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سخن رسدبیر فـهرســـــت 

الطـاف  بـه  کـران  بـی  سـپاس  بـا 
از  تشـکر  و  تقديـر  بـا  و  الهـی 
هيـأت  و  رئيـس  هـای  حمايـت 
رئيسـه محتـرم دانشـگاه و اسـاتيد 
و کارکنـان و دانشـجويان محتـرم 
بسـيار خوشـحاليم کـه بـا کمترين 
نشـريه  توانسـتيم  خـود  بضاعـت 
شـماره 2 را بـه نـگاه هـای پـر مهر 
بنشـانيم. عزيـزان  شـما  محبـت  و 

از روابـط عمومـی هـر سـازمان بعنوان چشـمان بيدار آن سـازمان ياد 
مـی شـود؛ ايـن بخـش همه مختصـات سـازمان را با مؤلفـه های خود 
بررسـی نمـوده و ضمـن آشـنايی و آگاهـی از وضعيـت کلـی آنهـا، 
عملکـرد هـا را بازگـو نمـوده و بازخـورد خـارج از سـازمان را نيز به 
شـکل صادقانه ای نشـان دهـد. حضور مسـتمر و مداوم مسـتلزم ارائه 
بموقـع اطالعـات، اخبـار و رويدادهـا، آمـار و ارقـام و ... مـی باشـد 
لـذا موفقيـت ايـن واحـد در گـرو همـکاری تمامـی اعضـا و عناصـر 
تشـکيل دهنـده دانشـگاه ) معاونـت ها، دانشـکده ها و ...( می باشـد.
از همـه مديـران و مسـئولين محتـرم دانشـگاه تقاضـا داريـم بـا ارائـه 
اطالعـات، اخبـار و عملکـرد هـا و انعـکاس بموقـع موفقيـت هـا و 
توفيقـات علمـی و فرهنگـی اسـاتيد و دانشـجويان و کارکنان محترم 
مـا را در انعـکاس مطلوب جايگاه علمی-فرهنگی دانشـگاه به جامعه 

رسـانند. ياری 

فتاح زاده
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مســجد دانشــگاه صبــح روز دوشــنبه 12 محــرم الحــرام شــاهد حضــور عاشــقان اهــل بيــت 
عصمــت و طهــارت و دلــدادگان بــه آقــا امــام حســين )ع( ســيد و ســرور و ســاالر شــهيدان 
بــود. مراســم زيــارت عاشــورا بــا حضــور کارمنــدان و اعضــای هيــا ت علمــی دانشــگاه شــهيد 
مدنــی آذربايجــان، بــا ســخنرانی حجــه االســالم والمســلمين شــير محمــدی مســئول دفتــر نهــاد 
نمايندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و نوحــه خوانــی و قرائــت زيبــای زيارت عاشــورا 
 توســط همــکار عزيزمــان آقــای جهانگيــری بــا معنويــت وشــور و شــعور حســينی همــراه بــود.

مراسم زيارت عاشورا به همت بسيج کارمندی پايگاه مقاومت شهدا برگزار گرديد.

مراسم زیارت عاشورا 

دانشــگاه در  محــرم  هــای  شــب 

بـه همـت نهـاد نمايندگـی مقـام معظم رهبـری در دانشـگاه شـهيد مدنـی آذربايجـان و هيئت 
عـزاداری عاشـقان ثـاراهلل مراسـم عـزاداری شـهادت سـرور و سـاالر شـهيدان ؛ ابـا عبـدهلل 
الحسـين )ع( و يـاران بـا وفـای آن حضـرت درشـبهای دهه اول ماه محرم در مسـجد دانشـگاه 

بـا اسـتقبال و حضـور باشـکوه دانشـجويان برگـزار مـی گـردد .

ُ َمْن أََحبَّ ُحَسيْنًا، ُحَسيٌْن ِسبٌْط مَِن الْْسبَاِط. ِّي َوأَنَا مِْن ُحَسيٍْن، أََحبَّ اهللَّ ِ: ُحَسيٌْن مِن فََقاَل َرُسوُل اهللَّ
قال االمام الحسین)ع( :

ٍد َثالثة: إلـى ِذى دیـٍن،  ـَ ـَرفع حــاَجَتک إاّل إلـى أح الت
اَو ُمــُرّوة اَو َحَسب

صاحب  یا  دیندار،  به  مبر:  حاجت  نفر  سه  از  یکى  به  جز 
مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

قال االمام الحسین )ع(:
 إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُُهم ٍمن کلِّ 

َغشٍّ َو ِغلٍّ َو َدَغٍل
از هر قلبشان  ما  بدرستی که شیعیان 
ناخالصی و حیله و تزویر پاک است.
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استاد شهریار: حسینه یرلر آغالر گویلر آغالربازدید هیات رئیسه دانشگاه از پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست احداث دانشگاه

هيات رئيسه و رئيس دانشگاه ازپيشرفتهای پروژه های در دست 
احداث دانشگاه بازديد نمودند.

 

از  رئيســه،  هيــات  بهمــراه   ، زاده  ولــی  دکتــر  بازديــد  ايــن  در 
پــروژه هــای : فــازاول دانشــکده کشــاورزی ، فــاز اول دانشــکده 
مــورد  را  المهــدی  خوابــگاه  خانــه  نمــاز  و  مهندســی  و  فنــی 
بازديــد قــرار داده ضمــن ابــراز خســته نباشــيد بــه کليــه دســت 
گرديــد متذکــر  را  الزم  نــکات  ذيربــط  مســئولين  و  انــدرکاران 

مالــی  و  اداری  معــاون   ، آقــازاده  بازديــد دکتــر  ايــن  درحاشــيه 
در  مــا  ســئوال  بــه  عمومــی  روابــط  بــا  گفتگويــی  در  دانشــگاه 
 : گفــت  پاســخ  اينچنيــن  هــا  پــروژه  فنــی  مشــخصات  زمينــه 
دکتــر آقــازاده : در مــورد پــروژه هــای مــورد بازديــد رياســت 
و هيــات رئيســه دانشــگاه بطــور خالصــه ميتــوان گفــت فــاز اول 
در  مترمربــع   2400 حــدود  زيربنــای  بــه  کشــاورزی  دانشــکده 
تاريــخ 17/12/93 از طريــق مناقصــه محــدود شــروع شــده کــه 
ــاح  ــاری افتت ــال ج ــر س ــارک فج ــه مب ــود در ده ــی ش ــی م ــش بين پي
و بــه بهــره بــرداری برســد. ايــن ســاختمان در ســه طبقــه شــامل 
ــد. ــی باش ــاخت م ــال س ــاق در ح ــگاه و 25 ات 8 کالس و 7 آزمايش

ــز از ديگــر نقــاط  ــاز اول دانشــکده فنــی و مهندســی ني ــزود : ف وی اف
ــای حــدود 2200  ــه زيربن ــد بوداحــداث ايــن دانشــکده ب مــورد بازدي
ــه  ــده ک ــذار گردي ــه واگ ــق مناقص ــخ 93/10/7 طري ــع در تاري مترمرب
پيــش بينــی مــی شــود در دهــه مبــارک فجر ســال جــاری افتتــاح و به 
بهــره بــرداری برســد ايــن ســاختمان شــامل 76 اتــاق اســاتيد می باشــد.

 

شاهد افتتاح پياده رو خوابگاه الزهرا هم بوديم مشخصات فنی 
اين پروژه چيست؟

بلــه ، پيــاده رو خوابــگاه الزهــرا بــا حضورمســئولين دانشــگاه بــه بهــره 
بــرداری رســيد احــداث ايــن پيــاده رو بــه طــول 557 متر و بــه عرص 2 
متــر در تاريــخ 94/07/07 شــروع شــد پيــاده رو شــامل اجــرای جداول 
بتنــی، پــل هــای فلــزی و کفپــوش هــای بتنــی پيــش ســاخته مــی باشــد.

در ايــن بازديــد خوابــگاه المهــدی مــورد بازديــد قــرار گرفتــه و رئيس 
محتــرم دانشــگاه مقــرر نمودنــد تــا اقدامــات الزم برای شــروع عمليات 
اجرايــی فــاز دوم فرهنگســرای المهــدی صــورت گيــرد که پيــش بينی 
ميشــود در ســه ماهــه اول ســال 95 مــورد بهــره بــرداری قــرار گيــرد.

حسینه یئرله ر آغالر گؤیله ر آغالر  
بتول و مصطفی پیغمبر آغالر 

حسینون نوحه سین دلریش یازاندا 
موسلمان سهلدیر که کافر آغالر 

کور اولموش گؤزله رین قان دوتدو شومرون 
کی گؤرسون اؤز الینده خنجر آغالر 

حسینون کؤینه گی زهرا الینده 
چکر قئیحا قیامت ، محشر آغالر 

آتاندا حرمله ، اوخ کربالده 
گؤرئیدین دوشمن آغالر ، لشگر آغالر 

قوجاغیندا ، گؤرئیدین ام لیال 
آلیب نعش علی اکبر آغالر 

رباب ، نیسگیل دؤشونده سود گؤره نده 
علی اصغری یاد ائیله ر آغالر 

باشیندا کاکل اکبر هواسی 
یئل آغالر ، سنبل آغالر ، عنبر آغالر 

یازاندا آل طاها نوحه سین من 
قلم گؤردوم سیزیلدار ، دفتر آغالر 

علی ، شق القمر ، محراب تیلیت قان 
قوالق وئر ، مسجید اوخشار منبر آغالر 

علیده ن شهریار ، سن بیر اشاره 
قوجاقالر قبری ، مالک اشتر آغالر
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دیدار رؤسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با رهرب معظم انقالب اسالمی

مؤسسات  و  مراکز  دانشگاهها،  رؤسای 
آموزش عالی، پارک های علم و فناوری 
و مراکز پژوهشی کشور صبح روز بیستم 
آبانماه 94 با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.

روابــط عمومــی دانشــگاه در خصــوص ايــن ديــدار بــا دکتــر ولــی زاده، رئيــس 
دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربايجــان مصاحبــه کوتاهــی بــه شــرح زيرانجــام داده 

اســت: 
 آقــای دکتــر بــا ســالم خدمــت شــما، رئــوس بيانــات مقــام معظــم رهبــری در 

ديــدار بــا روســای دانشــگاهها و پژوهشــگاهها در چــه زمينــه هايــی بــود؟
جلســه بسيارارزشــمند ومفيــدی بــود و معظــم لــه توصيــه ورهنمودهــای مهمــی 
را در زمينــه هــای سياســی ، اجتماعــی ؛ فرهنگــی و علمــی ايــراد فرمودنــد کــه 
در ايــن زمينــه بايــد بگويــم بــه حــول و قــوه الهــی مــا در دانشــگاه شــهيد مدنــی 
ــرآورده شــدن  ــه تســريع دراقدامــات جــدی در جهــت ب آذربايجــان مصمــم ب

ايــن مطالبــات هســتيم . 
 ازاولويتهــای مربــوط بــه دانشــگاهها در فرمايشــات مقــام معظــم رهبــری بــه چــه 

مــواردی ميتــوان اشــاره نمــود ؟
اجــرای دقيــق نقشــه جامــع علمــی، توجه بــه کيفيت در آمــوزش عالــی، پيگيری 
جــدی ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت، نقــش آفرينــی دانشــگاهها در اقتصــاد 
مقاومتــی، گســترش فضــای فرهنــگ ايمانــی و اســالمی، عمــق بخشــی بصيــرت 

دينــی و سياســی، پژوهــش محــور بــودن و ماموريــت گــرا شــدن دانشــگاهها، 
حمايــت از تشــکلهای دانشــجويی اســالمی 

ــع  ــه ناف ــژه ب ــرای افزايــش شــتاب رشــد علمــی و توجــه وي و همينطورتــالش ب
بــودن فعاليتهــای علمــی در دانشــگاهها از توصيــه هــای بســيار ارزشــمند ايشــان 

ميتوانيــم اشــاره کنيــم.
 آقــای دکتــر آيــا برنامــه هــای اتخــاذ شــده در دانشــگاه در جهــت ايــن توصيــه 

هــا پيــش ميــرود؟
بلــه دقيقــا . بــه فضــل الهــی وباکمــک همــه همــکاران محتــرم دانشــگاهی همــه 
همــت و تــالش مــا ايــن اســت کــه بتوانيــم مطالبــات مقــام معظــم رهبــری را بــا 
تــالش مضاعــف محقــق کنيــم و بحمــدهلل همــواره در مســيرمطالبات و منويــات 
رهبــری معظــم گاه برداشــته ايــم و بــه راه پرافتخــار ترســيم شــده توســط مقــام 

عظمــای واليــت ادامــه خواهيــم داد.
بــرای شــما و همــه همــکاران  ؛  بســيار ممنونــم آقــای دکتــر ولــی زاده 
ــم. ــدان آرزومندي ــق صــد چن ــداف مذکــور توفي ــه اه ــل ب دانشــگاهيمان در ني
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کســب رتبــه 9 توســط دانشــگاه شــهيد 
ــاالت،  ــد مق ــان در تولي ــی آذربايج مدن
بــار ديگــر نــام پــر افتخــار ايــن دانشــگاه 
را در مجامــع علمــی کشــور بــر ســر 

ــان هــا انداخــت. زب

دکتــر عجمــی در تشــريح خبــر مذکــور 
گفــت: بــه اســتناد اعالم رســمی مؤسســه 
ISC دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربايجــان 
ــاب  ــا احتس ــر ب ــه برت ــد 16 مقال ــا تولي ب
ــدر  ــاتيد گرانق ــالش اس ــا ت ــتنادها ب اس
و دانشــجويان پــر تــالش تحصيــالت 
ــراز  ــب و اح ــه کس ــق ب ــی، موف تکميل
ــع  ــای جام ــگاه ه ــن دانش ــه 9 در بي رتب
سراســر کشــور شــده اســت کــه جــای 

تقديــر و ســپاس فــراوان دارد؛ نکتــه 
ــور  ــه مذک ــب رتب ــه در کس ــل توج قاب
شــهرام  دکتــر  آقــای  کــه  آنســت 
تحصيــالت  دانشــجويان  و  رضاپــور 
مقالــه  ارائــه 14  بــا  ايشــان  تکميلــی 
ــن  ــب اي ــده ای در کس ــهم عم ــر س برت
رتبــه بــرای دانشــگاه داشــتند کــه جــای 
تقديــر و تبريــک دارد، هميــن طــور دو 
ــط  ــيمی توس ــته ش ــی در رش ــه يک مقال
ــی  ــر رزم ــی و دکت ــر رضاي ــان دکت آقاي
و يــک مقالــه در رشــته فيزيــک توســط 
آقــای دکتــر عطــا زاده بــه رشــته تحريــر 
در آمــده اســت کــه جــزو مقــاالت برتر 
ــوند. ــی ش ــوب م ــا محس ــطح دني در س

ــن  ــی آذربایجــان در بی ــه 9 توســط دانشــگاه شــهید مدن کســب رتب
دانشــگاه هــای جامــع کشــور

Startup weekend
بمنظـور فرهنگ سـازی اقتصاد دانـش بنيان، 
 )Startup weekend( کار  و  کسـب  مدرسـه 
نخبـگان  بنيـاد  توسـط  فصلـی  بصـورت 
اسـتان آذربايجـان شـرقی و پـارک علـم و 
بـا همـکاری  و  فنـاوری آذربايجـان شـرقی 
تبريـز،  تبريـز، صنعتـی سـهند  دانشـگاههای 
تبريـز،  مدنـی  شـهيد  تبريـز،  اسـالمی  هنـر 
آزاد اسـالمی تبريـز، انجمـن صنفی خدمات 
فنـاور  مراکـز رشـد واحدهـای  و  مهندسـی 
دانشـگاهی و بـا حمايـت معاونـت علمـی و 
اسـتانداری  جمهـوری،   رياسـت  فنـاوری 
آذربايجان شـرقی و شـهرداری تبريز برگزار 

مـی گـردد.  
مدرسـه کسـب و کار يک رويداد آموزشـی 
روز   3 در  کـه  دنياسـت  سراسـر  در  عملـی 
متوالـی )در انتهـای هفتـه( بر گـزار می گردد. 
در ايـن برنامه شـرکت کننـدگان دارای ايده 
تجـاری،  مديـران  نويسـان،  برنامـه  بهمـراه 
بازارياب هـا و طراحـان گرافيـک گـرد هـم 
می آينـد تـا طـی 54 سـاعت ايـده هايشـان را 
مطـرح و با تشـکيل گروه های کاری نسـبت 
بـه ارائـه مـدل کسـب و کار ايـده هايشـان 
اقـدام نماينـد. اين برنامـه جهانی تـا بحال در 

و  بر گـزار گرديـده  بيشـتر شـهرهای جهـان 
بدين طريق شـبکه ای از مشتاقان کارآفرينی 
ايجـاد گرديـده اسـت. در شـروع اسـتارتاپ 
ويکنـد ايده هـای زيـادی مطـرح مـی  گردند 
امـا آنچـه در اين برنامه اهميت فـراوان دارد، 
عملياتـی نمـودن مجازی ايده هـای برگزيده 
بـا رعايـت اصـول کسـب و کار مـی باشـد. 
در ايـن مدرسـه شـرکت کننـدگان )کمتر از 
100 نفـر در 10 تيم بطوريکـه حداقل نصف 
شـرکت کننـدگان از رشـته هـای کامپوتـر، 
فنـاوری اطالعـات، طراحـی صنعتـی، چنـد 
رسـانه ای باشـند( همگـی در يـک فضـای 
مشـترک قـرار می گيرنـد و با کمـک مربيان 
خبـره که از ميـان کارآفرينان موفـق انتخاب 
می گردنـد، نسـبت بـه ارائـه مـدل کسـب و 
می نماينـد.  تـالش  برگزيـده  ايده هـای  کار 
در پايـان برنامـه تيم هـا پروژه هـای خـود را 
بـه معـرض ارزيابـی هيئـت داوران متشـکل 
دانشـگاهی،  اسـاتيد  سـرمايه گذاران،  از 
کارآفرينـان موفـق و مديـران پـارک هـای 
مـی  قـرار  رشـد  مراکـز  و  فنـاوری  و  علـم 

دهند.

پست الکترونیکی:
startupweekend93@Gmail.com
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همکاری های علمی – پژوهشی فیمابین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
و بخش مهندسی زلزله دانشگاه کانازاوا

کسب مدال طال توسط محمد امین صادقی

 بر اساس همکاری های علمی – پژوهشی فيمابين 
دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان و بخش مهندسی 
پروفسور  سرپرستی  به  کانازاوا  دانشگاه  زلزله 
ماساکاتسو مياجيما ، که از سال 84 به طور پيوسته 
ادامه دارد، و براساس اين همکاريها 6 نفر از محققان 
برای  ژاپنی  تيم  کانازاوا  دانشگاه  پژوهشگران  و 
انجام مطالعات لرزه ای کليسای سنت استپانوس 
منطقه  و  آذربايجان  مدنی  شهيد  دانشگاه  در  از 
 مورد مطالعه )شهرستان جلفا( حضور پيدا کردند.
اين  اجرای  در  که  ژاپنی  نفره   6 تيم  اعضای 
استاد   4 شامل  دارند  مشارکت  تحقيقاتی  پروژه 
های  دانشگاه  از  ذيل  شرح  به  دانشجو   2 و 
پروفسور  بودند:  کيوشو  و  فوکوئی  کانازاوا، 
ايکه  توشيکازو  پروفسور  مياجيما،  ماساکاتسو 
موتو و دانشجوی ايشان آقای کازوکی ناکانو )از 
)از  يوشيدا  ماساهو  پروفسور  کانازاوا(؛  دانشگاه 
کالج ملی فوکوئی(؛ پروفسور کنتارو ياماگوچی 
)از  ايواساکی  فويوها  خانم  ايشان  دانشجوی  و 
دانشگاه کيوشو( بوده و اعضای تيم 4 نفره ايرانی 
هيأت  )عضو  فالحی  عبدالحسين  دکتر  شامل 
کارشی  جعفر  آقايان  و  عمران(  گروه  علمی 
کارشناسی  )دانشجويان  معصومی  وحيد  و 
سعيد  آقای  و  زلزله(   – عمران  مهندسی  ارشد 
عمران،  مهندسی  کارشناسی  دانشجوی  سيرانی 

باشند. می  آذربايجان  مدنی  شهيد  دانشگاه   از 
سازمان  با  شده  انجام  های  هماهنگی  اساس  بر 
شرلی  دکتر  خانم  و  استان  فرهنگی  ميراث 
تاريخی  کليساهای  جهانی  پايگاه  مدير  آوديان، 
ميکروتريمور  های  گيری  اندازه  ادامه  در  ايران، 
استپانوس  سنت  کليسای  اطراف  زمين  روی 
های  گيری  اندازه  سفر  اين  در   ،  93 سال  در 
آزمايش  نيز  و  کليسا  بنای  روی  ميکروتريمور 
شد. انجام  زمين  روی  ارتجاعی   انکسار 

دکتر  آقای  حضور  با  که  ای  جلسه  در  همچنين 
فناوری  و  پژوهش  محترم  معاون  عجمی،  علی 
رئيس  سلحشور،  فرزاد  دکتر  آقای  و  دانشگاه، 
آقای  دانشگاه،  المللی  بين  و  علمی  همکاريهای 
دکتر عبدالحسين فالحی عضو هيات علمی گروه 
ژاپنی  تيم  اعضای  با  ای  جلسه  عمران  مهندسی 
قبلی  تفاهمنامه  امضای  ادامه  )در  و  شد  برگزار 
معاون پژوهش و فناوری اين دانشگاه با پروفسور 
گسترش  خصوص  در  مياجيما(  ماساکاتسو 
توسط  تفاهمنامه  امضای  با  طرفين  همکاريهای 
کنفرانس  برگزاری  نيز  و  دانشگاه،  دو  روسای 
 مشترک بين المللی در سال بعد مذاکره به عمل آمد.

کسب مدال طال توسط محمد امین صادقی
 در بیست و ششمین المپیاد جهانی زیست شناسی

 محمــد اميــن صادقــی فرزنــد دکتــر ارژنــگ صادقــی )عضــو هيــأت علمــی گــروه مهندســی 
عمــران و رياســت دانشــکده فنــی و مهندســی( در بيســت و ششــمين المپيــاد جهانــی زيســت 

شناســی بــرای کشــورمان افتخــار آفرينــی کــرد.

ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــر م ــی 28 تي ــی از 21 ال ــت شناس ــی زيس ــاد جهان ــمين المپي ــت و شش بيس
شــرکت 63 کشــور در شــهر آرهــاوس دانمــارک برگــزار و تيــم ملــی المپيــاد زيســت شناســی 
ــا  ــيبی و دين ــا مس ــی، نيم ــد عطاي ــد نوي ــيد محم ــی، س ــن صادق ــد امي ــب محم ــا ترکي ــران  ب اي
موســوی در ايــن دوره از المپيــاد حضــور يافتــه و در نهايــت محمــد اميــن صادقــی مــدال طــال و 
ســيد محمــد نويــد عطايــی و نيمــا مســيبی مــدال نقــره و دينــا موســوی مــدال برنــز ايــن المپيــاد 

را کســب وتيــم ملــی المپيــاد ايــران مقــام پنجــم جهــان را از آن خــود کــرد.

ــز  ــه همــکاران عزي ــوح تقديرب ــه و ل ــا اهــداء هدي ــی زاده ب ــر حســن ول رئيــس دانشــگاه، دکت
ــم داداش زاده تبريــک گفتــه و توفيقــات  جنــاب آقــای دکترارژنــگ صادقــی و ســرکار خان

ــان مســئلت نمــود. ــزد من ــای محمــد اميــن صادقــی از درگاه اي ــرای آق ــزون  را ب روز اف
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بــرق آذربايجانشــرقی، شــرکت نيــرو آتيــه صبــا، شــرکت توزيــع نيــروی بــرق تبريــز، شــرکت 
ــوژن و ... منعقــد شــده  ــی، شــرکت گاز اســتان، شــرکت موت ــرق آذربايجانغرب ــروی ب ــع ني توزي
ــای  ــزود: اعض ــه اف ــی در ادام ــر عجم ــت. دکت اس
محتــرم هيــأت علمــی دانشــگاه مــی تواننــد جهــت 
اطــالع از اولويــت های پژوهشــی ادارات، ســازمان 
هــا و مراکــز صنعتــی، بــه ســايت ارتبــاط بــا صنعت 
  sanat.azaruniv.ac.ir آدرس  بــه  دانشــگاه 

مراجعــه فرماينــد.

وی اســاتيد محتــرم را بــه پيگيــری مــداوم و مســتمر 
و ايجــاد اعتمــاد در بخــش صنعــت دعــوت کــرد 
و گفــت: در شــروع کار بايــد اعتمــاد صنايــع و 
جامعــه را در خصــوص پتانســيل و دانــش فنــی 
ــم.  ــب نمائي ــا جل دانشــگاه در حــل مشــکالت آنه
بديهــی اســت پــس از حصــول اطمينــان از پتانســيل 
فنــی و علمــی دانشــگاه، صنعــت و جامعــه بــه طــور 

ــا دانشــگاه همــراه خواهــد بــود. مشــتاقانه ب

دکتــر عجمــی در ادامــه گفتگــو بــا اشــاره بــه اينکه 
اقتصــادی کــه مبتنــی بــر دانــش نباشــد محکــوم بــه 
فناســت، بــه وجــود گــروه هــای آموزشــی در حــوزه هــای مختلف فنــی و مهندســی، کشــاورزی، 
ــاالی  ــيار ب ــی بس ــيل علم ــا پتانس ــانی... ب ــوم انس ــی و عل ــی و روانشناس ــوم تربيت ــه، عل ــوم پاي عل
دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: هريــک از گروههــای آموزشــی بــرای صنايــع مســتقر در منطقــه 
شــهرک  ماننــد  دانشــگاه  جغرافيايــی 
شــهيد ســليمی، مــی تواننــد بعنــوان يــک 
واحــد  R&Dعمــل نماينــد. در ايــن راســتا 
ــت  ــا صنع ــاط ب ــی ارتب ــک تخصص کليني
در روز هــای آينــده در شــهرک صنعتــی 
ــا قــوت شــروع  ــاح و ب شــهيد ســليمی افتت

ــه کار خواهــد نمــود. ب

گفتگو با دکتر علی عجمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتــر عجمــی: در رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا يکــی از پارامترهــای 
ــازمانها  ــه، س ــگاهها در جامع ــذاری دانش ــر گ ــزان تاثي ــم مي مه
ــا صنعــت و جامعــه« مــی  ــاط ب ــزان تعامــالت »ارتب ــع و مي وصناي

باشــد.

 دکتــر علــی عجمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
ــا  ــگاهها تنه ــی دانش ــان ارزياب ــزود: زم ــر اف ــن خب ــالم اي ــا اع ب
ــجو،  ــداد دانش ــگاه، تع ــعت دانش ــر: وس ــی نظي ــاخص هاي ــا ش ب
تعــداد اســتادان، رتبــه اســتادان، تعــداد مقــاالت علمــی، کتــب و 
مجــالت، ســرانه فضــای فيزيکــی و... بــه پايــان رســيده و زمــان 
ــور  ــای مذک ــاخص ه ــر ش ــالوه ب ــگاهها ع ــه دانش ــيده ک آن رس
ــعه  ــد توس ــی رون ــی يعن ــای ارزش آفرين ــاخص ه ــاس ش براس

ــوند. ــی ش ــروت ارزياب ــد ث ــرای تولي ــش ب دان

 در مقولــه اســتمرار ارتبــاط بــا مراکــز صنعتــی و همينطــور عقــد 
قــرارداد توســط اعضــای هيــأت علمــی بــا مراکــز صنعتــی، بايــد 
گفــت خوشــبختانه شــاهد رشــد نســبی در زمينــه اتمــام بخشــی از 

قــرارداد هــای منعقــده قبلــی و عقــد قــرار داد هــای جديــد بوديــم، در ايــن راســتا همــکاران محتــرم 
در گــروه مهندســی بــرق دانشــکده فنــی و مهندســی بــا اختصــاص بــاالی %70 ســهم عمــده ای از 
ايــن قــرارداد هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد و در رتبــه هــای بعــدی، دانشــکده علــوم تربيتــی 
و روانشناســی و دانشــکده فنــاوری اطالعــات در جــذب قــرارداد هــای تقاضــا محــور موفــق عمــل 

ــالش  ــکاران پرت ــن هم ــه اي ــه از هم ــد ک ــرده ان ک
تقديــر و تشــکر مــی کنيــم. 

ــه ســئوالی در خصــوص بيشــتر ايــن  وی در پاســخ ب
قــرارداد هــا بــا کــدام مراکــز دولتــی يــا خصوصــی و 
در چــه زمينــه هايــی صــورت گرفتــه اســت، گفــت: 
در دو ســال اخيــر بيشــترين قراردادهــای تحقيقاتــی 
و پژوهشــی از نظرمبلــغ بــه ترتيــب بــا شــرکت هــای 
بــرق منطقــه ای آذربايجــان، شــرکت توزيــع نيــروی 

ــم  ــای مه ــی از پارامتره ــا یک ــگاه ه ــدی دانش ــه بن در رتب
ــازمانها  ــه، س ــگاهها در جامع ــذاری دانش ــر گ ــزان تاثی می
وصنایــع و میــزان تعامــالت »ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه« 

ــد. ــی باش م
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مصاحبه  با دکتر جابر جهان بین، رئیس آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی دانشگاه

امــروزه یکــی از مراکزبســیار مهــم علمــی و پژوهشــی دانشــگاههای دنیــا و کشــورمان درجهت پیشــرفت علــم و دســتیابی بــه تکنولوژیهای 
ســطح بــاال ماننــد پیشــرفتهای نانــو و ..... ؛آزمایشــگاههای شــبیه ســازی مولکولی اســت . 

بــه بهانــه پخــش گزارشــی در بخشــهای خبــری صــدا و ســیمای اســتان آذربایجــان شــرقی و شــبکه 4 ســیما در ارتبــاط بــا آزمایشــگاه 
ــی  ــور معرف ــدر و همینط ــاتید گرانق ــجویان و اس ــنایی دانش ــرای آش ــان ؛ و ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش ــازی مولکول ــبیه س ش
ظرفیتهــای دانشــگاه در ایــن بخــش بــرای ارائــه ســرویس بــه خــارج از دانشــگاه و همکاریهــای علمــی و پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاهها 
ــا رئیــس ایــن آزمایشــگاه، آقــای دکتــر جهــان بیــن مصاحبــه ای ترتیــب داده اســت کــه مالحظــه مــی  ، روابــط عمومــی دانشــگاه ب

فرمائیــد.

 ســالم آقــای دکتــر، ابتــدا يــک تعريــف ســاده از 
ايــن آزمايشــگاه ؛ بــه مخاطبيــن ارائــه ميدهيــد؟

ممنــون از فرصتــی کــه در اختيــار مــا گذاشــتين در 
واقــع ميتــوان گفــت کــه :

عهــده دار  مولکولــي  شبيه ســازي  آزمايشــگاه 
پژوهش هــا  اساســي ترين  و  بنيادي تريــن  انجــام 
ــو ماشــين ها، ادوات  ــواع نان ــد ان در ســاخت و تولي
ــاخت  ــي و س ــن طراح ــي و همچني ــو الکترونيک نان
نويــن  نســل هاي  بــه  متعلــق  جديــد  داروهــاي 
ــود  ــاي موج ــواص داروه ــود خ ــا بهب ــا و ي داروه

مي باشــد.
 اين پژوهشها شامل چندين مرحله ميباشد:

الــف( طراحــي مولکــول يــا نانــو ذره جديــد و 
ــود آن در  ــي و وج ــاخت تجرب ــکان س ــه ام مطالع
عمــل و در صــورت مثبــت بــودن پاســخ، محاســبه 

ــي آن ــيميايي و فيزيک ــواص ش خ
ادوات  ماننــد  کاربــردي  سيســتم  طراحــي  ب( 
مولکولــي  ماشــين هاي  يــا  الکترونيکــي  نانــو 
دارورســاني بــا اســتفاده از مولکول هــا و نانــوذرات 

ــده ــي ش طراح
ماشــين هاي  و  ادوات  خــواص  شبيه ســازي  ج( 
در  آن هــا  قابليــت  پيش بينــي  و  شــده  طراحــي 
شــرايطي کــه بيشــترين شــباهت را بــه شــرايط 

عملــي داشــته باشــد
ــي  ــاخت عمل ــي و س ــاي تجرب ــام پژوهش ه د( انج
ــا  ــا و ي ــده راس ــازي ش ــزات و ادوات شبيه س تجهي
ــه  ــر و ارائ ــته هاي ديگ ــان رش ــکاري محقق ــا هم ب

ــه صنايــع مــورد نظــر آن هــا ب
 

 ضرورت وجود ازمايشگاه چيست ؟
ــن و  ــدم و مهمتري ــه و ق ــن پل ــن آزمايشــگاه اولي اي
اساســي ترين نيــاز در ايده پــردازي، توليــد علــم 
و طراحــي و ايجــاد تکنولوژي هــاي ســطح بــاال 
مطالعــات  انجــام  عــدم  صــورت  در  مي باشــد. 
شــده،  بيــان  شبيه ســازي هاي  شــامل  نظــري 
رســيدن بــه علــوم مــدرن و تکنولوژي هــاي ســطح 
بــاال ماننــد علــوم و تکنولــوژي نانــو، بيوتکنولــوژي 
ــاي  ــوم و تکنولوژي ه ــا آن و عل ــط ب ــوم مرتي و عل
ــر  ــي امکان پذي ــه دســتکاري هاي مولکول ــوط ب مرب
نخواهــد بــود و اگــر هــم ســعي بــر ايجــاد آنهــا بــا 
ــد از ديگــران شــود،  ــا خري ــا ب ــش و خطــا ي آزماي
ــن  ــص ازاي ــري ناق ــا و تصوي ــمي از آن ه ــط اس فق
فن آوري هــا را شــاهد خواهيــم بــود و هزينــه و 
وقــت و اعتبــار صــرف شــده بــه بــاد خواهــد رفــت. 
چنــان  مطالعــات  ايــن  اهميــت  و  ضــرورت 
ــا  ــر ب ــرکت هاي درگي ــات و ش ــه موسس ــت ک اس
ــد  ــده )مانن ــوم آين ــاال و عل ــطح ب ــاي س فن آوري ه
ــوم و  ــش عل ــا، بخ ــوني، ناس ــوگل، س ــيبا، گ توش
ــار  ــه و اعتب ــو و ....( بيشــترين هزين فن آوريهــاي نات
ــي  ــازي هاي مولکول ــه شبيه س ــي را در زمين پژوهش
و بخــش محاســبات عــددي و مطالعــات نظــري و 

مولکولــي مربوطــه صــرف مي کننــد.

 لطفــا از همــکاران آزمايشــگاه هــم بــرای مــا 
توضيــح بديــن درچــه رشــته هايــی هســتند ؟

مــا در ايــن آزمايشــگاه بــا همکاران شــيمي )شــيمي 
ــت  ــده، حال ــتمهاي پيچي ــک )سيس ــک(، فيزي فيزي
جامــد و مــاده چــگال و مــاده نرم(، زيســت شناســي 
مهندســي  ســلولي-مولکولي(،  و  )بيوفيزيــک 
ــواد و کشــاورزي )زيســت  ــک، مهندســي م مکاني
ــهيد  ــگاه ش ــکاران دانش ــي( از هم ــن آوري گياه ف
مدنــي آذربايجــان ؛ مهندســي شــيمي و پتروشــيمي 
ســهند؛  و  شــريف  صنعتــي  دانشــگاه هاي  از 
همــکاران علــوم دارويــي و زيســت فــن آوري 
دارويــي و پزشــکي از دانشــگاه علــوم پزشــکي 
تبريــز و پژوهشــگاه علــوم کاربــردي دارويــي 
پروژه هــاي  انجــام  در  مشــارکت  و  همــکاري 

ــم.  ــي داري پژوهش
ــگاههايی  ــادر آزمايش ــه ن ــگاه از جمل ــن آزمايش اي
کارهــای  از  بــدور  و  عمــال  درآن  کــه  اســت 
شــامل  اي  بين رشــته  همکاريهــاي  کليشــه ای، 
رشــته هاي علوم پايــه و علوم پزشــکي، علوم پايــه 
ــا  ــن همکاري ه ــود دارد، اي ــي وج ــي- مهندس و فن
درايــن  علــم  توليــد  بــازده  ارتقــای  موجــب 

آزمايشــگاه شــده اســت.
ــه  ــم ب ــيد بپردازي ــق باش ــا اگرمواف ــر ام ــای دکت  آق
دانشــجويانی کــه در آزمايشــگاه شــبيه ســازی 

مولکولــی مشــغول تحصيــل هســتند .
ــه در  ــي ک ــالت تکميل ــجويان تحصي ــداد دانش تع
ايــن ازمايشــگاه مشــغول بــه انجــام پژوهــش هســتند 
نفــر دانشــجوي دکتــري تخصصــي  شــامل 10 
ــا  ــر انه ــک، و 6 نف ــا فيزي ــر آنه ــه 3 نف ــتند ک هس
شــيمي فيزيــک هســتند و 6 نفــر کارشناســي ارشــد 
کــه 3 نفــر انهــا شــيمي فيزيــک و 3 نفــر هــم 

ــتند. ــک هس فيزي

ــي ارشــد  ــر در کارشناس ــون نزديــک 15 نف تاکن
ــاي  ــته ه ــه در رش ــد ک ــده ان ــل ش ــارغ االتخصي ف

شــيمي فيزيــک، فيزيــک و مهندســي شــيمي بــوده 
و همچنيــن 4 نفــر فــارغ التحصيــل دکتــري داشــتيم 
ــک  ــک و ي ــيمي فيزي ــا ش ــا از آنه ــر آنه ــه 3 نف ک

نفــر آنهــا فيزيــک ميباشــد.
ــه  ــا درج ــگاه ب ــن آزمايش ــاي اي ــارغ التحصيل ه ف
مراکــز  در  علمــي  تــوان  و  مهــارت  از  بااليــي 
پژوهشــي و صنعتــي مشــغول خدمــت  علمــي، 

رســاني بــه کشــور و هموطنــان خــود هســتند.
در  شــده  انجــام  پروژه هــاي  مهمتريــن  از   
بفرمائيــد.  ارائــه  توضيحاتــی  هــم  آزمايشــگاه 
در  شــده  انجــام  پروژه هــاي  مهمتريــن  از 

: از  عبارتنــد  آزمايشــگاه 
حمــل  سيســتم هاي  شبيه ســازي  و  طراحــي 
بــراي  هوشــمند  دارورســاني  دارو)سيســتم هاي 
داروهايــي ماننــد انســولين و کورکوميــن( طراحــي 

دارويــي مولکول هــاي 
دوز  کاهــش  ماننــد  يافتــه  بهبــود  خــواص  بــا 
مصرفــي، افزايــش پايــداري در برابــر نــور و در 
سيســتم هاي  طراحــي  بــدن  مشــابه  محيط هــاي 

شــيمي ســبز )بــدون آلودگــي 
محيــط زيســت( جهــت اســتفاده در شــيرين ســازي 
گازطراحــي جــاذب هــا و پايه هــاي سنســور بــراي 
ــط  ــده محي ــاي آالين جداســازي و شناســايي گازه

زيســت ماننــد اکســيدهاي گوگــرد و نيتــروژن
ــن  ــم ميتوني ــگاه ه ــده آزمايش ــاي آين ــه برنامه ه  ب

ــد؟ ــاره کني اش
و  مطالعــات  توســعه  شــامل  آينــده  برنامه هــاي 
جهــت  در  شــده  انجــام  نظــري  پژوهش هــاي 
ســازي ها  شــبيه  نتايــج  بکارگيــري  و  تجربــي 
نانــو  سيســتم هاي  و  تجهيــزات  ســاخت  بــراي 
ــر  ــورد نظ ــع گاز م ــي و صناي ــک، داروي الکتروني

اســت. 
بخــش ديگــري از برنامه هــاي آينــده بــه همــکاري 
بــا صنايــع دارويــي کشــور و توســعه ســاخت 
ــا  ــود ب ــاي موج ــود داروه ــدرن و بهب ــاي م داروه
ــده  ــام ش ــازي هاي انج ــبيه س ــچ ش ــتفاده از نتاي اس

ــت.  ــد ياف ــاص خواه اختص
يکــي از مهمتريــن برنامه هــاي در دســت اجــرا 
ــور  ــارج از کش ــر خ ــگاه هاي معتب ــا دانش ــاط ب ارتب
ــدا و  ــتعانت از خ ــا اس ــه ب ــن رابط ــه در اي ــت ک اس
حمايت هــاي رياســت دانشــگاه ارتبــاط  هــاي اوليــه 
ــا دانشــکده داروســازي دانشــگاه ســيدني برقــرار  ب
شــده و مراحــل آغازيــن طــرح بســيار بزرگــي کــه 
ــه  ــد منجــر ب ــه همــکاري، مي توان در صــورت ادام
ــراي بيماري هــاي سيســتم ايمنــي  ــد واکســن ب تولي
ــت.  ــده اس ــام ش ــود، انج ــدز( بش ــد اي ــدن )مانن ب
ايــن طــرح مســتلزم همــکاري بيــن علــوم مختلفــي 
فيزيــک  و  فيزيــک  اســت کــه شــامل شــيمي 
سيســتمهاي پيچيــده )از آزمايشــگاه شبيه ســازي 
داروســازي  سيســتم ها،  بيولــوژي  مولکولــي(، 
داروســازي  دانشــکده  )از  ويروس شناســي  و 
ــام  ــورت انج ــرح در ص ــن ط ــند. اي ــيدني( ميباش س
مي توانــد بــه عنــوان يکــي از بزرگتريــن همــکاري 
ــاه و  ــش رف ــت افزاي ــف در جه ــوم مختل ــن عل بي

ــود.  ــي ش ــري تلق ــه بش ــالمت جامع س
 آقــای دکتــر اشــاره ای هــم به پتانســيل آزمايشــگاه 

در توســعه اســتان آذربايجــان شــرقی بکنيد؟ 
چنانچــه اســتحضار داريــد اســتان مــا يکــي از 
و  اســت  کشــور  دارويــي  صنايــع  قطب هــاي 
ــا  ــه ب ــرار دارد ک ــي در ان ق ــي بزرگ ــع داروي صناي
ايجــاد همــکاري  بيــن ازمايشــگاه شبيه ســازي و 
ــه  ــراي ارائ ــتري ب ــدن بس ــم ش ــع و فراه ــن صناي اي
از  اســتفاده  و  مولکولــي  شبيه ســازي هاي  نتايــج 
ايــن نتايــج، ايــن صنايــع مي تواننــد همــگام بــا دنيــا 
ــي و  ــه و تواناي ــعه يافت ــرفته توس ــورهاي پيش و کش
ــاي  ــاي دهه ه ــتن فن آوري ه ــار گذاش ــرات کن ج
ــوان  ــن مي ت ــد آورد. همچني ــت خواه ــل را بدس قب
ــع الکترونيکــي در  ــا صناي ــي کــه ب ــا همکاري هاي ب
ــک انجــام  ــزات نانوالکتروني جهــت ســاخت تجهي
داد، ايــن صنايــع را در اســتان توســعه داد. همچنيــن 
مولکولــي  شبيه ســازي هاي  از  اســتفاده  بــا 
زيســت  بــر  مبتنــي  علــوم  و  صنايــع  مي تــوان 
ــاال  ــيار ب ــد بس ــا ح ــريع و ت ــيار س ــن آوري را بس ف
)در حــد کشــورهاي پيشــرفته( توســعه داد کــه بــاز 
هــم بــا توجــه بــه وجــود ايــن صنايــع در اســتان مــا، 
ــق  ــن طري ــه اي ــادي را ب ــاه زي ــروت و رف ــوان ث ميت

ــود. ــاد نم ايج
 حرف آخر و انتظارات؟ 

بــه ايــن نقطــه مرهــون  بــدون شــک رســيدن 
حمايت هــا و مســاعدت هاي مســئولين دانشــگاه 
امــروز  بــه  تــا  آزمايشــگاه  تاســيس  آغــاز  از 
مي باشــد. همچنيــن تالش هــا، مطالعــات و پشــتکار 
همــکار محتــرم دکتــر راســتکار در پيشــرفت ايــن 
آزمايشــگاه نقــش غيرقابــل انــکاري دارد. در ضمن 
ــا و  ــه پروژه ه ــي ک ــالت تکميل ــجويان تحصي دانش
طرح هــاي تحقيقاتــي را بــا محدوديتهــا و امکانــات 
موجــود انجــام داده انــد و مي دهنــد بيشــترين ســهم 

ــد.  ــا دارن ــن موفقيته را در اي
ولــي  دکتــر  آقــاي  حمايت هــاي  از  پايــان  در 
ــر  ــن دکت ــگاه و همچني ــرم دانش ــت محت زاده رياس
راســتکار معاونــت پژوهشــي ســابق و دکتــر عجمي 
معاونــت پژوهشــي حــال حاضــر و دکترناصــر 
ــازاده رياســت ســابق دانشــکده علــوم و معــاون  آق
ــي دانشــگاه و دکتــر رضايــي رياســت  اداری و مال
ــا نگاهــي حمايتــی  دانشــکده علــوم کــه همــواره ب
بــه آزمايشــگاه شــبيه ســازي نگريســته اند قدردانــي 
ــرفت هاي  ــه پيش ــه ب ــا توج ــن ب ــم. همچني مي نمائي
ابزارهــاي  و  علــوم  بــزرگ  بســيار  و  لحظــه اي 
محاســباتي و کامپيوترهــاي مــورد نيــاز، انتظــار 

ــم. ــش را داري ــش از پي ــت بي حماي
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  2       نشریه الترونیکی     

عملکرد 7 ماهه مرکز مشاوره دانشگاهآشنایی با مرکز مشاوره دانشگاه
اجرای طرح پايش سالمت روان شناختی دانشجويان جديدالورود

راه اندازی سامانه مشاوره الکترونيکی تحت وب
تجهيز واحد روان سنجی به ابزارهای نرم افزاری سنجش شخصيت و تشخيصی

الکترونيکی نمودن پرونده های مشاوره
ــه  ــر چ ــعه ه ــز و توس ــس تبري ــجويی در پردي ــاوره دانش ــز مش ــعبه مرک ــودن ش ــال نم فع

ــا ــطح خوابگاهه ــاوره ای در س ــات مش ــتر خدم بيش
ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره مذهبی به دانشجويان و کارکنان دانشگاه 

راه اندازی خدمات نوين علوم اعصاب )نوروفيدبک(
فعال سازی خدمات مشاوره تلفنی 

به روز رسانی مطالب صفحه اينترنتی مرکز مشاوره دانشجويی دانشگاه
ــرای شناســايی و جلــب خدمــات حمايتــی-  فعــال ســازی واحــد خدمــات مــددکاری ب

ــه دانشــجويان بــی بضاعــت اجتماعــی ب
پايــش دانشــجويان دارای آســيب پذيــری روانشــناختی و ريســک بــاال غربــال شــده در 

طــرح پايــش ســالمت روان 
نصــب پيــام هــا و پوســترهای بهداشــت روانــی در معــرض ديــد دانشــجويان در اماکــن 

دانشــجويی
آمــاده ســازی شــعبه پرديــس تبريــز مرکــز مشــاوره بــرای ارائــه خدمــات روانشــناختی و 

مشــاوره بــه خانــواده کارکنــان 
ــجويی  ــاوره دانش ــز مش ــان در مرک ــه کارکن ــاوره ب ــناختی و مش ــات روانش ــه خدم ارائ

ــگاه ــی دانش ــايت اصل ــتقر در س مس
طراحــی بروشــور بــرای آشــنايی بــا خدمــات مرکــز مشــاوره و ارائــه آن در زمــان ثبــت 

نــام بــه دانشــجويان
اجــرای دوره هــای آموزشــی پيشــگيری از اعتيــاد و آســيب هــای اجتماعــی و مقابلــه بــا 

ايــدز بــرای دانشــجويان جديدالــورود 
برگــزاری جلســات ســخنرانی و پرســش و پاســخ بــا موضوعــات ســالمت روانــی 

دانشــجويان
بــه کارگيــری مشــاوران و روان شناســان مجــرب در مرکــز مشــاوره دانشــجويی و شــعب 

بسته ا و
ــه  ــد ب ــرای ارجــاع مراجعــان نيازمن ــا روانپزشــک خــارج از مرکــز ب ــه ب عقــد تفاهــم نام

ــی ــان داروي درم
اجرای طرح کشوری سيمای زندگی روانی و اجتماعی دانشجويان

آموزش مشاوران خوابگاه ها در خصوص نحوه خدمت رسانی به دانشجويان
تهيه و توزيع بسته آموزشی و آگاهسازی مشاوره ای برای دانشجويان جديدالورود

پنج راز ساده خوشبختی:

قلبت رو از کینه ها رها کن

ذهنت رو از نگرانیها خالی 
کن

ساده زندگی کن

بخشنده باش

انتظاراتت را کم کن

آدمهــای منفــی بــه پیــچ و خــم جــاده مــی اندیشــند.. 
ــاده....  ــول ج ــای ط ــه زیبایی ه ــت ب ــای مثب و..آدمه
ــرت.. ــند؛امایکی باحس ــد میرس ــه مقص ــت هردوب عاقب

یکــی با لــذت!! 
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نشریه الترونیکی       2

گفتگو  با دکتر رضا عبدی، مدیر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

يکی از مهمترين مراکز حفاظت و تأمين ســالمت روانی دانشــگاهيان مرکز مشــاوره دانشــجويی اســت اين مرکز به لحاظ آمار و ارقام از فعالترين مراکز 
دانشــگاهی اســت کــه بــا ارائــه جديدتريــن خدمــات خود و به روز نمــودن خدمات قبلــی، موجبات ارتقــا و توجه همه دانشــگاهيان را فراهم نموده اســت.
بــر آن شــديم بــا مديــر محتــرم ايــن مرکــز جنــاب آقــای دکتــر رضــا عبــدی کــه از اســاتيد گــروه آموزشــی روانشناســی دانشــگاه مــی 
باشــند نشســت صميمــی داشــته باشــيم کــه نظــر شــما را بــه ايــن گفتگــو و توضيحــات جنــاب آقــای دکتــر عبــدی جلــب مــی کنيــم.

-آقــای دکتــر عبــدی بــرای مــا از وظایــف عمــده 
ایــن مرکــز بفرماییــد؟

مرکــز مشــاوره، رســالت اصلــی آن پيشــگيری از آســيب هــای 
اجتماعــی و بهبــود ســطح ســالمت روانــی دانشــجويان و ارتقــا

ــی  ــگاهيان م ــه دانش ــی هم ــت روان ــالمت و بهداش ــطح س  س
ــد. باش

-راه های ارتباط با این مرکز چگونه است؟
عزيــزان مــی تواننــد بصــورت مراجعــه حضــوری، از خدمــات 
ــی  ــا م ــرم آنه ــواده ی محت ــن مرکــز همــه همــکاران و خان اي

تواننــد اســتفاده کننــد. 
ــی  ــح ال ــه صــورت حضــوری از ســاعت 8 صب ــا ب ــات م خدم
15:30 بعــد از ظهــر انجــام مــی شــود و پــس از ايــن ســاعات 
در خوابــگاه هــای دانشــجويی همــکاران مــا از ســاعت 16 تــا 

21 شــب )الزهــرا، قــدس و المهــدی( 
ــه صــورت حضــوری  مســتقر هســتند و ب
مشــغول کار مــی باشــند. حــوزه خدمــات 

انتخــاب  مــا مشــکالت روانشــناختی، تحصيلــی، شــغلی، 
توانمنــد  و  فــردی  مــددکاری  خانــواده،  ازدواج،  رشــته، 
ســازی اجتماعــی افــراد و خدمــات روانپزشــکی صــورت 
ــن  ــات نوي ــی و خدم ــاوره حقوق ــرا مش ــا اخي ــرد. م ــی گي م
علــوم اعصــاب را هــم فعــال کــرده ايــم بــرای ارتقــا عملکــرد 
ــوان  ــه عن ــردگی ب ــراب و افس ــش اضط ــز، کاه ــطح تمرک س
يــک درمــان نويــن را راه انــدازی کــرده ايــم. خدمــات ايــن 
مرکــز در واقــع مشــاوره در حــوزه هــای گوناگــون را در بــر 
ميگيــرد. همــه ايــن امــور در واقــع پيشــگيری اوليــه بــرای عــدم 
ــا مشــاوره  بــروز مشــکالت بعــدی اســت، پيشــگيری ثانويــه ب

ــرد. ــی گي ــورت م ــز ص ــکی ني ــناختی و روانپزش روانش

-مشکل چیست؟
وقتــی دانشــجو دچــار مشــکل اســت کــه احســاس کنــد 
ــی و  ــوب تحصيل ــر عملکــرد مطل ــداوم ب ــور م ــه ط ــوردی ب م
غيــر تحصيلــی وی تأثيــر نامطلــوب مــی گــذارد بــا مختــل مــی 
نمايــد کــه بايــد در ايــن صــورت اوليــن مــکان مرکــز مشــاوره 
دانشــجويی باشــد و دانشــجويان عزيــز بايــد از هرگونــه خــود 

درمانــی بــه شــيوه هــای نامعقــول و غيــر علمــی پرهيــز نماينــد، 
ــرص  ــرف ق ــرای مص ــا ب ــه ه ــی توصي ــتفاده از بعض ــد اس مانن
هايــی بــا نــام فريبنــده قــرص دانشــجو که همــه آنهــا در رديف 
ــی شــوند و  ــرص هــای مخــدر و روان گــردان محســوب م ق
بهتــر اســت بــه جــای آنکــه روح و روان و جســم خــود را در 
معــرض تهديــدات ايــن دارو هــا قــرار دهنــد نخســتين بــار بــه 
مرکــز مشــاوره دانشــجويی مراجعــه کننــد تــا بــه مشکالتشــان 
بــه صــورت کامــال علمــی رســيدگی و درمــان الزم در حيطــه 

هــای روانشناســی يــا روانپزشــکی صــورت گيــرد.
يکــی ديگــر از خدمــات ايــن مرکــز، مشــاوره در حــوزه هــای 
اعتقــادی اســت و کال بهتــر اســت بــه دوره هايــی اشــاره کنيــم 
کــه بــه صــورت Pakage تحــت عنــوان مهــارت هــای زندگــی، 
ماننــد مهــارت کنتــرل خشــم، مهــارت هــای زندگــی در 
ارتبــاط بــا مديريــت زمــان، مديريــت مالــی، کنتــرل اســترس، 
مهــارت هــای خودآگاهی 
ــاط ضعــف و  شناســايی نق
قــوت خودمــان مربــوط مــی شــود و مهــارت هايــی کــه بايــد 
بــه صــورت Portable يعنــی قابــل حمــل بــه طــور هميشــگی در 

وجودمــان بايــد باشــند.
-چه برنامه هایی برای آینده دارید؟

ــرای ســال 94 دســت  ــه هــای خــود ب ــه 80 درصــد برنام ــا ب م
روانشــناختی  پايــش ســالمت  اجــرای طــرح  ايــم.  يافتــه 
ــت وب  ــی تح ــامانه الکترونيک ــورود، س ــجويان جديدال دانش

ــت. ــرداری اس ــره ب ــل به ــاه قاب ــان م ــه دوم آب ــه از نيم ک
در ايــن ســامانه دانشــجو بــه طــور غيــر حضــوری وارد ســامانه 
ــود را در آن  ــکل خ ــپس مش ــد س ــی کن ــام م ــت ن ــده و ثب ش
 ،Offline يــا  Online مطــرح مــی نمايــد بالفاصلــه بــه صــورت
ــن  ــد. اي ــی کن ــال م ــان ارس ــه ايش ــخ الزم را ب ــا پاس ــاور م مش
خدمــات بــرای کســانی اســت کــه بــه حضــور فيزيکــی رغبت 

 http://moshavereh.azaruniv.edu .ــد ــی دهن ــان نم نش
تجهيــز واحــد روانســنجی مجهــز بــه ابــزار ســنجش شــخصيت 
و ...، الکترونيکــی نمــودن پرونــده هــای مشــاوره جهــت ارتقــا 
ضريــب امنيتــی چــون تمتــم اطالعــات دانشــجويان، چــه 
حضــوری، چــه تلفنــی و چــه از طريــق ســايت محرمانــه مــی 
ــدارد.  ــی ن ــا دسترس ــات آنه ــه اطالع ــی ب ــچ مقام ــند و هي باش
ــه خدمــات مشــاوره  فعــال نمــودن شــعبه پرديــس جهــت ارائ
ــال  ــاب، فع ــوم اعص ــن عل ــات نوي ــی، خدم ــی و مذهب حقوق
ســازی واحــد مــددکاری اجتماعــی هــم از ســاير اقدامــات مــا 
ــری روانشناســان و روانپزشــکان  ــه کارگي ــود. ب در ســال 94 ب
مجــرب داخــل و خــارج دانشــگاه، آمــوزش مشــاوران حاضــر 
در خوابــگاه هــا و حــق توســعه خدمــات مشــاوره ای بــا 

ــن دانشــجويان . حضــور در بي
الزم بــه ذکــر اســت فعــال ســازی خدمــات مشــاوره تلفنــی در 
ــه شــماره تمــاس:  ــی 19 ب ــرد از ســاعت 15:30 ال ــای ف روزه

34327589، در خدمــت دانشــجويان محتــرم مــی باشــد.

-و سخن پایان؟
در پايــان، از همــکاری هــای صميمانــه همــه ی اســاتيد و 

دانشــجويان خصوصــا زحمــات   
و  ممنونيــم  بســيار  هــا  دانشــکده  آموزشــی  کارشناســان 

نماييــم. مــی  سپاســگذاری 
کليه خدمات مرکز رايگان است.

ــه همــکاران و  ــرای ايشــان و کلي ــط عمومــی دانشــگاه: ب رواب
ــم. ــزون آرزومندي ــق روزاف مشــاوران توفي

دکتر عبدی: کلیه خدمات مرکز رایگان است.

دوســتانتان را بــه چــای داغ 
و لبخنــد گــرم زیــر بــاران 
حالتــان  تــا  کنیــد  دعــوت 

خیــس از محبــت شــود.
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  2       نشریه الترونیکی     

اإلمام الحسين عليه السالم  :أنَا قَتيُل الَعبََرةِ اليَذُکُرني مُؤمٌِن إالّ استَعبََر ؛ 
امام حسين عليه السالم :من کشته اشکم ؛ هر مؤمنی مرا ياد کند ، 

اشکش روان شود .

اإلمام الحسين عليه السالم  :التَقولُوا بِألِسنَتُِکم ما يَنُقُص َعن قَدِر ُکم ؛ 
امام حسين عليه السالم :چيزی را بر زبان نياوريد که از ارزش شما 

بکاهد .

اإلمام الحسين عليه السالم  :يَظَهُر اهلّل ُ قائَِمنا فَيَنتَِقُم مَِن الّظالِميَن ؛ 
امام حسين عليه السالم :خداوند قائم ما را از پس پرده غيبت بيرون 

می آورد و آن گاه او از ستم گران انتقام می گيرد .

؛ ِّباِع الَْحقِّ ااإلمام الحسين عليه السالم  :ال يَْکُمُل الَْعْقُل ااِلّ بِات
امام حسين عليه السالم: عقل، جز با پيروی از حق، کامل نمی شود.

اإلمام الحسين عليه السالم  :فَإنّي ال أَری الَموَت إالّ َسعاَدًة وال الَحياَة 
َمَع الّظالِميَن إالّبََرماً؛ 

امام حسين عليه السالم: به راستی که من مرگ را جز خوش بختی 
نمی دانم ، و زندگی با ستمکاران را جز مالل .

اإلماُم الحسيُن عليه السالم : إّن أْوَصَل 
النّاِس َمن َوَصَل َمن قََطَعُه . 

امام حسين عليه السالم : قويترين فرد در 
ايجاد ارتباط کسی است که با کسی که 

از او بريده رابطه برقرار کند. 

ِعزٍّ  َمْوٌت في  الُْحَسيُْن عليه السالم:  قاَل 
مِْن  اَْولی  اَلَْمْوُت  ُذلٍّ  في  َحياةٍ  مِْن  َخيٌْر 
ُدُخوِل  مِْن  اَْولی  َوالْعاُر  الْعاِر  ُرُکوِب 

النّاِر .
عاشورا(  السالم)روز  عليه  حسين  امام 
فرمود: مـرگ با عـّزت از زندگی ذليـالنه 
با  بـرتر اسـت. مرگ برتر از همراه شدن 
عار و خواری است و خواری از ورود در 

آتش برتر است.

امام حسين عليه السالم: اليَْکُمُل الَْعْقُل 
؛  ِّباِع الَْحقِّ ااِلّ بِات

نمی  کامل  حّق،  از  پيروی  با  جز  عقل، 
شود.

َدَمَعْت  َمْن  السالم:  عليه  الُْحَسيُْن  قاَل 
تَعالی   ُ اهلّل  اَْعطاُه  بَِقْطَرةٍ  َدمَْعًة  فينا  َعيْناُه 

ََّة.  الَْجـن
که  فرمود: کسی  السالم  عليه  امام حسين 
بريزد،  ما  برای  چشمانش قطره ای اشک 
خواهـد  عطا  او  بـه  را  بهشت  خــداوند 

کـرد.

اإلمام الحسين عليه السالم مِن َدالئِِل َعالماِت الَقبوِل : الُجلوُس إلی 
أهِل الُعقوِل؛ 

امام حسين عليه السالم: از نشانه های خوش نامی و نيک بختی ، 
همنشينی با خردمندان است.

اإلمام الحسين عليه السالم : إنّا أهُل بَيِت َرسوِل اهلّل ِ صلي اهلل عليه و 
آله ، والَحقُّ فينا ، وبِالَحقِّ تَنِطُق ألِسنَتُنا . 

امام حسين عليه السالم : ما خاندان رسول خداييم، حّق در ميان ماست و 
زبان ما به حّق گوياست. 

اإلمام الحسين عليه السالم : ما نَدري ما تَنِقُم الناُس مِنّا ! إنّا لَبَيُت 
ةِ، وَمعِدُن الِعلم .  الرَّحَمِة ، وَشَجَرُة النُّبُوَّ

امام حسين عليه السالم : ما نمی دانيم چرا مردم کينه ما را می جويند! در 
حالی که ما خانه رحمت و درخت نبّوت و کان علم و معرفتيم. 

اإلماُم الحسيُن عليه السالم : َمن جاَد ساَد . 
امام حسين عليه السالم : هر که بخشنده باشد ، آقايی کند. 

اإلماُم الحسيُن عليه السالم : إّن أْوَصَل النّاِس َمن َوَصَل َمن قََطَعُه . 
امام حسين عليه السالم : قويترين فرد در ايجاد ارتباط کسی است که با 

کسی که از او بريده رابطه برقرار کند. 

اإلمــاُم الحســيُن عليــه الســالم : َدَخلــُت َعلــی رســوِل اهلّل ِ صلــی اهلل عليــه و آلــه َوِعنــَدُه أبــي ابــُن َکعــٍب ، فَقــاَل لــي رســوُل اهلّل ِ صلــی اهلل عليــه و آلــه َمرَحبــا بـِـَک يــا أبــا َعبــِداهلّل ِ ، يــا َزيــَن الَســَمواِت َوالَرضيــَن 
ــماِء أکبـَـُر مِنــُه فــي  َّــذي بََعثَنــي بِالَحــقِّ نَبيـّـا إنَّ الُحَســيَن بــَن َعلــيٍّ فــي السَّ ــماواِت َوالَرضيــَن أَحــٌد َغيــُرَک ؟! قــاَل : يــا أبـَـيُّ َوال ، قــاَل لـَـُه أبـَـيٌّ : َوَکيــَف يَکــوُن يــا رســوَل اهلّل ِ صلــی اهلل عليــه و آلــه َزيــُن السَّ

َّــهُ لََمکتــوٌب َعــن يَميــِن َعــرِش اهلّل ِ عــّز وجــّل : مِصبــاُح ُهــدًی َوَســفينَُة نَجــاةٍ َوإمــاٌم َغيــُر َوهــٍن َوِعــزٌّ َوفَخــٌر َوَعلـَـٌم َوُذخــٌر .  الرِض ، َوإن

امــام حســين عليــه الســالم : بــر رســول خــدا صلــی اهلل عليــه و آلــه وارد شــدم . ابــن ابــی کعــب در خدمــت ايشــان بــود . پيامبــر خــدا صلــی اهلل عليــه و آلــه بــه مــن فرمــود : خــوش آمــدی ای ابــا عبــداهلّل ، ای زيــور آســمانها 
و زمينهــا ! اُبــّی بــه پيامبــر عــرض کــرد : ای رســول خــدا ! چگونــه ممکــن اســت کســی غيــر از شــما زيــور آســمانها و زمينهــا باشــد ؟ ! پيامبــر فرمــود : ای ابــّی ! ســوگند بــه آن کســی کــه بحــق مــرا بــه پيامبــری برانگيخــت 
، مقــام و منزلــت حســين بــن علــی در آســمان ، باالتــر از منزلــت او در زميــن اســت . در ســمت راســت عــرش خداونــد عــز و جــل نوشــته شــده اســت : ]حســين [چــراغ هدايــت و کشــتی نجــات و امامــی سســتی ناپذيــر ، 

بــا عــّزت، افتخارآفريــن، راهنمــا، و ذخيــره]ای گرانبهــا [اســت . 

پانزده حدیث از امام حسین )ع(
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مصاحبه با دکتر موسی محمد پور فرد، مدیر برنامه و بودجه و تشکیالت  دانشگاه
مصاحبه با دکتر موسی محمد پور فرد مدير برنامه بودجه و تشکيالت دانشگاه

انجــام هرگونــه کار در ســازمان هــا و از جملــه دانشــگاه مــا مســتلزم برنامــه ريــزی هايــی از پيــش 
تعريــف شــده و اختصــاص منابــع مالــی جهــت انجــام پــروژه هــای مذکــور مــی باشــد. همينطــور 
بــه کار گيــری متخصــص تريــن نيــرو و منابــع انســانی مســتلزم برنامــه ريــزی اســت، چشــم انــداز 
هرســازمان در گــرو تدويــن برنامــه دراز مــدت اســتراتژيک مــی باشــد در ايــن مصاحبــه کــه بــرای 
اوليــن بــار صــورت مــی گيــرد بــا مديــر جــوان و پرتــالش ايــن مجموعــه مهــم بــا وظايــف، عملکرد 

هــا و برنامــه هــای آتــی آن آشــنا مــی شــويم.

آقای دکتر محمد پور فرد، برای ما از اهداف و وظايف اين بخش بفرماييد؟
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم. بــا تشــکر از شــما کــه ايــن وقــت را در اختيــار مــا قــرار داديــد، همانطــور کــه شــما نيــز بــه 
آن اشــاره کرديــد بخــش برنامــه ريــزی بــرای بودجــه و تشــکيالت در هــر ســازمانی جــزو مهمتريــن بخــش هــای آن 

محســوب مــی شــود، البتــه اگــر بــه آن اعتقــاد داشــته باشــيم.

بنــده از ســال گذشــته کــه مشــغول کار شــدهام ســعی و تــالش شــده اســت برخــی از مــواردی کــه از ســالهای گذشــته 
برجــای مانــد ماننــد تکميــل نمــودار و چــارت ســازمانی دانشــگاه بــه اتمــام برســانم، کــه بــه حمــداهلل در مراحــل آخــر 
جهــت ارائــه بــه وزارت مــی باشــد. چــارت مذکــور بــا لحــاظ نيــاز هــای واحــد هــا و الگــو بــرداری از دانشــگاه هــای 

پيشــرو و موفــق تهيــه و تنظيــم شــده اســت.

در مورد رتبه بندی دانشگاه ها بفرماييد؟
ــی از نظــر دانشــجو و... دســته بنــدی مــی  ــر اســاس معيارهاي ــم کــه ب ــا از نظــر تشــکيالتی ردههــای 1، 2 و 3 داري م
ــا در رده 3  ــا، دانشــگاه م ــاء معياره ــر حســب ارتق ــی و ب ــا در تشــکيالت فعل ــود ام ــن 2 ب ــش از اي ــا پي شــوند. رده م
قــرار مــی گيــرد کــه متأســفانه محدوديــت هايــی را بــه جهــت ارتقــاء مديريــت هــا و... تحميــل کــرده اســت ولــی 
ســعی شــده اســت بــه کمــک کارشناســان بــا تجربــه ايــن حــوزه و حوزههــای ديگــر بــه رغــم همــه محدوديــت هــای 

موجــود بهتريــن چــارت ممکــن را طراحــی و تدويــن گــردد کــه اميدواريــم از 95/1/1 اجرايــی شــود.

به نظر می رسد سال 94 در تشکيل دوره های آموزشی کارکنان، کمی با کاهش روبرو هستيم؟
بلــه. بــا توجــه بــه مشــکالت و مضيقــه هايــی کــه در بحــث مالــی بــا آن روبــرو هســتيم علــی رغــم ميــل باطنــی شــاهد 

بــروز مشــکالتی بوديــم امــا بــرای نيمــه دوم ســال 94 مطمئن 
باشــيد برنامــه ريــزی هــای قبلــی در جهــت ارتقــاء مهــارت 
ارائــه ســرويس  ارتقــاء و پيشــرفت  هــای کارکنــان در 
و خدمــات دانشــگاهی بــه طــور کامــل انجــام خواهــد 
گرفــت. البتــه شــاهد چنــد دوره جديــد هــم خواهيــم بــود، 
ــارکت  ــا مش ــل را ب ــد غيرعام ــای پدافن ــرا دوره ه ــال اخي مث
معاونــت محتــرم پژوهشــی برگــزار شــده اســت و دوره 
ــم  ــام معظ ــاد مق ــارکت نه ــا مش ــم را ب ــالق ه ــواده خ خان
رهبــری بــزودی برگــزار خواهيــم کــرد. در مجمــوع تــالش 
مــا ايــن اســت کــه بــا کمتريــن هزينــه، بيشــترين بهــره وری 

ــم نمــود. ــاء همــکاران نباشــيم اجــرا خواهي ــع ارتق ــه طــوری کــه مان رار ب

از ISO و اصطالح فرآيندها بفرماييد؟
ــه امــورات و اصــالح فرآينــد هاســت. هــدف مــا دسترســی بــه فرآينــد هايــی باالتــر  ISO در واقــع نظــم بخشــی ب
از ISO مــی باشــد. گرفتــن ISO و طــرح آن بــرای دانشــگاه مــا يــک نقطــه بســيار مثبــت و شــروع بــود. در ادامــه 
ــا را در  ــداوم ايجــاد نظــم و فراينده ــت و ت ــت خــوب کار انجــام شــده توســط خــود کارشناســان مديري ــال تثبي دنب
داخــل ســازمان هســتيم و عالقمنــد نيســتيم بــرای ســازمان هزينــه هــای جديــدی کــه در رتبــه بنــدی دانشــگاه تأثيــر 
زيــادی ندارنــد، ايجــاد کنيــم. لــذا بــه نتايجــی باالتــر از ســطح موجــود فکــر مــی کنيــم کــه يکــی از آنهــا بــرای نمونــه 
تعييــن زمــان انجــام فرايندهــا در حوزههــای مختلــف مــی باشــد. در ايــن ارتبــاط، تعييــن بــازه زمانــی خدمــت رســانی 
را شــروع کرديــم يعنــی فرآيندهــای الزم بــرای انجــام هــرکار در دانشــگاه را بــه طــور علمــی و کارشناســی تدويــن و 
تهيــه کرديــم، مثــال بــرای مراحــل فــارغ التحصيلــی از دانشــگاه، فرايندهــا و مــدت زمــان کار بــا نظــر کارشناســان آن 
حــوزه تهيــه و در محلــی مناســب در آن حــوزه نصــب خواهــد شــد. مــدت زمــان انجــام کارهــا بــه مراجعيــن اطــالع 
ــه واحــد هــا از  رســانی مــی شــود، بهبــود خدمــات و ايجــاد رضايتمنــدی در مراجعيــن )دانشــجويان و همــکاران( ب

اهــداف مــا اســت کــه اميدواريــم بــا مشــارکت همــه ی حــوزه هــا، بــه خوبــی اجــرا شــود.

راجع به برنامه ريزی استراتژيک )راهبردی( برای دانشگاه هم توضيح می دهيد؟
بلــه. در ايــن خصــوص بــه کمــک کارشناســان محتــرم حــوزه، بــا توجــه بــه مالحظاتــی کــه بــه پارامترهــای مختلــف 
ــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود، ســعی شــده اســت برنامــه ای تدويــن شــود کــه  ــگاه واقعــی ب دانشــگاه داشــتيم و ن
ــرار دهــد.  ــران ق ــی جــزو دانشــگاه هــای خــوب اي ــا را در طــی ســالهای آت ــی شــدن انشــاء ا... م در صــورت اجراي

از خصوصيــات ايــن برنامــه قابــل ســنجش بــودن و قابــل 
ــود  ــر بهب ــودن مراحــل  مختلــف آن و نظــارت ب ــش ب پاي
فرايندهــا هســت. بــا توجــه بــه مطالعاتــی کــه داشــتيم در 
برنامــه هــای ســاير دانشــگاه هــا برنامــه خوبــی را انشــااهلل 

تدويــن خواهيــم کــرد.

آقای دکتر از بودجه 95 چه خبر؟
قبــل از توضيــح در مــورد بودجــه 1395 الزم اســت 
عــرض کنــم در حــال حاضــر يعنــی تــا آخــر ســه ماهــه 
ــای  ــار هزينه ــص اعتب ــترين تخصي ــال 1394 بيش ــوم س س

ــه  ــور ک ــد و همانط ــد در ص ــه ص ــک ب ــی نزدي ــم يعن ــروز داري ــه ام ــا ب ــور ت ــگاههای کش ــان دانش ــوب را در مي مص
مســتحضر هســتيد بــا تالشــهای رياســت محتــرم دانشــگاه بودجــه تعميــر و تجهيــزات دانشــگاه کــه دو برابــر شــده بــود 
بصــورت صــد در صــد در شــش ماهــه اول ســال تخصيــص يافتــه اســت. در خصــوص بودجــه 1395 هــم بــه کمــک 
کارشــناس محتــرم حــوزه، بودجــه ريــزی بســيار خــوب و مثــال زدنــی بــرای دانشــگاه صــورت گرفتــه اســت. در ايــن 
بودجــه تمامــی مــوارد مربــوط بــه پرداخــت هــای پرســنلی و غيــر پرســنلی بــا کميتهــا و ســنجهها قابــل دفــاع تنظيــم 
شــده اســت و کامــال اميــدوارم بودجــه 95 بــه صورتــی کــه مطالعــه شــده و پيشــنهاد داده شــده اســت تصويــب و ابــالغ 
بشــود. در ايــن مــورد رياســت محتــرم دانشــگاه، تعامــالت بســيار خوبــی بــا ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزی کشــور 
ــرار اســت در آينــده نزديــک هــم  ــه اســت. ق ــه پيــش رفت ــه طــور تعاملــی و اعتمــاد دوطرف ــد و همــه مراحــل ب دارن
بازديــدی از طــرف کارشناســان محتــرم برنامــه ريــزی حــوزه آمــوزش عالــی ســازمان مديريــت از دانشــگاه انجــام 
شــود. بــا توجــه بــه صحبــت هــای انجــام شــده  دانشــگاه مــا نمونــه خوبــی بــرای بودجــه ريــزی علمــی و عملياتــی 

اســت. اميــدوارم ســال آينــده بــه لحــاظ بودجــه و برنامــه بــرای دانشــگاه مــا ســال بســيار خوبــی باشــد.

مــا نبايــد فرامــوش کــرد کــه همــه ی هزينــه هــا، پرداخــت هــا بايــد بــا برنامــه ريــزی دقيــق قبلــی پيــش رود در غيــر 
اينصــورت بــه هــر ميــزان اعتبــار هــم تخصيــص يابــد کفــاف هزينــه هــای ايجــاد شــده را مســلما نخواهــد داد.

سخن پايانی شما؟
ضمــن تشــکر مجــدد از شــما، الزم ميدانــم از همــه همــکاران محتــرم، خصوصــا کارشناســان محتــرم حــوزه مديريــت 
برنامــه و بودجــه، بخاطــر تــالش و کار منظــم شــان تقديــر و تشــکر مــی کنــم و همــه ی همــکاران محتــرم مطمئــن 
باشــند کــه بــا الطــاف الهــی و پيگيريهــای رياســت محتــرم دانشــگاه، انشــاءا... شــاهد حــل مشــکالت انــدک مالــی 

دانشــگاه )کــه تقريبــا در همــه دســتگاههای دولتــی کــم و بيــش وجــود دارد( خواهيــم بــود. 

روابط عمومی دانشگاه هم برای مدير جوان و پر انرژی دانشگاه و همکاران شاغل در مديريت 
بودجه و تشکيالت توفيق روزافزون آرزومند است.
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  2       نشریه الترونیکی     

1-ايجاد واحد بهداشت و درمان شبانه در خوابگاه الزهراء جهت ارائه خدمات اورژانسی 
شامل تزريقات ،پانسمان و ...از مهرماه 1394

2-بکارگيری کارشناس بهداشت محيط جهت انجام کليه امورات بهداشتی از مهرماه 1394
3-بکارگيری کارشناس مامايی جهت ارائه خدمات زنان و مامايی به خانم های دانشجو و 

کارکنان دانشگاه از مهرماه 1394
4-تجهيز دندانپزشکی شامل )خريد يونيت جديد (

5-تجهيز آمبوالنس شامل )ست احياء برانکارد صندلی شو . برانکارد اسکوپ ، النگ بک 
برد . کيف برزنتی کمکهای اوليه و ..(

6-با عنايت به قرارداد فی ما بين مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با شبکه بهداشت و درمان 
آذرشهر به منظور استفاده دانشجويان دانشگاه از کلينيک تخصصی ميالد آذرشهرالزم است 
دانشجويان قبل از مراجعه به کلينيک ياد شده معرفی نامه از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 

اخذ نمايند.

اهم فعالیتهای مرکز بهداشت و درمان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 از ابتدای تابستان تا آبان 94

رتبه های درخشان آزمون ارشد سال 94 گروه تاریخ  

فرهنگ و تمدن اسالمی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر محسن سیدی مدیر گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی در گفتگو 

و  تاريخ  گروه  دانشجويان  از  نفر  پنج  داشت:  اظهار  عمومی  روابط  با 
تمدن ملل اسالمي دانشگاه در کسب رتبه هاي درخشان در آزمون ارشد 

سال جاري، رتبه های زير را کسب نمودند.
آقاي مهدي صحت، رتبه 15

سرکار خانم زهرا تجاليي فر، رتبه 16
سرکارخانم ثريا داداش پور، رتبه 17

سرکار خانم آيدا کريمي، رتبه 23
و آقاي حبيب ميرزايي، رتبه 24

تحصيل  مشغول  و  شده  پذيرش  بهشتي  شهيد  دانشگاه  در  نامبردگان 
هستند.

هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد، آینده ما را می آفریند.
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نشریه الترونیکی       2

مصاحبه با پویا علیخانی دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشگاه

ــی و  ــی، پژوهش ــای علم ــی از کار ه • بیوگراف
ــد؟ ــود بفرمایی ــی خ اجرای

ــی  ــع کارشناس ــت مقط ــرم هف ــجوی ت ــی دانش ــا عليخان پوي
زيســت شناســی ســلولی و مولکولــی و دبيــر شــورای دبيــران 
ــه  ــت ب ــابقه فعالي ــتم. س ــگاه هس ــی دانش ــای علم ــن ه انجم
ــی،  ــت شناس ــجويی زيس ــی دانش ــن علم ــر انجم ــوان دبي عن
ــوم  ــکده عل ــرطان در دانش ــال کالب س ــی ژورن ــر اجراي دبي
پايــه، ســردبير نشــريه علمــی تخصصــی The Cell، عضــو 
ــای  ــن ه ــای انجم ــت ه ــر فعالي ــارت ب ــت و نظ ــه حماي کميت
علمــی دانشــجويی، دبيــر جشــنواره دانشــگاهی حرکــت، 
دو  منطقــه  نشــريات  جشــنواره  دانشــجويی  کميتــه  دبيــر 
کشــور، دبيــر اجرايــی کارگاه اســتخراج DNA، دبيــر اجرايــی 
ــدرس در  ــات آزمايشــگاهی، م ــا حيوان کارگاه اصــول کار ب
کارگاه روش هــای جســت و جــوی مقــاالت در پايــگاه 
ــزار ارجــاع دهــی EndNote و  ــرم اف ــا ن هــای آناليــن و کار ب
همــکار در برگــزاری کارگاه روش هــای نويــن ســيتوژنتيک 
را در کارنامــه دارم. در تعــدادی از کنگــره هــای ملــی و بيــن 
المللــی در زمينــه مالتيپــل اســکلروزيس و ســرطان نيــز جهــت 
ارائــه مقالــه حضــور داشــته ام کــه نتايــج آن در مجــالت بيــن 
ــب  ــارات اينجان ــه افتخ ــت. از جمل ــده اس ــاپ ش ــی چ الملل
ــش  ــنواره دان ــده در جش ــژوه برگزي ــش پ ــوان دان ــب عن کس
ــورت  ــه ص ــده ب ــه برگزي ــومين مقال ــی، س ــوزی خوارزم آم
ــجويان  ــرطان دانش ــوری س ــره کش ــتين کنگ ــتر در نخس پوس
ــل  ــی قاب ــن علم ــر انجم ــوان دبي ــب عن ــکی، کس ــوم پزش عل
ــران برگزيــده  ــر شــورای دبي ــرا دبي ــر در دانشــگاه و اخي تقدي

ــی باشــد. کشــور م

• مزیــت شــرکت دانشــگاه در جشــنواره امســال چــه 
؟ د بو

حضــور در بيــن نماينــدگان 76 دانشــگاه، مراکــز رشــد، 
ــای  ــی کار ه ــع و ارزياب ــان، صناي ــش بني ــای دان ــرکت ه ش
انجــام گرفتــه و مقايســه بــا کار هــای دانشــگاه خودمــان 
باعــث افزايــش اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری بيــن اعضــای 
ــای  ــالوه، کارگاه ه ــه ع ــد؛ ب ــگاه گردي ــی دانش ــن علم انجم
ــه مدرســه کســب و کار، اقتصــاد  بســيار ارزشــمندی از جمل

خــالق و آينــده پژوهــی، کار، شــخصيت هــزاره ســوم از 
زبــان کارآفريــن نمونــه کشــور برگــزار گرديــد کــه حضــور 
ــان  ــدی آن ــش توانمن ــث افزاي ــا باع ــگاه م ــاء دانش ــه اعض کلي
ــت  ــز در نشس ــا ني ــن ه ــات انجم ــت، مطالب ــد. در نهاي گردي
دبيــران شــورای دبيــران دانشــگاه هــا بــا دکتــر ميرزايــی مديــر 
ــی وزارت  ــس اداره علم ــور ريي ــر باقرپ ــی و دکت کل فرهنگ

ــد. ــری ش ــرح و پيگي ــوم مط عل
• نتایج حاصل چه بود؟

ــالم  ــه الس ــا علي ــام رض ــت ام ــه برک ــه ب ــتم ک ــت هش حرک
موجــب تــداوم صدرنشــينی دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربايجان 
در شــمال غــرب کشــور گرديــد، مقــام برگزيــده بــرای دبيــر 
شــورای دبيــران دانشــگاه و مقــام انجمــن علمــی دانشــجويی 
قابــل تقديــر در زمينــه نشــريه )انجمــن زيســت شناســی، 
نشــريه علمــی تخصصــی The cell( را برايمــان بــه ارمغــان 
ــا کســب تعــداد مجموعــا هشــت  آورد. دانشــگاه فردوســی ب
برگزيــده و قابــل تقديــر، پيشــتاز دانشــگاه هــای کشــور شــد.

• وضعیــت میزبانــی و داوری هــا بــه چــه صــورت 
بــود؟

امــور اجرايــی مربــوط بــه جشــنواره تمامــا توســط دانشــجويان 
دانشــگاه فردوســی اداره مــی شــد؛ بنابرايــن، رونــد برگــزاری 
ــود.  ــر ب ــته تقدي ــوب و شايس ــيار مطل ــی بس ــت ميزبان و کيفي
محــل اســکان بــرادران در يــک هتــل چهــار ســتاره و بســيار 
مجلــل بــود. اســکان خواهــران نيــز در مهمــان ســرای اســاتيد 
ــی و  ــود. پذيراي ــده ب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــگاه فردوس دانش
مهمــان نــوازی خيــره کننــده ای در طــول برنامــه از مهمانــان 

بــه عمــل آمــد.
ــه انجــام گرفــت و در هــر حــوزه  ــد مرحل ــز در چن داوری ني
ــه  از اســاتيد صاحــب نظــر مربوطــه جهــت داوری دعــوت ب
ــش از  ــاز بي ــب امتي ــه کس ــق ب ــه موف ــاری ک ــد. آث ــل آم عم
ــوان  ــه عن ــا 80 ب ــاز 70 ت ــا امتي ــار ب ــده و آث 80 شــدند، برگزي
مقــام قابــل تقديــر شــناخته شــدند. در حــوزه اختــراع، ابتــکار 
ــت  ــاب الزم جه ــد نص ــی ح ــچ طرح ــال هي ــوآوری امس و ن
ــه باالتريــن امتيــاز،  برگزيدگــی را کســب نکــرد! بنابرايــن، ب

ــزه نقــدی تعلــق گرفــت. ــدون جاي ــر ب ــل تقدي مقــام قاب

ــز  ــا ســایر ارگان هــا نی ــا پیشــنهاد همــکاری ب • آی
ــتید؟ داش

 3D انبــوه ســازی  پيشــنهاد کاری در خصــوص  تعــدادی 
printer و شــناور زيــر ســطحی ســمک از دانشــگاه هــا و 

صنايــع نظامــی دريافــت شــد و مقــرر شــد در صــورت تفاهــم 
ــه  ــکاری دوطرف ــز هم ــن مراک ــگاه و اي ــن دانش ــه بي دوجانب
ــز  ــب از جواي ــن موضــوع از نظــر اينجان ــرد کــه اي انجــام گي

ــت. ــر اس ــمند ت ــز ارزش ــنواره ني جش
ــگاهمان  ــی دانش ــای علم ــن ه ــت انجم ــز موفقی • رم

ــت؟ چیس
ــی  ــدی طــی مــدت طوالن ــد و قدرتمن ــن ســاختار کارآم چني
و بــا همــت نخبــگان علمــی و حمايــت همــه جانبــه مســئولين 
ــه ِخــرد  ــرام ب ــه قوانيــن، احت ــه اســت. پايبنــدی ب شــکل گرفت
ــه مســائل حاشــيه  جمعــی، کار گروهــی قــوی، عــدم ورود ب
ای و ادامــه راه ادوار گذشــته مهمتريــن موضوعــات قابــل 
توجــه در پيشــرفت انجمــن هــای دانشــگاه شــهيد مدنــی 

ــت.  ــان اس آذربايج
• صحبت پایانی؟

جشــنواره حرکــت فرصــت بســيار ارزشــمندی بــرای محــک 
ــا کار و کســب  ــاط ب ــه و ارتب زدن توانايــی هــا، کســب تجرب
ــرای آن  اســت و هــر ســال بايــد ســنجيده تــر و پرشــور تــر ب
ــی  ــط مش ــد خ ــه نباي ــچ وج ــه هي ــا ب ــرد؛ ام ــزی ک ــه ري برنام
ــای  ــت ه ــه فعالي ــرا ک ــرد؛ چ ــرار گي ــی ق ــای علم ــن ه انجم
آموزشــی، ترويجــی و غيــره کــه حائــز رتبــه نشــدند، بســيار 
ــد  ــن رون ــد اي ــد و باي ــد بودن ــجويان مفي ــوم دانش ــرای عم ب

ــد. ــه ياب ادام

در آخــر زحمــات ســرکار خانــم دکتــر صادقــی معــاون 
ــر  ــی ب ــواره مبتن ــه هم ــگاه را ک ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ
حمايــت همــه جانبــه فعاليــت هــای علمــی دانشــجويی اســت، 
ارج مــی نهيــم و اميــد اســت ايــن تــداوم همــواره ادامــه يابــد 
ــام دانشــگاه باشــيم. همچنيــن، از جنــاب  تــا شــاهد اعتــالی ن
آقــای ناصــر عليــزاده مســئول امــور مالــی معاونــت فرهنگــی و 
اجتماعــی کــه زحمــات بســياری را قبــل و پــس از جشــنواره 

ــی ويــژه مــی نماييــم. متحمــل شــدند، تشــکر و قدردان

ــر در حــوزه نشــریه )نشــریه The cell انجمــن  ــل تقدی ــام قاب ــا کســب مق ــی آذربایجــان ب انجمــن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه شــهید مدن
علمــی زیســت شناســی( و کســب مقــام دبیــر شــورای دبیــران برگزیــده توســط پویــا علیخانــی دبیــر انجمــن هــای علمــی دانشــگاه در هشــتمین 

جشــنواره ملــی حرکــت همچنــان پیشــتاز فعالیــت هــای علمــی دانشــجویی در شــمال غــرب کشــور اســت.
جشــنواره ملــی حرکــت ویــژه دســتاورد هــای انجمــن هــای علمــی دانشــجویی اســت کــه شــش دوره از آن در دانشــگاه هــای تهــران برگــزار 
شــد و بــرای نخســتین بــار و در هفتمیــن دوره شــاهد برگــزاری آن بــه میزبانــی دانشــگاه شــیراز بودیــم. هشــتمین جشــنواره ملــی حرکــت نیــز 

در تاریــخ 18 الــی 20 مهــر مــاه جــاری در شــهر مقــدس مشــهد و بــه میزبانــی دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار گردیــد.
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  2       نشریه الترونیکی     

راه های مقابله با خشم: 

احساســاتي کــه آدمــي تجربــه مــي کنــد مثــل شــادي، 
خشــم و... رفتــار را فعــال و هدايــت مــي کننــد. هيجــان 
ــد  ــي توانن ــي م ــل بيرون ــم عوام ــي وه ــل درون ــم عوام را ه
تحريــک و راه انــدازي کننــد. هيجــان نــه تنهــا مّضــر نيســت، 
بلکــه الزمــه زندگــي اســت. چــون مــا نمــي توانيــم هيجــان 
ــم  ــي تواني ــه م ــا کاري ک ــم. تنه ــي دور کني ــا را از زندگ ه
ــم،  ــا بکاهي ــوع آن ه ــا از وق ــه ي ــت ک ــن اس ــم اي ــام دهي انج
ــل  ــازگاري )مث ــا س ــا آن ه ــه ب ــه چگون ــم ک ــاد بگيري ــا ي ي
ــا  ــه ي م ــيم. هم ــته باش ــم ( داش ــل خش ــه )مث ــا مقابل ــم ( ي غ
عصبانيــت را احســاس کــرده ايــم و مــي دانيــم کــه چيســت. 

ــان  ــي انس ــال« طبيع ــار کام ــا« رفت ــت عموم ــم و عصباني خش
ــارج  ــان خ ــار از کنترلم ــن رفت ــه اي ــي ک ــا زمان ــت. ام هاس
درکار،  مشــکالتي  توانــد  مــي  و  شــده  ويرانگــر  شــود 
زندگــي  کيفيــت  کل  در  حتــي  و  اجتماعــي  ارتباطــات 
ــد  ــي برس ــه جاي ــت کار ب ــن اس ــود آورد. ممک ــه وج ــان ب م
ــدي هســتيم کــه  ــم، اســير هيجــان قدرتمن کــه احســاس کني
نمــي توانيــم از آن اجتنــاب کنيــم. هيجــان خشــم مــي توانــد 
يــک احســاس آزار دهنــده باشــد يــا يــک عمــل وحشــيانه. 
امــا بــه هــر حــال مــا نبايــد خشــم خــود را ادامــه دهيــم بايــد 
ــک  ــردن تکني ــه کار ب ــا ب ــيم. ب ــته باش ــت داش ــر آن مديري ب
ــم  برخشــم خــود کنتــرل داشــته  ــر مــی تواني هــای ســاده زي
ــس انتظــار  ــن دارد پ ــه تمري ــاز ب ــزی ني ــه هــر چي باشــيم. البت
ــم  ــا بتواني ــک ه ــن تکني ــدن اي ــا خوان ــط ب نداشــته باشــيم فق
موفــق شــويم بلکــه بايــد بارهــا و بارهــا تمريــن کنيــم: 

1-یک نفس عمیق بکشید:
مطمئنم اين جمله را بارها شنيده ايد... يک نفس عميق بکشيد 
و تا ده بشماريد. اما من به شما توصيه می کنم يک نفس عميق 
در دل می شماريد  ده که  تا عدد  دهيد که  اجازه   ، کشيده 
تان را  به صورت آهسته نفس  يعنی   ، بيايد  بيرون  تان  بازدم 
بيرون دهيد! اين توصيه يک دليل فيزيکی دارد: ديافراگم به 

بدن دستور می دهد که آهسته آرام بگيرد.
2- اجازه بدهید زمان کمی بگذرد:

از موقعيتــی کــه شــما را عصبانــی کــرده اســت دور شــويد؛ 
اگــر الزم اســت بــه حمــام يــا دستشــويی برويــد.

بــرای چنــد دقيقــه کاری کنيــد کــه حواســتان را پــرت کنــد 
ــی  ــا کم ــد ت ــی راه بروي ــد کم ــی تواني ــد. م ــغولتان کن و مش

ــويد. آرام ش
3- یــک چشــم انــداز از موقیعــت در ذهــن خــود 

تصــور کنید:
ــر  ــود فک ــا خ ــد و ب ــه بگيري ــود فاصل ــی خ ــت کنون از موقعي
کنيــد کــه فــردا يــا هفتــه بعــد يــا ســال بعــد چــه خواهــد شــد. 

می توانيد اين کار را تکرار کنيد.
ــی  ــکار م ــا چ ــه واقع ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای 4- ب

ــد: ــد بکنی خواهی
ــد.  ــد چــکار کني ــا مــی خواهي ــد کــه واقع ــن فکــر کني ــه اي ب

عصبانيــت مانــع درســت فکــر کــردن مــی شــود. پــس آرام 
ــه آينــده فکــر کنيــد. باشــيد و ب

5- منفجر شدن را متوقف کنید:

ــه  از عصبانيــت منفجــر شــدن ب
ايــن معنــی نيســت کــه مــی 
توانيــد بــه اوج رســيده و حرف 

ــد. ــس کني ــن کار را ب ــس اي ــانيد. پ ــی بنش ــه کرس ــان را ب ت
6 – فهرستی از کلیه رنجش هایتان تهیه کنید.

ــمار  ــی ش ــک ب ــای کوچ ــش ه ــده رنج ــان دهن ــم نش خش
ــا  ــت واقع ــن اس ــک ممک ــه هري ــا ک ــش ه ــن بخ ــت. اي اس
کوچــک باشــند در نتيجــه اجتمــاع خودشــان نيرويــی را بــه 
وجــود آورده و ســر انجــام بــه صــورت خشــم پديــدار مــی 
شــوند. مهــم نيســت ايــن ليســت دارای نظــم و توالــی باشــد 
يــا چقــدر احمقانــه بــه نظــر برســد. در هــر حــال اين فهرســت 
ــی  ــان هاي ــن اســت کــه همــه جري ــد. منظــور اي ــه کني را تهي
را کــه رود خشــم را تشــکيل مــی دهنــد خشــک کنيــم.
7- هر رنجش کوچک را به طور جداگانه بررسی کنید

 هــر بــار بــر يکــی از آن هــا غلبــه کنيــد، بــه جــای ايــن کــه 
بکوشــيد خشــمتان را کــه بــه صــورت نيرويــی شــکل گرفتــه 
متجلــی مــی شــود نابود کنيــد، هر آزردگــی را که خشــم تان 
را تغذيــه مــی کنــد ريشــه کنيــد. بديــن ترتيــب آن را تا حدی 
ــت. ــد ياف ــر آن تســلط خواهي ــد کــرد کــه ب ــف خواهي ضعي

8- بــه جــای رفتارهــای تخریبــی هیجــان هــا را  
بــه شــیوه هــای ســالم ابــراز نماییــد:

ــک  ــدن ي ــا از ب ــه هيجــان ه ــرای تخلي ــدن ب حرکــت دادن ب
ــرای  ــدن ب ــت دادن ب ــا حرک ــت، ام ــد اس ــالم و مفي ــيوه س ش
ــا ديگــران  ــه خــود ي ــه ب ــا حمل ــه ي ترســاندن، تشــر زدن، تنبي
ــه مشــکل و  انتخــاب هــای غيــر ســالمی هســتند و احتمــاال ب

ــد.  ــتناک بينجام ــه وحش حادث
9-  درباره احساستان گفتگو کنید:

ــان  ــزی کــه آزارت ــاره چي ــی درب  وقت
مــی دهــد و خشــم را در شــما ايجــاد 
مــی کنــد گفتگــو کنيــد، مــی توانــد 
از اعمــال خشــم جلوگيــری کنــد. 

چــون بــه نشــخوار ذهنــی، بــه صــورت واقعــی بــا آن برخــورد 
مــی کنيــد.

10- چند تکنیک ساده کاهش استرس تمرین کنید.
11-  از مشاوره و راهنمایی استفاده کنید.

از مشــاوره و راهنمايــی بــرای حل مشــکل و تغييــر رفتارهايی 
تخريبــی اســتفاده کنيــد. به طــور کلــی وقتی حمايت شايســته 
و تخصصــی دريافــت  کنيــم، ســريعتر مــی توانيــم تمايــالت 

پرخاشگرانه خود را تغيير دهيم. 

ــه  ــه ب ــيخته را ک ــار گس ــوران افس ــن ف ــرانجام اي 12- س

بيــرون شــعله مــی کشــد مــی تــوان تحــت تســلط در آورد، 
بديــن ترتيــب کــه بــه آن اســتاد بــزرگ درون اجــازه دهيــم 
کنتــرل آن را بــه دســت گيــرد. ســپس ايــن درس را بــا 
گفتــن ايــن جملــه بــه آن اســتاد بــزرگ درون کامــل کنيــد
ميتوانــی  کــه  طــور  همــان  قلبــم،  در  ســاکن  خــدای 

مــی  تــو  از  اکنــون  کنــی،  متحــول  را  انســان  احــوال 
ــدرت  ــن ق ــه م ــو ب ــازی.  ت ــون س ــرا دگرگ ــال م ــم ح خواه
غلبــه بــر خطاهايــم را مــی بخشــی پــس قــدرت غلبــه 
کــن. اعطــا  مــن  بــه  هــم  را  نادرســتم  رفتارهــای  بــر 
 حــال مــرا تحت کنتــرل خود داشــته باش. آرامش شــفابخش 
ــوال  ــتخوش اح ــر دس ــش. اگ ــن ببخ ــن و روح م ــه ذه را ب
ــوق را روزی  ــی حوصلگــی مــی شــويد، دعــای ف ــر و ب متغي
ســه بــار تکــرار کنيــد. بهتــر اســت آن را روی کاغذ بنويســيد 
ــد.  ــرار دهي ــت ق ــان اس ــرض ديدت ــه در مع ــی ک و در جاهاي

خانم سکینه جعفریان
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راهپیمایی 13 آبان،  روز ملی  مبارزه با استکبار جهانی به روایت تصویر
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انتصاب مدیر مالی دانشگاه

انتصاب مدیرامور فرهنگی دانشگاه

تقدیر و تشکر

 دکترحسن ولی زاده، رييس دانشگاه، طی حکمی آقای سعيد جديری را  به سمت سرپرست 
امور مالی دانشگاه منصوب نمود.

آقای جديری پيش از اين مديريت تدارکات دانشگاه و رييس اداره خوابگاه های دانشجويی 
رادرکارنامه اجرايی خود دارد.

دکتر حسن ولی زاده، رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر حسن بافنده را بعنوان مدبر امور فرهنگی 
دانشگاه منصوب کرد.

دکترحسن  بافنده استاديار گروه آموزشی روان شناسی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی می 
باشد.

در  ماه   26 مدت  به  را  تربيتی  علوم  دانشکده  روانشناسی  آموزشی  گروه  مدير  اين  از  قبل  وی 
کارنامه سوابق خود دارد.

دکتر حسن ولی زاده، طی احکام جداگانه ای از تالش ها، خدمات و مساعی آقايان مهديزاده 
و روستايی در مديريت های امور  فرهنگی و امور مالی دانشگاه تقدير و تشکر نمود .

نفر هفتم مرتضي آویني بود

آدم ها روي آن مسير مستقيم خطرناک راه مي رفتند. کسي که جلو مي رفت عاشق بود. شايد پيشقدم شده 
بود... 

شايد فرصت را غنيمت شمرده بود تا... تا...تا شايد پايش روي مين برود... 
اينجا فّکه... مين هاي کاشته شده در خاک... دست نخورده... عمل نکرده... 

آدم ها روي آن مسير مستقيم خطرناک... پا روي جاپاي نفر جلويي مي گذاشتند... 
نفر هفتم مرتضي آويني بود... با نگاههاي تيز سوژه ها را شکار مي کرد... 

))احمد تو از اينجا فيلم بگير((... ))قاسم ازاين عکسبرداري کن((... ))بچه ها بمانيد کمي استراحت 
کنيم((... يا اينکه))وسايل را آماده کنيد تا فيلم بگيريم((... 

رسيدند به سيم هاي خاردار... يکي از بچه ها تّکه آهن بلندي پيدا مي کند و روي سيم خاردار مي اندازد 
تا بقيه از روي آن رد شوند... 

پيکر شهيدي کمي آن طرف تر افتاده است... بي جان و خشکيده... با پالکي بر گردنو کاغذي - وصيت 
نامه اي - در دست... سيّد مرتضي گفت: عکس بگير! 

قطار آدم ها راه مي رفت... ))فّکه(( بکر را کشف مي کرد... هر جا شهيدي خوابيده بود... نه در دل 
خاک... بلکه ميهمان سطح داغ بيابان فّکه... با آن درختچه هاي گز... الله هاي سرخ... 

نخل هاي پابرچا امّا اندک...آدم ها روي مسير مستقيم خطرناک... فّکه پر از مين... سيّد مرتضي آويني 
هفتمين نفر است...پيش مي روند... 

سيّد مرتضي 
کم کم از آنچه در بيابان است رو بر مي گرداند... آسمان فّکه آبي است با ابر هاي پرپشت... نور در 

ميانشان تاللو مي کند... 
باد بهار با خودش رايحه اي براي دشت مي آورد... سيّد مرتضي بو مي کشد... عميق بو مي کشد... 

ناگهان غمي بر دلش مي نشيند... روزي بود که اين دشت پر از سر و صدا بود... بر آنهايي که اينجا گرفتار 
شده بودند چه گذشت... 

فّکه اسير شده بود... نمي شد رهايش کرد... 
فّکه ماند بي آنکه راهي براي بازگشت پيدا شود... رزمندگان ماندند و از تشنگي مردند... از عطش... سيّد 

مرتضي جرعه اي از قمقمه آب نوشيد... شور بود! ... مرتضي تعّجب کرد!... به زمين انداختش... چشم 
هايش را بست... سرش گيج رفت...کسي در ذهنش فرياد کشيد: 

* ياااااااااا علي..... !!! * 
مرتضي قدم آخر را محکم تر از هميشه برداشت!... 

پايش را روي مين والمري گذاشت... ضامن رها شد... دشت صداي انفجار را شنيد... سيّد مرتضي بر زمين 
افتاد... يک لحظه آسمان را نگاه کرد... لبهايش را به داخل کشيد و با زبان خيسشان کرد و... چشم هايش 

را بست... 

 ***

پايش قطع شده... از زانو... فقط به پوست بند شده... 
بدنش... ... 

اميدي به زنده ماندنش نيست؟... 
آويني زنده است ... تا هميشه... روايتگر فتح... 

 ***

سيّد مرتضي عاشق همسرش بود... 
هر روز سالم و پرسش و خنده 

هر روز قرار ِ روز ِ آينده 
مرتضي براي آخرين بار همسرش را ديد... 

- بايد سه روز ديگر برگرديم فّکه... 
کار ناتمامي داريم... 

- مرتضي وقتي برگشتي... 
مرتضي رويش را برگرداند... 

نمي خواست که بر گردد... 
نمي توانست که برگردد! 

عمر آيينه ی بهشت امّا... آه... 
بيش از شب و روز ِ تير و دي کوتاه... 

سيّد مرتضي زخمي شده... 
اينها سواران دشت اميدند... پيش به 

سوي فتح... 

مرتضي آویني شهید شده است... 
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مراســم تقديــر از همــکار محتــرم ســرکار خانــم حبيــب پــور بــه پــاس يــک عمــر تــالش و خدمت 
صادقانــه در دانشــگاه در جلســه ديگــری در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه از ســی ســال خدمــات 

صادقانــه خانــم ســکينه حبيــب پــور تجليــل و تقديــر بعمــل آورد 
در ايــن جلســه کــه معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ؛ رئيــس و کارکنــان کتابخانــه مرکــزی 
ــا اهــدای لــوح تقديــر و هدايايــی از زحمــات و تــالش پــر ثمــر ايــن همــکار  حضــور داشــتند ب

محتــرم تقديــر بعمــل آمــد.

تجلیل از دو همکار پرتالش بازنشسته دانشگاه 

 سرکار خانم حبیب پورجناب آقای دکتر علی اکبر شیری زاده

دکتر حسن ولی زاده رئيس دانشگاه با اهدای لوح سپاس ؛ از خدمات شايسته همکاران محترم ، جناب آقای علی اکبر شيری زاده و سرکار خانم سکينه حبيب پور تقدير نمود.

ــر شــيری زاده اســتاد بازنشســته گــروه  ــوم انســانی از اســتاد علــی اکب ــات وعل دانشــکده ادبي
زبــان و ادبيــات انگليســی بــه خاطــر يــک عمــر خدمــت و تــالش صادقانــه در مســير تعليــم و 
تربيــت تشــکر و قدردانــی کــرد. در ايــن جلســه کــه بــه همــت دانشــکده ادبيــات و همــکاری 
ــی  ــد گل ــر احم ــود, دکت ــده ب ــزار ش ــی برگ ــات انگليس ــان و ادبي ــروه زب ــرم گ ــای محت اعض
رئيــس دانشــکده ضمــن تشــکر و قدردانــی ويــژه از اســتاد شــيری زاده, پايبنــدی ايشــان بــه 

رعايــت نظــام آموزشــی را از ويژگيهــای مهــم اســتاد برشــمردند.

ــی  ــارب علم ــتفاده از تج ــور اس ــی بمنظ ــاد تمهيدات ــر ايج ــود ب ــخنان خ ــی در س ــر گل دکت
ــود. ــد نم ــگاه تاکي ــا دانش ــا ب ــی آنه ــاط علم ــاع ارتب ــدم انقط ــته و ع ــکاران بازنشس هم

در جلســه بســيار صميمــی اســاتيد گــروه زبــان و ادبيــات انگليســی از خاطــرات شــيرين خــود 
ــق از  ــام بازنشســتگی ســالمتی و توفي ــز در اي ــرای آن اســتاد عزي ــد و ب ــا اســتاد ســخن گفتن ب

خداونــد متعــال مســألت کردنــد.
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1- تشــکيل شــورای آزمايشــگاه مرکــزی، تهيــه پيــش نويــس اساســنامه آزمايشــگاه 
مرکــزی و تصويــب آن در شــورای آزمايشــگاه مرکــزی پــس از بررســی و اصــالح 

در دفتــر حقوقــی دانشــگاه

ــکوبندی،  ــم از س ــزی اع ــگاه مرک ــی آزمايش ــازی فيزيک ــاده س ــارت برآم 2- نظ
اجــرای کــف پــوش و ديوارپــوش، نصــب سيســتم اعــالم حريــق، درب هوشــمند، 
پنجــره هــای دوجــداره جهــت جلوگيــری از نفــوذ گــرد و خــاک و حفــر چــاه ارت 

بــرای سيســتم ارتينــگ آزمايشــگاه

3- تهيــه فــرم درخواســت عضويــت در آزمايشــگاه مرکــزی، فــرم شناســنامه 
آزمايشــگاه هــای دانشــگاه جهــت تهيــه بانــک اطالعــات تجهيــزات آزمايشــگاهی، 
فــرم درخواســت و تائيــد تعميــر تجهيــزات آزمايشــگاهی و فــرم هــای درخواســت 

ــا دســتگاه هــای مختلــف آناليــز ب

4- تعميــر بيــش از هفتــاد وســيله، ابــزار و يــا دســتگاه آزمايشــگاهی بــا هزينــه بســيار 
کم 

5- تهيه پيش نويس شورای ايمنی، بهداشت و محيط زيست)SHE(  دانشگاه

6- تهيــه و پيگيــری درخواســت عضويــت برخــی از آزمايشــگاه هــای دانشــگاه در 

شــبکه آزمايشــگاهی فنــاوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری رياســت 
جمهــوری و موفقيــت در عضويــت آزمايشــی هشــت آزمايشــگاه در ايــن شــبکه

www.clab.azaruniv.edu 7- پيگيری و راه اندازی وب سايت آزمايشگاه مرکزی

8- تهيــه پيــش نويــس شــيوه نامــه اجرايــی آزمايشــگاه مرکــزی و تصويــب آن در 
شــورای آزمايشــگاه مرکــزی

ــدازی دســتگاه ميکروســکوپ  ــر خريــد، نصــب و راه ان 9- هماهنگــی و نظــارت ب
نيــروی اتمــی )AFM( در آزمايشــگاه مرکــزی

10- هماهنگــی و نظــارت بــر تعميــر دســتگاه آناليــز عنصــریCHNSO   و انتقــال آن 
ــه آزمايشــگاه مرکزی ب

11- تهيه آرم آزمايشگاه مرکزی دانشگاه

12- جذب يک نفر کارشناس برای آزمايشگاه مرکزی

13- نظــارت بــر بروزرســانی اطالعــات تجهيــزات آزمايشــگاهی در سيســتم شــبکه 
آزمايشــگاه هــای علمــی ايــران )شــاعا(

14- برگــزاری منظــم هشــت جلســه شــورای آزمايشــگاه مرکــزی از اســفند 1393 
تــا آبــان 1394

عملکرد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
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مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم تحت عنوان یادواره مدافعان حریم

يادواره مدافعان حريم؛ ويژه بزرگداشــت شــهدای مدافع حرم، با حضور امام جمعه؛ فرماندار و مســئولين شهرســتان آذرشــهر و جمعی از مقامات و 
مســئولين بســيج اســتان ، ســپاه عاشــورا و مســئولين ســتاد پشــتيبانی مدافعين حرم و همچنين باحضور پر برکت خانواده محترم شــهدا ی مدافع حرم 
از اســتان آذربايجان شــرقی و با اســتقبال پرشــور اســاتيد،کارکنان و دانشجويان و سخنرانی ســردار کريميان ، فرمانده سپاه عاشورا در ذکر برکات و 
دســتاوردهای دفــاع مقــدس و نيز بيان خاطراتی از حماســه آفرينيهای شــهدای مدافع حرم از اســتان شــهيد پرور آذربايجان شــرقی برگــزار گرديد . 
بــود.  شــرقی  آذربايجــان  از  حــرم  مدافــع  شــهدای  معــزز  خانــواده  از  تجليــل  ؛  مراســم  ايــن  بخــش  پايــان 
. گرديــد  اجــرا  نيــز  فرهنگــی  متنــوع  هــای  برنامــه  دانشــگاه؛  دانشــجويی  بســيج  همــت  بــه  مراســم،  ايــن  در   ، اســت  گفتنــی 








