
پژوهشکده سالمت روانی - اجتماعی در دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان ایجاد می شود

بیانیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در محکومیت
بی تدبیری رژیم آل سعود در ایجاد فاجعه منا

عضویت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در اتحادیه 
دانشگاه های منطقه قفقاز

رئوس عملکرد معاونت اداری و مالی 

سومین کارگاه مباحثی در فیزک نظری در دانشگاه

شهید مدنی آذربایجان

   پیام رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مبناسبت آغاز سالتحصیلی 94-95

 دکرت حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

  به مناسبت آغاز سال تحصیلی 95 - 94 پیامی برشح زیر صادر منود : 

» العلم سلطان، من وجده صال و من مل يجده صيل عليه « علم قدرت است، هركس آن را بيابد غلبه 

پيدا خواهد كرد و هر كس به آن دست نيابد، براو غلبه خواهند كرد.  »امام عيل )ع(«

 فروردیــن نویــد بخــش حیــات مجــدد طبیعــت اســت و مهــر رشوع مجــدد جنبــش عظیــم    مجاهــدت 

ــاع مقــدس،  ــه  دف ــا هفت ــی ب ــارن آغــاز ســال تحصیل ــم و معرفــت. و يب شــك تق در مســیر کســب عل

جلــوه هــاي ايــن مجاهــدت را منايــان تــر مــي ســازد.

آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد را بــه دانشــجویان عزیــز، اســاتید فرهیختــه و کارکنــان پــر تــاش دانشــگاه 

تربیــک و تهنیــت عــرض كــرده و از خداونــد رحــان خواســتارم در راه اعتــای فرهنــگ، دانــش پژوهــی 

ــد دانــش و پژوهــش را  ــی، مرزهــای جدی ــی و توانای ــا دانای ــا ب ــد ت ــاری بفرمای ــا را ی ــم مــداری م و عل

درنوردیــده و بــا پیونــد علــم و ایــان، قلــه هــای رفیــع بهــروزی و کامیابــی را فتــح مناییــم.

به عزیزانی كه امسال این دانشگاه را به عنوان محل تحصيل خود انتخاب منوده اند، خري مقدم عرض 

كرده و اميدوارم با همديل و همراهي با مجموعه دانشگاه، مسري رشد و ترقي را به رسعت و سهولت 

بپيايند. 

دکرت حسن ولی زاده

رئیس دانشگاه

سخن نخست:

گستره دولت الکترونیک در انجام 
رسانی  اطالع  عمومی و  خدمات 
داشت  برآن  را  ما  دیجیتال، 
همانند تعدادی از دانشگاه های 
ویژه  الکترونیکی  نشریه  کشور، 
را  ماهه  دو  بصورت  حداقل  ای 
شماره  اولین  لذا  نمائیم،  منتشر 
نشریه الکترونیکی روابط عمومی 
را مشاهده می فرمائید، می دانیم 
مطبوعاتی  تکنیک  لحاظ  به 
اما  نیست  ایراد  از  خالی  فنی  و 
امید است کم کم بتواند بخشی 
از جای خالی حلقه مفقوده ای به 
نام اطالع رسانی را بنحو شایسته 

ای پر کند.
عبارت  فوق  نشریه  محتویات 
دانشگاه،  دستاوردهای  از  است 
پتانسیل  معرفی  عملکردها، 
دانشگاه،  فرهنگی  و  علمی  های 
مصاحبه  علمی،  نخبگان  معرفی 
با اساتید، کارکنان و دانشجویان 
گوناگون  های  عرصه  در  نمونه 
شایستگی  به  بتوان  اهلل  انشا  تا 
فضیلت  و  منزلت  و  شأن  و  نام 
دانشگاهیان عزیز دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان به معرفی بهینه 
پنهان  و  آشکار  های  ظرفیت 

بپردازیم. 
لذا از همه شما عزیزان، معاونین 
محترم، رؤسای محترم دانشکده 
با  داریم  تقاضا  و...  مدیران  ها، 
انعکاس به موقع و مطلوب اخبار، 
دستاوردها و فعالیت ها، ما را در 

این مهم یاری فرمائید
پست الکترونیکی:

 pr@azaruniv.edu:
و یا اتوماسیون اداری راه مطلوبی

 است در ارسال مواد مذکور. 
 مدیر مسئول: مجید فتاح زاده
امور اجرایی: جواد فتاحی



سـال تحصیلی جدید فرا رسـید و مهد علم 
و دانش پذیرای دانشـجویان و دانشـگاهیان 
محترم می باشـد بر آن شـدیم دانشجویان 
محتـرم خصوصـا عزیزانـی کـه بـه تازگـی 
افتخار دانشـجو شـدن پیـدا کرده انـد را با 
یکـی از مراکـز مهم فرهنگی دانشـگاهمان 
آشـنا کنیم، حاج آقا شیر محمدی مسئول 
محترم نهـاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشـگاه است که با محبت و صمیمیت 

پذیـرای ما می باشـد. 
خالصـه ای از گفتگـوی مـا را بـا حـاج آقـا 

شـیر محمـدی مـی خوانید.
حـاج آقا با تشـکر از فرصتی کـه در اختیار 
مـا گذاشـتید، صحبت های مقدماتی شـما 

را می شـنویم.
بسـم اهلل الرحمـن الرحیم، من هم از شـما 
بـه خاطـر اختصـاص ایـن فرصـت بـرای 
نهـاد تشـکر می کنـم، الزم مـی دانم هفته 
دفـاع مقـدس را خدمـت همـه ایثارگـران، 
رزمنـدگان، جانبازان، خانواده معظم شـهدا 
و عمـوم دانشـگاهیان محترم تبریک عرض 
کنـم و گرامـی مـی داریـم یـاد و خاطـره 
حماسـه آفرینـی هـای رزمنـدگان اسـالم 
مقـدس، همچنیـن  دفـاع  در 8 سـال  را 
تبریـک عرض مـی کنم فرارسـیدن سـال 
جدیـد تحصیلـی 95-94 را خدمـت همـه 
اسـاتید، دانشـجویان و کارکنـان دانشـگاه 
شـهید مدنـی آذربایجـان و امیدواریـم کـه 
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در 
دانشـگاه بتوانـد بـه عنـوان یکـی از اجزای 
ایـن دانشـگاه بـه رسـالت واقعـی خـودش 
خـوب عمـل کنـد تـا همگـی بـا وحـدت، 
همدلـی و همزبانـی دانشـگاه را بـه اهداف 
عالیـه خـودش رهنمـون بکنیم انشـا اهلل.

سـوال:  لطفـاً بـرای مـا در مـورد رسـالت و 
اهـداف نهاد در دانشـگاه ها توضیح بدهید؟

جـواب:  مقـام معظم رهبـری تعبیر زیبایی 
در ایـن خصـوص دارنـد ایشـان مجموعـه 

نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاه هـا 
را بماننـد پـدر معنـوی ذکـر مـی فرمایند.

همـان طوری که مـی دانید ما در دانشـگاه 
هـا سـالئق متفاوتـی را شـاهدیم و هنـر و 
کار نهـاد ایـن اسـت کـه در فضایی تـوأم با 
اعتمـاد متقابل بـا همه سـالئق کار کرده و 
امـورات مختلـف را به پیش ببـرد لذا وقتی 
صحبـت از پـدر معنـوی می کنیم شـامل 
کل عناصر دانشـگاه با هر سـلیقه و تفکری 
مـی شود.قشـر جـوان و فرهیخته دانشـجو 
نیازمنـد اسـت در کنـار بحث هـای علمی، 
فضایـی تـوأم بـا معنویـت و محبـت و یک 
فضـای عاطفـی و پرانـرژی داشـته باشـد، 
معموال قشـر دانشـجو بعضأ در حـوزه های 
فکـری و معرفتـی شـبهاتی دارد که باید به 
طـور کارشناسـی حـل شـوند لـذا رسـالت 
اصلـی نهـاد ورود بـه ایـن دو حـوزه و حـل 
مسـائل مربوطـه مـی باشـد و در کل مـی 
تـوان گفت ایجـاد فضـای با نشـاط علمی.

بـرای موفقیـت و اسـتمرار و ارتقـاء وظایف 
نهـاد چـه برنامـه ای دارید؟

نهـاد بـرای رسـیدن به اهـداف خـود نباید 
بطـور جزیـره ای و جداگانـه عمـل نمایـد 
بـرای موفقیـت این بخـش 3 مؤلفـه داریم.

الـف( دانشـجو: دانشـجو بایـد بـه نهـاد و 
توانایـی هـای آن در حـل مسـائل مختلف 
فکـری، معرفتـی، اعتماد داشـته باشـد در 
ایـن راسـتا و در جهـت ایجـاد ایـن اعتماد، 
انشـا اهلل در صدد هستیم شـورای مشورتی 
با حضـور دیدگاه های مختلف دانشـجویی 
را تقویـت کنیـم تا بتوانیم تعامل مناسـبی 

در این راسـتا داشـته باشـیم.
ب( مؤلفـه دوم؛ اسـاتید محترم می باشـند 
کـه بـا اسـتمرار همفکـری و مسـاعدت بـا 
نهـاد، نقـش مهمـی در هدایت امـور دارند.

ج( مؤلفه سـوم؛ مجموعه مدیریتی دانشگاه 
اسـت کـه بـا تعامـل بـا نهـاد و همگرایی و 

همفکـری متقابل، در حل مسـائل مختلف 
همپوشـانی مؤثـر نمایند. بدیهی اسـت که 
همـکاری بدنه مدیریت دانشـگاه و نهاد می 
تواند فضای با نشـاطی برای دانشـجو ایجاد 
کنـد منظـور مـن از فضـای با نشـاط صرفأ 
انجام جشـن های با نشـاط و مفرح مختلف 
در حوزه های دانشـجویی نیست، البته این 
امـور نیز الزم اسـت امـا کافی نیسـت، این 
گونـه کارها اثرات موقت و زودگـذر دارد، به 
اعتقـاد بنده بـرای اینکه بتوانیـم در عرصه 
فرهنگـی موفـق باشـیم و خـدای ناکـرده 
دانشـجویان مـا دچارآسـیب هـای مختلف 
نشـوند تنهاراهـکار، ایجـاد فضای با نشـاط 
علمـی اسـت چـون با بـودن نشـاط علمی 
انـرژی در مسـیر خودش مصرف می شـود، 
نشـاط علمی در جوانان مـا امید به آینده را 
بیشـتر می کند، نشـاط علمی لذت درونی 
ایجـاد مـی کنـد و در نتیجـه با بـودن امید 
بـه آینده و لذت درونی، نشـاط واقعی اتفاق 

خواهـد افتاد.

و سخن پایانی؟
سـخن آخـر اینکـه نهاد مـی خواهـد باری 
از دوش دانشـگاه بـردارد نـه ایـن کـه باری 
باشـد بـر دوش دانشـگاه، لـذا بـا همـکاری 
صمیمانـه و مجدانـه بـا ریاسـت محتـرم 
دانشـگاه، هیـأت رئیسـه و تعامـل بـا همه 
عزیـزان، تـالش مـی کند، فضایی با نشـاط 
و آرام علمـی - فرهنگـی ایجـاد نمایـد و به 
همـه همـکاران در دانشـگاه اعم از اسـاتید، 

دانشـجویان و کارکنـان این نکتـه را عرض 
بکنـم که مجموعـه نهـاد نمایندگی مقام 
معظـم رهبـری در دانشـگاه متعلـق بـه 

اسـت. همه 
بـا تشـکر از فرصتـی کـه در اختیـار مـا 
قـرار دادید، امیـدورارم در تحقـق اهداف 
دانشـگاه و فرمایشان مقام معظم رهبری 

در ایـن خصـوص، موفـق و مؤید باشـید.

در ایـن نشسـت مشـترک یـک روزه دکتـر 
حسـن ولـی زاده، رئیـس دانشـگاه، ضمـن 
گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهید بزرگوار، 
آیـت ا.. مدنـی با معرفـی اجمالی دانشـگاه 
شـهید مدنـی آذربایجـان  و بـا اشـاره بـه 
پتانسـیل و توانمندی های کشـور عزیزمان 
و کسـب رتبـه 16 در تولیـد علـم توسـط 

دانشـگاه های ایـران در دنیا، اظهار داشـت: 
مـا در کاربـردی نمـودن علـم و در واقـع 
کاربسـت علـم، مشـکالتی داریـم و بایـد با 
جدیـت بکوشـیم تـا علـوم کاربـردی را در 
خدمـت حـل مشـکالت اجتماعـی نظیـر 

معضـل اعتیـاد قـرار دهیم.

دکتـر ولـی زاده بـه اقدامات صـورت گرفته 
بـه منظـور تبیین جایگاه دانشـگاه شـهید 
مدنـی آذربایجـان در خصـوص همـکاری 
شـورای هماهنگی مبـارزه با مـواد مخدر با 
اسـتانداری آذربایجان شـرقی اشاره نموده و 
اظهـار امیدواری نمود همایـش ملی مبارزه 
بـا مواد مخـدر بطور سـالیانه برگـزار گردد.

شـورای  پژوهشـی  علمـی  کمیتـه  دبیـر 
هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان 
آذربایجـان شـرقی در پایـان سـخنان خود 
از زحمـات دکتر جبارزاده اسـتاندار محترم 
آذربایجان شـرقی و سـردار نصرتی مشـاور 

عالـی ایشـان تقدیـر و تشـکر نمود.
سـردار نصرتـی مشـاور عالـی اسـتاندار و 
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد 
مخدر اسـتان، دیگر سـخنران این نشست، 
ضمن تقدیر از نقش فعال دانشـگاه شـهید 
در  دانشـگاه  رئیـس  و  آذربایجـان  مدنـی 
هدایـت کمیته علمی و پژوهشـی شـورای 
هماهنگـی مبارزه با مـواد مخدر اسـتان، از 
ایجـاد پژوهشـکده روانی اجتماعـی در این 
دانشـگاه در خصـوص مقوله مبـارزه با مواد 

مخـدر اسـتقبال نمود.
سـردار نصرتـی مـواد مخدر را جـزو دغدغه 
هـای اصلـی مـردم برشـمرد کـه موجـب 
تحمیل سـنگین ترین هزینه هـای جبران 

ناپذیـر می شـود.
دکتـر عبادیان، مدیـر کل دفتر تحقیقات و 
آمـوزش مـواد مخدر ریاسـت جمهوری نیز 

در سـخنانی گفـت: برای ریشـه کن کردن 
معضـل اعتیـاد در نهـاد ریاسـت جمهوری 
سـتادی بـه نام سـتاد مبارزه با مـواد مخدر 
تشـکیل شـده که رئیس آن رئیس جمهور 
و دبیـر ایـن سـتاد وزیر کشـور و هدف این 
سـتاد مقابلـه ، پیشـگیری و آمـوزش  و 
تحقیقـات اسـت که با کمـک مراکز علمی 
و تحقیقاتی، اسـاتید دانشگاهی در کل دنیا 

کار هـای انجـام شـده را در ایـن خصـوص 
مطالعـه و رصد نموده و آن را بومی سـازی 
کـرده و در رفـع این مشـکل اجتماعی کار 

هـای پژوهشـی انجام مـی دهند.
دکتـر عبادیـان راهـکار ایـن معضـل را بـا 
تکیه بر کار های تحقیقاتی که دانشـمندان 
دانشـگاهی انجام می دهند دانسته و افزود: 
ایـن کار یـک فرد نیسـت بلکه تمـام مردم 
و ارگان ها و دانشـگاهیان دسـت به دسـت 
هـم داده و در دولـت یازدهـم همچنان که 
از عهده مشـکل بزرگ تحریم و هسـته ای 
بـر آمد بـا همیاری هم، انشـا ا... این معضل 

را نیـز حل خواهیـم کرد.
وی از ایجاد پژوهشـکده روانی اجتماعی در 
دانشـگاه اسـتقبال نمـوده و افـزود: با ایجاد 
این پژوهشـکده در دانشـگاه شـهید مدنی 
آذربایجان، اسـتان آذربایجان شـرقی بتواند 
از عهـده ایـن کار برآمـده و بـا برنامه ریزی 
در پنـج سـال آینـده مـی تـوان الگـو های 
خوبـی ارائـه داد و بـا اسـتفاده از سیسـتم 
بیـن رشـته ای و توانمنـدی هـای جامعـه 
دانشـگاهی در حـل معضـالت اجتماعـی 
علـی الخصـوص مشـکل اعتیـاد گام های 

برداشـت. مهمی 
در ادامه این نشسـت رؤسـای دانشگاه های 
اسـتان نقطـه نظـرات خـود را در خصوص 

موارد مطرح شـده ارائـه نمودند.

پایـان بخش ایـن مراسـم، غبار روبـی مزار 
شـهید گمنـام و تجدیـد میثـاق بـا آرمان 

هـای امـام)ره( و شـهدا بود.

گفتگو با حجت االسالم والمسلمین اسداهلل شیرمحمدی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه متعلق به همه است.
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نشست مشرتک رؤسای دانشگاه های استان با مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



حـج ابراهیمـی بـا شـکوه تریـن مظهـر 
سراسـر  مسـلمانان  نمایـی  قـدرت 
کشـورهاي اسـالمي اسـت کـه بـا رنگ 
هـا و نژادهـا و ملیـت هـای مختلـف، با 
مهمانـي در حرم امن الهـي، بزرگ ترین 

جلـوه وحدت و تمسـک بـه حبل متین 
الهـی را بـراي جهانیـان عرضه مـي کنند.

با تاسـف فراوان،در مراسـم حج امسـال، 
سـوء مدیریـت و بی تدبیری مسـئولین 
دولـت سـعودی، موجـب شـد حرمـت 
خانه خدا و مهمانان گرانقدرش شکسـته 
شـود و حاجیـان بیـت اهلل الحـرام، بـي 
گنـاه و مظلـوم در منـا قربانـي گردنـد 
و لکـه ننـگ بـي حرمتـي بـه مهمانـان 
آسـتان الهـي تـا ابد بـراي آل سـعود در 

صحنـه تاریـخ ثبت شـود. 
 مـا دانشـگاهیان دانشـگاه شـهید مدني 

آذربایجان با تسـلیت ایـن فاجعه عظیم 
به  سـاحت مقـدس حضرت  امـام زمان 
)ع( ، مقـام عظمـاي والیت، امت اسـالم، 
مـردم مسـلمان و والیی ایـران و به ویژه 
خانواده هـای داغـدار، از بـارگاه خداونـد 
منـان آرزوي غفـران واسـعه الهـي براي 
جـان باختـگان و شـفاي عاجـل بـراي 
بـراي  بردبـاري  و  صبـر  و  مجروحیـن 
مسـئلت   عزیـزان  ایـن  هـاي  خانـواده 
نمـوده و از تمامـی سـازمان های جهانی 
و حقوق بشـر، متفکـران، آزادی خواهان 
و مجامع دانشـگاهی انتظار داریم نسبت 

بـه پیگیـري علـل واقعـي ایـن فاجعـه 
اسـفناک، و  سرنوشـت همـه مفقودیـن 
آن، حسـاس بوده و تا حصول نتایج الزم 
دسـت از پرسشـگری و مطالبه برندارند.                                                                                                                           

دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان 

و  آموزشی  معاون  ایمانپور،  دکترمنصور 
ممیزه  هیأت  دبیر  و  تکمیلی  تحصیالت 
دانشگاه در گفتگوی کوتاهی  با روابط عمومی 
نتایج دومین و سومین  جلسه هیأت ممیزه 
اعالم  به شرح زیر  را  دانشگاه در سال جاری 

نمود.
احمدیان  سید  مسعود  سید  دکتر  ارتقاء   
از  شیمی  آموزشی  گروه  علمی  هیأت  عضو 
ارتقاء  به دانشیاری،  یاری  مرتبه علمی استاد 
دکتر قربانعلی حقیقت دوست بناب عضو 
از  آموزشی ریاضی محض  هیأت علمی گروه 
ارتقاء  به دانشیاری،  یاری  مرتبه علمی استاد 
هیأت  عضو  روادانق  نجفی  سجاد  دکتر 
علمی  مرتبه  از  برق  آموزشی  گروه  علمی 
مسعود  ارتقاء  دانشیاری،   به  یاری  استاد 
گروه  علمی  هیأت  عضو  مغانجوقی  اکبری 
آموزشی فیزیک از مرتبه علمی مربی به استاد 

یاری،موافقت به عمل آمد.
عضو  متقی،  مقدم  امیر  دکتر  ارتقاء  ضمنأ 
هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی 
دانشگاه از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری 
از مصوبات اخیر هیأت ممیزه دانشگاه می باشد

بیانیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در محکومیت بی تدبیری رژیم آل سعود و ایجاد فاجعه اسفناک منا

از  آذربایجان  مدنی  دانشگاه شهید  رئیس 
دانشگاه  اتحادیه  در  دانشگاه  این  عضویت 
در  گفت:  و  داد  خبر  قفقاز  منطقه  های 
های  دانشگاه  رؤسای  اجالس  پنجمین 
مدنی  شهید  دانشگاه  قفقاز،  منطقه 
به  الحاقی  پروتکل  امضای  با  آذربایجان 

عضویت این اتحادیه در آمد.
دکتر حسن ولی زاده، افزود: همچنین در 
نامه همکاری های  این اجالس دو تفاهم 
علمی و پژوهشی مشترک ما بین دانشگاه 
های  دانشگاه  و  آذربایجان  مدنی  شهید 
وی  شد.  منعقد  ترکیه  موالنای  و  سیرت 
تصریح کرد: این تفاهم نامه ها در راستای 
گسترش روابط علمی و پژوهشی و تحقق 
سیاست های ابالغی وزارت علوم، تحقیقات 

بین  برای  تالش  خصوص  در  فناوری  و 
المللی شدن دانشگاه ها منعقد گردید. وی 
افزود: اجالس پنجم رؤسای دانشگاه های 
منطقه قفقاز با حضور 70 رئیس دانشگاه از 

کشور های منطقه قفقاز به میزبانی دانشگاه 
تبریز و در سه محور اصلی با موضوعات« 
نهادینه نمودن مدیریت آموزش مدرن در 
دانشگاهی«،  های  سیستم  توسعه  جهت 
مدارک  ارزیابی  معضالت  بررسی   «

دانشگاهی بین دانشگاه های عضو اتحادیه« 
و »راهکارهای موجود و همچنین بررسی 
اهدای  و  واگیردار  های  بیماری  مشکالت 
برگزار  منطقه  های  کشور  مابین  عضو« 

گردید.
گفتنی است اتحادیه دانشگاه های منطقه 
با  منطقه  کشور   14 از  عضو   82 قفقاز 
اهداف تسهیل تبادل استاد و دانشجو، انجام 
مشترک،  آموزشی  و  پژوهشی  های  طرح 
دور  راه  از  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
های  همایش  برپایی  مشترک،  صورت  به 
علمی مشترک و نیز تسهیل حضور اساتید 
در همایش های علمی مشترک در کشور 
ترکیه از سال 2009 میالدی فعالیت خود 

را آغاز کرده است.

عضویت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز

دکتـر علـی عجمـی،  معـاون پژوهـش و 
فنـاوری دانشـگاه از برگزاری  اولین جلسـه 
سـتاد مرکـزی علـوم و فنـاوری شـناختی 
اسـتان در پردیـس تبریـز دانشـگاه شـهید 
اعضـاي  حضـور   بـا  آذربایجـان  مدنـی 
شـوراي مرکـزي سـتاد و مدیـر کل دفتـر 
آمـوزش و پژوهـش اسـتانداری آذربایجـان 
شـرقی خبـر داد.  وی اظهـار داشـت: در 
اولیـن جلسـه آییـن نامـه سـتاد مرکـزی 
و عناویـن کمیتـه هـای تخصصـی مـورد 
بررسـی  و تصویـب قرار گرفـت و همچنین 
عضـو  چلبیانلـو،  دکتـر  جلسـه  ادامـه  در 
هیـات علمـی گـروه روانشناسـی دانشـگاه 
شـهید مدنـی آذربایجـان  بـه عنـوان دبیر 
سـتاد مرکـزی و دانشـگاه شـهید مدنـی 
آذربایجـان نیـز  بعنـوان مسـئول دبیرخانه 

سـتاد انتخـاب شـد.
هـاي  فنـاوري  و  علـوم  اسـت  گفتنـی 
رشـته  در  جدیـد  حـوزه  یـک  شـناختي 
روانشناسـي اسـت کـه در تعامـل بـا سـایر 
نانوتکنولـوژي،  شـامل  نویـن  رشـته هاي 
در  اطالعـات  فنـاوري  و  بیوتکنولـوژي 
 NBIC مجمـوع  شـاخه اي را بـا عنـوان
تشـکیل داده انـد و در قالـب تالشـي بیـن 
رشـته اي بـه فهـم عملکـرد ذهـن انسـان 
کمـک مـي کنـد. ایـن رشـته بـر توانایـي 
هایـي ماننـد اسـتدالل، ادراک، حافظـه ، 
آگاهـي، هیجـان، توجـه، قضـاوت، کنتـرل 
حرکتـي، و ارتبـاط بیـن این اجـزا متمرکز 

شـده اسـت.
اعضـای شـورای مرکـزی  سـتاد علـوم و 
فناوری شـناختی که به پیشـنهاد دانشـگاه 
شـهید مدنـی آذربایجان بـرای اولین بار در 

اسـتان تشـکیل شـده اسـت، عبارتند از:
1. مهنـدس تقي پاکزاد، معـاون مدیریت و 
توسـعه منابع انسانی اسـتانداری آذربایجان 

شرقی 
2. دکتـر علـي جهانگیري، مدیـر کل دفتر 
آمـوزش و پژوهـش اسـتانداری آذربایجـان 

قی  شر
3. دکتـر علـي عجمـي، معـاون پژوهـش و 
فنـاوری دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان

4. دکتـر غالمرضـا چلبیانلـو، عضـو هیـات 
علمـی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان

ــات  ــو هی ــو ، عض ــز آیرمل ــر هرم 5. دکت
ــز ــوم پزشــکی تبری ــه علــ علمــی دانشگـ

6. دکتـر مهـدي فرهـودي ، عضـو هیـات 
علمـی دانشـــــگاه علـوم پزشـکی تبریـز

7. دکتـر علیرضـا فرنـام عضو هیـات علمی 
دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز

8. دکتـر سـید محمـود طباطبایـي، عضـو 
هیـات علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی تبریـز

هیـات  عضـو  موسـي شمسـي،  دکتـر   .9
سـهند صنعتـی  دانشـگاه  علمـی 

عضـو  نـژاد،  ابراهیـم  حسـین  دکتـر   .10
سـهند صنعتـی  دانشـگاه  علمـی  هیـات 

11. دکتر میر هادي سـید عربي        عضو 
هیات علمی دانشگاه تبریز

12. دکتـر عباس بخشـي پـور، عضو هیات 
علمی دانشـگاه تبریز

هیـات  عضـو  سـرباز،  یاشـار  دکتـر   -13
تبریـز سراسـری  دانشـگاه  علمـی 

14- دکتـر رضـا عبدي، عضـو هیات علمی 
دانشگاه شـهید مدنی آذربایجان

15. دکتـر مهـدي هاشـم زاده عضـو هیات 
علمی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان

اولیـن کنفرانـس ملـی محاسـبات توزیعـی و پـردازش داده هـای 
بزرگ )DCBDP2015( با حضور محققان، اسـاتید و دانشـجویان 
از سراسـر کشـور در دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان برگزار گردید. 
دکتـر مهـدی هاشـم زاده، دبیـر اجرایـی ایـن کنفرانس گفـت: این 
کنفرانـس  در زمینه های تخصصی محاسـبات توزیعـی و داده های 
بـزرگ در حـوزه مهندسـی کامپیوتـر و بـا هـدف گسـترش دانـش 
در موضوعـات مرتبـط و ایجـاد محیطـی علمـی و فنی جهـت ارائه 
آخرین دسـتاورد های علمی پژوهشـی، تبـادل اطالعات و همچنین 
آشـنایی با مسـائل و دسـتاورد های روز این حوزه بر پا شـده اسـت. 
وی افزود: در این کنفرانس محققانی از سراسـر کشـور آخرین یافته 
هـای خـود را در قالـب مقاالت علمـی در دو بخش مقـاالت عادی و 

پوسـتر ارائه  نمودند. 

محـور هـا و موضوعـات اصلـی کنفرانـس در زمینـه سیسـتم هـای 
توزیـع شـده و محاسـبات، پـردازش داده های بزرگ، تحلیل شـبکه 
هـای اجتماعی، بینایی ماشـین توزیع شـده بـوده که در این راسـتا 
تعداد 65 مقاله از بین مقاالت ارسـالی، توسـط داوران کمیته علمی 
انتخـاب و در قالـب شـش نشسـت جداگانـه بـه صـورت شـفاهی و 
پوسـتری ارائـه گردید. در حاشـیه کنفرانس شـش کارگاه تخصصی 
بـا موضـوع های مرتبط شـامل آشـنایی بـا ابزار های تحلیل شـبکه 
هـای اجتماعی، داده کاوی،  شـبیه سـازی شـبکه هـای کامپیوتری 
ومخابراتـی و آشـنایی بـا متـن کاوی در MATLAB برگزار شـد. 
همچنیـن آقایـان دکتـر اسـد پور و دکتـر یزدانـی دو تن از اسـاتید 
دانشـگاه تهـران بـه ارائـه سـخنرانی کلیدی بـا موضوعـات »چالش 
هـای تحلیـل داده کاوی در شـبکه هـای اجتماعی فارسـی زبان« و 

»رایانـش ابـری، ضـرورت هـا و چالش هـا« پرداختند.

ایجاد  دبیرخانه ستاد مرکزی علوم شناختی 
آذربایجان شرقی در دانشگاه شهید مدنی

برگزاری اولین کنفرانس ملی پردازش داده های بزرگ در دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان 
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دکترمنصور ایمانپور، معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه، نتایج دومین وسومین 

جلسه هیأت ممیزه دانشگاه را اعالم نمود



اکبر)ع(،  علی  هفتمین جشنواره حضرت  در 
علی رضاوند، دانشجوی دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان به عنوان جوان برتر ادبیات استان 

آذربایجان شرقی انتخاب گردید.
روابط عمومی دانشگاه، مدیر کل  به گزارش 
این  در  شرقی  آذربایجان  جوانان  و  ورزش 
معرفی  و  شناخت  منظور  به  گفت:  مراسم 
جوانان،  حوزه  در  موفق  و  برتر  های  چهره 
در  اخیر  سال  دو  امتیازات  و  ها  مقام  کسب 
مسابقات و جشنواره های استانی، منطقه ای، 
ملی و بین المللی مبنای بررسی و ارزیابی در 

جشنواره قرار گرفته شد.
گفتنی است این جشنواره در محورهای جوان 
و قرآن ، طلبه جوان، جوان و طنز وادبیات، 
و  جوان  جوان،  فیلم  آفرینی،  کار  و  جوان 
موسیقی، کشاورزی و روستایی جوان، جوان 
و  علم  و  جوان  فیلم،  و  نمایشی  هنرهای  و 
فناوری و پژوهش، جوان و رسانه )خبرنگاران 
جوان(، جوان و فعالیت های اجتماعی، جوان 
و هنرهای تجسمی و صنایع دستی، ورزشکار 
های  توانایی  با  جوان  جوان،  سرباز  جوان، 
جوان  امدادگر،  جوان  معلول(،  )جوان  خاص 
در  برتر  جوان  جوان،  مددجوی  آموز،  دانش 
و  شهری  مدیریت  و  شهری  مسایل  عرصه 
جوان   33 و  برگزار  مخترع  و  مبتکر  جوان 
که  اند  شده  معرفی  شرقی  آذربایجان  نمونه 
علی رضاوند، دانشجوی رشته زبان و ادبیات 
آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه  انگلیسی 
ادبیات  برتر  “جوان  عنوان  کسب  به  موفق 

استان آذربایجان شرقی” شد.
تکواندوی  تیم  عمومی،  روابط  گزارش  به 
دانشجویان پسر دانشگاه در مسابقات قهرمانی 
دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور موفق 

به کسب مقام نخست تیمی شد.

در این مسابقات که به میزبانی دانشگاه بین 
المللی امام خمینی قزوین برگزار گردید تیم 
آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه  دانشجویان 
دانشگاه  ورزشی  تاریخ  در  بار  نخستین  برای 
توانستند مقام قهرمانی تیمی را کسب نمایند.

دانشگاه:  دانشجویان  تکواندوی  تیم  اسامی 
چهارم(  وزن  انفرادی  ذاکری)قهرمان  مجید 
انفرادی وزن ششم(  - رضا شکرزاده)قهرمان 
)نائب قهرمان وزن پنجم(  اکبر  -  سینا پور 
دوم(  وزن  قهرمانی  نایب   ( محمدی  ناصر   -
- حمید نوروزی) مقام سومی وزن هفتم( - 

علیرضا عشایری)مقام سوم وزن هشتم(.
دانشجویان  تکواندوی  تیم  است:  گفتنی 
به  مسابقات  این  به  اعزام  از  پیش  دانشگاه 
مدت یکسال با مربیگری جعفر جعفری، زیر 
نظر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در اردوی 

آمادگی بسر می بردند.

قهرمانی تیم تکواندوی دانشگاه 
در مسابقات قهرمانی دانشجویان 

دانشگاه های سراسر کشور

در آئین افتتاحیه این سمینار دکتر حسن 
ولی زاده، رئیس دانشگاه در سخنان کوتاهی 
به نقش بی بدیل حوزه های نظری در علوم 
و  نموده  اشاره  فیزیک  علم  پایه، خصوصا 
افزود: در عصر کنونی بسیاری از پیشرفت 
ها و موفقیت های مملکت ما در زمینه های 
مختلف مدیون دانش و علوم نظری است و 

پایه و بنیان پژوهش های کاربردی محسوب 
می شود.

دکتر علی عجمی، معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه در این سمینار درسخنان کوتاهی 
بازده چنین سمینارهایی در  به اهمیت و 
انسجام و هماهنگی علمی بین دانشگاه ها 
واساتید و پژوهشگران اشاره نموده و آن را 
در بسط و توسعه علمی دانشگاه ها امری 

ضروری دانست.
سمینار  اقدم،دبیراین  رضایی  عادل  دکتر 
ضمن خیر مقدم گویی به میهمانان به ارائه 
گزارشی از روند اجرایی سمینار از سال 90 

تا کنون پرداخت.
در این سمینار بیش از 80 شرکت کننده از 

دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه کوچ 
دانشگاه  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  ترکیه، 
صنعتی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه 
دانشگاه  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  ارومیه، 
صنعتی  دانشگاه  تبریز،  دانشگاه  اراک، 
آذربایجان،  مدنی  شهید  دانشگاه  سهند، 
آزاد  دانشگاه  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه 
نوشیروان  صنعتی  مهاباد،دانشگاه  اسالمی 
بابل پژوهشگاه دانش های بنیادی به همراه 
دانشجویان  و  عالقمندان  و  پژوهشگران 
مدت  به  آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه 
( شرکت  ماه  شهریور  )10الی12  روز  سه 

داشتند.
دکتر رضایی اقدم در حاشیه برگزاری این 

کارگاه در گفت و گو با روابط عمومی اظهار 
داشت: مباحث کارگاه در زمینه های فیزیک 
انرژی های باال، کیهان شناسی - گرانش و 
نظریه میدانها - ریاضی فیزیک به مدرسی 
دکتر محمد خرمی از دانشگاه الزهراء، دکتر 
محمد مهدی شیخ جباری و دکتر یاسمن 
فرزان از پژوهشگاه دانش های بنیادی، دکتر 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  قدسی  احمد 
وسخنرانی تخصصی 17 سخنران برگزارو 

به تبادل اطالعات و ایده های نو پرداختند.
این  اجرایی  کمیته  اعضای  است:  گفتنی 
فرهاد  اقبالی،  علی  دکتر  آقایان  را  کارگاه 
عطارزاده،  راستکار، محمد  علیرضا  دارابی، 
بشیر مجاوری و خانم مهندس وحیده کاظم 

لو تشکیل می دادند.
انجمن  روزه  سه  کارگاه  این  برگزاری  در 
فیزیک ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی 
با دانشگاه  و دانشگاه پیام نور مرکز تبریز 

شهید مدنی آذربایجان همکاری داشتند.
 این سمینار و کارگاه ؛ سومین کارگاهی 
است که از سال 90  با همکاری دانشکده 
علوم پایه و گروه آموزشی فیزیک به میزبانی 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.

ــگاه  ــیمی دانش ــروه ش ــگران گ پژوهش
ــن کار  ــان در ای ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــن  ــی گراف ــاط کوانتوم ــی از نق پژوهش
ــو  ــرف نان ــوان مع ــه عن ــده ب ــالح ش اص
کاتالیســتی جهــت ســنتز ترکیبــات 
طبــق  انــد.  کــرده  اســتفاده  آزو 
ــو  ــن نان ــتفاده از ای ــل، اس ــج حاص نتای
ــه  ــر ب ــده منج ــالح ش ــاختارهای اص س
ــات  ــد ترکیب ــدن روش تولی ــه ش بهین
ــه در  ــن صــورت ک آزو شــده اســت بدی
ــرف  ــا ص ــاه و ب ــان کوت ــدت زم ــک م ی
حداقــل هزینــه، راندمــان بســیار باالتری 
از محصــوالت در شــرایط ســبز بدســت 

ــت. ــده اس آم
 رنگهــای آزو )azo deys( ترکیباتــی 
بــا پایــداری بــاالی مکانیکــی و حرارتــی 
هســتند کــه بــه طــور گســترده در 
صنایــع رنــگ و نســاجی بــه کار گرفتــه 
مــی شــوند همچنیــن از ایــن ترکیبــات 

ــه  ــر ب ــای منحص ــی ه ــل ویژگ ــه دلی ب
ــت داروســازی  ــرد ســاختاری در صنع ف
نیــز بــه عنــوان حامــل دارویــی اســتفاده 

شــده اســت. 
 Deysــه ــن تحقیقــات در مجل ــج ای نتای
ــال  ــد  113، س and Pigments   جل
ــاپ  ــه چ ــات 528-522 ب 2015، صفح

رســیده اســت. 
گفتنــی اســت : پروفســور حســن ولــی 
ــی،  ــد رضای ــم محم ــر رحی زاده و دکت
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید 
ــعیده نورشــرق و  ــی آذربایجــان، س مدن
اشــکان شــمالی بــه عنــوان دانشــجو در 

ــد. ــن مطالعــات همــکاری داشــته ان ای

ارایه روش جدید برای تهیه رنگهای آزوی صنعتی توسط 
پژوهشگران گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

انتخاب دانشجوی دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان به عنوان جوان 

برتر استان آذربایجان شرقی
سومین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید .

ــه  ــم نام ــتای تفاه ــت در راس ــن نشس ای
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــن دانش ــده بی منعق
ــا ؛  ــس BBCA ایتالی ــان و آژان آذربایج
ــاون  ــی مع ــی عجم ــور دکترعل ــا حض ب
فــرزاد  دکتــر  فنــاوری،  و  پژوهشــی 
سلحشــور رئیــس گــروه همــکاری هــای 
علمــی و بیــن المللــی، دکترپریســا لطف 
ــکده  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض اله
کشــاورزی و فرانچســکا مارینــی و میتــو 
BBCAدر  آژانــس  محققــان  آوگــه 
محــل دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 

برگزارگردیــد.
 گــزارش روابــط عمومــی حاکیســت 
ــک  ــده ی ــه منعق ــم نام ــاس تفاه : براس
ــرل  ــی در خصــوص کنت ــروژه تحقیقات پ
ــکاری  ــا هم ــرز ب ــای ه ــف ه ــک عل بیولوژی

ــر لطــف الهــی و اســاتید دانشــکده  دکت
ــال  ــس در ح ــان آژان ــاورزی و محقق کش
انجــام مــی باشــد کــه حضــور محققــان 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  در  آژانــس 
آذربایجــان در راســتای اجــرای ایــن پروژه 

ــی اســت.  تحقیقات

نشست حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
)BBCA( با نمایندگان آژانس بیوتکنولوژی و کنترل بیولوژیکی ایتالیا

بمناســبت هفتــه دفــاع مقــدس ؛ هیــات 
رئیســه دانشــگاه بــا دو تــن از کارمنــدان 
پرتــالش دانشــگاه )خانــواده معظــم 
شــهدا(؛ آقایــان مهــدی رعنــای رئــوف و 
محمــد علــی راثــی دیــدار نمــود. دکتــر 
ــه  ــا ب ــن دیداره ــی زاده در ای ــن ول حس
تــداوم راه روشــن شــهدا  تاکیــد نمــوده 
ــور  ــود در کش ــت موج ــی و امنی و زندگ
را مرهــون حماســه هــا و جانفشــانیهای 

ــت . ــان دانس ــهدای عزیزم ــدی ش ــیج کارمن ــی بس ــت سیاس در نشس
ــو  ــین بهارل ــاج حس ــز ، ح ــگاه نی دانش
ــاع  یکــی از فرماندهــان رشــید دوران دف
ــا برشــمردن حماســه هــای  مقــدس ؛ ب
رزمنــدگان اســالم و یــادآوری بخشــی از 
خصوصیــات اخالقــی و معنــوی آنهــا  بــه 
ذکــر خاطــرات باشــکوهی از ایــن دوران 

ــت . پرداخ

ــزی هــای  ــه ری ــق برنام همچنیــن مطاب
قبلــی توســط  شــورای اداری اســتان 
آذربایجــان شــرقی ، هیــات رئیســه 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ، 
عصــر روز ســه شــنبه 6 مهــر مــاه بــا دو 
ــران  در  ــهدا و ایثارگ ــواده معظــم ش خان

ــد. ــدار نمودن ــز دی تبری
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برنامه های دانشگاه در هفته دفاع مقدس، دیدار با خانواده معظم شهدا ، نشست سیاسی بسیج کارمندی



دکتـر حسـن ولـی زاده ، رئیـس دانشـگاه 
در بازدیـد از اماکـن تربیت بدنی دانشـگاه 
، در گفتگویـی کوتـاه بـا روابـط عمومـی 
دانشـگاه ،بـا عنایـت بـه واگـذاری امتیـاز 
میزبانـی سـومین المپیـاد ورزش همگانی 
دانشـجویان سراسـر کشـور از طـرف اداره 
کل تربیـت بدنـی وزارت علـوم، تحقیقات 
مدنـی  شـهید  دانشـگاه  بـه  فنـاوری  و 
آذربایجـان ضمن اظهـار رضایـت و تقدیر 
از جدیـت وتالشـهای پیگیـر مدیریـت و 
کارکنان تربیت بدنی دانشـگاه با اشـاره بر 
توسـعه ورزش همگانی و کسب مقام های 
قهرمانـی متعدد منطقه ای و کشـوری در 
سـال تحصیلی گذشـته ، بر اهمیت و لزوم 
تهیـه و تنظیم برنامـه اجرایی بـرای آماده 
سـازی همـه جانبه و مشـارکت حداکثری 
دانشـگاه برای میزبانی شایسـته و افزایش 
سـطح رضایتمندی ورزشـکاران، مربیان و 
سرپرسـتان شـرکت کننده در ایـن رویداد 

مهـم ورزشـی دانشـجویی تاکیـد کرد.

به مناسبت  شروع ترم جدید تحصیلی :   بازدید رئیس دانشگاه از اماکن ورزشی مدیریت تربیت

دانشــگاه  اطالعــات  فنــاوری  مدیــر 
شــهید مدنــی آذربایجــان در گفتگــوی 
ــام  ــات انج ــه اقدام ــا ب ــا م ــی ب کوتاه
ــاه  ــش م ــز در ش ــن مرک ــط ای ــده توس ش
اول ســال جــاری اشــاره نمــود، ضمــن 
تقدیــر و تشــکر از ایشــان و کارشناســان 
پــر تــالش شــاغل در مرکــز محاســبات 
ــورد  ــب م ــوس مطال ــه رئ ــگاه ب دانش

ــم. اشــاره ایشــان مــی پردازی
اهــم اقدامــات مرکــز فنــاوری اطالعــات 

در 6 ماهــه اول 94 
ــه  ــد دانشــگاه ب ــای بان ــش پهن 1-افزای

100MBPS
کامپیوتــری  شــبکه  انــدازی  2-راه 

زبــان البراتــوار 

3-توســعه شــبکه وایرلــس خوابگاهــی 
ــی  ــه خوابگاه ــاختمان از مجموع 3 س

الزهــرا
ســرور  بنــدی   RAID 4-اصــالح 
ــتم  ــای سیس ــیون اداری و ارتق اتوماس
عامــل و بانــک اطالعاتــی مربوطــه

5-ایجــاد ســرور دوم اتوماســیون اداری 
بمنظــور جایگزینــی در مواقــع ضــروری

6-نصــب ســامانه پرســنلی و احــکام و 
ــی  کارگزین

مدیریــت وب ســایت  و  7-میزبانــی 
ــده در  ــزار ش ــی برگ ــس علم 4 کنفران

ــگاه  دانش
8-راه انــدازی ســرور و انتقــال میزبانــی 
ــگاه  ــریات و آزمایش ــای نش ــامانه ه س

ــزی مرک
ــی و  ــت آموزش ــا معاون ــکاری ب 9-هم
دانشــجویی در راه انــدازی ســامانه ثبــت 

نــام پذیرفتــه شــدگان کنکور سراســری 
و تــرم تابســتان 

10اخــذ نمــاد اعتمــاد از وزارت صنعــت 
ــایتها و  ــرای وب س ــارت ب ــدن و تج مع

اهم اقدامات مرکز فناوری اطالعات در 
6 ماهه اول 94

شهریورماه هرسال ؛ و خصوصا  زمانی که بتدریج 
به آغاز سال جدید تحصیلی نزدیک میشویم 
جنب و جوش شدیدی را در واحدهای مختلف 
دانشگاه شاهدیم وهمگی با همت و سختکوشی 
وصف نشدنی مشغول آماده سازی دانشگاه برای 
ورود به سال جدید تحصیلی میشوندیکی از این 
بخشها ؛ معاونت اداری و مالی دانشگاه است 
که در چندین نقطه از محوطه دانشگاه  پروژه 
های مختلف عمرانی-تاسیساتی و..را با جدیت 
فراوانی دنبال میکند . روابط عمومی دانشگاه ؛ 
دکتر ناصرآقازاده معاون اداری و مالی دانشگاه را 
در بازدید از کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده 

فنی و مهندسی؛ همراهی می نماید .
 گزارش مختصری از این بازدید را بخوانید: دکتر 
آقازاده در آستانه بازگشایی دانشگاه و شروع ترم 
آموزشی جدید با حضور در کارگاه های دانشکده 
فنی ؛ ضمن بازدید از کارگاه ها و آزمایشگاه های 
دانشکده فنی و مهندسی در گفتگوی کوتاهی 

با ما کفت : تاکید ریاست محترم دانشگاه بر 
افزایش و ارتقای بهینه کیفیت آموزش است 
درتحقق این هدف ؛ کارگاهها وآزمایشگاهها 
نقش بسیار مهمی در تربیت متخصصین در 
رشته های مختلف  و بخصوص نقشی  که 
در گسترش ارتباط دانشگاه  با صنعت میتواند 
داشته باشد ، دارند و باید بر تجهیز و رفع کمبود 
های  این  بخش با توجه به اعتبارات مربوطه 

تمرکز نمائیم.

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  بدني  تربیت  کل  مدیر 
فناوري گفت: از میان 4 نامزدی که برای میزبانی 
اعالم آمادگی کرده بودند در نهایت دانشگاه شهید 
سوم  کننده  برگزار  عنوان  به  آذربایجان  مدنی 
معاون  راد  صباغیان  صفورا  دکتر  شد.  انتخاب 
المپیاد ورزش  المپیاد نیز هدف از برگزاری  فنی 
را زمینه سازی جهت حضور همه  هاي همگاني 
وی  کرد.  عنوان  توان  و  سطح  درهر  دانشجویان 
که در آیین اختتامیه دومین المپیاد ورزش های 
گفت  می  سخن  دانشجو  دختران  ویژه  همگانی 
الوصول بودن و وجود امکانات ساده  تنوع، سهل 
ی بازی ها را از جمله ویژگی های المپیاد ورزش 
های همگانی دانست. دکتر صباغیان راد گفت: در 
از 58 دانشگاه در  المپیاد دختران 300 دانشجو 
رشته های لی لی تعادلی، بولینگ فوتبالی، فریزبی 
و چرخ تانگ رقابت کردند. وی ادامه داد: در پایان 
از مسابقات، دو رشته به صورت تیمی  این دوره 
و دو رشته به صورت انفرادی مورد محاسبه قرار 
گرفتند که در رشته ی انفرادی 30 نفر به عنوان 
نفرات نفرات برتر انتخاب شدند و در رشته های 
تیمی، 64 مسابقه برگزار شدکه از میان آن ها 3 
تیم برتر معرفی شدند. معاون فنی المپیاد در پایان 
از توجه دکتر صدیقی معاون وزیر ورئیس سازمان 
امور دانشجویان و دکتر پورکیانی مدیرکل تربیت 
شورای  عضو  اندام  رضا  دکتر  همچنین  و  بدنی 
توسعه ورزش های همگانی به خاطر حمایت های 

ویژه در اجرای این المپیاد قدردانی کرد.

پرچم سومین المپیاد ورزش هاي همگاني به 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان رسید.

درگاههــای پرداخــت الکترونیکــی
ــل کشــی  11-ســاماندهی سیســتم کاب

ــاق ســرور دانشــگاه ات
از  اطالعاتــی  بانــک  12-ایجــاد 
کالســهای  و  ســایتها  کامپیوترهــای 
بــرای  ریــزی  برنامــه  و  کامپیوتــری 
فرســوده کامپیوترهــای  جایگزینــی 

اداره  مهــم  وظایــف  اســت:  گفتنــی 
ــرح  ــه ش ــگاه ب ــات دانش ــاوری اطالع فن

ــد. ــی باش ــر م زی
1(مدیریــت پهنــای بانــد و ارائــه اتصــال 
اینترنــت بــه کلیــه همــکاران ) اســاتید و 

کارکنــان ( و دانشــجویان 
2( ایجــاد و توســعه زیــر ســاخت هــای 
ــری  ــبکه کامپوت ــرای ش ــاز ب ــورد نی م

ــیمی  ــکل س ــه دو ش ــگاه ب دانش
)Wireless( و بدون سیم

 3( پشتیبانی ازسرور پورتال دانشگاه
 مدیریــت و پشــتیبانی سیســتمDNS و 
نــام هــای ثبــت شــده بــر روی اینترنــت

4( مدیریــت و پشــتیبانی از سیســتم 
ــی ــت الکترونیک پس

 5(مدیریــت و پشــتیانی از سیســتم 
اداری اتوماســیون 

)FTP( ارائه خدمات انتقال فایل )6
7(میزبانی وب سایت های کنفرانس ها 

8( ایجــاد و توســعه الیــه هــای امنیتــی 
مــورد نیــاز

ــای  ــتم ه ــه سیس ــات ب ــه خدم 9( ارائ
ــه ــتفاده از جمل ــورد اس ــزاری م ــرم اف ن

) ســما ، مدیــرت خوابگاههــا، مدیریــت 
ــدارکات،  ــتمزد، ت ــوق و دس ــه، حق تغذی

ــی و ... ( مال
هــای  سیســتم  از  10(پشــتیبانی   

دانشــگاه کامپیوتــری 

بازدید معاون اداری و مالی 
دانشگاه از کارگاههای دانشکده 

فنی و مهندسی

ــور  ــا حض ــترک ب ــتی مش ــی نشس ط
دکتــر محمــد احمدآبــادی، معــاون 
وقــت دانشــجویی دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان، و مهنــدس عبــداهلل 
تقــی زاده، رئیــس هیــأت ورزشــی 
گلــف اســتان آذربایجــان شــرقی تفاهــم 
ــن  ــترک بی ــای مش ــکاری ه ــه هم نام
دانشــگاه شــهید مدنــی آذبایجــان و 
ایــن هیــأت امضــا شــد. دکتــر محمــد 
ــت  ــن نشس ــیه ای ــادی در حاش احمدآب
ــط  ــا رواب ــو ب ــت و گ ــترک در گف مش
عمومــی دانشــگاه، زمینــه ســازی و 
ــره  ــرای به ــب ب ــت مناس ــاد فرص ایج

بــرداری از توانمنــدی هــای هیــأت 
ــف  ــناخت گل ــای ش ــر ارتق ــف در ام گل
ویــژه دانشــجویان، اســاتید، کارکنــان و 
خانــواده هــای آنــان و تأمیــن و تعدیــل 
نیازهــای روبــه گســترش دانشــجویان و 
ــه برنامــه هــای حــوزه  تنــوع بخشــی ب
ورزش  طریــق  از  دانشــجویی  ورزش 
گلــف و بکارگیــری مربیــان و مدرســین 
گلــف، در امــر آمــوزش و برگــزاری دوره 

ــژه  ــی وی ــی توجیه ــش افزای ــای دان ه
دانشــجویان و همــکاری و مســاعدت 
ــانی  ــالع رس ــوت، اط ــوص دع در خص
ــجویی و  ــن دانش ــری داوطلبی و بکارگی
انجمــن ورزشــی مربوطه و ســایر اقشــار 
دانشــگاهی بــه منظــور حســن برگزاری 
ــی و  ــی ورزش ــای فرهنگ ــنواره ه جش
همایــش هــا را از مهمتریــن رئــوس 
ــم  ــن تفاه ــترک ای ــای مش ــت ه فعالی

ــت. ــوان داش ــه عن نام
نیــز  پــور  تقــی  عبــداهلل  مهنــدس 
در ادامــه ایــن نشســت مشــترک در 
بــا اشــاره بــه تاریخچــه  ســخنانی 
ورزش گلــف در کشــور و اســتان و ابــراز 
خرســندی از حضور در دانشــگاه شــهید 
ــا  ــت: ب ــار داش ــان اظه ــی آذربایج مدن
همــکاری هــای مجموعــه مدیریــت 
ــا  ــی دانشــگاه آمــاده ایــم ت تربیــت بدن
نســبت بــه ایجــاد و تجهیــز زمیــن 
هــای گلــف در دانشــگاه و ترویــج ایــن 
ورزش شــاد و مفــرح گام هــای عملــی و 

ــم. ــی برداری اساس

تفاهم نامه همکاری های مشترک مابین دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان و هیأت گلف استان آذربایجان شرقی امضا شد

شامره 1 - مهر ماه 1394



کنتـرل  تخصصـی  علمـی،  سـمینار 
بیولوژیـک علـف هـای هـرز بـا مشـارکت 
آژانـس بیوتکنولـوژی و کنتـرل بیولوژیک 
علـف هـای هرز ایتالیـا و با حضور اسـاتید 
و  منطقـه  هـای  دانشـگاه  دانشـجویان  و 
مدنـی  شـهید  دانشـگاه  در  پژوهشـگران 

شـد. برگـزار  آذربایجـان 
 دکتـر علـی عجمـی، معـاون پژوهـش و 
بـا خیـر  در سـخنانی  دانشـگاه  فنـاوری 
مقـدم گویـی بـه اسـاتید و دانشـجویان و 
گفـت:  سـمینار  در  حاضـر  پژوهشـگران 
بـا توجـه بـه سیاسـت هـای وزارت علـوم 
تحقیقـات و فنـاوری در حـوزه پژوهـش، 
مبنـی بـر گسـترش روابـط  بیـن الملل و 
بین المللی شـدن دانشگاه ها و نیز مهارت 
گـرا شـدن و تحقـق دانشـگاه کارآفریـن، 
برگـزاری این سـمینار هـا ضروری اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه تدویـن برنامـه معاونـت 
پژوهـش و فناوری دانشـگاه شـهید مدنی 
آذربایجـان اهـداف مورد نظر ایـن برنامه را 
در چهـار دسـته : 1- برنامـه های ترویجی 
و فرهنگ سـازی از جملـه برگزاری کارگاه 
هـا، همایـش هـا و سـمینار هـای مختلف 
توسـعه مراکـز  و  ایجـاد  دانشـگاه 2-  در 
فنـاوری در دانشـگاه از جمله مرکز نوآوری 
و شـرکت هـای دانـش بنیان، مرکز رشـد 
و فنـاوری و تکمیـل حلقـه تبدیـل ایده به 
محصـول و ثـروت  3- تجهیـز آزمایشـگاه 
هـای موجود در دانشـگاه و ایجاد و تجهیز 
آزمایشـگاه مرکزی برای اسـتفاده اسـاتید 
دانشـگاه  دانشـجویان  و  پژوهشـگران  و 
و خدمـات رسـانی بـه سـایر مراکـز  4- 

گسـترش روابط بین الملل دانشگاه عنوان 
داشـت و افـزود: برگزاری این سـمینار نیز 

در راسـتای گسـترش روابـط بیـن الملـل 
دانشـگاه مـی باشـد. دکتـر علـی مهـرور، 

دبیـر سـمینار و مدیـر گروه گیاهپزشـکی 
دانشـگاه در ادامه این سـمینار در سخنانی 
بـا معرفـی اجمالی دانشـکده کشـاورزی و 
توانمنـدی هـای آن، هدف این سـمینار را 
بررسـی راهکار هـای علمی کاهش مصرف 
سـموم شـیمیایی در کشـاورزی و مبـارزه 
بیولوژیـک بـا علـف هـای هـرز دانسـته 
و افـزود: در مبـارزه بـا علـف هـای هـرز و 
عوامـل آسـیب زای محصوالت کشـاورزی 
و جلوگیـری از خسـارات دو روش عمـده 
وجـود دارد یکـی بـا اسـتفاده از سـموم 
شـیمیایی و دیگـری بهـره گیـری از روش 
بیولوژیـک و حشـرات و کنـه هایـی که به 
طـور طبیعـی دشـمن علف های هـرز می 
باشـند کـه در ایـن سـمینار روش کنترل 
بیولوژیـک علف هـای هرز وآخریـن نتایج 
پژوهشـی آن مـورد بررسـی قرار مـی گیرد.

سـپس در ادامـه پروفسـور دکتر ماسـیمو 
کریسـتو فـارو، مدیـر تحقیقـات آژانـس 
بیوتکنولـوژی و کنترل بیولوژیـک ایتالیا و 
دکتر انریکو دی لیللو، اسـتاد دانشگاه آلدو 
مـوروی بـاری ایتالیا، هر یک در سـخنانی 
جداگانـه با ابـراز خرسـندی از حضور خود 
در کشـور ایران و اسـتان آذربایجان شرقی 
و دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان به بیان 
مطالـب علمـی و آخریـن نتایـج پژوهـش 
هـای خـود در زمینـه کنتـرل بیولوژیـک 

علف هـای هـرز پرداختند.
گفتنی اسـت در پایان این سـمینار هیأت 
ایتالیایـی از امکانـات و توانمنـدی هـای 
آزمایشـگاهی دانشکده کشـاورزی دانشگاه 

شـهید مدنـی آذربایجـان بازدیـد کردند.

فناوری  و  پژوهش  معاونت  دعوت  به 
دبیر  نسب،  مجتبی  مهندس  دانشگاه، 
راهبردی  فناوریهای  آزمایشگاهی  شبکه 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
مدنی  شهید  دانشگاه  های  آزمایشگاه  از 
آذربایجان برای عضویت در این شبکه بازدید 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس 
آزمایشگاهی  شبکه   دبیر  نسب،  مجتبی 
و  علمی  معاونت  راهبردی  فناوریهای 
از  به همراه یکی  ریاست جمهوری  فناوری 
کارشناسان این شبکه جهت ارزیابی تعدادی 
از آزمایشگاه های دانشگاه برای عضویت در 
این شبکه در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
امکانات و توانمندی های  با  یافته و  حضور 
و  فنی  و  پایه  علوم  دانشکده  آزمایشگاهی 
نزدیک  از  دانشگاه  کشاورزی  و  مهندسی 

آشنا شدند.
رئیس  زاده،  عبدالمحمد  حسین  دکتر 
ای  جلسه  در  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه 
که ضمن این بازدید با حضور اعضای هیات 
ایراد  با  بود  یافته  ترتیب  دانشگاه  علمی 
سخنانی به معرفی امکانات و توانمندی های 
آزمایشگاهی دانشکده های مختلف دانشگاه 
اقدام نموده  و سپس مهندس مجتبی نسب، 
دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  به  وابسته 
معرفی  به  کوتاهی  سخنان  در  جمهوری 
و  راهبردی  فناوریهای  آزمایشگاهی  شبکه 
سال شروع فعالیت این شبکه، فرایند بررسی 
عضویت و میزان حمایت از آزمایشگاه های 
به  ادامه  در  و  پرداخته  شبکه  این  عضو 
پاسخ  حاضر   علمی  هیات  اعضای  سؤاالت 

گفت.

بازدید مسئولین  معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از 

آزمایشگاههای دانشگاه شهید مدنی

کنتـرل  تخصصـی  سـمینار  حاشـیه  در 
بیولوژیکـی علـف هـای هـرز فاهـم نامـه 
همـکاری های مشـترک علمی، پژوهشـی 
مابیـن آژانس BBCA و دانشـگاه شـهید 
مدنـی آذربایجـان با حضور دکتر ماسـیمو 
آژنـس  تحقیقـات  مدیـر  کریسـتوفارو، 
بیوتکنولـوژی و کنتـرل بیولوژیـک ایتالیـا 
»BBCA« و دکتـر علـی عجمـی، معاون 
پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه شـهید مدنی 
آذربایجـان منعقـد شـد. اهـم مفـاد ایـن 

تفاهـم نامـه بـه شـرح زیر اسـت:
1- انجام مطالعات و پژوهش های مشترک 
در خصوص شناسـایی گونه های« کنه« در 
اقلیم استان های شـمالغرب کشور و حوزه 
دریاچـه خزر در راسـتای اسـتفاده از نتایج 

آنهـا بـرای کنتـرل بیولوژیـک علـف های 
هـرز در ایران و کشـور هایی که با مشـکل 

علـف های هـرز درگیر می باشـند.
پژوهشـی  هـای  فرصـت  ایجـاد   -2
علمـی  هیـأت  اعضـای  بیـن  مشـترک 
گروه گیاهپزشـکی دانشـگاه شـهید مدنی 
آژانـس  تحقیقاتـی  تیـم  و  آذربایجـان 

B B C A
دانشـجو،  مبادلـه  امـر  در  تسـهیل   -3
پژوهشـگر و هیـأت علمـی بیـن دانشـگاه 
BBCA شـهید مدنی آذربایجـان و آژانـس

و  مطالعاتـی  هـای  فرصـت  ایجـاد   -4
برگـزاری سـمینار هـا و کنفرانـس هـای 
علمی مشـترک و تسهیل حضور محققین 

دو طـرف در ایـن کنفرانـس هـا

 با مشارکت آژانس بیوتکنولوژی و کنترل بیولوژیک ایتالیا برگزار شد؛

سمینار تخصصی کنترل بیولوژیکی علف های هرز در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

شامره 1 - مهر 1394

ــور  ــت ام ــف مدیری ــی وظای ــیم تخصص 1-تقس

درمــان،  و  بهداشــت  مرکــز  بــا  دانشــجویی 

ــورد  ــگاه در م ــت دانش ــی و حراس ــت بدن تربی

خوابگاهــی امــورات 

ــرت  ــت این ــه از حال ــارژ کارت تغذی ــل ش 2-تبدی

ــی ــام اینرتنت ــت مت ــه حال ــتی ب ــی و دس نت

ــحری  ــده س ــذای وع ــع غ ــزی توزی ــه ری 3-برنام

ــه  ــحری ارائ ــه اذان س ــده ب ــاعت مان ــک س ) ی

ــم  ــا ه ــحری ب ــار و س ــاً افط ــد؛ قب ــد ش خواه

ــد(. ــی ش ــه م ارائ

4-برنامــه ریــزی تشــکیل جلســه مدیــران امــور 

دانشــجویی بــه صــورت هفتگــی، شــنبه ســاعت 

10-12

بــه  دانشــجویی  کارت  صــدور  5-واگــذاری 

ســت حرا

6-واگــذاری مســئولیت تکثیــر ســواالت امتحانــی 

بــه معاونــت آموزشــی

ــه حــوزه  ــان ب 7-واگــذاری قــرارداد ســلف کارکن

ــی اداری مال

8-انبارگردانــی و قفســه بنــدی کل انبارهــای 

حــوزه معاونــت دانشــجویی

9-را ه انــدازی ســالن هــای مطالعــه جدیــد در 

خوابــگاه بــرادران 1 مــورد و خوابــگاه خواهــران 

2 مــورد

10-مشــخص کــردن اقــام از رده خــارج حــوزه و 

تعییــن تکلیــف آنهــا

11-برنامه نویسی ثبت نام متام اینرتنتی حوزه معاونت دانشجویی

12-پیگیری تجهیز سلف به دیگ صنعتی

13-تهیه تابلوی راهنای اتاق های حوزه معاونت دانشجویی و مدیریت امور دانشجویی

14-نوسازی تابوی راهنای ساختان های خوابگاه

15-نام گذاری و نصب تابلو در سلف های دانشجویی خواهران و برادران

16-پیگیری ساماندهی پورتال حوزه معاونت دانشجویی

17-نصب رومیزی برای کلیه میزهای غذاخوری دانشجویی

18-نصب نورافکن در خوابگاه های خواهران

ــگاه  ــتی در خواب ــت و تندرس ــاوره و بهداش ــز مش ــدازی مراک ــرای راه ان ــاق ب ــذاری ات ــه و واگ 19-تخلی

ــرا ــدی و الزه امله

20-تجهیز و نوسازی سلف و خوابگاه دانشجویی

21-پیگیری نصب کنتورهای حاملهای انرژی در کلیه خوابگاهها و سلف دانشجویی

22-تجهیــز و نوســازی بوفــه هــای دانشــجویی به)آبگرمکــن 2 مــورد، نوســازی صندلــی هــا، فــن تهویــه 

و ...(.

23-رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس مقابل خوابگاه الزهرا

24-تجهیز و نوسازی اساسی در سلف دانشجویی

برخی از اقدامات مدیریت امور دانشجویی در تابستان 1394
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گزارش  رئوس عملکرد معاونت اداری و مالی دانشگاه

9.تهيه پيش نويس شيوه نامه واگذاري ارايض شهرک ويايي دانشگاه 

ــاور  ــق مش ــاوري از طری ــع فن ــاده 215 مجتم ــتندات م ــه مس 10.تهي

بافــت بهســتان 

11.تهيــه مســتندات مــاده 215 دانشــکده علــوم تربيتــي و روانشــنايس 

از طریــق مشــاور شــارمان طــرح آپادانــا

12.انجــام تعمــريات اســايس آسانســورهاي دانشــگاه در راســتاي اخــذ 

گواهــي اســتاندارد

13.تفکيــک کنتورهــاي آب-بــرق- گاز در فضاهــاي دانشــجويي و 

ــي ــايت رفاه خدم

14.تعمريات اسايس موتورخانه های خوابگاه هاي دانشجوي

ــه هــای ســاختان هــای آموزشــی و  ــريات اســايس موتورخان 15.تعم

ــگاه اداری دانش

16.انتخــاب پيانــکار، انعقــاد قــرارداد و نظــارت بــر اجــرای اصــاح و 

راه انــدازي سيســتم تصفيــه خانــه فاضــاب دانشــگاه

17.رشوع عملیات اجرای پياده رو خيابان خوابگاه الزهرا 

مدیریت امور اداری:

1.امتــام تطبیــق رتبــه بنــدی همــکاران و ســعی در بروزرســانی ارتقــای 

همکاران 

ــت  ــراد تح ــکاران و اف ــی هم ــی درمان ــه تکمیل ــرارداد بیم ــد ق 2.عق

ــاال  ــی نســبتاً ب ــا کیفیت ــربز ب ــه ال ــا بیم ــل ب تکف

3.عقــد قــرارداد نــرم افــزار پرســنلی و انجــام مقدمــات مربوطــه بــرای 

یکپارچــه ســازی و مکانیــزه کــردن پرونــده هــای همــکاران و نظــارت 

بهینــه بــر حضــور و غیــاب

ــتیبانی و  ــی، پش ــت خدمات ــرارداد رشک ــازی ق ــفاف س ــود و ش 4.بهب

ــی  عموم

5.راه انــدازی نــرم افــزار مربــوط بــه پرســنل رشکــت خدماتــی، 

عمومــی و  پشــتیبانی 

6.عقــد قــرارداد و انجــام پــروژه اصــاح و تعویــض سیســتم آبیــاری 

ــار درخــت کاریهــا قطــره ای )تحــت فشــار( 60 هکت

 

7.کنرتل و تهیه کارت سامت رانندگان امور نقلیه 

مدیریت امور مالی:
1.راه انــدازی حســابداری تعهــدی براســاس رسفصل هــای اباغــی 

ــی ــش عموم ــابداری بخ ــام حس نظ

 

2.دو منظوره کردن حسابهای دانشگاه

 

3.الکرتونیکی منودن حسابهای درآمد اختصاصی دانشگاه 

دکرت نارص آقازاده 
معاون اداری و مالی 

     دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عملکرد مدیریت امور فنی:

1.تهيه اسناد و انجام مناقصه اجرای فاز دوم دانشکده فني و مهنديس 

2.تعويض سقف کاذب گچي به سقف کاذب PVC در ساختان علوم پایه

3.احداث سايبان پارکينگ خودروهاي سبک در محوطه دانشگاه

4.احداث سايبان پارکينگ اتوبوس محوطه پارکينگ باز نقليه دانشگاه 

5.طراحی و اجراي ميز سالن جلسه حوزه رياست 

6.طراحی و اجرای سیستم صوتی، تصويري و کنفرانس سالن جلسه حوزه رياست

7.تجهيز امور فني به محل بايگاين و اسناد فنی 

8.نظارت بر ساخت، امتام و بهره برداري از سالن چند منظوره خوابگاه املهدي

 



گزارش تصویری عملکرد مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در سال تحصیلی 93-94



دانش آموزان ممتاز تحصیلی مقطع ابتدایی- سال تحصیلی 93-94



دانش آموزان ممتاز تحصیلی مقطع ابتدایی- سال تحصیلی 93-94



دانش آموزان ممتاز تحصیلی مقطع راهنامیی- سال تحصیلی 93-94



دانش آموزان ممتاز تحصیلی مقطع دبیرستان- سال تحصیلی93-94

دانشجویان ممتاز تحصیلی در مقاطع دانشگاهی- سال تحصیلی94- 93



انتصابات:

دکتر رضا عبدی، رئیس مرکزمشاوره دانشگاه- دکتر عبداالحد غیبی، معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتر پیمان یار محمد زاده، مدیر امور دانشجویان

دکتر سعید گراوند، مدیر گروه آموزش ادیان و عرفان- دکتر سجاد نجفی رواندق، رئیس کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  - مهندس مجید فتاح زاده، 
مدیر روابط عمومی دانشگاه- دکتر تقی زوار، معاون دانشجویی دانشگاه- دکترداوود محمدی، رئیس دانشکده کشاورزی - دکترعلیرضا تاری نژاد، معاون دانشکده کشاورزی-

اسفندیار گلزار، مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امورات حوزه ریاست

تعدادی از همکاران محترم  درنیمسال اول94، عزیزی را از جمع خانواده یا نزدیکان خود از دست داده 
اند، لذا فقدان عزیزان درگذشته را تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان آنان، از خداوند متعال، اجر 

جزیل آرزومندیم، همواره ما را در غم خود شریک بدانید.

تسلیت به همکار:
 جنــاب آقــای دکتــر عــزت اهلل احمــدی، دکتــر ابوالفضــل فریــد، آقــای ســعید جدیــری، آقــای رحیــم تاروردیــزاده، ســرکار خانــم دبیرنیا،

ــد، ــد مهرون ــر اح ــای دکت ــدی، آق ــا توحی ــر علیرض ــای دکت ــی، آق ــر تراب ــید یاس ــدس س ــای مهن ــی، آق ــد کریم ــر محم ــای دکت  آق

ــای مهنــدس محمــد حســین اســالمی  ــای دکترمحمــد رضــا اســالمی، آق ــرزاد سلحشــور، آق ــر ف ــای دکت ــور، آق ــای حســین باالپ  آق

 ، آقای محمد رضا ولی پور و آقای عبدالغفار محمودزاده 

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


