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سخن نخست فـهرســـــت 

الطـاف  بـه  کـران  بـی  سـپاس  بـا 
از  تشـکر  و  تقدیـر  بـا  و  الهـی 
هيـأت  و  رئيـس  هـای  حمایـت 
رئيسـه محتـرم دانشـگاه و اسـاتيد 
و کارکنـان و دانشـجویان محتـرم 
بسـيار خوشـحاليم کـه بـا کمترین 
نشـریه  توانسـتيم  خـود  بضاعـت 
شـماره 3 را بـه مهـر و شـادی در 
قراردهيـم.  دیدگانتـان  مقابـل 

برآنيـم تـا عمکـرد هـای دانشـکده هـا، مدیریـت هـا و واحـد هـای 
نمایيـم منعکـس  نشـریه هـای آتـی خـود  را در  دانشـگاه  مختلـف 

لـذا روابـط عمومی دانشـگاه از تمامی معاونت ها، مسـئولين، مدیران 
و دانشـکده هـا تقاضـا دارد جهت ارسـال هرگونه اخبـار و اطالعات 
و عمکـرد  واحـد هـای دانشـگاهی از طریـق اتوماسـيون اداری اقدام 

الزم را مبـذول نمایند
مدیریت روابط عمومی دانشگاه
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حضور دانشگاهیان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راهپیمایی 22 بهمن 

  دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه همگام و همدل و همزبان با آحاد مردم انقالبی 
تبریز در یوم اهلل 22 بهمن 94 به سیل خروشان راهپیمایی امت ایران اسالمی پیوستند.
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دکتر جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی 3 طرح مهم عمرانی را در دانشگاه افتتاح کرد

دکتر اسماعيل جبارزاده
 ، روز شنبه اول اسفند

ماه 94 با حضور در 
جمع دانشگاهيان

 دانشگاه شهيد مدنی
 آذربایجان، 3 پروژه

 مهم عمرانی این
 دانشگاه را افتتاح نمود .

دکتر جبارزاده بهمراه 
معاون عمرانی استانداری

 آذربایجان شرقی ،
 درجریان افتتاح 3 پروژه
 عمرانی  این دانشگاه در

بــا  مشــترکی  جلســه   
 ، رئيســه  هيــات  اعضــای 

شــورای دانشــگاه ، کارکنــان و نماینــده تشــکلهای دانشــجویی شــرکت 
کــرد.

ــراز  ــی زاده رئيــس دانشــگاه ، ضمــن  اب ــر ول ــدا دکت ــن جلســه ابت درای
ــگاهی  ــردی دانش ــور ف ــراه ، حض ــات هم ــتاندار و هي ــه اس ــدم ب خيرمق
ــرقی را   ــان ش ــتان آذربایج ــت اس ــی در  راس مدیری ــرد علم ــا رویک ب

ــمرد . ــتان برش ــگاههای اس ــرای دانش ــا ب ــی خصوص ــت مغتنم فرص
ولــی زاده بــا اشــاره بــه رتبــه مناســب دانشــگاه در توليــد علــم و همچنين 
در بيــن دانشــگاههای جامــع کشــور ، بــه پتانســيل باالی دانشــگاه اشــاره 
نمــوده واظهــار اميــدواری کــرد تــا دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان  
بتوانــد نقــش خــود را درنيــل بســمت دانشــگاه نســل ســوم یــا دانشــگاه 

کارآفریــن و فــن آفریــن پيــش ببــرد .

 وی در ایــن راســتا بــه کلينيــک صنعــت و معــدن دانشــگاه در شــهرک 
ــک  ــه کليني ــه جانب ــی هم ــر آمادگ ــوده و ب ــاره نم ــليمی اش ــهيد س ش
ــا  ــی ب ــر علمــی و عمل ــاط موث ــرای ارتب ــدن دانشــگاه را ب صنعــت و مع

ــد نمــود. ــع تاکي صنای
ــی و  ــای عمران ــاح طرح ه ــم افتت ــرقی در مراس ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکي ــان ب ــی آذربایج ــهيد مدن ــگاه ش ــی دانش آموزش
ــود،  ــام نمی ش ــی انج ــت علم ــدون پيوس ــتان ب ــروژه ای در اس ــچ پ هي
ــر ایــن اصــل پای بندیــم کــه صاحب نظــران،  اظهــار داشــت: همــواره ب
ثابــت  پــای  بایــد  همــواره  دانشــگاه ها  اســاتيد  و  اندیشــمندان 

باشــند. مهــم  تصميم گيری هــای 

دکتــر اســماعيل جبــارزاده  ، خاطرنشــان کــرد: دولــت یازدهــم خــود را 
بی نيــاز از هم فکــری و مشــاوره دانشــگاهيان نمی دانــد و تاکيــد ریيــس 
جمهــور بــر ایــن اســت کــه از جامعــه دانشــگاهيان و صاحب نظــران بــه 

معنــی واقعــی کلمــه در تصميم گيری هــای بــزرگ اســتفاده شــود.

ــی کشــور  ــزود: متاســفانه در برخــی از مقاطــع، مســووالن اجرای وی اف
ــدون مشــورت و کار  خــود را عقــل کل می دانســتند و تصميمــات را ب
ــل  ــر مــردم تحمي ــن تصميمــات ب ــد کــه هزینه هــای ای علمــی می گرفتن

می شــد.
ــد  ــات بای ــه اقدام ــم هم ــت یازده ــه در دول ــن ک ــان ای ــا بي ــارزاده ب جب
ــتان در  ــه اس ــدو ورود ب ــا از ب ــزود: م ــد، اف ــته باش ــی داش ــت علم پيوس
عمــل ثابــت کردیــم کــه اداره صحيــح اســتان بــدون همــکاری 
ــن  ــر ای ــت و ب ــر نيس ــران امکان پذی ــاتيد و صاحب نظ ــگاهيان و اس دانش

اســاس مشــاورانی از اســاتيد دانشــگاه ها انتخــاب شــده اند.

ــه 200 نفــر از اســاتيد،  ــا بيــان ایــن کــه در حــال حاضــر قریــب ب وی ب
ــت:  ــد، گف ــک می کنن ــتان کم ــی اس ــتان را در اداره علم ــت اس مدیری
ــم کــه صاحب نظــران، اندیشــمندان و  ــن اصــل پای بندی ــر ای همــواره ب

ــای مهــم  ــت تصميم گيری ه ــای ثاب ــد پ اســاتيد دانشــگاه ها همــواره بای
باشــند.

ــری  ــکاری و همفک ــی از هم ــا قدردان ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
دانشــگاه های اســتان در امــور اجرایــی، خاطرنشــان کــرد: یکــی از ایــن 
ــل  ــه دلي ــه ب ــت ک ــان اس ــی آذربایج ــهيد مدن ــگاه ش ــگاه ها، دانش دانش
ــتان  ــعه اس ــت توس ــزایی در جه ــش بس ــود نق ــاص خ ــای خ ویژگی ه

داشــته اســت.
ــانی  ــروی انس ــودن ني ــوان ب ــد، ج ــاختارهای جدی ــر س ــاف در براب انعط
ــا  ــواری ب ــن و همج ــه ممک ــن نقط ــتقرار در بهتری ــی، اس ــات علم و هي
ــر  ــود کــه دکت ــه ویژگی هایــی ب منطقــه صنعتــی شــهيد ســليمی از جمل
جبــارزاده بــرای دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان برشــمرد و از 
ــخن  ــتان س ــدار اس ــعه پای ــگاه در توس ــن دانش ــاالی ای ــای ب ظرفيت ه

ــت. گف
اســتاندار آذربایجــان شــرقی وجــود 500 واحــد صنعتــی و توليــدی در 
ــم و  ــال عل ــرای اتص ــبی ب ــيار مناس ــت بس ــگاه را فرص ــن دانش ــوار ای ج
ــا بيــان ایــن کــه تعــداد کمــی از ایــن واحدهــا  صنعــت ذکــر کــرد و ب
دارای واحــد تحقيــق و توســعه )R&D( هســتند، گفــت: بــرای تحقــق 
اقتصــاد دانش بنيــان همــه صنایــع بایــد واحــد R&D داشــته باشــند و مــا 
ــا  ــه ب ــن زمين ــان در ای ــی آذربایج ــهيد مدن ــگاه ش ــم دانش ــار داری انتظ

بخش صنعت همکاری کند.
وی در ادامــه از تصویــب دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان بــه عنــوان 

یکــی از پهنه هــای منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری ربــع رشــيدی در 
شــورای عالــی عتــف خبــر داد و گفــت: ایــن دانشــگاه 260 نفــر عضــو 
هيــات علمــی دارد کــه 60 نفــر از آنهــا دارای درجــه دانشــيار و اســتاد 
هســتند و ایــن تعــداد مــی توانــد در مــدت زمــان کوتاهــی بــه یکصــد 

نفــر برســد.
دکتــر جبــارزاده خاطرنشــان کــرد: آذربایجــان شــرقی در بحــث 
ــا برنامــه ای را  ــر اســت و م ــزی علمــی از ســایر اســتان ها جلوت برنامه ری
بــر اســاس آخریــن روش هــای برنامه ریــزی تهيــه کرده ایــم کــه مبنــای 

ــت. ــه شهرستان هاس ــتان و هم ــعه کالن اس توس
ــی  ــمت کارآفرین ــه س ــد ب ــگاه ها بای ــه دانش ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکي وی ب
ــدازه  ــا هــر ان ــم ت ــرای تحقــق ایــن امــر حاضری ــد، افــزود: ب پيــش برون
کــه دانشــگاه های اســتان توانایــی داشــته باشــند پروژه هــای توســعه ای 

ــه آنهــا بســپاریم. را ب
جبارزاده با اشاره به سياست دولت در کاهش وابستگی بودجه کشور 

به درآمدهای نفتی و با بيان این که تنها 25 درصد از بودجه سال آینده 
وابسته به نفت است، افزود: دانشگاه ها باید به سمت درآمدزایی و 

تعریف منابع درآمدی بروند، ما با توليد ثروت از طریق فروش ایده ها، 
تحقيقات و پروژه های علمی یا ایجاد شرکت های دانش بنيان نه تنها 

مشکلی نداریم، بلکه تشویق هم می کنيم.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم که مشکالت استان محدود است و همه 

این مسائل با همکاری اعضای هيات علمی دانشگاه ها قابل حل خواهد 
بود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکيد بر این که با برنامه ریزی خوب، 
فارغ التحصيالن دانشگاه شهيد مدنی می تواند متفاوت از سایر 

دانشگاه ها باشند، افزود: باید شرایطی در دانشگاه فراهم شود که 
دانشجویان بالفاصله بعد از فارغ التحصيلی بتوانند جذب بازار کار 

شوند.
وی با تاکيد بر این که هيچ محدودیتی برای مشارکت دانشگاه شهيد 

مدنــی در توســعه پایــدار اســتان وجــود نــدارد، گفــت: آمــاده هــر نــوع 
تعامــل و همــکاری در ایــن زمينــه هســتيم.

ــن  ــان ای ــا بي ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــارزاده در بخ ــر جب دکت
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ب ــت ه ــدم و دول ــگاه معتق ــتقالل دانش ــه اس ــه ب ک
ــته ای از  ــچ خواس ــررات هي ــن و مق ــر از قواني ــزود: فرات ــه دارد، اف توج

نداریــم. دانشــگاه ها 
کشــور  اســتان های  امن تریــن  از  شــرقی  آذربایجــان  افــزود،  وی 
ــت،  ــده اس ــيده ش ــادی کش ــات زی ــت زحم ــن امني ــرای ای ــت و ب اس
ــر  ــی زی ــک بی احتياط ــا ی ــتان ب ــش اس ــت و آرام ــم امني ــا نمی خواهي م
ــدار در اســتان اســت،  ــت پای ــداوم امني ــا ت ــرود و حساســيت م ســوال ب
لــذا در عيــن حــال کــه بــه اســتقالل دانشــگاه در تاميــن امنيــت داخلــی 
دانشــگاه معتقدیــم، بــر رعایــت قوانيــن و مقــررات و مصوبــات شــورای 

ــم. ــد داری ــز تاکي امنيــت کشــور ني
ــدال را  ــان اعت ــال 92 گفتم ــردم در س ــه م ــن ک ــان ای ــا بي ــارزاده ب جب
انتخــاب کردنــد، افــزود: اعتــدال یعنــی همــه جناح هــا و گروه هــا 
بــرای حــل مشــکالت کشــور دســت بــه دســت هــم دهنــد، مــا فرصتــی 

ــت. ــالب اس ــک انق ــم مهل ــالف س ــم و اخت ــالف نداری ــرای اخت ب
ــس  ــت: مجل ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــفند ه ــم اس ــات هفت ــه انتخاب وی ب
ــه مجلــس اختــالف،  ــی باشــد ن ــد مجلــس وحــدت و همدل ــده بای آین
مــردم بــه دنبــال آرامــش هســتند و هيــچ کــس جــز دشــمنان انقــالب از 

ــرد. ــود نمی ب ــالف س اخت
ــت  ــت دول ــذار حرک ــد ریل گ ــس بای ــرد: مجل ــح ک ــارزاده تصری جب
باشــد و همــه قــوا بایــد زیــر نظــر رهبــری انقــالب در خدمــت مــردم و 

توســعه کشــور هماهنــگ و همــدل باشــند.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بيــان ایــن کــه اســاتيد دانشــگاه ها جــزو 
ــگاهيان  ــتند، از دانش ــردم هس ــورت م ــل مش ــع و مح ــای مرج گروه ه

ــای  ــور در پ ــور پرش ــه و حض ــاب آگاهان ــردم را در انتخ ــت م خواس
صندوق هــای رای راهنمایــی کننــد.

وی همچنيــن بــر حضــور فعــال دانشــجویان و تشــکل های دانشــجویی 
ــجو،  ــالت دانش ــت: رس ــرد و گف ــد ک ــی تاکي ــور انتخابات ــاد ش در ایج

ــه مــردم در جهــت انتخــاب اصلــح اســت. کمــک ب
دکتــر جبــارزاده برنامه ریــزی بــرای اوقــات فراغــت دانشــجویان و 
ــورد  ــز م ــتا را ني ــن راس ــی در ای ــی و ورزش ــای فرهنگ ــعه فضاه توس

ــرار داد. ــد ق تاکي

درادامــه  ایــن مراســم 3 پــروژه عمرانــی دانشــگاه شــهيد مدنــی 
ــی از  ــاتيد و جمع ــجویان و اس ــتاندار ، دانش ــور اس ــا حض ــان ب آذربایج

مســئولين اســتانی و شهرســتانهای مجــاور دانشــگاه افتتــاح شــد .
ــتان و  ــئولين اس ــی از مس ــهر و جمع ــدار آذرش ــم، فرمان ــن مراس در ای

ــتند . ــور داش ــز حض ــان ني ــوگان و ممق ــهر ، گ ــتانهای آذرش شهرس

فــاز اول دانشــکده فنــی و مهندســی در 2200 متــر مربــع، در ســه طبقه، دانشــکده 
ــه فاضــالب دانشــگاه در  کشــاورزی 2432 متــر مربــع، در ســه طبقــه و تصفیــه خان
محوطــه ای بــه مســافت 2400 متــر مربــع بــه دســت اســتاندار محتــرم  افتتــاح و 

مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتنــد.
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اوليــن همایــش ســه نســل بــا شــعر معاصــر در جهــت تجليل از 
چهــار شــاعر: اســتاد علــی نظمــی تبریــزی )ملقــب بــه ســعدی 
زمــان( - اســتاد محمــد علــی بهمنــی- اســتاد صالــح ســجادی 
و اســتاد اميــد صبــاغ نــو بــا همــکاری پردیــس تبریــز دانشــگاه 
شــهيد مدنــی آذربایجــان و شــهرداری تبریــز در پتروشــيمی 

تبریــز برگــزار گردیــد.

دکتــر وليــزاده ، رئيــس دانشــگاه ، در افتتــاح مراســم ، ضمــن 
تبریــک دهــه فجــر بــا بيــان اینکــه تبریــز شــهر اوليــن هــا مــی 

باشــد دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان نيــز بــرای اوليــن بــار 
مراســم تجليــل از چهــار شــاعر ســه نســل معاصــر را برگــزار 
مــی کنــد. وی دانشــجویان را ســرمایه هــای کشــور دانســته و 
ــان اعتمــاد نمودیــم  خاطــر نشــان کــرد :  هــر موقــع بــه جوان

بهتریــن نتيجــه را گرفتــه ایــم.

در ایــن مراســم چهــار شــاعر گرانقــدر بــه شعرســرایی 
پرداختــه و طــی مراســمی از ایــن عزیــزان تجليــل بعمــل آمــد. 
 125 شــعر بــه دبيرخانــه ایــن همایــش طــی فراخــوان از 

ــود  ــران ارســال شــده ب اســپانيا ، آذربایجــان و افغانســتان و ای
ــزه اهــدا نمــود.  ــان جای ــن از آن ــه ســه ت ــات داوران ب کــه هي
گفتنــی اســت مهمانــان ویــژه ایــن همایــش  مهنــدس باغبــان 
عضــو شــورای  شــهر تبریــز - ســردار نظمــی مدیــر کل 
تمجيــدی  مهنــدس   - اســتان  و ورزش  ســازمان جوانــان 
معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 

ــد. ــان بودن ــی آذربایج ــهيد مدن ــگاه ش ــاتيد دانش - اس

اولین هامیش سه نسل با شعر معارص 

دکتر فرزاد سلحشور عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

دو کارگاه آموزشــی توســط دکتــر فرزاد سلحشــور در 
دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجــان برگــزار گردید.

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه ، بر اســاس تفاهم 
نامــه منعقــده بيــن دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان و 
دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجــان و متعاقــب بازید 
ــهيد  ــگاه ش ــات دانش ــزر از امکان ــگاه خ ــس دانش رئي

ــن  ــوت ای ــه دع ــا ب ــن  بن ــان و همچني ــی آذربایج مدن
ــا عناویــن : دانشــگاه، دو کارگاه آموزشــی ب

EAP Curriculum Design   و 
 Evaluation of Current Foundation
and EAP Courses

ــات علمــی  ــرزاد سلحشــور عضــو هي ــر ف توســط  دکت
ــل  ــن المل ــط بي ــر رواب ــی و مدی ــان انگليس ــروه زب گ
ــخ 16-15  ــی آذربایجــان در تاری دانشــگاه شــهيد مدن
بهمــن مــاه در دانشــگاه انگليســی زبــان خــزر برگــزار 

ــد گردی
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ارتقای هشت  عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مرتبه علمی استادی و دانشیاری 

دکتــر منصــور ایمانپــور، معاونــت آمــوزش و تحصيــالت تکميلــی دانشــگاه و دبيــر هيــات مميــزه 
حســين  دکتــر  داد:   خبــر  دانشــگاه  علمــی  هيــات  اعضــای  از  نفــر  هشــت  ارتقــای  از  دانشــگاه 
بــه  دانشــياری  علمــی  مرتبــه  از  شــيمی  آموزشــی  گــروه  علمــی  هيــأت  عضــو  عبدالمحمــدزاده 
ــه  ــی، از مرتب ــيمی معدن ــی ش ــروه آموزش ــی گ ــأت علم ــو هي ــی عض ن ــار رضوا لفق ــر ذوا ــتادی، دکت اس
ــی  ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هي ــی عض بنای ــا  ــر محمدرض ــتادی، دکت ــه اس ــه مرتب ب ــياری   ــی دانش علم
بــه مرتبــه اســتادی، دکتــر اکبــر شــيرزاد ، عضــو هيــات  بــرق دانشــکده فنــی از رتبــه دانشــياری 
ــتادیاری  ــه اس ــگاه از رتب ــاورزی دانش ــکده کش ــکی دانش ــی گياهپزش ــی مهندس ــروه آموزش ــی گ علم
بــه دانشــياری، دکتــر رحيــم یوســفی عضــو هيــأت علمــی گــروه آموزشــی روانشناســی از مرتبــه 
بــه دانشــياری، دکتــر منيــره صدقــی عضــو هيــأت علمــی گــروه آموزشــی  علمــی اســتاد یــاری  
نيــری عضــو هيــأت  بــه دانشــياری، دکتــر رقيــه صادقــی  ریاضــی از مرتبــه علمــی اســتاد یــاری  
ــر  ــياری و دکت ــه دانش ب ــتادیاری  ــی اس ــه علم ــث از مرتب ــرآن و حدی ــوم ق ــی عل ــروه آموزش ــی گ علم
ــاری   ــه علمــی اســتاد ی ــأت علمــی گــروه آموزشــی زیســت شناســی از مرتب ــرج زاده عضــو هي داود ف

ــت. ــاء یاف ــياری  ارتق ــه دانش ب
ــگاهيان  ــه دانش ــرای هم ب ــد،  ــکاران ارجمن ــه هم ب ــه  ــک صميمان ــن تبری ــگاه ضم ــی دانش ــط عموم ب  روا

ــد اســت . ــق روزافــزون آرزومن ــی آذربایجــان ، توفي ــز دانشــگاه شــهيد مدن عزی

دکرت محمد رضا بنایی

خانم دکرترقیه صادقی نیری

دکرت ذولفقار رضوانی

  خانم دکرت منیره صدقی

دکرت حسین عبداملحمد زاده

    دکرت  رحیم یوسفی

    دکرت اکرب شیرزاد
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جشن باشکوه گرامیداشت 38 امین بهار آزادی و پیروزی 
انقالب شکوهمند ملت ایران برگزارشد

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از دانشجویان فعال در برگزاری  
نمایشگاهها و جشنواره های پژوهشی دانشگاه ، تجلیل نمود.

در این مراسم دکتر ولی زاده رئيس 
نمایندگی  نهاد  مسئول  و  دانشگاه 
آقا  حاج   ، رهبری  معظم  مقام 
سخنرانی  ایراد  به  شيرمحمدی 
برگزاری  با  مراسم  این   ، پرداختند 
)برش  فرهنگی  متنوع  های  برنامه 
کيک انقالب ، مسابقات حضوری 
هایی  کليپ  پخش   ، دانشجویان 
درباره دستاوردهای انقالب اسالمی 

و ...( همراه بود،
با  ميالد  مناسبت  به  است  گفتنی   
در  زینب)س(  حضرت  سعادت 
پرستار  دو  از  مراسم  این  انتهای 
درمان  و  بهداشت  مرکز  در  شاغل 

دانشگاه ،تجليل بعمل آمد

ــل  ــوح ســپاس تجلي ــه و ل ــا اهــدای هدی ــن مراســم ازدانشــجویان حاضــر ، ب ــان ای ــی اســت در پای گفتن
بعمــل آمــد.

دانشکده کشاورزی،  ترم آخر گياهان دارویی:

 فرشته پور فرخی ، مژگان پوالدیان ، هانيه دوست محمدی

دانشکده کشاورزی، ترم6 بيوتکنولوژی:

سحر شاهگلی ، شقایق اصل زاد ، ليال داوروش

دانشکده فنی و مهندسی، مکانيک

سينا نجفی

دکتــر حســن ولــی زاده ، رئيــس دانشــگاه  از 7 تــن  از دانشــجویان فعــال در برگزاری جشــنواره ها و نمایشــگاههای 
برگزارشــده دانشــگاه تقدیــر و تشــکر نمــود.  ایــن دانشــجویان ، نقــش  بســزائی در برگــزاری  موثــر و بــا کيفيــت  
ــا معاونــت پژوهــش و  ســومين نمایشــگاه فناوریهــای پيشــرفته تبریــز ، جشــنواره ایــده هــای برتــر  اســتانی و .... ب

فنــاوری دانشــگاه همــکاری موثــر  داشــتند.

ــت  ــجویان درموفقي ــی دانش ــر کارجمع ــد و موث ــرات مفي ــه اث ــاره ب ــن اش ــی زاده ضم ــر ول ــدار ، دکت ــن دی در ای
فعاليتهــای علمــی و فرهنگــی و آموزشــی در عرصــه هــای دانشــگاهی  ، گفــت : تجربــه نشــان ميدهــد موفقيتهــای 
اجتماعــی و تحصيلــی در دانشــجویانی کــه روحيــه مشــارکت باالتــری  دارنــد ، بيشــتر از بقيــه  ميباشــد و جــادارد از 
خانــواده ارجمنــد شــما عزیــزان در تشــویق ، حمایــت و تقویــت روحيــه جمعــی شــما دانشــجویان پرتــالش نســبت 

بــه مشــارکت جــدی در برنامــه هــای علمــی و فرهنگــی دانشــگاه تقدیــر و تشــکر نمایــم.
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نتایج مسابقات دهه مبارکه فجر 94 ، دانشگاه

مدیریــت تربیــت بدنــی دانشــگاه ، نتایــج مســابقات 
کارکنــان   94 فجــر  مبــارک  گرامیداشــت دهــه 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان را بشــرح زیــر در 

ــود . ــالم نم ــرادران اع ــران و ب ــهای خواه بخش
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تفاهمنامه بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه خزر کشور آذربایجان با حضور روسای 2 دانشگاه عملیاتی شد.

دکتــر نيــک نفــس رئيــس دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجــان 
در روز شــنبه 12 دیمــاه از توانمندیهــای علمــی و آموزشــی 
دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان بازدیــد نمــوده و طی ســخنانی 
در جلســه هيــات رئيســه  ایــن دانشــگاه ، رشــد و پيشــرفت همــه 
ــتای  ــود.در راس ــف نم ــمگير توصي ــگاه را چش ــن دانش ــه ای جانب
عملياتــی کــردن تفاهــم نامــه منعقــده بيــن دانشــگاه شــهيد مدنــی 
آذربایجــان و دانشــگاه خــزر و بــه منظــور توســعه همــکاری هــای

 مشترک

 دکتــر نيــک نفــس رئيــس دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجــان 
، ضمــن بازدیــد از توانمندیهــای موجــود در بخشــهای مختلــف 
آموزشــی ؛ تحقيقاتــی و آزمایشــگاههای دانشــگاه،در جلســه 
ویــژه هيــات رئيســه ایــن دانشــگاه شــرکت کــرد.در ایــن جلســه 
ــث و  ــورد بح ــف م ــای مختل ــه ه ــن در زمين ــکاری طرفي ،  هم

ــت . ــرار گرف بررســی ق

گفتنــی اســت : اهــداف کلــی تفاهــم نامــه بيــن 2 دانشــگاه 
از : عبارتنــد 

 برگــزاری کارگاههــای آموزشــی در زمينــه هــای مختلــف 
توســط اســاتيد دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان بــرای اســاتيد 

ــزر ــگاه خ ــجویان دانش و  دانش
 برگزاری همایش های علمی مشترک

 همکاری در انتشار نشریات مشترک به زبان انگليسی
 تبادل استاد و دانشجو

 توسعه همکاریهای علمی و بين المللی
 برگزاری مسابقات علمی و  ورزش دانشجویی

شــایان ذکــر اســت ؛ رئيــس دانشــگاه خــزر آذربایجــان در 
ســخنان کوتاهــی در جلســه هيــات رئيســه دانشــگاه شــهيد مدنــی 
آذربایجــان ، بــا اشــاره بــه رشــد علمــی قابــل توجــه دانشــگاههای 
ایــران ، پيشــرفت همــه جانبــه دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان 

را چشــمگير توصيــف نمــود .
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انتصاب سرپرست جدید دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

انتصاب سرپرست اداره فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتــر شــهرام رضاپــور، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــگان  ــمندان و نخب ــر دانش ــد برت ــک درص ــره ی ــان در زم آذربایج

علمــی جهــان قــرار گرفــت.

 دکتــر حســن ولــی زاده ، رئیــس دانشــگاه ، طــی حکمــی ، دکتــر 
ــاوری اطالعــات  مهــدی هاشــم زاده اســتادیار گــروه آموزشــی فن
و ارتباطــات را ، بــه سرپرســتی دانشــکده فنــاوری اطالعــات و 

ــود .  ــوب نم ــر منص ــی کامپیوت مهندس
گفتنــی اســت دکتــر ولــی زاده طــی حکــم جداگانــه ای از خدمات 
صادقانــه ، دکتــر شــهرام حســین زاده در طــول مــدت مدیریــت در 

ایــن دانشــکده  ، تقدیــر وتشــکر نمــود .

بنــا بــه اعــالم مرکــز منطقــه ای اطــالع رســانی علوم 
و فنــاوری و پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم 
براســاس داده هــای منتشــر شــده از   ، )ISC(
پایــگاه طالیــه داران علــم تامســون رویتــرز ، آقــای 
دکتــر شــهرام رضاپــور در زمــره  یــک درصدبرتــر 
دانشــمندان و نخبــگان علمــی جهــان ، قــرار گرفــت.

گفتنــی اســت ، پایــگاه طالیــه داران علــم تامســون 
 10 فعاليــت  اســاس  بــر   )  ISI-ESI(رویتــرز
ســال اخيــر پژوهشــگران بــه ارائــه فهرســتی از 
ــاه  ــر دو م ــردازد و ه ــی پ ــا م ــر دني ــمندان برت دانش
ــر اســاس آخریــن تحــوالت در شــبکه  ــار ب یــک ب
علــم بيــن الملــل بــروز رســانی ميشــود. معيــار 
ــای  ــتناد ه ــداد اس ــر، تع ــگران برت ــاب پژوهش انتخ
ــه توليــدات علمــی آن در رشــته  ــه ب صــورت گرفت
و حــوزه هــای موضوعــی 22 گانــه اســت. بــر همين 
اســاس پژوهشــگرانی کــه بــر اســاس مقــاالت چاپ 
ــد مرتــب  شــده خــود باالتریــن اســتناد را داشــته ان
ســازی و ســپس یــک در صــد برتــر در حــوزه هــای 
موضوعــی مختلــف انتخــاب و بــه عنــوان نخبــگان 

ــوند. ــی ميش ــر معرف برت
دکتــر حســن ولــی زاده ، رئيــس دانشــگاه ، موفقيت 
ــرف  ــور را از ط ــر رضاپ ــمگير  دکت ــته و چش شایس
ــه  ــک گفت ــه وی تبری ــگاه ، ب ــه دانش ــات رئيس هي
و بــرای ایشــان و تمامــی دانشــگاهيان فرهيختــه 
دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان موفقيتهــای روز 

ــرد. ــزون ، آرزو ک اف

دکتــر ولــی زاده ، رئيــس دانشــگاه  طــی حکمــی 
ســمت  بــه  را  صامصونچــی  نــادر  ،مهنــدس 
دانشــگاه  اطالعــات  فنــاوری  اداره  سرپرســت 
نمــود.  منصــوب  آذربایجــان  مدنــی  شــهيد 

 

از  ای  جداگانــه  حکــم  طــی   ، زاده  ولــی  دکتــر 
زحمــات بيدریــغ مهنــدس خــودی زاده ، مدیــر ســابق 
کــرد. وتشــکر  تقدیــر   ، اطالعــات  فنــاوری  اداره 
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کلینیک صنعت ، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در شهرک شهید سلیمی افتتاح گردید.

 

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  کلينيــک  افتتــاح  مراســم 
ــدار  ــور فرمان ــا حض ــان ب ــی آذربایج ــهيد مدن ــگاه ش دانش
آذرشــهر، رئيــس دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان، 
اعضــای شــورای دانشــگاه، مدیرعامــل و معاونيــن شــرکت 
شــهرکهای صنعتــی اســتان ، اعضــای هيــات امنــاء شــهرک 
صنعتــی شــهيد ســليمی و جمعــی از مدیــران صنایــع فعــال 
ــزار  ــل برگ ــر اص ــرکت مه ــل ش ــهرک در مح ــن ش در ای

ــد. گردی

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه در گفتگویــی بــا 
ماگفــت: تحــوالت بســيار ســریع در حــوزه صنعــت و 
ــای  ــاوری ه ــان و فن ــش بني ــع دان ــه صنای ــه ب ــدن، توج مع
راســتا،  ایــن  در  و  اســت  ســاخته  ضــروری  را  نویــن 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــک صنع ــون کليني ــی همچ نهادهای
نقــش راهبــردی و تاثيرگــذاری را ایفــا مــی نماید.کلينيــک 
ــای  ــگاه شــامل گروهه صنعــت، معــدن و تجــارت دانش
ــی،  ــر بنای ــور زی ــه  ام ــوده و در زمين ــی ب ــی متنوع تخصص
ــای مناســب  ــه راهکاره ــا ارای ــدن وتجــارت ب صنعــت،  مع
و کار آمــد نســبت بــه رفــع مشــکالت و معضــالت صنایــع  
ــن  ــزود : ای ــه  اف ــر عجمــی در ادام ــد. دکت ــی نمای ــدام م اق
ــر  ــالوه ب ــه در آن، ع ــد ک ــام من ــبکه ای نظ ــاد ش ــا ایج ــم، ب مه

اســاتيد، صنعتگــران و شــرکت هــای حقوقــی متخصص نيز 
بــه عضویــت درآمــده انــد، شــکل گرفتــه و همگــی آنهــا 
ــی  ــه صــورت گروهــی، در راســتای تعال ــار هــم و ب در کن

صنعــت گام برمــی دارنــد. 
وی گفــت : ایــن کلينيــک بــا همــکاری شــرکت شــهرک 
هــای صنعتــی اســتان و بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط ســازنده و 
مشــاور محــور و تقویــت ارتبــاط بيــن صنعــت و دانشــگاه، 
در محــل مجتمــع خدمــات فنــاوری شــهرک صنعتــی 
ــی در  ــاوره تخصص ــه مش ــالت ارائ ــا رس ــليمی ب ــهيد س ش
ــع  ــت رف ــی جه ــی و صنعت ــر بنای ــف زی ــای مختل حوزه هـ
ــه  ــتفاده از مجموع ــا اس ــع ب ــالت صنای ــکالت و معض مش
اعضــای مشــاور خــود شــامل اســاتيد برجســته دانشــگاهی 

ــد. ــدازی گردی ــراز اول راه ان ــن ت و متخصصي
ــم  ــن مراس ــز در ای ــهر ني ــدار آذرش ــت ، فرمان ــی اس  گفتن
ــهرک  ــود ش ــگاه وج ــدام دانش ــن اق ــتقبال از ای ــن اس ضم
صنعتــی شــهيد ســليمی و دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجان 
ــه برشــمرد. ــرای منطق ــی ب ــوت و پتانســيل باالی را نقطــه ق




