظــام بیــن المللــی تایمــز 
اگــر داده هــای مرتبــط بــا هــر دانشــگاه حداقــل 
ــا 3 هــدف مرتبــط بــوده در ایــن رتبــه بنــدی  ب
ــی قــرار گرفتــه اســت. نظــام بیــن  مــورد ارزیاب
ــدی  ــیم بن ــز تقس ــدی تایم ــه بن ــی رتب الملل
ــوژی  ــداف را در متدول ــک از اه ــر ی ــرات ه نم
خــود تشــریح کــرده اســت. داده هــای اســتفاده 
ــال  ــن س ــدی نزدیکتری ــه بن ــن رتب ــده در ای ش

ــت. ــوده اس ــی ب تحصیل

قرار گرفتن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین 17 دانشگاه ایرانی »اثرگذارترین دانشگاه های دنیا«
در حوزه تاثیر گذاری اجتماعی
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باهــدف توســعه همکاریهای آموزشــی، 
پژوهشــی و فرهنگــی انجــام گرفت:

بیــن  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
آذربایجــان شــرقی  دادگســتری  و 

منعقــد شــد.

بــا هــدف توســعه همکاریهــا، تبــادل نظــر، 

ارتقــای دانــش حقوقــی و قضایــی جامعــه 

و توســعه همکاریهــای آموزشــی، پژوهشــی 

دانشــگاه  بیــن  نامــه  تفاهــم  فرهنگــی،  و 

ــی آذربایجــان و دادگســری اســتان  شــهید مدن

آذربایجــان رشقــی بــا حضــور رئیــس دانشــگاه، 

 11 پنجشــنبه  روز  در  دادگســری  رئیــس 

اردیبهشــت بــه امضــای طرفیــن رســید.

ــی  ــور جمع ــا حض ــه ب ــرکی ک ــت مش در نشس

مبناســبت  مربوطــه  مســوالن  و  مدیــران  از 

ــه در محــل دادگســری  ــن تفاهمنام ــاد ای انعق

آذربایجــان رشقــی برگــزار شــد ، رئیس دانشــگاه 

ــح بخشــی  ــه ترشی ــی آذربایجــان ب شــهید مدن

از توامنندیهــای دانشــگاه در خصــوص موضــوع 

ــه پرداخــت. تفاهــم نام

دکــر ولــی زاده ضمــن تقدیــر از رویکردعلمــی 

دادگســری اســتان، به وجود پتانســیل ارزشــمند 

دانشــکده  فرهنگــی   – وعلمــی  آموزشــی 

الهیــات دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

بعنــوان اولیــن دانشــکده الهیــات در شــالغرب 

کشــور اشــاره منــود و وجــود رشــته هــای علــوم 

خانــواده  مطالعــات  روانشناســی،  تربیتــی، 

واعضــای هیــات علمــی توامننــد و دانشــجویان 

تحصیــات تکمیلــی رشــته هــای مذکــور را 

فرصتــی شایســته بــرای مشــارکت فعــال دو 

ــگیری از  ــایی و پیش ــوزه شناس ــه در ح مجموع

ــه مشــاوره هــای تخصصــی  وقــوع جــرم و ارائ

ــرد. ــان ک ــه جامعــه بی ب

 در ایــن جلســه موســی خلیــل الهــی رئیــس کل 

ــه  ــم نام ــن تفاه ــاد ای ــتان انعق ــری اس دادگس

هــا را در راســتای اجــرای برنامــه هــای تحّولــی 

ــت  ــتفاده از ظرفی ــر اس ــی ب ــه مبن ــوه قضائی ق

نخبــگان و جلــب مشــارکت عمومــی اعــام 

ــه صــورت  ــم ب ــوع جرای ــر پیشــگیری از وق و ب

علمــی بــا اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه هــا و 

ــرد. ــد ک پیشــرد اهــداف فرهنگــی تأکی

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و دادگستری استان آذربایجان شرقی
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  امکان برگزاری کاس ها و جلسات پایان نامه ها به صورت آناین در دانشگاه

ــه صــورت  ــزاری کالســها و جلســات ب ــکان برگ ام

ــن فراهــم شــد. آنالی

ــوزش  ــامانه آم ــد س ــای جدی ــت ه ــح قابلی ترشی

مجــازی دانشــگاه در مصاحبــه بــا مهنــدس محمد 

خــودی زاده مدیــر مرکــز آمــوزش هــای مجــازی 

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

 

ــه  ــان نام ــاع از پای ــات دف ــزاری جلس ــکان برگ ام

هــای دانشــجویی وکاس هــا، بــه صــورت آنایــن 

فراهــم شــد.

ــورت  ــری بص ــه دک ــان نام ــاع از پای ــن دف    اولی

ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــازی در دانش مج

برگزارشــد.

ترشیــح قابلیتهــای جدیــد ســامانه آمــوزش مجازی 

دانشــگاه، در مصاحبــه بــا مهنــدس محمــد خودی 

ــگاه  ــازی دانش ــهای مج ــز آموزش ــر مرک زاده، مدی

شــهید مدنــی آذربایجــان مهنــدس محمــد خــودی 

مجــازی  و  آزاد  آموزشــهای  مرکــز  مدیــر  زاده، 

ــی آذربایجــان در  دانشــگاه شــهید مدن

ــازی  ــات مج ــزاری جلس ــدازی« برگ ــح راه ان ترشی

پایــان نامــه هــای دانشــجویی« و فعالیتهــای ایــن 

مرکــز گفــت: ســامانه جدیــد آمــوزش مجــازی 

ــکان  ــا ام ــاه ب ــت م ــدای اردیبهش ــگاه از ابت دانش

برگــزاری کاس هــا و جلســات بــه صــورت آنایــن 

ــدازی شــده اســت. در ایــن ســامانه عــاوه  راه ان

بــر امــکان قــرار دادن محتــوای درســی بــه صــورت 

آفایــن، امــکان مبادلــه تصویــر و صــوت بــه 

ــز وجــود دارد. ــده نی صــورت زن

ــدادی  ــرداری، تع ــره ب ــاز اول به ــزود: در ف وی اف

از دروس انتخــاب و در ایــن ســامانه ارائــه شــده 

انــد کــه در ادامــه بقیــه دروس نیــز بــه تدریــج از 

طریــق ایــن ســامانه برگــزار خواهنــد شــد.

ــاع از  وی  در ترشیــح راه انــدازی »جلســات دف

پایــان نامــه بصــورت مجــازی« بیــان کــرد: بســیار 

اولیــن جلســه  اعــام منائیــم  کــه  خوشــحالیم 

دفــاع از پایــان نامــه تحصیــات تکمیلــی بــه 

ــان  ــته زب ــری  رش ــع دک ــن در مقط ــورت آنای ص

و ادبیــات عربــی توســط خانــم آرزو شــیدایی در 

روز چهارشــنبه 17 اردیبهشــت 99 و در دانشــکده 
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ــد. ــزار گردی ــانی برگ ــوم انس ــات وعل ادبی

وی در ادامــه گفــت: ایــن ســامانه از طریــق وب 

رسویــس هــا بــه ســامانه ســا وصــل شــده و 

ــز اســاتید و دانشــجویان از  اطاعــات دروس و نی

آن طریــق تامیــن مــی شــود. لــذا بــا هــان رمــز 

ــتفاده  ــامانه اس ــن س ــوان ازای ــی ت ــا م ــور س عب

ــه  ــرادی ک ــوت از اف ــکان دع ــور ام ــرد. همینط ک

ــز  خــارج از سیســتم ســای دانشــگاه هســتند نی

ــه  ــاور ک ــاتید داور و مش ــد اس ــت مانن ــر اس می

ــند. ــی باش ــگاه م ــارج از دانش خ

وی در خصــوص مزیــت سیســتم فــوق گفــت: 

ــتاد و  ــن اس ــده بی ــۀ زن ــاط دو طرف ــراری ارتب برق

دانشــجو باعــث افزایــش کیفیــت آمــوزش مجــازی 

مــی شــود. همینطــور برگــزاری آزمونهــای متعــدد 

بــرای  را  ارزیابــی  امــکان  تســتی  و  ترشیحــی 

ــد. ــی کن ــم م ــاتید فراه اس

بــا   : افــزود  پایــان  در  زاده  خــودی  مهنــدس 

عنایــت بــه اطاعیــه معاونــت آموزشــی دانشــگاه، 

ــا  ــد ب ــی توانن ــی م ــات تکمیل دانشــجویان تحصی

هاهنگــی اســتاد راهنــای خــود جلســه دفــاع را 

ــد. ــزار مناین ــن برگ ــه صــورت آنای ب

» حضــور داوران داخــل دانشــگاه و دانشــجویان 

صــورت  بــه  دفــاع  جلســه  در  اســتان  داخــل 

حضــوری الزامــی اســت. در صــورت عــدم امــکان 

حضــور در جلســه دفــاع بــرای داوران مدعــو 

ســاکن  دانشــجویان  یــا  و  دانشــگاه  از  خــارج 

ســایر اســتان ها، فقــط نامــردگان می تواننــد از 

ــات ســامانه های مــورد تأییــد مرکــز  طریــق امکان

آموزش هــای آزاد و مجــازی دانشــگاه، بــه صــورت 

ــط  ــد و ضب ــور یابن ــاع حض ــه دف ــن در جلس آنای

جلســه دفــاع بــا امکانــات ذکــر شــده رضوری 

ــت« اس
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در مرکــز رشــد ایــن دانشــگاه خــر داد و گفــت: 

آدلیــم  رشکــت  محققــان  توســط  دســتگاه  ایــن 

تــوان اوراســیا مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه 

ــه  ــی آذربایجــان ســاخنه شــده اســت ک شــهید مدن

امیدواریــم بعــد از اخذمجوزهــای الزم از مراجــع 

ــد. ــوه برس ــد انب ــه تولی ــاح ب ذیص

گفتنــی اســت طراحــی بخــش الکرونیکــی دســتگاه 

مذکــور توســط حامــد آقائــی، مدیــر ایــن رشکــت و 

طراحــی و اجــرای بخــش مکانیکــی آن، توســط امیــد 

آقابــاالزاده کــه هــردو، از دانشــجویان فعــال ورودی 

ــهید  ــگاه ش ــک دانش ــرق و مکانی ــای ب ــته ه 95 رش

مدنــی آذربایجــان هســتند، انجــام شــده اســت.

عمومــی  روابــط  بــا  گفتگــو  در  آقائــی  حامــد 

دانشــگاه، هوشــمند ســازی صنعتــی و ســاخت و 

ــه و  ــاز جامع ــورد نی ــی م ــات الکرونیک ــد قطع تولی

ــداف  ــدن را از اه ــان ش ــش بنی ــمت دان ــت بس حرک

ایــن رشکــت برشــمرد.

ــم  ــت تنظی ــاء و قابلی ــن، ارتق ــده پایی ــام ش ــت مت وی قیم

ــبت  ــازدم ، نس ــن دم و ب ــی بی ــر زمان ــم TPLT ) تاخی تای

تایــم زمانــی دم بــه بــازدم i/E ( را از ویژگیهــای بــارز ایــن 

ــرد. ــوان ک دســتگاه عن

به همت رشکت آدلیم توان اوراسیا انجام گرفت:

ساخت دستگاه ونتيالتور، توسط 
محققان شرکت مستقر در مرکز 

رشددانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

ونتیاتــور )Ventilator( یــا دســتگاه تنفــس مصنوعــی، 

دســتگاهی اســت کــه بــا توجــه بــه رشایــط بیــار بــه عمــل 

تنفــس کمــک مــی کنــد و یــا بــرای بیارانــی کــه قــادر بــه 

تنفــس نیســتند، تنفــس را بصــورت کامــل انجــام مــی دهــد. 

دســتگاه بــه نحــوی طراحــی شــده اســت تــا هــوای قابــل 

تنفــس )در صــورت نیــاز هــوا بــا درصــد اکســیژن بیشــر( را 

بــه داخــل ریــه ها بفرســتد و ســپس دی اکســید کربــن را از 

ریــه هــا خــارج کنــد. از ونتیاتورهــا بــه صــورت عمــده در 

بخــش هــای مراقبــت ویــژه، بخــش اورژانــس و بیهوشــی 

اســتفاده مــی شــود. نوعــی از ونتیاتــور بــه نــام ونتیاتــور 

ــن در  ــس، همچنی ــتفاده در آمبوالن ــرای اس ــز ب ــل نی پرتاب

رشایــط بحرانــی، مناطــق صنعتــی، بیارســتان صحرایــی و 

مــکان هــای امــدادی بــدون تجهیــزات پیرشفتــه و همچنین 

ــن  ــن ای ــرد ضم ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــا م در هواپی

کــه بــرای نگهــداری از بیــار در منــزل )Home Care( نیــز 

مــی تــوان از دســتگاه ونتیاتــور پرتابــل اســتفاده منــود. بــا 

توجــه بــه رشایــط بیــار ونتیاتــور مــی توانــد فشــار،حجم 

و زمــان تنفــس را کنــرل و یــا محــدود ســازد.

دکــر عجمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 

شــهید مدنــی آذربایجــان، در گفتگــو بــا روابــط 

عمومــی دانشــگاه،از ســاخت دســتگاه ونتیاتــور 

 ساخت دستگاه ونتیاتور، توسط محققان شرکت مستقر در مرکز رشددانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

خصــوص فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــجویان 

ــان ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــری دانش ــد و دک ــی ارش کارشناس

 اطالعیه شامره  5
ــام  ــادات در ای ــی عب ــامتی و قبول ــن آرزوی س ضم
مبــارک رمضــان بــرای دانشــجویان گرامی دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان، بــه اطــاع می رســاند بــا 
توجــه بــه شــرایط نیمســال دوم تحصیلــی 98-99 
بــر اثــر شــیوع ویــروس کرونــا و محدویت هــای 
ایجــاد شــده، در راســتای ارائــه تســهیات و کاهش 
ــا  ــی، ب ــات تکمیل ــجویان تحصی ــای دانش دغدغه ه
تأکیــد بــر حفــظ کیفیــت امور آموزشــی و پژوهشــی، 
ضوابــط خاصــی ویــژه نیمســال جــاری بــه شــرح زیــر 

تصویــب رســیده اســت:
  بــا توجــه بــه راه انــدازی بخــش درخواســت صــدور 
دانشــگاه  پژوهشــی  ســامانه  در  دفــاع  مجــوز 
طــرح  هماننــد  بایســتی  دانشــجویان  )ژیــرو(، 
پیشــنهادی پایان نامه/رســاله، درخواســت صــدور 
مجــوز دفــاع را از طریــق ســامانه پژوهشــی بــه 
اســتاد راهنمــا ارســال نماینــد تــا مراحــل تأییــد و 
تصویــب آن در گــروه، دانشــکده و اداره تحصیــات 

ــود. ــام ش ــگاه انج ــی دانش تکمیل
کــه  دانشــگاه  تکمیلــی  تحصیــات  دانشــجویان 
را  خــود  پایان نامه/رســاله  از  دفــاع  آمادگــی 
دارنــد در شــرایط فعلــی شــیوع کرونــا، دفــاع آنهــا 
زیــر  روش   دو  از  یکــی  بــه  پایان نامه/رســاله  از 

اســت: امکان پذیــر 
الــف( حضــوری بــه طــور کامــل. در ایــن روش، 
جلســه دفــاع طبــق روال قبــل از شــیوع کرونــا بــا 
حضــور دانشــجو و تمامــی اعضــای هیئــت داوران و 

ــا  ــی گــروه آموزشــی و ب ــات تکمیل ــده تحصی نماین
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از طــرف ســتاد 
ملــی کرونــا، در ســایت اصلــی یــا ســایت پردیــس 
تبریــز دانشــگاه برگــزار می گــردد. مســئولیت هــر 
گونــه هماهنگــی اعــم از اتــاق جلســه، پروژکتــور، 
عهــده  بــر  بهداشــتی  نــکات  اجــرای  و  غیــره  و 

دانشــکده  مربوطــه می باشــد.
روش  ایــن  در  نیمه حضــوری.  صــورت  بــه  ب( 
دانشــجویان  و  دانشــگاه  داخــل  داوران  حضــور 
داخــل اســتان در جلســه دفــاع بــه صــورت حضوری 
الزامــی اســت. در صــورت عــدم امــکان حضــور در 
جلســه دفــاع بــرای داوران مدعــو خارج از دانشــگاه 
اســتان ها،  ســایر  ســاکن  دانشــجویان  یــا  و 
امکانــات  طریــق  از  می تواننــد  نامبــردگان  فقــط 
آموزش هــای  مرکــز  تأییــد  مــورد  ســامانه های 
آزاد و مجــازی دانشــگاه، بــه صــورت آنایــن در 
جلســه دفــاع حضــور یابنــد و ضبــط جلســه دفــاع 
ــت  ــت. رعای ــروری اس ــده ض ــر ش ــات ذک ــا امکان ب
ملــی  ســتاد  طــرف  از  بهداشــتی  پروتکل هــای 
کرونــا بــرای حاضریــن در جلســه الزامــی اســت. در 
صــورت دفــاع بــه ایــن روش، مســئولیت برقــراری 
امکانــات اینترنتــی و هماهنگــی الزم بــرای ورود 
ــراد  ــن اف ــور آنای ــت حض ــن جه ــتم آنای ــه سیس ب
در جلســه دفــاع بــر عهــده دانشــکده مربوطــه 

می باشــد.
تبصــره 1: بــه منظــور رعایــت نــکات بهداشــتی، در 
هــر دو روش، حضــور ســایر افــراد میهمــان اعــم 
ــده  ــجوی دفاع کنن ــواده دانش ــجویان و خان از دانش
ممنــوع  دفــاع  جلســات  در  پایان نامه/رســاله  از 

اســت.
تبصــره 2: در صــورت حضــور آنایــن داور مدعــو 
خــارج از دانشــگاه، الزم اســت وی نمــره کتبــی خــود 
را بــه صــورت امضــاء شــده بــه نماینــده تحصیــات 
تکمیلــی گــروه مربوطــه ارســال نمــوده و یــا در 

ــود کنــد. سیســتم آنایــن آپل
تبصــره 3: بــرای دانشــجویانی کــه اســاتید راهنمــا 
و یــا مشــاور آنهــا در خــارج از کشــور هســتند گــروه 
ــات  ــات و امکان ــان جلس ــکده زم ــی و دانش آموزش

  اطاعیه معاونت آموزشی و تحصیات تکمیلی: فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان
کارشناسی ارشد و دکتری
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الزم را طــوری تنظیــم نمایــد کــه امــکان حضــور 
ــد. ــر باش ــات امکان پذی ــا در جلس ــازی آنه مج

تبصــره 4: الزم اســت ترتیبــی اتخــاذ گــردد کــه 
دانشــجو بــرای انجــام اصاحــات پایان نامه/رســاله 
رفت وآمدهــای  و  حضــوری  ماقــات  بــه  نیــازی 
غیرضــروری نداشــته باشــد و متــن صرفــًا از طریــق 
الکترونیکــی بیــن اســتاد و دانشــجو رد و بــدل 

ــود. ش
تبصــره 5: دانشــجویانی کــه شــرایط دفــاع از 
صورتــی  در  هســتند  دارا  را  پایان نامه/رســاله 
کــه تــا پایــان 30 مهرمــاه 1399 از پایان نامــه/

رســاله خــود دفــاع نماینــد نمــره دفــاع بــرای 
ثبــت می گــردد. نیمســال جــاری 

ــری در  ــع دکت ــجویان مقط ــع دانش ــون جام     آزم
ــق  ــه طب ــال تحصیلی 99-98، ک ــال دوم س نیمس
روال ســال های قبــل قــرار بود در اردیبهشــت ماه 
امســال نیــز برگــزار شــود، بــا رعایــت تمامــی 
ملــی  ســتاد  اعامــی  بهداشــتی  پروتکل هــای 
 15 تاریــخ  از  وضعیــت  ایــن  در  صرفــًا  کرونــا، 
تیرمــاه لغایــت 15 مردادمــاه بــه صــورت حضــوری 

می گــردد. برگــزار 
   شــرایط دفــاع از پروپــوزال دانشــجویان دکتــری 
از  دفــاع  بــرای  شــده  اعــام  شــرایط  مشــابه 
اطاعیــه  ایــن   2 بنــد  در  پایان نامه/رســاله ها 

می باشــد.
     بنــد 1 صورتجلســه هیــات رئیســه محتــرم 
حضــور  موضــوع   :8/2/99 مــورخ  دانشــگاه 
و  آزمایشــگاه ها  در  دکتــرای  دانشــجویان 
صــورت  در  گردیــد  مقــرر  و  مطــرح  کارگاه هــا 
تأییــد اســتاد راهنمــا مبنــی بــر لــزوم حضــور 
ــروه  ــجو در آزمایشــگاه و کارگاه و تأییــد گ دانش
و دانشــکده مربوطــه و ارائــه تعهدنامــه کتبــی از 
طــرف دانشــجو مبنــی بــر رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی و تــا حــد امــکان به صــورت تــک نفــره، 
از فضــای آزمایشــگاه ها و کارگاه هــا جهــت انجــام 
ــود  ــاله خ ــا رس ــط ب ــی مرتب ــای پژوهش فعالیت ه

نماینــد. اســتفاده 
ــی  ــات خوابگاه ــه خدم ــت ارائ ــر اس ــه ذک الزم ب
و تغذیــه تــا بازگشــایی فعالیت هــای آموزشــی 
همچنیــن  نمی باشــد.  امکان پذیــر  دانشــگاه 

نظــارت بــر اجــرای ایــن بنــد بــه ویــژه رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی بــه شــرح ذیــل بــر عهــده 
اســتاد راهنمــا و رئیــس دانشــکده مربوطــه مــی 

ــد. باش
ــه حضــور چندیــن دانشــجو در  ــاز ب در صــورت نی
یــک فضــای آزمایشــگاهی و کارگاهــی، ســاعات 
دانشــجویان  بیــن  کارگاه  و  آزمایشــگاه  کاری 
و  روزهــا  در  آن هــا  حضــور  برنامــه  و  توزیــع 

شــود. تنظیــم  مختلــف  زمان هــای 
قبــل و بعــد از حضــور هــر دانشــجو در آزمایشــگاه 
و کارگاه، قســمت های مــورد اســتفاده و تجهیزات 

و وســایل بــه نحــو مؤثــر ضدعفونــی گردد.
ــرای  ــوع ب ــن موض ــمول ای ــجویان مش ــه دانش هم
حضــور در محیــط دانشــگاه ملــزم بــه دریافــت 
»گواهــی ســامت« از مراکــز بهداشــتی هســتند.

    پیــرو بنــد 23 اطاعیــه شــماره 2 معاونــت 
منظــور  بــه  تکمیلــی،  تحصیــات  و  آموزشــی 
دفــاع  و  پروپوزال هــا  تصویــب  و  بررســی 
آموزشــی  مشــکات  و  پایان نامه/رســاله  از 
دانشــجویان، تشــکیل جلســات شــورای گروه هــا 
و دانشــکده ها بــه صــورت حضــوری مــورد تأکیــد 

اســت.
    ایــن مصوبــات صرفــًا تــا زمــان بــاز شــدن 
بــرای  آن  تســری  و  دارد  اعتبــار  دانشــگاه ها 

اســت. ممنــوع  مطلقــًا  بعــد  ترم هــای 
    در ســایر مــواردی کــه در ایــن دســتورالعمل 
قیــد نشــده اســت مطابــق قوانیــن و مقــررات 

آموزشــی موجــود عمــل می شــود.
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بــه دانشــگاه ها، آمــوزش و فرهنگ ســازی و 
ســنجش و ارزیابــی، از اقدامــات ضــروری در 

ــت. ــرایط اس ــن ش ای
معــاون آموزشــی وزارت علــوم، بــه گام هــای 
اجرایــی اشــاره کــرد و افــزود: صــدور بخشــنامه 
بــه دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی، 
آموزش هــای  تخصصــی  کارگــروه  تشــکیل 
آموزش هــای  بــه  توجــه  الکترونیکــی، 
ــاخت ها  ــر س ــت زی ــری تقوی ــوری، پیگی غیرحض
در دانشــگاه ها و افزایــش ســقف مجــاز آمــوزش 
گام هایــی  از  دانشــگاه ها  در  الکترونیکــی 
بودنــد کــه در اســفندماه ســال 1398 اجرایــی 

شــدند.

ــرد:  ــح ک ــه تصری ــق در ادام ــی صدی ــر خاک دکت
ــوری  ــوزش حض ــکان آم ــتورالعمل ام ــاغ دس اب
ــت  ــاز اردیبهش ــری از آغ ــجویان دوره دکت دانش
ــا  ــط ب ــتی مرتب ــکل بهداش ــال پروت 1399 و ارس
حــوزه آمــوزش بــرای آمادگــی در بازگشــایی 
ــرم از  ــان ت ــات پای ــرای امتحان ــگاه ها و اج دانش
ــوده  ــن شــرایط ب ــی در ای ســایر اقدامــات اجرای

اســت

دکتــر خاکــی صدیــق در نشســت مجــازی بــا 
کــرد: تشــریح  دانشــگاه ها  آموزشــی  معاونــان 
ــا  ــد کرون ــلِ تهدی ــای تبدی ــا و الزام ه ضرورت ه
ــن  ــای نوی ــه روش ه ــت و روی آوردن ب ــه فرص ب

آموزشــی
دکتــر علــی خاکــی صدیــق، معــاون آموزشــی 
روز  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
مجــازی  نشســت  در  فروردیــن  سه شــنبه9 
معاونــان آموزشــی دانشــگاه ها و موسســات 
وزیــر  حضــور  بــا  کــه  کشــور  عالــی  آمــوزش 
علــوم، معاونــان و مدیــران حــوزه ســتادی در 
محــل ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد، ضرورت هــا 
و الــزام هــای تبدیــلِ تهدیــد کرونــا بــه فرصــت 
ــی را  ــن آموزش ــای نوی ــه روش ه و روی آوردن ب

تشــریح کــرد.
وزارت  روابــط عمومــی  اداره کل  گــزارش  بــه 
ــت  ــن نشس ــق در ای ــی صدی ــر خاک ــوم، دکت عل
مجــازی اظهــار داشــت: بــا انتخــاب راهبردهــای 
رســاندن  حداقــل  بــه  و  آموزشــی  مناســب 
بهره منــدی  کاســتی ها،  جبــران  آســیب ها، 
ــی و  ــوزش الکترونیک ــای آم ــگاه ها از مزای دانش
تــوان و آمادگــی مراکــز آموزش عالــی در برخورد 
بــا شــرایط مشــابه می تــوان ایــن تهدیــد را بــه 
فرصتــی مناســب در زمینه آمــوزش الکترونیک 

ــل کــرد. تبدی
مســیر  در  اجرایــی  گام هــای  وی،  گفتــه  بــه 
ایجــاد و گســترش آموزش هــای الکترونیکــی، 
بازنگــری در مقــررات آموزشــی و تفویــض اختیار 

نشست مجازی معاون آموزشی وزیر علوم با معاونان آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه ها ومراکز
 علم و فناوری
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عناویــن برنامــه هــای اجــرا شــده در ایــام کرونــا 
و برنامــه هــای پیــش بینــی شــده جهــت اجــرا 
ــی  ــت فرهنگ ــط معاون ــازی توس ــورت مج ــه ص ب

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

فعالیتهــای  انجــام  کنــار  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت 
روزانــه خــود ضمــن برگــزاری جلســات متعــدد بــا کارکنــان 
حــوزه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و حضــور مســتمر 
در جلســات مربوطــه در دانشــگاه و ارتبــاط مســتمر بــا 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت متبــوع و حضــور 
در جلســات مربــوط بــه معاونیــن فرهنگــی و اجتماعــی 
دانشــگاه هــای اســتان و ارتبــاط مســتمر بــا دانشــگاه هــای 
منطقــه، علــی رغــم عــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه 
ــا جایــی کــه امــکان داشــته بــه  در شــرایط بوجودآمــده، ت
ــجوئی در  ــن دانش ــجویان و فعالی ــا دانش ــازی ب ــورت مج ص
ارتبــاط بــوده و در ایــن راســتا ضمــن پیگیــری فعالیتهــای 
ــی  ــازی و ارتباطات ــات مج ــق جلس ــدام، از طری ــت اق در دس
ــن روزهــای عــدم  ــی را در ای کــه برقرارشــده برنامــه های
حضــور بــا مشــارکت دانشــجویان انجــام داده و برخــی را در 

ــرا دارد. ــت اج دس

بخش اول: برنامه ها و فعالیت های اجرا شده
الــف- برنامــه هــا و فعالیــت هــای اجــرا شــده انجمــن هــای 

علمــی در دوره تعطیلــی دانشــگاه بــه علــت شــیوع کرونــا
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــت پژوهش ــا معاون ــه ب ــزاری جلس  - برگ
ــای  ــرح ه ــت از ط ــتای حمای ــاوری در راس ــم و فن ــارک عل پ

دانشــجویی
 - مســابقه حقوقــی مجــازی در ســطح کشــوری توســط 

انجمــن علمــی فقــه و حقــوق )اســفند مــاه 1398(
 - جلســات مــداوم بــا دبیــران انجمــن هــای علمــی در 
کانــال هــای مجــازی )از دوره تعطیلــی دانشــگاه تــا امــروز(

 - بــروز رســانی آخریــن یافتــه هــای علمــی در حــوزه هــای 
مختلــف در کانــال هــای مجــازی انجمــن هــای علمــی )از 

ــا امــروز( ــی دانشــگاه ت دوره تعطیل

 - تکمیــل طــرح هلــی شــات توســط انجمــن علمــی مکانیــک 
)در مرحلــه تکمیــل و تســت نهایی(

- تکمیــل طــرح ســاخت بــازوی مکانیکــی هوشــمند توســط 
تســت  و  تکمیــل  مرحلــه  )در  مکانیــک  علمــی  انجمــن 

ــی( نهای
 - طراحــی و تکمیــل ســایت جامــع انجمــن هــای علمــی 
دانشــجویی توســط انجمــن علمــی فیزیــک مهندســی )در 

ــی( ــت طراح دس
 - راه انــدازی انجمــن علمــی بیــن رشــته ای هــوا- فضــا 
توســط دانشــجویان فیزیــک، مکانیــک، فنــاوری اطاعــات 

)در دســت بررســی(

ب- برنامــه هــا و فعالیــت هــای اجــرا شــده توســط کانــون 
هــا و تشــکل هــای اســامی در دوره تعطیلــی دانشــگاه بــه 

علــت شــیوع کرونــا
-برگــزاری اردوی راهیــان نــور مجــازی در کانــال و تلگــرام 
بــا  همــراه  دانشــجویی  بســیج  اینســتاگرام  صفحــه  و 
ــی  ــه معرف ــه ب ــن برنام ــته) در ای ــابقه دلنوش ــرای مس اج
یکــی از مناطقــی کــه قــرار بــود دانشــجویان اعــزام شــوند 
پرداختــه و اطاعاتــی در آن زمینــه ارائــه مــی شــد، پخــش 
عکــس  هرمنطقه،بازنشــر  روایتگــری  عکــس،  کلیــپ، 
وخاطــرات زائــران و ارائــه مطالــب در خصــوص بیانیــه گام 
ــای  ــر فعالیته ــور اردو از دیگ ــوان مح ــه عن ــاب ب دوم  انق

ــود(. ــن مجموعــه ب ای
توســط  آذرشــهر  شهرســتان  خیابانهــای  سمپاشــی   -  

دانشــگاه دانشــجویی  بســیج  اعضــای  از  جمعــی 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــجویان ب ــرای دانش ــاب ب ــی کت - معرف
ــیب  ــگیری از آس ــون پیش ــجویی و کان ــیج دانش ــط بس توس
بینوایــان،  قیامــت،  در  دقیقــه  ســه  اجتماعــی)  هــای 
تــرگل،آزادی معنــوی، طــرح کلــی اندیشــه اســامی درقرآن 

و ...
-گفــت و گــو بــا روح اللــه رشــیدی در صفحــه اینســتگرام 
ــا  بســیج دانشــجویی در خصــوص: بررســی تاثیــرات کرون
21 روز ســه  بــر مشــاغل و راهکارهــای جبران)ســاعت 

ــن 99( ــنبه 19 فروردی ش
بــا مســئول بســیج دانشــجویی  زنــده  و گــوی  -گفــت 
ــا در  ــوم پزشــکی در خصــوص وضعیــت کرون دانشــگاه عل
صفحــه اینســتاگرام و کانــال تلگرامــی بســیج دانشــجویی

-دیــدار، تقدیــر و گفــت و گــو بــا برخــی از پزشــکان و 
پرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز توســط تعــدادی 

ــجویی ــیج دانش ــای بس از اعض
-گفــت و گــوی زنــده بــا ســردار خــرم در رابطــه بــا دفــاع 
مقــدس و راهیــان نــور در صفحــه اینســتاگرام بســیج 

)live(دانشــجویی
-نقــد و بررســی فیلــم شــیوع در پیج اینســتگرامی بســیج 
ــن 99  ــان در 10 فروردی ــور داود مرادی ــا حض ــجویی ب دانش

گزارش فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در دوران کرونا
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توســط بســیج دانشــجویی دانشــگاه
-ایجــاد کمپیــن درخانــه میمانیــم و تبلیــغ در خصــوص 
کانونهــای  توســط  مجــازی  فضــای  در  کرونــا  ویــروس 
دانشــجویی و بســیج  اجتماعــی  و  دینــی  فرهنگــی، هنــری، 

ــه  ــا)ع( ب ــام رض ــای ام ــره ه ــابقه از مناظ ــزاری مس -برگ
ــی  ــگاه در ط ــوی دانش ــون رض ــط کان ــازی توس ــورت مج ص
4 هفتــه، کــه هــر هفتــه 2 برگزیــده انتخــاب مــی شــد.) 
زمــان شــروع 98/12/29 ،زمــان آزمــون روزهــای چهاشــنبه 

ــب( ــت 22 ش ــاعت 20 لغای س
-برگــزاری مســابقه عکاســی در خانــه) بــا موضوعــات 

آزاد( 28 اســفند لغایــت 8 فروردیــن 99 
برگــزاری چلــه شــب نیمــه شــعبان)چهل روز زیــارت   -
عاشــورا(  و چلــه قرائــت دعــای فــرج بــه نیــت تعجیــل در 

ــوی ــون رض ــط کان ــاری توس ــع گرفت ــرج و رف ف
کانالهــای  در  هــا  مناســبت  در خصــوص  مطالــب  -درج 

دانشــگاه
-برگــزاری کارگاه بازیگــری بــه صــورت مجــازی توســط 

کانــون تئاتر)مــدرس خانــم سوســن تســلیمی(
-برگــزاری تــاوت روزانــه قــرآن بــه صــورت مجــازی )هــر 

روز یــک صفحــه( توســط کانــون رضــوی دانشــگاه
-برگــزاری مســابقه بهتریــن پروفایــل هــای مــاه رمضــان 
توســط کانــون عفــاف و حجــاب دانشــگاه) دانشــجویان 
عکســهای پیشــنهادی خــود را ارســال و هر عکســی بیشــتر 
الیــک بخــورد بــه عنــوان برگزیــده انتخــاب خواهــد شــد(

ــال  ــوی در کان ــر رض ــرم مطه ــی ح ــدات فرهنگ -درج تولی
ــور ــون مذک ــط کان ــوی توس ــون رض کان

-مســابقه مجــازی دو بخــش قــرآن و اذان بــرای کارکنــان، 
اســاتید و دانشــجویان  توســط کانــون قــرآن

ــه وزارت در  ــوط ب ــرآن مرب ــر در ق ــه تدب ــزاری برنام -بارگ
ــرآن ــون ق ــط کان ــت توس ــایت معاون س

ج- برنامــه هــا و فعالیــت هــای اجــرا شــده توســط حــوزه 
نشــریات در دوره تعطیلــی دانشــگاه بــه علــت شــیوع 

ــا کرون
-ارتبــاط آنایــن بــا فعالیــن و عاقمنــدان حــوزه نشــریات 
ــام  ــتفاده از پی ــا اس ــتقیم و ب ــاس مس ــگاهی)با تم دانش

رســان هــای داخلــی(
-ایجــاد اتــاق فکــر وحلقــه هــای مطالعاتــی وپژوهــش  
حــوزه نشــریات دانشــجویی در فضــای مجــازی بصــورت 

شــبکه ســازی
نشــریات  خصــوص  در  آموزشــی  محتــوای  -تولیــد 
مجــازی( آموزشــی  هــای  بســته  )تهیــه   .. و  دانشــگاهی 

-تمــاس و پیگیــری در خصــوص انتشــار نشــریات بــه 
همجــوار دانشــگاه های  کارشناســان  از  مجــازی  صــورت 

و  پیشــنهادی  فعالیت هــای  و  هــا  برنامــه  دوم:  بخــش 
پیــش بینــی شــده

الــف- فعالیــت هــا و برنامــه هــای پیشــنهادی انجمــن 
هــای علمــی بــرای دوره پیــش رو

دهیــم  مــی  شکســت  را  کرونــا  پویــش  انــدازی  راه   -
علمــی( هــای  انجمــن  عمومــی  مجمــع  اجرایــی  )شــورای 

- آمــاده ســازی بســته هــای مجــازی ســامت روان )انجمن 
هــای علمــی روانشناســی و علــوم تربیتی(

- آمــاده ســازی و انتشــار بســته هــای علمــی فرهنگــی بــا 
ــای  ــن ه ــه انجم ــارکت هم ــه« )مش ــم در خان ــوان »عل عن

علمــی(
- تهیــه و انتشــار مطالــب علمــی تخصصــی مرتبــط بــا حــوزه 

کاری هــر انجمــن
- تهیــه و انتشــار فایــل هــای صوتــی و تصویــری اســاتید 

مشــاور انجمــن در حــوزه هــای علمــی تخصصــی مرتبــط
از  تصویــری  و  صوتــی  هــای  فایــل  انتشــار  و  تهیــه   -
آخریــن فعالیــت هــای علمــی اســاتید )جهــت بــروز بــودن 

دانشــجویان(
فعالیــت  آخریــن وضعیــت  گــزارش  انتشــار  و  تهیــه   -
مدیریــت هــای مرتبــط بــا حــوزه علــم و فنــاوری دانشــگاه 

)کارشــناس انجمــن هــای علمــی(
- بــروز رســانی وبســایت هــا، صفحــات و کانــال هــای 

انجمــن هــای علمــی )توســط هریــک از انجمــن هــا(
حــوزه  در  مجــازی  هــای  نشســت  سلســله  برگــزاری   -
هــای مختلــف علمــی بصــورت live توســط دانشــجویان 

اســاتید و  تکمیلــی  تحصیــات 
- اجــرای مســابقات مجــازی در حــوزه هــای تخصصــی هــر 

ــی و ....( انجمــن علمــی )مســابقه کتابخوان
- تشــکیل جلســات مجــازی در ســطوح مختلــف )شــوراهای 

مرکــزی، دبیــران، دبیــران دانشــکده هــا، مجمــع عمومــی(
- مســابقه تحلیلــی الگوهــای ازدواج از دوره پدربــزرگ هــا 

تــا بــه امــروز )انجمــن علمــی مطالعــات خانــواده(

ب- فعالیــت هــا و برنامــه هــای پیشــنهادی کانــون هــا و 
تشــکل هــای اســامی بــرای دوره پیــش رو

بــه  رمضــان  مــاه  در  قــران  روزانــه  تــاوت  -برگــزاری 
دانشــگاه( رضــوی  مجازی)کانــون  صــورت 

-برگزاری مسابقه شعر نویسی با موضوع ماه رمضان 
-مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

-فضــا ســازی و تبلیغــات محیطــی در ســطح دانشــگاه و 
فضــای مجــازی در خصــوص مناســبتهای پیــش رو

- مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
-برگــزاری جشــنواره رویــش دانشــگاهی) دریافــت آثــار 
بــه صــورت مجــازی و برگــزاری بخــش نمایشــگاهی بعــد از 

اتمــام کرونــا(
- مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

-برگــزاری مســابقه مجــازی قــرآن و اذان ویــژه اســاتید و 
ــجویان)امورقرآنی( دانش

-مسابقه  کتابخوانی  از  کتاب  حکمت های رضوی
)امورقرآنی(

-تمهیــد بارگــزاری برنامــه تدبــر در قــرآن مربــوط بــه 
قــرآن کانــون  توســط  اداری  اتوماســیون  در  وزارت 

-مســابقه از ســخنرانی هــای حجــت االســام قرائتــی کــه 
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بصــورت ویدیوئــی در مــاه رمضــان ارایــه خواهــد شــد 
ــون قــرآن توســط کان

ــی روزه  ــار تربیت ــوان آث ــا عن ــی ب ــه نویس ــابقه مقال -مس
ــرآن ــون ق ــط کان داری توس

ــارک  ــاه مب ــای م ــوه ه ــوان جل ــا عن ــی ب ــابقه عکاس -مس
رمضــان توســط کانــون قــرآن

-برگــزاری مســابقه مناجــات خوانــی و متــن خوانــی توســط 
بســیج دانشــجویی دانشــگاه) متــن یــا مناجــات مــورد نظــر 
در فضــای مجــازی درج و از دانشــجویان خواســته میشــود 
ــال  ــده را ارس ــط ش ــل ضب ــده و فای ــود خوان ــدای خ ــا ص ب

نماینــد(
ــای  ــوع زیبایی¬ه ــا موض ــی ب ــابقه عکاس ــزاری مس -برگ
بهــار در شــهر شــما، ســفره ســحری و افطــار توســط بســیج 

ــس ــم و عک ــون فیل ــجویی و کان دانش
ــا،  ــودی کرون ــورت ناب ــس در ص ــگاه عک ــزاری نمایش -برگ
درغیــر ایــن صــورت نمایشــگاه بــه صــورت مجــازی برگــزار 

مــی گردد)بســیج دانشــجویی(
راهــکار  و  توصیــه   : عنــوان  بــا  مســابقه  -برگــزاری 
دانشــجویی( تولید)بســیج  جهــش  زمینــه  در  دانشــجویان 

ایــام  در  دانشــجویان  ابتــکارات  مســابقه  -برگــزاری 
دانشــجویی( کرونا)بســیج 

-برگزاری پویش حمایت از دانشجویان بی بضائت
ــه در موضوعــات  ــزاری مســابقه دلنوشــته هــر هفت -برگ

مختلــف توســط کانــون رضــوی
-پخــش کلیــپ و ســخنرانی مجــازی در موضواعــات مختلف  

توســط کانــون رضــوی، عفــاف و حجــاب و کانــون رضــوی
و  فیلــم  کانــون  اینســتاگرامی  پیــج  در  فیلــم  -اکــران 

عکــس توســط کانــون فیلــم و عکــس
ــگاه  ــجد دانش ــورا در مس ــارت عاش ــم زی ــزاری مراس -برگ

ــا ــام کرون ــورت اتم ــان در ص ــژه کارکن وی
مســابقات  جشــنواره  دوره  پنجمیــن  و  ســی  -پیگیــری 

دانشــجویان)امورقرآنی( قــرآن 
ویــروس  اتمــام  )درصــورت  رضــوی  اردوی  -برگــزاری 

)امورقرآنــی( کرونــا( 
ــام  ــت ام ــبت رحل ــه مناس ــزاداری ب ــم ع ــزاری مراس -برگ
خمینــی )ره( ) درصــورت از بیــن رفتــن ویــروس کرونــا( 

ــجویی ــیج دانش ــط بس توس
-اجــرای الیــو زنــده در پیج اینســتگرام بســیج دانشــجویی 

در خصــوص 3 خــرداد و 14 خــرداد
ــاه  ــت م ــا محوری ــی ب ــی و نقاش ــابقه طراح ــزاری مس -برگ
رمضــان، 3 و 14 خــرداد توســط کانــون هنرهــای تجســمی 

ــی ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
-برگــزاری نمایشــگاه کتــاب و محصــوالت فرهنگــی در 

ــا ــروس کرون ــودی وی ــورت ناب ص
-برگــزاری مســابقه کتابخوانــی مجــازی بــا محوریــت 14 
ــجویان) از  ــان و دانش ــژه کارکن ــان وی ــاه رمض ــرداد و م خ
کتــاب حکمــت روزه و احــکام آن، آشــنایی بــا شــخصیت و 
ــط  ــی)ره( و...( توس ــام خمین ــی )ع( و ام ــام عل ــیره ام س

ــجویی ــیج دانش ــی و بس ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون

ج- فعالیــت هــا و برنامــه هــای پیشــنهادی حوزه نشــریات 
بــرای دوره پیش رو

ــوزه  ــدان ح ــن و عاقمن ــا فعالی ــن ب ــاط آنای ــه ارتب -ادام
نشــریات دانشــگاهی)با تمــاس مســتقیم و بــا اســتفاده 

ــی( ــام رســان هــای داخل از پی
نشــریات  حــوزه  مجــازی  بصــورت  ســازی  -شــبکه 

یی  نشــجو ا د
نشــریات  خصــوص  در  آموزشــی  محتــوای  -تولیــد 
مجــازی( آموزشــی  هــای  بســته  )تهیــه   .. و  دانشــگاهی 

-ایجــاد کانــال آمــوزش هــای مجازی نشــریات دانشــگاهی 
)برگــزاری دوره آمــوزش مجازی ســواد رســانه و...(

بصــورت  نشــریات  آمــوزش  دوره  برگــزاری   -
مجازی)اســتفاده ازبرنامــه هــا و محتــوا هــای آموزشــی 
(کتــاب  طاقچــه  صوتــی)،  (کتــاب  نــوار  چــون  آنایــن 

)... و  صوتــی  یــا  الکترونیــک 
بــا  نشــریات  عوامــل  راهنمایــی  و  مشــاوره  انجــام   -

مجــازی فضــای  از  اســتفاده 

نشســت مجــازی معــاون اداری و مالی 
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ــگاه،  ــی دانش ــات علم ــای هی ــان و اعض ــاری کارکن ــه افط ــاص هزین  اختص
ــد ــجویان نیازمن ــه دانش ــک ب ــرای کم ب

رئیــس هیــات عامــل دفر نیکــوکاری دانشــگاه شــهید 

مدنــی آذربایجــان مطــرح کرد:

و  کارکنــان  افطــاری  هزینــه  اختصــاص   

اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه، بــرای 

نیازمنــد دانشــجویان  بــه  کمــک 

ــات علمــی  ــری،  عضــو هی ــی نی ــه صادق دکــر رقی

ــات عامــل دفــر نیکــوکاری دانشــگاه  و رئیــس هی

ــط  ــا رواب ــان در گفتگــو ب ــی آذربایج شــهید مدن

ــان ایــن مطلــب گفــت:  ــا بی عمومــی دانشــگاه ، ب

مقــام معظــم رهــری اخیــرا در بیاناتشــان فرمودند 

ــار  ــاق و ایث ــاه انف ــه م ــان ک ــارک رمض ــاه مب در م

اســت افــرادی کــه توانایــی و متکــن مالــی دارنــد، 

بــه  کمــک  به منظــور  را  وســیعی  فعالیت هــای 

نیازمنــدان آغــاز کننــد، اعضــای محــرم هیــات 

علمــی و کارمنــدان عزیــز دانشــگاه شــهید مدنــی 

ــری  ــان ره ــه فرم ــک ب ــت لبی ــان در جه آذربایج

کمــک  و  رزمایــش همدلــی  انجــام  بــر  مبنــی 

مومنانــه عمــوم جامعــه، بــا واریــز هزینــه افطــاری 

خــود بــه حســاب مرکــز نیکــوکاری دانشــگاه کمــک 

شــایانی درمســاعدت بــه دانشــجویان نیازمنــد 

ــد. ــام دادن ــگاه انج دانش

مدنــی  شــهید  دانشــگاه  افــزود:  دکرصادقــی 

آذربایجــان بــه عنــوان یکــی از دانشــگاههای 

دانشــجویان  بــه  رســانی  کمــک  پیشــگام  در 

نیارمنــد بــا تاســیس مرکــز نیکــوکاری در ســال 

۱۳۹۱ گامهــای موثــری درایــن خصــوص برداشــته 

اســت. در ایــن ایــام کرونــا نیــز بــا جلب مشــارکت 

دانشــگاهیان محــرم مبلــغ پانــزده میلیــون تومــان 

ــجویان  ــاب دانش ــه حس ــه ب ــه مرحل ــک درس کم

ــت. ــده اس ــز ش ــد واری نیارمن

ــگاه  ــوکاری دانش ــر نیک ــل دف ــات عام ــس هی رئی

ضمــن  پایــان،  در  آذربایجــان  مدنــی  شــهید 

تقدیــر و تشــکر از اقدامــات خداپســندانه عمــوم 

دانشــگاهیان خیرونیــک اندیش، و تــاش بی وقفه 

شــورای صنفــی دانشــجویان در اداره بهینــه دفــر 

نیکــوکاری دانشــگاه گفــت: ازهمــه دانشــگاهیان 

عزیــز و خانــواده ارجمنــد آنهــا و عمــوم مــردم و 

هموطنــان خیرمــان  دعــوت میکنیــم در ایــن ایــام 

ســخت هجــوم ایــن ویــروس منحــوس، و بــا توجــه 

بــه نزدیکــی عیــد ســعید فطــر، ایــن رســم و ســنت 

ــز وجــوه  ــا واری ــه مســتمندان را ب الهــی کمــک ب

نقــدی خــود بحســاب شــاره  5859 8370 0011 

بداریــم،  پــاس  دانشــگاه  دفرنیکــوکاری   1357

امیــد کــه گامــی باشــد در جهــت کمــک مومنانــه 

بــه اقشــار نیازمنــد
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ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
تنــوع  افــزود: بررســی راهکارهــای  دکتــر فــاح 
عالــی،  آمــوزش  منابــع  تامیــن  بــرای  بخشــی 
هــای  تبصــره  قانونــی  ظرفیتهــای  از  اســتفاده 
ــاوری  ــای فن ــاخت ه ــتفاده از زیرس ــه 99، اس بودج
اطاعــات بــرای بهــره بــرداری از آمــوزش در فضــای 
مجــازی از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث در ایــن 

نشســت بــود.

توســط  اشــاره  مــورد  نــکات  پایــان  در  وی 
زیــر  بشــرح  نیــز  را  دانشــگاهها  معاونیــن 
اعتبــارات ســال  مانــده  برشــمرد: تخصیــص 
98 دانشــگاهها بــه صــورت تنخــواه، تخصیــص 
بــه موقــع منابــع مالــی مصــوب ســالیانه بخــش 
عمومــی دولــت، تســهیل در تخصیــص شناســه 
اســتخدامی نیــروی انســانی بــه کارگرفته شــده 
در دانشــگاهها و ارتقــای تســهیات رفاهــی بــه 
ــات  ــر هی ــکاران غی ــی و هم ــات علم ــای هی اعض

ــی. علم

23

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا 
ــگاههای  ــی دانش ــان اداری مال معاون

سراســر کشــور
 22 دوشــنبه  روز  صبــح  مجــازی  نشســت  ایــن 
اردیبهشــت ماه 1399 بــا حضــور دکتــر محمــد تقــی 
نظرپــور معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع 
ســازمان  عتــف،  وزارت  مدیــران  عتــف،  وزارت 
برنامــه و بودجــه، معــاون ســازمان امــور اداری 
و اســتخدامی کشــور و معاونیــن اداری و مالــی 
ــم و  دانشــگاهها، پژوهشــگاهها و پــارک هــای عل

فنــاوری سراســر کشــور برگــزار شــد.
دکتــر محســن فــاح معــاون اداری و مالی دانشــگاه 
در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص اهــداف و موضو 
روابــط  بــه  وبینــار  ایــن  در  عــات مطــرح شــده 
عمومــی دانشــگاه گفــت: در ایــن نشســت برخــی 
ــی  ــوزش عال ــوزه آم ــی در ح ــم مال ــای مه چالش ه
از قبیــل شــرایط تحریــم و مشــکات اقتصــادی 
ناشــی از آن، تعــارض قوانیــن و بخشــنامه های 
جدیــد دولتــی بــا بخشــی از مفــاد آیین نامــه مالــی 
بــه  تخصیــص  عــدم  دانشــگاه ها،  معاماتــی  و 
ــی،  ــش عموم ــوب بخ ــی مص ــارات مال ــع اعتب موق
عــدم جــذب اعتبــارات تخصیصــی بــه صــورت 
اوراق بهــادار یــا اوراق خزانــه اســامی، مشــکات 
ــص در  ــانی متخص ــروی انس ــن نی ــود در تامی موج
برنامه هــای  در  بازنگــری  عــدم  و  دانشــگاهها 
توســعه بلنــد مــدت آمــوزش عالــی و عــدم تحقــق 
مــورد  بــر عملکــرد  مبتنــی  بودجه ریــزی  کامــل 

 نشست مجازی معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با
معاونان اداری مالی دانشگاههای سراسر کشور
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نشســت مجــازی مدیــران روابــط عمومــی دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز 
اردیبهشــت ماه   2۷ شــنبه  کشــور،  عالــی  آمــوزش 
1399، همزمــان بــا روز ارتباطــات و روابــط عمومــی، بــا 
حضــور دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم تحقیقــات و 

فنــاوری برگــزار شــد.
نقــل  بــه  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ایــن  در  علــوم،  وزارت  عمومــی  روابــط  کل  اداره  از 
نشســت مجــازی کــه صبــح روز شــنبه 2۷ اردیبهشــت 
بــه مناســبت روز ارتباطــات و روابــط عمومــی در ســالن 
شــهدای جهــاد علمــی ایــن وزارت برگــزار شــد، دکتــر 
غامــی بــا بیــان اینکــه امــروز، بــا توجــه بــه توســعه 
فناوری هــای اطاع رســانی در اشــکال مختلــف، همگان 
در معــرض اطاعــات گوناگــون قــرار می گیرنــد، اظهــار 
داشــت: در ایــن راســتا، وظیفــه روابــط عمومی هــا 
بــه خصــوص در ایــن روزهــای حســاس شــیوع کرونــا، 
موقــع  بــه  و  صحیــح  اطاع رســانی  و  شفاف ســازی 
اســت تــا از انتشــار اخبــار نادرســت، شــایعات و اخبــار 

ــود. ــری ش ــده جلوگی ــزی ش برنامه ری

وزیــر علــوم افــزود: بــا توجــه بــه ســرعت انتشــار 
ــد و  ــان فرصــت قضــاوت ندارن ــار، معمــوالً مخاطب اخب
ــی  ــائل مل ــوص مس ــژه درخص ــا به وی ــط عمومی ه رواب
کشــور، بایــد حساســیت بیشــتری بــه خــرج داده و بــا 
انتشــار اخبــار صحیــح، شفاف ســازی الزم را انجــام 

ــد. دهن
ــگاه ها و  ــردم از دانش ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غام دکت

ــت  ــات و فعالی ــار خدم ــی انتظ ــوزش عال مراکزآم

روابــط  راســتا  ایــن  در  گفــت:  دارنــد،  بیشــتری 
ــف و  ــیار ظری ــد بس ــی بای ــز علم ــن مراک ــای ای عمومی ه
دقیــق عمــل کننــد. شــما بایــد دســتاوردهای گســترده 
علمــی و فنــاوری دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور 
ــاد  ــا اعتم ــد ت ــار دهی ــتی انتش ــه درس ــع و ب ــه موق را ب
ــژه در  ــه وی ــگاه ها ب ــه دانش ــی ب ــکار عموم ــه اف و توج
ــگ  ــا کم رن ــروس کرون ــیوع وی ــاس ش ــن دوران حس ای

ــود. نش
ــی روابــط عمومــی دانشــگاه ها  وی افــزود: وظیفــه اصل
ــی  ــار عموم ــار اخب ــر انتش ــاوه ب ــی، ع ــز پژوهش و مراک
ــی  ــتاوردهای علم ــع آوری دس ــد و جم ــگاهی، رص دانش
و  اســاتید  شــمار  بــی  فعالیت هــای  و  پژوهشــی  و 
دانشــمندان در دانشــگاه ها و انتشــار مناســب ایــن 
اخبــار بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف اطاع رســانی 

ــت. اس
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها در ســال های 
اخیــر فعالیت هــای بســیار خوبــی در زمینــه رشــد و 
توســعه کشــور انجــام داده انــد، اظهــار داشــت: در چنــد 
مــاه اخیــر هــم در بحــث بیمــاری کرونــا، اخبــار مناســبی 
از حضــور و ورود مراکــز آمــوزش عالــی و پژوهشــی و 
شــرکت های دانــش بنیــان در ایــن حــوزه در رســانه ها 
و صدا و ســیما منتشــر شــده اســت. البته دانشــگاه ها 
ــه  ــد، بلک ــا کنن ــانه ها اکتف ــار رس ــه اخب ــط ب ــد فق نبای
ــود را  ــی خ ــی و پژوهش ــتاوردهای علم ــًا دس ــد حتم بای
ثبــت و ضبــط و منتشــر کننــد تــا بــه صــورت ســابقه در 
فایل هــا محفــوظ بمانــد تــا در اختیــار نســل های بعــدی 

خانــواده دانشــگاهی قــرار گیــرد.
دکتــر غامــی با تشــکر از برگــزاری کارگاه های آموزشــی 
روابــط عمومــی در دانشــگاه های کشــور گفــت: ایــن 
کارگاه هــا بــرای مدیــران و کارکنــان روابــط عمومــی 
دانشــگاه های کشــور و در مناطــق ده گانــه بایــد بــه 
ــه وارد  ــی ک ــر نیروی ــود، ه ــزار ش ــتمر برگ ــورت مس ص
روابــط عمومــی می شــود، در کنــار اشــتیاق و عاقــه 
آمــوزش  بایــد  حتمــًا  اداره،  ایــن  در  فعالیــت  بــرای 

ــد. ببین
فنــاوری  ظرفیت هــای  گســترش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت:  ــور گف ــگاه های کش ــات در دانش ــات و ارتباط اطاع
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ــط عمومی های شــان توجــه  ــه رواب ــد ب دانشــگاه ها بای
خــاص داشــته باشــند و از ظرفیت هــای مختلــف آن که 
موجــود هســتند و یــا می تــوان ایجــاد کــرد، اســتفاده 
اگــر زمانــی الزم  بــه عنــوان مثــال  بهینــه کننــد. 
باشــد کــه بــرای جلــب داوطلــب بیشــتر بــرای ورود بــه 
دانشــگاه اقدامــی صــورت گیــرد، روابــط عمومی هــا 
هســتند کــه می تواننــد در ســایت دانشــگاه و انتشــار 
خبــری  منابــع  ســایر  در  اطاع رســانی  گزارش هــای 
ــب دانشــجویان فعالیــت  ــد در جل ــه صــورت هدفمن ب

کننــد.

وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه نام گــذاری امســال تحــت عنــوان 
ســال »جهــش تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
دســتاوردهای  پژوهشــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  گفــت: 
خــوب و مناســبی در زمینــه پیشــرفت و شــکوفایی علمــی 
نحــو  بهتریــن  بــه  بایــد  حتمــًا  کــه  داشــته اند  کشــور 
اطاع رســانی شــود و اســاس جهــش تولیــد از مدیریــت 
جهــادی، عملکــرد مبتنــی بــر یافته هــای علمــی و اســتفاده 
از فناوری هــای جدیــد حاصــل می شــود و ایــن همــه از 

برمی آیــد. دانشــگاه ها  عهــده 
دکتــر غامــی بــر هماهنگــی و اســتفاده روابــط عمومــی 
دانشــگاه ها از تجربیــات یکدیگــر تاکیــد کــرد و گفــت: 
روابــط عمومی هــا بــه صــورت جزیــره ای عمــل نکننــد و 
بهتــر اســت روابــط عمومی هــای دانشــگاه های هــر منطقــه 
داشــته  و هم افــزا  عملکــردی هماهنــگ  اســتان  هــر  و 
باشــند. همچنیــن بهتــر اســت گزارش هــای دســتاوردهای 
بــه  معیــن  زمانــی  فواصــل  بــه  دانشــگاه ها  علمــی 
ــان  ــا هــم در جری ــا آنه مســئوالن اســتانی ارســال شــود ت
پیشــرفت های علمــی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی 

ــد. ــرار گیرن ــود ق ــه خ ــی منطق و پژوهش
ــز در  ــوم نی ــی وزارت عل ــاون اداری و مال ــور، مع ــر نظرپ دکت
ایــن نشســت طــی ســخنانی بــا تبریــک روز روابــط عمومــی 
و ارتباطــات بــه کلیــه مدیــران و همــکاران روابــط عمومــی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و وزارت عتــف 
ــاوت  ــد متف ــط عمومــی بای ــه حــوزه رواب ــا ب ــگاه م گفــت: ن
از ســایر حوزه هــا باشــد و دقــت و حساســیت زیــادی را 

درایــن حــوزه بــه کار ببندیــم.

وی روابــط عمومــی را ویتریــن تمــام عیــاری از جایــگاه و 
نحــوه عملکــرد یــک دســتگاه برشــمرد و افــزود: هــر چــه 
بیشــتر در حــوزه روابــط عمومــی هزینــه کنیــم بــه مثابــه 
بیشــتر  یــا دســتگاه  آن ســازمان  بــرای  کــه  اســت  آن 
همــه  کــه  اســت  آن  مهــم  و  کرده ایــم  ســرمایه گذاری 
کار  دســتور  در  دســتگاه  یــک  رویدادهــای  و  اتفاقــات 
ــه  ــا ب ــات تنه ــرد و توجه ــرار گی ــی ق ــط عموم ــران رواب مدی
ــرا  ــود زی ــوف نش ــتگاه معط ــک دس ــی ی ــای مدیریت بخش ه
ــف  ــای مختل ــای حوزه ه ــا از دل فعالیت ه ــیاری از خبره بس
آموزشــی، پژوهشــی، دانشــجویی و نیــروی انســانی بــر 

می آیــد.
وزارت  منابــع  مدیریــت  و  مالــی  اداری،  معــاون 
ــمند  ــه ارزش ــر در لحظ ــت: خب ــه گف ــوم در ادام عل
اســت و اگــر زمــان آن از دســت بــرود شــاید ارزش 
خبــری آن کاســته شــود لــذا دقــت کنیــم خبرهــا را 
ــد  ــا بای ــط عمومی ه ــم و در رواب ــه کنی ــه روز ارائ ب
ــگاه ها  ــک در دانش ــت الکترونی ــترش دول ــه گس ب
و  شــود  خــاص  توجــه  عالــی  امــوزش  مراکــز  و 
مصونیــت اجتماعــی جایــگاه روابــط عمومــی مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.

روابــط  جایــگاه  تعریــف  افــزود:  نظرپــور  دکتــر 
عمومــی در یــک مجموعــه تنهــا بــا توجــه بــه چــارت 
ســازمانی تکمیــل نمی شــود بلکــه بایــد نقــش 
و جایــگاه روابــط عمومی هــا در هــر دســتگاهی 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــورد عنای ــف و م ــاً تعری کام
وی درخصــوص بحــث بودجــه روابــط عمومی هــا 
نیــز گفــت: امیدواریــم بــا گزارشــی کــه روابــط 
ــورد  ــه م ــزان بودج ــوص می ــتاد درخص ــی س عموم
و  اداری  حــوزه  بــه  عالــی  آمــوزش  مراکــز  نظــر 
مالــی ارائــه می کنــد بتوانیــم درخصــوص بحــث 
چنــد  هــر  کمکــی  اعتبــار،  و  بودجــه  تخصیــص 

کوچــک داشــته باشــیم.
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دکتر بهلول قربانیان؛

فاصله گذاری اجتماعی

فاصلــه گــذاری اجتماعــی یــا فاصلــه گیــری اجتماعــی 
ــر  ــات غی ــی از اقدام ــرای برخ ــه ب ــت ک ــی اس اصطاح
دارویــی کنتــرل عفونــت اســتفاده می شــود که توســط 
ــا  ــرای متوقــف کــردن ی مقامــات بهداشــت عمومــی ب
کاهــش ســرعت شــیوع بیمــاری هــای بســیار مســری 
ــری اجتماعــی  ــه گی انجــام مــی شــود. هــدف از فاصل
کاهــش احتمــال تمــاس بیــن افــراد دارای عفونــت و 
افــراد ســالم اســت تــا انتقــال بیمــاری، عــوارض و در 

نهایــت مــرگ و میــر بــه حداقــل برســد.
ــق  ــت از طری ــر اســت کــه عفون ــی موث ــن طــرح زمان ای
تمــاس  عطســه(،  یــا  )ســرفه  ای  قطــره  تمــاس 
مســتقیم )رابطــه جنســی و ...(، تمــاس فیزیکــی 
غیرمســتقیم )لمــس ســطوح آلــوده( یــا هــوا )اگــر 
میکروارگانیســم بتوانــد بــرای مــدت طوالنــی در هــوا 

زنــده بمانــد( منتقــل شــود.
فاصلــه گیــری اجتماعــی ممکــن اســت در مــواردی کــه 
عفونــت از طریــق آب یــا مــواد غذایــی آلــوده یــا توســط 
ناقــل هایــی ماننــد پشــه یــا حشــرات دیگــر منتقــل 

شــود، مؤثــر نباشــد.
اشــکاالت فاصلــه گــذاری اجتماعــی مــی توانــد شــامل 
تنهایــی، کاهــش بهــره وری و از بیــن رفتــن ســایر 
ــن  ــد. همچنی ــانی باش ــل انس ــا تعام ــط ب ــای مرتب مزای
مــی توانــد نظــارت بــر ســامت اعضــای یــک جامعــه را 

دشــوارتر کنــد. 
ــرای جذامــی  ــژه ب ــر تاریخــی، آسایشــگاههای وی از نظ
هــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای جلوگیــری از شــیوع جــذام 
و ســایر بیمــاری هــای مســری از طریــق فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی تاســیس شــده بودنــد. تــا زمانــی کــه روش 
هــای انتقــال ایــن بیمــاری هــا کشــف و درمــان هــای 

مؤثــر بــر آنهــا کشــف شــد. 

شــیوه هــای مختلــف و متعــددی بــرای پیشــگیری و 
ــه شــدت مســری وجــود دارد  ــاری هــای ب ــرل بیم کنت
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 

ــرد: ک
تعطیلی مدارس )فعال یا واکنشی(  -

تعطیلــی محــل کار؛ از جملــه تعطیلــی مشــاغل   -
»غیــر ضــروری« و خدمــات اجتماعــی »غیــر ضــروری« 
اختــال  دچــار  را  جامعــه  اصلــی  عملکردهــای  کــه 

نکــرده باشــند.
قرنطینه  -

کمربند بهداشتی  -
جداسازی حفاظتی  -

اجتماعــات گســترده ماننــد رویدادهــای  لغــو   -
موســیقی هــای  کنســرت  ســینماها،  ورزشــی، 

لغو یا محدودسازی حمل و نقل عمومی  -
ــنا،  ــتخرهای ش ــی )اس ــات تفریح ــی امکان تعطیل  -

ورزشــی( هــای  ســالن 
شــامل  افــراد  بــرای  »محافظتــی«  اقدامــات   -
محــدود کــردن تمــاس هــای چهــره بــه چهــره، انجــام 
یــا فضــای مجــازی، اجتنــاب  تلفــن  از طریــق  امــور 
از اماکــن عمومــی و کاهــش مســافرت هــای غیــر 

ضــروری.

مؤثــر  زمانــی  اجتماعــی  گــذاری  فاصلــه  اقدامــات 
اســت کــه فــوری و ســختگیرانه اجــرا شــوند. در طــی 
برخــی  مقامــات  آنفوالنــزا،   1918 جهانــی  اپیدمــی 
ــی  ــدارس و گردهمای ــی م ــه تعطیل ــدام ب ــورها اق کش
هــای عمومــی کردنــد. امــا تاخیــر ۵ روزه در اجــرای 
ایــن اقدامــات در برخــی شــهرها، باعــث افزایــش 
نــرخ ۵ برابــری انتقــال ویــروس شــد. تجربــه تاریخــی 
اثبــات کــرده اســت کــه زمانــی کــه ایــن اقدامــات در 
ــدی  ــی 30 درص ــش 10 ال ــث کاه ــدود، باع ــدت مح م
آمــار مــرگ و میرهــا شــده اســت. امــا بکارگیــری دیــر 
و اتمــام زود هنــگام محدودیــت هــا، همیــن تاثیــر 10 

فاصله گذاری اجتماعی
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ــت.  ــته اس ــم نداش ــدی را ه ــی 30 درص ال
در  مــورد دیگــر تاریخــی، تعطیلــی مــدارس باعــث 
کاهــش 90 درصــدی عــوارض آنفوالنــزای آســیایی 
ــد.  ــای 19۵۷ و 19۵8 ش ــال ه ــیوع در س ــان ش در زم
ــه  ــات فاصل ــر اقدام ــدارس و دیگ ــاری م ــی اجب تعطیل
ــا 30 درصــدی  گــذاری اجتماعــی باعــث کاهــش 29 ت
ــک  ــزا در مکزی ــی 2009 آنفوالن ــال در اپیدم ــرخ انتق ن

ــت.  ــده اس ش
در شــرایط کنونــی و همــه گیــری ویروس کوئیــد 19 که 
تقریبــا تمامــی کشــورهای دنیــا را فــرا گرفتــه اســت، 
و در موقعیتــی کــه هیــچ داروی مؤثــر و قابــل اتکایــی 
بــرای پیشــگیری و حتــی درمــان ایــن بیمــاری )کرونــا( 
در ســطح جهــان کشــف نشــده اســت، پنــاه بــردن 
بــه اقدامــات پیشــگیرانه و اعمــال محدودیــت هــای 
عمومــی ماننــد فاصلــه گیــری اجتماعــی مــی توانــد تــا 
حــد زیــادی از عــوارض و خســارات مالــی و جانــی ایــن 

بیمــاری ناشــناخته بکاهــد.

ــران کــه ارتباطــات اجتماعــی  ــد ای ــه ای مانن در جامع
بــه دالیــل تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی در باالتریــن 
ســطح خــود قــرار دارد، اعمــال سیاســت هایــی ماننــد 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــه جــز بــا همیــاری مردمــی 
بــه نتیجــه مطلــوب نمــی رســد. در طــول تاریــخ، 
ــه و نظامــی  ــار قــوای قهری ــا اجب اعمــال محدودیــت ب
همــراه بــوده اســت امــا توســل بــه داشــته هــای 
فرهنگــی و تاریخــی و بخصــوص مذهبــی در ایــران 
کــه بتوانــد مــردم را متقاعــد بــه رعایــت و پذیــرش 
برخــی محدودیــت هــای موقتــی و یــا حتــی میــان 
ــود. ــد ب ــزار خواه ــن اب ــن و کارآتری ــد، بهتری ــدت نمای م

ایــن بحــث هــا، همراهــی عاطفــی  در کنــار همــه 
ــا  ــه ب ــز از ارکان مقابل ــامت نی ــام س ــی نظ و اجتماع
بیمــاری هــای مســری و از اصــول قــوام بخــش نظــام 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی اســت. اگــر کادر درمــان 
عــاوه بــر وجــدان کاری، احســاس همــدردی عاطفی و 

اجتماعــی بــا بیمــار خــود نداشــته باشــد، مــدت زمــان 
غلبــه بــر بیمــاری و افزایــش بیمــاران بهبــود یافتــه 
نیــز، کــم رنــگ خواهــد بــود. امــا وجــود و غلیــان حس 
انســان دوســتی و همبســتگی اجتماعــی کادر درمــان 
بــا بیمــاران، عــاوه بــر افزایــش بهبــود یافتــگان، این 
امیــد در جامعــه را ایجــاد مــی کنــد کــه نگرانــی بابــت 
نظــام ســامت مرتفــع شــده و مــردم بــه ایــن نتیجــه 
ــان و  ــه کادر درم ــک ب ــرای کم ــه ب ــید ک ــد رس خواهن
نجــات جامعــه از عــوارض بیمــاری، ملــزم بــه رعایــت 

سیاســت هــای فاصلــه گــذاری اجتماعــی هســتند.
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قادر رزمجو عضو هیات علمی دانشگاه

سواد رسانه ای؛ فقر 
زبانی و فرهنگ

سرزمین مادری؛ رویای اجدادی کجاست  
مردم این شهر می پرسند آبادی کجاست؟!

بســیار   21 قــرن  در  ســواد  تعریــف 
ــرای  ــکو ب ــت. یونس ــته اس ــف آن در گذش ــاوت از تعری متف
ــی،  ــواد عاطف ــته س ــش دس ــواد را در ش ــواع س ــرن 21 ان ق
ســواد ارتباطــی، ســواد مالــی، ســواد رســانه ای، ســواد 
تربیتــی و ســواد رایانــه ای تقســیم بنــدی کــرده اســت
ســواد رســانه ای و اطاعاتــی نوعــی از آمــوزش اســت کــه 
ــی ،  ــای اطاعات ــانه و ابزاره ــوع رس ــاب ن ــا در انتخ نه تنه
بلکــه آگاهــی از محتــوای رســانه ای را بــا دیــدگاه انتقــادی، 
تربیتــی، فرهنگــی در جهــت ایجــاد  بینــش و فهــم در 
ــرای  ــف ب ــان مختل ــط مخاطب ــانه ای توس ــری رس ــش گ گزین
قــرار  ارزیابــی  مــورد  و  ایجــاد  مطلــوب  جامعــه  تحقــق 
مصرف کننــدگان  بــه  را  مناســب  انتخــاب  و  می دهــد 
رســانه ای ارائــه می دهــد. بــه عبــارت بهتــر ســواد رســانه 
ای نوعــی درک مبتنــی بــر مهــارت اســت کــه بر اســاس آن 
مــی تــوان انــواع رســانه را شــناخت و تولیــدات مبتنــی بــر 
ــرد.. ــایی ک ــک و شناس ــا را تفکی ــا کاذب آنه ــت  و ی واقعی

 از مهم تریــن مفاهیــم مربــوط بــه مبحــث ســواد رســانه ای 
محتــوای رســانه ای اســت.این محنــوی از کــدام منبــع، بــا 
ــه  ــا چ ــی، ب ــری ایدئولوژیک ــه جهت گی ــا چ ــرد، ب ــه رویک چ
هدفــی و بــرای کــدام مخاطبانــی تهیــه می شــود؟ چــه 
ــوا  ــا آن محت ــوا ی ــن محت ــه ای ــود دارد ک ــی وج ضرورت های
ــنی  ــای س ــه رده ه ــرای چ ــوا ب ــن محت ــرد؟ ای ــش ک را گزین
مناســب اســت؟ ایــن محتــوا چــه تغییــر و تحولــی در اخاق، 
ــه  ــه ب ــگ جامع ــت فرهن ــراد و در نهای ــار اف ــار و هنج رفت
ــوان هــر محتوایــی را پذیرفــت  ــا می ت وجــود مــی آورد؟  آی
و یــا بــرای جامعــه تجویــز کــرد؟ از ســؤال های مهــم در 
ــرض  ــه در مع ــی ک ــی مخاطبان ــت.از طرف ــه اس ــن زمین ای
ــار  ــد اخب ــی توانن ــه م ــد چگون ــی گیرن ــرار م ــوا ق ــن محت ای
ــاخص  ــد. ش ــحیص ده ــی تش ــات کاذب را از واقع و اطاع
ــوان از  ــه مــی ت ــاد رســانه ای چیســت؟ و چگون هــای اعتی

ــد. ــانه ای دور ش ــاد رس اعتی
گر در طلب لقمه نانی؛نانی            گر در طلب گوهر کانی؛ کانی
گر در طلب منزل جانی ؛جانی       هر چیز که در جستن آنی؛ آنی

اصلــی تریــن ابــزار رســانه هــا زبــان اســت. و اگــر فــردی 
فقــر زبانــی داشــته باشــد و از همــه مهمتــر فقــر وٰاژگانــی 
پیــرو  و  افتــد  مــی  هــا  رســانه  دام  در  باشــد  داشــته 
کورکورانــه آنهــا مــی شــود. و ذهــن او را هــر جــا کــه 
بخواهنــد مــی کشــند.از شــاخص هــای فقــر زبانــی عــدم 

ــرده  ــل ک ــر تحصی ــی مدی ــت.  حت ــا س ــی واژه ــز معان تمای
ــد.  ــی دان ــرفت« را نم ــعه « و »پیش ــاوت »توس ــه  تف ک
بــا تــاش و ایثــار زیــاد ممکــن اســت در ســمت پیشــرفت 
اقدامــات خوبــی انجــام دهــد ولــی در نهایــت نــه تنهــا بــه 
ــا  ــد شــدن و ی توســعه کمکــی نکــرده باشــد بلکــه در کن
تخریــب آن گام بــردارد. والدینــی کــه تفــاوت زمــان و 
ــه مــی  زمانــه را نداننــد ؛ بســیار ســریع در دام ایــن جمل
ــوش  ــه ع ــازیم؛ زمان ــا بس ــه ه ــا بج ــد ب ــه »بای ــد ک افتن
شــده اســت«. فــردی کــه تفــاوت » امانــت « و »عاریــه« 
را ندانــد دچــار مشــکات زیــادی در مراجــع قضایــی مــی 
ــد  ــه« را ندان ــذا« و تغذی ــاوت» غ ــه تف ــی ک ــود. جوان ش
ــکات  ــد و مش ــی افت ــدگان م ــد کنن ــات تولی در دام تبلیغ
پیــدا مــی کنــد. اســتادی کــه معنــی  زیــادی  جســمی 
گفتمــان را ندانــد بیشــتر بــه گفتگــو مــی پــردازد تــا بحــث 
علمــی. اینهــا مثالهایــی از هــزاران مفهــوم هســت کــه 
در صــورت فقــر زبانــی خســارت هــای کانــی بــه جامعــه 
میزنــد. حــال اگــر همیــن مفاهیــم وارد رســانه هــا شــود 
و مــا  ســواد رســانه ای هــم  نداشــته باشــیم نگرشــمان 
نســبت بــه رســانه؛ فرهنــگ و زندگــی در چــه مســیر 
هولناکــی قــرار مــی گیــرد. چنــان کــه بــی ســواد رســانه 
ــگاهی  ــاالی دانش ــدارک ب ــتن م ــا داش ــی ب ــیم حت ای باش
ــر و  ــی ثم ــل هــای ب ممکــن اســت دچــار کــج فهمــی؛ تحلی
در نهایــت بــی هویتــی بشــویم. حتــی اصحــاب رســانه 
ــوردار  ــی برخ ــانه ای کاف ــواد رس ــت از س ــن اس ــم ممک ه
نباشــند و ناخواســته بــه تخریــب فرهنگــی دســت بزننــد. 
چــرا مــا در کشــورمان روزنامــه نــگار و خبرنــگار حرفــه ای 
تربیــت نمــی کنیــم؟ روزنامــه نــگاری کــه در پزشــکی؛ 
اقتصــاد؛ تجــارت؛ توریســم و... تخصــص رســانه ای 
ــا  ــاالی هشــتاد درصــد دانشــجویان م ــرد . چــرا ب بگی
در تلگــرام و واتســاپ و اینســتاگرام هســتند ولــی 
تنهــا یــازده درصــد در لینکدیــن عضویــت دارنــد. 
در صورتــی کــه لینکدیــن رویکــرد علمــی و اشــتغالی 
دارد ؟ اینهــا نتیجــه بیســوادی رســانه ای اســت. کــه 
ــاط  ــم ارتب ــه ه ــی جامع ــگ عموم ــا فرهن ــت ب در نهای

مســتقیم دارد.
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 اقدامــات تخصصــی انجــام شــده توســط دفتــر مشــاوره دانشــجویی دانشــگاه
 در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا

دفتــر  توســط  شــده  انجــام  تخصصــی  اقدامــات 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  دانشــجویی  مشــاوره 
کرونــا   ویــروس  بــا  مقابلــه  ارتبــاط  در  آذربایجــان 

 
        تشکیل هسته مشاوره با حضور 10 نفر از 

همکاران روانشناس و مشاور برای ارائه خدمات 
مشاوره به دانشجویان و دانشگاهیان

تهیه و انتشار کلیپ های آموزشی توسط   
مرکز مشاوره دانشگاه در خصوص پیشگیری و 
راهکارهای کنارآمدن با بحران ویروس کرونا با 

همکاری روابط عمومی دانشگاه.

 

     حمایت و مدیریت فعالیت های کانون 
دانشجویی همیاران سامت روان در راستای 
اشائه خدمات پیشگیری از طریق راه اندازی 

شبکه اجتماعی و تهیه و انتشار مطالب آموزشی 
مرتبط با بیماری ویروس کرونا برای دانشجویان.
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انتصابات اخیر دانشگاه
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   مهندس محمد خودی زاده      دکتر حمید محمدی       دکتر محمد احمد آبادی      دکتر ناصر آقازاده         دکتر علی مهرور

  دکتــر حســن ولــی زاده طــی احکامــی آقایــان دکتــر علــی مهــرور بعنوان
 سرپرســت برنامــه بودجــه و تشــکیات دانشــگاه/ دکتــر ناصرآقــازاده بعنوان
 مدیرامــور آموزشــی دانشــگاه/ دکتــر محمــد احمــد آبــادی بعنــوان رئیس
 دانشــکده کشــاورزی/ دکتــر حمیــد محمــدی بعنــوان مدیــر امورپژوهشــی
ــای ــوزش ه ــروه آم ــت گ ــوان سرپرس ــودی زاده بعن ــد خ ــدس محم  و مهن

مجــازی و آزاد منصــوب کــرد.
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راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه
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راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه

دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان بر اســاس 
تاکیــدات وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
در خصــوص تــداوم فعالیــت هــای آموزشــی 
در شــرایط کنونــی، بــا تجمیــع امکانــات فنــی 
و پرســنلی و تکیــه بــر تــوان فنــی و تخصــص 
و  اطاعــات  فنــاوری  مرکــز  کارشناســان 
بــا همــکاری معاونــت آموزشــی دانشــگاه، 
ســامانه آمــوزش مجــازی دانشــگاه )ســام( 
را جهــت بهــره بــرداری توســط دانشــجویان و 
اســاتید دانشــگاه راه انــدازی نمــوده اســت. 
در ایــن ســامانه تاکنــون بالغ بــر 800 عنوان 
ســاعت  صدهــا  و  گردیــده  تعریــف  درس 
مربوطــه،  مســتندات  و  شــفاهی  تدریــس 
ــت  ــگاه جه ــاتید دانش ــداوم اس ــاش م ــا ت ب
اســتفاده دانشــجویان در آن بارگذاری شــده 
ــودن  ــرح نم ــکان مط ــر آن ام ــاوه ب ــت. ع اس
دریافــت  و  درســی  اشــکاالت  و  ســئواالت 
تاالرهــای  قالــب  در  اســاتید  از  راهنمایــی 
گفتگــو بــرای تمــام دروس پیــش بینــی و 
فعــال شــده اســت. دانشــجویان عزیــز طبــق 
جــدول زمان بنــدی زیــر مــی تواننــد بــه ایــن 
از خدمــات آن  و  نمــوده  ســامانه مراجعــه 

ــد. ــتفاده نماین اس

گــزارش  و  دروس  مشــاهده  بــرای  آزمایشــی  فعالیــت 
99 فروردیــن   12 تــا   99 فروردیــن   6 از  احتمالــی:  اشــکاالت 
فعالیــت رســمی: 16 فروردیــن 99، طبــق تقویــم آموزشــی و 

برنامــه کاســی.

شماره های پشتیبانی به تفکیک دانشکده ها
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 نشست مجازی معاونان و مدیران  امور بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

بین الملــل  مدیــران  و  معاونــان  نشســت  دهمیــن 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور، بــا هــدف 
توســعه همــکاری هــای بیــن المللــی در پســاکرونا، بــا 
حضــور دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری، روســای برخــی دانشــگاه ها، ســفرای تعــدادی 
از کشــورهای خارجــی، مســئوالن وزارت علــوم و معاونــان 
 29 دوشــنبه  روز  در  عالــی،  آمــوزش  مراکــز  بین الملــل 
برگــزار شــد. ویدئو-کنفرانــس  بــه صــورت  اردیبهشــت، 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، بــه نقــل از اداره کل 
روابــط عمومــی وزارت علــوم، دکتــر حســین ســاالر آملــی، 
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بین الملــل و رییــس 
ــن  ــوص ای ــی در خص ــی بین الملل ــای علم ــز همکاری ه مرک
نشســت اظهــار داشــت: اگرچــه حــوزه علــم و فنــاوری نیــز 
ــی و … از  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــر حوزه ه ــد دیگ ــه مانن ب
ــاهد  ــا ش ــت و م ــده اس ــر ش ــا متاث ــروس کرون ــیوع وی ش
کاهــش ســطح تعامــات در ســایه ایــن پدیــده هســتیم، 
امــا جامعــه علمــی از همــان ابتــدا تاش کــرد بــا بهره مندی 
از ظرفیــت و توانایی هــای خــود در جهــت مقابلــه و کنتــرل 
ایــن بیمــاری گام بــردارد کــه وجــوه مختلــف ایــن اقدامــات 

ــری منعکــس شــده اســت. ــف خب در بخش هــای مختل

ــت  ــال، نشس ــی س ــاه انتهای ــاله در دو م ــزود: هرس وی اف
سراســری معاونــان بین الملــل را بــا هــدف رایزنــی بــا 
برگــزار  آتــی  همــکاری  برنامه هــای  تدویــن  و  مدیــران 
رعایــت  منظــور  بــه  گذشــته  ســال  امــا  می گردیــد 
را  نشســت  ایــن  نتوانســتیم  بهداشــتی  پروتکل هــای 
برگــزار کنیــم. از ســوی دیگــر، ضــرورت بهره منــدی از 
نظــرات مدیــران بین الملــل در جهــت توســعه و تحکیــم 

ــایه  ــکاری در س ــد هم ــای جدی ــن راه ه ــا و یافت همکاری ه
تحــوالت پدیــد آمــده از شــیوع کوویــد 19 نیــز بــه شــدت 
ــگاه ها  ــب دانش ــاس از جان ــن احس ــد و ای ــاس می ش احس
ــا  بــه مــا نیــز منعکــس می گردیــد؛ از ایــن رو مقــرر شــد ت

ــازی برگــزار شــود. ــه صــورت مج نشســت ب
ــرد:  ــان ک ــل بی ــور بین المل ــوم در ام ــر عل ــام وزی ــم مق قائ
بــا عنایــت بــه اینکــه نشســت بــه صــورت مجــازی برگــزار 
می شــود و همیــن امــر محدودیت هایــی را بــه لحــاظ کیفــی 
و کمــی برگــزاری نشســت بــه دنبــال دارد، دو موضــوع 
اصلــی بــرای ایــن نشســت در دســتور کار قــرار گرفتــه 

اســت.

و  نشســت  پنل هــای  از  یکــی  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــا ســخنرانی وزیــر محتــرم علــوم، روســای تعــدادی از 
دانشــگاه ها و برخــی از ســفرای کشــورهای خارجــی مقیــم 
تهــران، بــه بررســی نحــوه همــکاری و تعامــات علمــی 
خواهنــد  پســاکرونا  و  کنونــی  شــرایط  در  بین المللــی 
پرداخــت و انتظــار مــی رود کــه برنامه هــای جدیــدی را بــرای 

ایــن بخــش از همکاری هــا تعریــف شــود.

دکتــر ســاالر آملــی بــه نحــوه نگهداشــت دانشــجویان 
ــرد  ــاره ک ــا اش ــروس کرون ــیوع وی ــرایط ش ــل در ش بین المل
و گفــت: یکــی از دغدغه هــای مراکــز آمــوزش عالــی در 
شــرایط فعلــی و آینــده، نحــوه تــداوم حضــور دانشــجویان 
ــش  ــی افزای ــذب و حت ــی ج ــور و چگونگ ــل در کش بین المل
ــم  ــر بگویی ــی و بهت ــی آت ــال تحصیل ــجو در س ــذب دانش ج
ایــن رو در نظــر اســت در  از  شــرایط پســاکرونا اســت. 
نشســت پیــش رو و بــا حضــور مســئوالن وزارت علــوم، 
دربــاره ایــن مســاله بــه گفت وگــو و رایزنــی پرداختــه 

ــود. ش
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بین الملــل، تقدیــر از 
دیگــر  از  را  علمــی  تعامــات  حــوزه  در  فعــال  منتخبــان 
برنامه هــای نشســت دانســت و افــزود: در ادامــه برنامــه و 
سیاســت ســال های گذشــته کــه بــا ارزیابــی فعالیت هــای 
علمــی بین المللــی مراکــز آمــوزش عالــی، از دانشــگاه ها 
ــد،  ــر می گردی ــوزه تقدی ــن ح ــر در ای ــگاه های برت و پژوهش
امســال نیــز از دو دانشــگاه، یــک پژوهشــگاه و یــک پــارک 

ــر میشــود. ــر تقدی ــوان مراکــز برت ــاوری بــه عن ــم و فن عل
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