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نشــریه شــماره 4  بــه فضل الهــی مقابل 
ــه شــما  ــان و فرهیخت ــده گان مهرب دی
میهمــان مــی باشــد. کوشــیده ایــم از 
ــی  ــی، آموزش ــش علم ــاش  و کوش ت
ــار  ــر افتخ ــگاهیان پ ــی دانش و فرهنگ
ــی  ــان گزارش ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــه دهیــم لطفــا  در بضاعــت خــود ارائ
مــا را بــا پیشــنهاد هــا و افــکار ارزنــده 
ــم در  ــد. امیدواری ــاری فرمائی خــود ی
ســال 95 نیــز بتوانیــم منعکــس کننــده 
ــجویان  ــاتید، دانش ــای اس ــت ه موفقی
ــه  ــن مجموع ــاش ای ــان پرت و کارکن
ــات و  ــی طاع ــد قبول ــه امی ــیم ب باش

عبــادات همــه شــما عزیــزان
مجید فتاح زاده، مدیر روابط عمومی دانشگاه

فهرست...........
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همایش گفتمان مهدویت با پیام حضرت آیت اهلل العظمی” سبحانی” مرجع عالیقدر تشیع ، و باسخنرانی آیت اهلل کاظم صدیقی در دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.

همایــش گفتمــان مهدویــت بــا موضــوع خاســتگاه 
اندیشــه مهدویــت، بــا هــدف تبدیــل اندیشــه مهدویــت 
بــه گفتمــان ، پاســخ بــه شــبهات موجــود در ایــن حــوزه 
ــوق   ــور و ش ــرکت پرش ــا ش ــت، و ب ــج مهدوی و تروی
ــگاه  ــوزه و دانش ــگران ح ــمندان و پژوهش ــا و دانش علم
و اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه شــهید 
ــت اهلل  ــخنرانی  آی ــور و س ــان و باحض ــی آذربایج مدن
ــران در روز  ــت ته ــه موق ــام جمع ــی ، ام ــم صدیق کاظ

ــد. ــزار گردی ــاه برگ ــت م 28 اردیبهش
مرجــع عالیقــدر جهــان تشــیع ، حضــرت آیــت اهلل 
العظمــی ســبحانی پیامــی را ویــژه ایــن همایــش صــادر 
ــام توســط حجــه االســالم  ــن پی ــد کــه  ای فرمــوده بودن

ــد : ــت ش ــر قرائ ــرح زی ــی بش ــلمین واعظ والمس

  

اهلل  آیــت  همایــش  ایــن  اصلــی  ســخنران    
صدیقــی  امــام جمعــه موقــت تهران و از اســاتید 
ــل از  ــان قب ــد ، ایش ــه بودن ــای   علمی ــوزه ه ح
ــهید  ــان “ش ــور در یادم ــا حض ــم ب ــروع مراس ش
ــا  ــی آذربایجــان” ب ــام دانشــگاه شــهید مدن گمن
نثــار فاتحــه ای یــاد و خاطــره شــهدا را گرامــی 

ــتند .                                   داش
ــه  ــل غلب ــا عام ــاط ب ــی درارتب ــت اهلل صدیق آی
ــاد  ــد :  اعتق ــالم گفتن ــمنان اس ــر دش ــان ب مومن
ــر  ــان ب ــه مومن ــم غلب ــل مه ــت ، عام ــه مهدوی ب

ــت . ــخ اس ــول تاری ــالم در ط ــمنان اس دش
 امــام جمعــه موقــت تهــران افــزود : مــردم 
مســلمان ایــران بــا تکیــه بــر آمــوزه هــای 
ــان  ــام زم ــور ام ــه ظه ــر ایمــان ب ــی ب ــی مبتن دین
بــا اســتکبار جهانــی بــه مقابلــه برخاســت و ایــن 
نبــرد همچنــان ادامــه دارد . وی اعتقــاد بــه امــام 
زمــان )عــج(را موجــب دمیــده شــدن روح امیــد 

ــزود :  ــمرد و اف ــالمی برش ــه اس در جامع
دشــمنان اســالم بــا القــای شــبهات مختلــف در 
ــار  ــگ انتظ ــد فرهن ــی کنن ــالش م ــاره ت ــن ب ای

ــد. ــف کنن ــور تضعی ــی را در کش منج
امــروز   : کــرد  تاکیــد  صدیقــی  اهلل  آیــت   
ــار  ــط انتظ ــداوم خ ــه ت ــت فقی ــت از والی حمای
واقعــی و دفــاع از گفتمــان مهدویــت اســت . 
از  خرســندی  باابــراز  صدیقــی  اهلل  آیــت 
برگــزاری سلســله همایشــهای مهدویــت ، از 
ــدرکاران  ــت ان ــه دس ــات کلی ــات و خدم زحم
شایســته  میزبانــی  خصوصــا  همایــش  ایــن 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و دکتــر 
ــن دانشــگاه ، تقدیــر و  ولــی زاده ، رئیــس ای

تشــکر نمــود .

مدیــر کل سیاســت گــذاری معاونــت فرهنگــی 
وزارت علــوم ، تحقیقــات و فــن آوری هــم 
ــن  ــت : ای ــش گف ــن همای ــخنرانی در ای ــا س ب
ــال  ــی فع ــه از کانونهــای علمــی و دین وزارتخان
ــت  ــگ مهدوی ــردن فرهن ــه ک ــوزه نهادین در ح

ــد .                      ــی کن ــوی م ــادی و معن ــت م حمای
دکتــر رحیم زاده افزود : پشــتیبانی از تشــکلهای 
ــه  ــترش اندیش ــه گس ــال در زمین ــجویی فع دانش
دینــی و برگــزاری کرســی هــای آزاد اندیشــی 

در دانشــگاهها بــا موضــوع فرهنــگ انتظــار 
ــوم اســت . ــی وزارت عل جــزو سیاســتهای اصل
گفتنــی اســت دکتــر هاشــمی ، معــاون فرهنگــی 
وزارت علــوم نیــز پیــام ویــژه ای بــرای  همایش 

ــادر کرد. ص
در بخشی از این پیام آمده است :

تمــدن ســازی مبتنــی بــر آرمــان شــهر مهــدوی، 
آرمــان مبارکــی اســت کــه بــه تصمیــم ســازی 
هــا و تصمیــم گیــری هــای پختــه و بلنــد نظرانــه 
ــل  ــئولیت اه ــان مس ــن می ــت . در ای ــته اس وابس
نظــر و اندیشــه بــه عنــوان طراحــان اصلــی 
چنیــن آرمانــی از دیگــران ســنگین تــر و حیاتی 
ــارکت  ــری و مش ــک همفک ــی ش ــت. ب ــر اس ت
و  حــوزوی  اســاتید  صادقانــه  و  صمیمــی 
دانشــگاهی مــی توانــد مســیر تحقــق ایــن غایــت 
ارزشــمند را تســریع و تســهیل نمایــد. در همیــن 
راســتا ، بــر خــود وظیفــه مــی دانــم کــه از 
تمامــی مجریــان و دســت انــدرکاران همایــش” 
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــه میزبان ــه ب ــت” ک مهدوی
مدنــی آذربایجــان برگــزار مــی شــود تقدیــر و 
ــرای همــه  ــد متعــال ب ــم و از خداون تشــکر نمای
صاحبــان قلــم و قــدم عــزت و ســربلندی را 

ــم. ــی کن آرزو م

ــی ،  ــای آزاد اندیش ــی ه ــه کرس ــرای برنام اج
کارگاههــای علمــی ، برپایــی نمایشــگاه کتــاب 
و محصــوالت فرهنگــی بــا موضــوع مهدویــت 

از برنامــه هــای  جنبــی ایــن همایــش بــود .

گفتنــی اســت : دکتــر ولــی زاده رئیــس 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز طــی 
ــرض  ــن ع ــش ضم ــن همای ــخنانی در ای س
ــای  ــاتید و علم ــار واس ــه حض ــدم ب ــر مق خی
حــوزه و دانشــگاه از عنایــت ویــژه حضــرت 
آیــت اهلل العظمــی ســبحانی بــه ایــن دانشــگاه 
ــن  ــت، و  همچنی ــان مهدوی ــش گفتم و همای
حضــور بســیار پرفیــض و معنــوی  آیــت 
ــی  ــز فرهنگ ــارکت مراک ــی و مش اهلل صدیق
و مهــدوی  کشــور و “معاونــت فرهنگــی 
و اجتماعــی وزارت علــوم” ، تحقیقــات و 
فــن آوری در ایــن همایــش تقدیــر و تشــکر 

ــود . نم

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــیدنا  ــی س ــالم عل ــواه والس ــن ولصل ــد هلل رب العالمی “ الحم
ــن  ــه ب ــیما حج ــن س ــن الطاهری ــه الطیبی ــد وآل ــا محم و نبین
الحســن العســکری روحــی و ارواح العالمیــن لتــراب مقدمــه 

الفــداء”

حمــد ازلــی خداونــد ســبحان را سزاســت، وتحیــت ابــدی، 
را  نبــوت  الهــی مخصوصــأ حضــرت ختمــی  پیامبــران 
ــژه  ــه وی ــی ب ــت وح ــل بی ــران، اه ــی ک ــت و درود ب رواس
ــی فرجــه  حضــرت مهــدی موجــود موعــود عجــل اهلل تعال

ــت؛ ــه جاس ــریف را ب الش

ــه مهدویــت، اصلــی  ــاور ب مــی دانیــم کــه اصــل اعتقــاد و ب
فراگیــر در میــان گــروه هــا و فرقــه هــای مختلــف اســالمی 
ــت  ــی اس ــرا مذهب ــه ای ف ــت اندیش ــه مهدوی ــت و اندیش اس

کــه همــه گــروه هــای اســالمی بــدان اعتقــاد دارنــد.

روایــات متواتــری از پیامبــر اکــرم )ص( رســیده اســت کــه 
حضــرت مهــدی عــج از اهــل بیــت پیامبــر )ص( اســت .او 
ــن را  ــرده و زمی ــور ک ــد ظه ــه اذن خداون ــان ب در آخرالزم
ــه  ــا توجــه ب ــم ب ــرآن کری ــد و ق ــی کن ــر از عــدل و داد م پ
ســنتهای تخلــف ناپذیــر الهــی، نویــد و وعــده تحقــق ایــن 
آرمــان بــزرگ الهــی را بــه بشــریت داده و منتظــران راســتین 
ــی  ــزه ای متعال ــح و انگی ــیری صحی ــن و مس ــی روش را بینش
ــه در  ــه جانب ــازندگی هم ــوی س ــه س ــان را ب ــیده و آن بخش
ــاس  ــر اس ــیعیان ب ــت. ش ــوده اس ــوت نم ــار دع دوران انتظ
ــی  ــور ول ــا ظه ــد کــه ب ــده دارن ــاب و ســنت عقی ــل، کت عق
ــی روی  ــت باطل ــچ حکوم ــود ، هی ــدن آن موع ــدا و آم خ
زمیــن باقــی نمــی مانــد و همــه حکومــت هــای مقتــدر زمــان 
یکــی پــس از دیگــری از بیــن رفتــه و متالشــی مــی گردنــد 
و تمــام مظاهــر شــرک، کفــر، الحــاد و بــی عدالتــی از بیــن 
ــی  ــق م ــه محق ــی کلم ــی واقع ــه معن ــت ب ــی رود و عدال م
گــردد و هــر حقــی بــه صاحــت حقــش مــی رســد و همــگان 
در رفــاه و آســایش زندگــی خواهنــد کــرد و از ظلــم و ســتم 
و بــی عدالتــی خبــری نخواهــد بــود و در  سرتاســر جهــان، 
تنهــا یــک نظــام حکومــت مــی کنــد آن هــم نظــام اســالم 
و احــکام نجــات بخــش آســمانی قــرآن کریــم اســت 
. مهدویــت بــه ایــن معنــا امــروز داروی درد حیــرت و 

ــردم دنیاســت. ــی و ســتم کشــی م ســرگردانی، بدبخت

مهدویــت همــان گوهــر نایابــی اســت کــه عدالــت خواهــان، 
ــلیم  ــای س ــل ه ــاک و عق ــرت پ ــان فط ــتضعفین، صاحب مس
جهــان در پــی آننــد و ایــن امــر بــر اســاس اخبــار متواتــر از 
اهــل بیــت )ع( در آخــر الزمــان محقــق خواهــد شــد، گــر 

چــه مشــرکین و ظالمیــن از آن ناخرســند باشــند.

از ایــن رو شایســته اســت منتظــران و مشــتاقان آن حضــرت 
در مســیر دیــن و بندگــی و انجــام تعالیــم و تکالیــف الهــی 
گام هــای جــدی و قــوی تــری بردارنــد تــا زمینــه ی ظهور و 
یــاری آن حضــرت در تشــکیل حکومــت جهانــی را آمــاده 
ــه  ــه وضعیــت مســلمانان ب ــا توجــه ب ــدون شــک ب ســازند. ب
خصــوص شــیعیان در سرتاســر  جهــان و احســاس نیــاز 
شــدید بــه موعــود و منجــی الهــی، تشــکیل چنیــن جلســاتی 
آن هــم در محیــط علمــی دانشــگاه بــا حضــور فرهیختــگان 
ــد  ــرور  و مجاه ــم پ ــتان عال ــوزوی در اس ــگاهی و ح دانش
ــده کــرده و  ــد را در جانهــا زن ــه امی ــرور آذربایجــان، بارق پ

وجــود آدمــی را طــراوت مــی بخشــد.

اینجانــب مقــدم همــه فرهیختــگان و بزرگــواران را گرامــی 
داشــته و از برگــزار کننــدگان ایــن همایــش وزیــن تشــکر 
ــه  ــم ک ــی کن ــئلت م ــی مس ــدس اله ــم.و از ذات اق ــی کن م
ــا  ــه م ــرار داده و هم ــکور ق ــواران را مش ــما بزرگ ــعی ش س
را از منتظــران واقعــی آن حضــرت قــرار دهــد و ایــن نظــام 
ــتحکم و  ــر مس ــب االم ــرت صاح ــور حض ــا ظه ــی را ت اله

ــدارد. ــگاه ب مصــون ن

                والسالم علیکم و رحمه اهلل      جعفر سبحانی 
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ششمین همایش ملی قرآن کریم ، سفینه النجاه عصر در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزارشد

ــا هــدف گســترش  ــم ســفینة  النجاة ب ــرآن کری ششــمین همایــش ملــی ق
معــارف قرآنــی و ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب بــا حضــور 
ــام  ــه در اســتان و ام ــده ولی فقی ــت اهلل محســن مجتهدشبســتری، نماین آی
ــگاه  ــی در دانش ــگران قرآن ــگاهی و پژوهش ــاتید دانش ــز، اس ــه تبری جمع

ــد. ــزار ش ــان برگ ــی آذربایج ــهید مدن ش

سخـــنران ویــژه ایــن مراســم ،آیــت اهلل مجتهــد شبســتری ، 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربـــایجان شــرقی و امــام جمعــه 
تبریزبــود، ایشــان در ســخنانی ضمــن تقدیــر از رئیــس دانشــگاه 
ــه جهــت برگــزاری  ــدرکاران همایــش ب ، مســئولین و دســت ان
همایــش و پرداختــن بــه ایــن موضــوع مهــم و محــوری بــا بیــان 
اینکــه اصــل معنــای عفــاف و حجــاب بســیار مهــم اســت گفــت: 
راهکارهایــی بــرای ترویــج عفــاف و حجــاب در سراســر کشــور 

ــدن دارد.  ــی ش ــزوم اجرای ــگاه ها ل ــاً در دانش و مخصوص
ــه ازدواج و  ــرم)ص( ک ــر اک ــش پیامب ــه فرمای ــتناد ب ــا اس وی ب
نــکاح را ســنت خــود نامیــده اســت گفــت: ازدواج بایــد آســان، 

ــه موقــع انجــام پذیــرد. پایــدار و ب
ــار  ــن ب ــم چندی ــرآن کری آیــت اهلل مجتهدشبســتری ادامــه داد: ق
عفــاف را باالتریــن جوانمــردی و فتــوت بــرای مــرد و زن بیــان 
ــه رعایــت اصــل عفــت تأکیــد داشــته اســت زیــرا از  کــرده و ب

ضروریــات فقــه حجــاب و عفــاف اســت.

دبیــر علمــی ایــن همایــش بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر  اهمیــت و رســالت دانشــگاهها و اینکــه محیــط 
ــن باشــد، گفــت : در  ــج دی ــرای تروی ــد محیطــی ب دانشــگاه بای
ــاه  ــفینه النج ــم س ــرآن کری ــش ق ــالت ، همای ــن رس ــتای ای راس
امــروز درششــمین ســال خــود بنابــه ضــرورت و اقتضــای جامعــه 

بــه موضــوع فرهنــگ عفــاف و حجــاب اختصــاص یافــت.
ــن  ــی ای ــداف اصل ــه اه ــاره ب ــا اش ــد ب ــالم احمدون حجت االس
همایــش در راســتای فرهنــگ و عفــاف و حجــاب در جامعــه بــه 
ویــژه در میــان دانشــگاهیان و ارائــه دســتاوردهای علمــی جدیــد 
در حوزه هــای فرهنــگ عفــاف و حجــاب تصریــح کــرد: عفاف 
ــاف و حجــاب در  ــث، ســیمای عف ــرآن و حدی و حجــاب در ق

ادیــان، ســیمای عفــاف و حجــاب در تاریــخ فرهنــگ و تمــدن 
ملــل اســالمی و از منظــر فقــه و حقــوق اســالمی از محورهــای 

ایــن همایــش اســت.
* سخنرانی امام جمعه آذرشهر

شهرســتان  جمعــه  امــام  نورپــور،  محمــود  حجت االســالم 
ــش بســیار مقــدس و  ــن همای ــز گفــت: موضــوع ای آذرشــهر نی
ــاله  ــن مس ــت)ع( روی ای ــل بی ــرآن و اه ــرا ق ــت زی ــارک اس مب
ــزود:  ــد. وی اف ــراوان دارن ــد ف ــار و برکاتــش تأکی ــه خاطــر آث ب
تحکیــم  را  خانواده هــا  بنیــان  و  روابــط  عفــاف  و  حجــاب 
ــد و  ــظ می کن ــان را حف ــت زن ــخصیت و کرام ــد و ش می بخش
بــه اجــازه ورود آلودگــی بــه حریــم اجتماعــی و خصوصــی را 

نمی دهــد.
امــام جمعــه آذرشــهر یــادآور شــد: هــر قدمــی کــه در راســتای 
تحکیــم فرهنــگ عفــاف و حجــاب برداشــته شــود، گامــی موثــر 

و تاثیرگــذار بــا پــاداش و اجــر زیــاد خواهــد بــود.

تعداد مقاالت و مقاالت برگزیده همایش :
   1-تعداد مقاالت ارسال شده به دبیرخانه همایش 179 مقاله 

   2- تعداد مقاالت  پذیرفته  شده   34   مقاله 
 3- تعداد مقاالت ارائه شده به صورت سخنرانی  10مقاله 
  4- تعداد مقاالت ارائه  شده  به صورت پوستر   5   مقاله 

5-    مقالــه برگزیــده  رتبــه اول از جنــاب آقــای حجــت 
االســام والمســلمین  رضــا دهقــان نــژاد اســتادیار دانشــگاه 
ــی  ــم شناس ــوع : “حری ــا موض ــان ب ــی آذربایج ــهید مدن ش

ارتبــاط زن ومــرد از منظــر قــرآن کریــم “ 
6- مقالــه برگزیــده رتبــه دوم از نویســندگان 1- دکترعلــی 
غفــاری  ، دکتــر بهمــن زاهــدی وخانــم ســعیده مااحمدی 
ــوع :  ــا موض ــی. ب ــق اردبیل ــگاه محق ــتجردی از دانش دس

“بررســی عفــاف حضــرت مریــم در اســام ومســیحیت “
ــن  ــه وط ــم معصوم ــوم از خان ــه س ــده رتب ــه برگزی 7- مقال
دوســت ، مــدرس دانشــگاه پیــام نــور آذربایجــان شــرقی با 
موضــوع : “ تحلیــل جامــه شــناختی حجــاب بــا تاکیــد بــر 
ــه  ــداری دانشــجویان ، مطالع ــادی وپیامــدی دین ــد اعتق بع

مــوردی : دانشــجویان دانشــگاه تبریــز “
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“بررســی عفــاف حضــرت مریــم در اســام ومســیحیت “
ــن  ــه وط ــم معصوم ــوم از خان ــه س ــده رتب ــه برگزی 7- مقال
دوســت ، مــدرس دانشــگاه پیــام نــور آذربایجــان شــرقی با 
موضــوع : “ تحلیــل جامــه شــناختی حجــاب بــا تاکیــد بــر 
ــه  ــداری دانشــجویان ، مطالع ــادی وپیامــدی دین ــد اعتق بع

مــوردی : دانشــجویان دانشــگاه تبریــز “

ــت :  ــر اظهارداش ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی زاده در گفتگ ــن ول ــر حس دکت
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان جایــگاه بســیار خوبــی از جهــت تولیــد 
علــم در کشــور و دنیــا دارد؛ همچنانکــه بــر اســاس آخریــن رتبــه بنــدی 
صــورت گرفتــه توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، جایــگاه 27 
ــز  ــاالت ISC  و نی ــاخص مق ــا ش ــور ب ــع کش ــای جام ــگاه ه ــن دانش دربی
جایــگاه 9 دربیــن دانشــگاه هــای جامــع کشــور بــا شــاخص مقــاالت برتــر 
ونیــز جایــگاه 212 را بیــن دانشــگاه هــای کشــورهای جهــان اســام دنیــا 

است.
ــهیدمدنی  ــگاه ش ــی در دانش ــته  تحصیل ــه 115 رش ــک ب ــزود: نزدی وی اف
ــع  ــته در مقط ــداد، 3۸رش ــن تع ــه از ای ــود دارد ک ــان وج )ره( آذربایج
کارشناســی، 56رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد، 21 رشــته در مقطــع 

ــرای تخصصــی مشــغول تحصیــل هســتند. دکت
ولــی زاده در خصــوص برنامــه هــای فرهنگــی ســال گذشــته در دانشــگاه 
ــادواره  ــه ی ــای از جمل ــه ه ــزود:  برنام ــان اف ــهیدمدنی )ره( آذربایج ش
ــه  ــورت منطق ــوی بص ــه رض ــوراره کتابخان ــجویان، جنش ــهدای  دانش ش
ای، جشــنواره نشــریات، اردو راهیــان نــور، بزرگداشــت مقــام آیــت اهلل  
مراســم  حــرم،  مدافعــان  شــهدای  بزرگداشــت  )ره(،  شــهیدمدنی 

بزرگداشــت شــهدای حلبچــه .
ــگاه  ــال 95 در دانش ــی س ــای فرهنگ ــه ه ــوص برنام ــی زاده در خص ول
ــمین  ــه شش ــای از جمل ــه ه ــت:  برنام ــان گف ــهیدمدنی )ره( آذربایج ش
همایــش ملــی قــرآن کریــم، جشــنواره کتابخانــه رضــوی بصــورت ملــی، 
ــم،  ــه معل ــت هفت ــم گرامیداش ــاز، مراس ــت روز جانب ــم گرامیداش مراس
ــرد آن  ــو کارب ــان داروی، ســمینارفناوری نان ــن جشــنواره گیاه دومی
ــی آزاد  ــزاری کرس ــت  و برگ ــان مهدوی ــش گفتم ــاورزی، همای در کش

ــیتی. ــت جنس ــی عدال اندیش
ــد،  ــز رش ــدازی مرک ــاهد راه ان ــده ش ــاه آین ــد م ــت: در چن وی گف
تاســیس دفتــر مالکیــت فکــری و دفتــر انتقــال فنــاوری، تاســیس دومیــن 
پژوهشــکده تقاضــا محــور )علــوم تجربــی( خواهیــم بــود از جملــه برنامــه 

هــای توســعه دانشــگاه اســت .
ولــی زاده  ادامــه داد: صبــح زمــان حرکــت قطــار از تبریــز بــه دانشــگاه 
و عصــر زمــان برگشــت از دانشــگاه بــه تبریــز بــا تراکــم زیــاد دانشــجویان  
مواجهــه بودیــم و نیــز کــم بــودن صندلــی قطــار  یکــی از اهــم تریــن 
ــئولین  ــت مس ــرا باهم ــه اخی ــود ک ــگاه ب ــی دانش ــائل رفاه ــکات مس مش
ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــان ب ــن آذربایج ــرکل راه آه ــژه مدی ــی و بوی دولت
ــگاه  ــاوگان دانش ــه ن ــد ب ــار جدی ــک قط ــان ی ــارد توم ــر 20 میلی ــغ ب بال

اضافــه و ایــن مشــکل برطــرف شــد.

مصاحبه دکتر ولی زاده با خبرگزاری مهـــر

ــا  ــل  ب ــگاه تعام ــی  دانش ــدف اصل ه
صنعــت و دانشــگاه هــای دیگر کشــور  

و دنیــا بویــژه  منطقــه اســت.
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گرامیداشــت  مراســم   ، دانشــجویی  بســیج  همــت  بــه 
ششــمین ســالگرد تدفیــن شــهید گمنــام بــا اســتقبال پرشــور 
ــاد  ــئول نه ــگاه، مس ــس دانش ــور رئی ــا حض ــجویان و ب دانش
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ، و جمعــی از 

ــد. ــزار ش ــگاه  برگ ــران دانش ــئولین و مدی مس

ــادري  ــر ق ــرهنگ دکت ــم س ــن مراس ــژه ای ــان وی میهمان
ــداهلل  ــدس عب ــپاه عاشــورا ، و مهن جانشــین فرماندهــي س

ــد. ــتان بودن ــجویي اس ــیج دانش ــئول بس ــادي، مس ش

دکتــر ولــی زاده ، رئیــس دانشــگاه ضمــن گرامیداشــت 
ــام را مایــه خیــر  ــام شــهدا ، وجــود ایــن شــهید گمن یــاد و ن
و برکــت بــرای  دانشــگاه دانســته و برادامــه راه شــهدا و 
اســتمرارطریق پــاک آنهــا توســط دانشــگاهیان تاکیــد نمــود.

ســرهنگ دکتــر قــادری جانشــین فرماندهــي ســپاه عاشــورا 
نیــز در ایــن مراســم طــی ســخنانی بــه ذکــر ســجایا و 
ــی  ــگ تحمیل ــالمی و جن ــالب اس ــهدای انق ــای ش دالوریه

پرداخــت.
 وی ضربــه زدن بــه ایــران اســالمی را از اهــداف نهایــی 
و   تکفیریهــا  از  حمایــت  و  درتجهیــز  جهانــی  اســتکبار 
تروریســتهای منطقــه برشــمرده و بــا ذکــر خاطراتــی از چنــد 
ــی شــهدای حــرم تجلیــل  شــهید مدافــع حــرم از مقــام متعال

ــود. نم
ایــن مراســم بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی ماننــد: 
ــظ   ــزوم حف ــوع ل ــا موض ــذار ب ــر گ ــیار تاثی ــرای تئاتربس اج
دســتاوردهای انقــالب اســالمی و شــهدا ، اختتامیــه و  تجلیــل 
از دســت انــدر کاران اردوی راهیــان نــور 94 ، اکران مســتند 

راهیــان نــور و تدفیــن شــهید گمنــام همــراه بــود.

مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد تدفین شهید گمنام
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ــت  ــاوری دول ــات و فن ــوم، تحقیق ــای وزارت عل ــت ه ــق سیاس ــتای تحق در راس
تدبیــر و امیــد در خصــوص توســعه روابــط و همکاریهــای علمــی دانشــگاههای 
ایــران بــا ســایر دانشــگاههای جهــان و بخصــوص دانشــگاههای کشــورهای 
اســالمی، مراســم انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری علمــی،  پژوهشــی و فرهنگــی بیــن 
ــن  ــه در ای ــل ترکی ــی یی ــگاه یوزونج ــان و دانش ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش

ــد . ــزار ش ــگاه برگ دانش

 

پروفســور حســن ولــی زاده ، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ایــن   
جلســه ضمــن اشــاره بــه رتبــه مناســب  ونقــش دانشــگاه در تولیــد علــم ، بــه شــرح 
ــن دانشــگاه  ــه شــده توســط دانشــجویان و اســاتید ای ــر ارائ کیفیــت مقــاالت برت
ــا  ــکاری و خصوص ــب هم ــای مناس ــه ه ــود زمین ــه وج ــاره ب ــا اش ــه و ب پرداخت
مســافت انــدک بیــن دو دانشــگاه ، بــر عملــی نمــودن  زمینــه هــای تفاهمنامــه بیــن 

2 دانشــگاه ، تاکیــد نمــود.

وی در ادامــه افــزود: دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در راســتای همکاریهــای  
بیــن المللــی علمــی – پژوهشــی خــود تــا کنــون توانســته اســت بــا دانشــگاههای  
کانــازاوای ژاپــن، خــزر جمهــوری آذربایجــان، ســرت، موالنــا و قبضــه در 
ــم  ــد و امیدواری ــا نمای ــی امض ــای خوب ــه ه ــا ،تفاهمنام ــه، BBCA  ایتالی ترکی
عقــد تفاهمنامــه همکاریهــای مشــترک علمــی و پژوهشــی بــا دانشــگاه یوزونجــی 
ییــل نیــز ثمــرات و فوایــد مطلوبــی در راســتای توســعه بخشــهای مختلــف هــردو 

کشــور داشــته باشــد.

درادامــه ایــن مراســم تفاهمنامــه همکاریهــای مختلــف علمــی، آموزشــی و 
پژوهشــی بــا حضــور آقایــان پروفســور ولــی زاده و پروفســورپیامی باتــال ،  
ــکده  ــای دانش ــه و روس ــات رئیس ــه ای و هی ــات ترکی ــگاه وهی ــای 2 دانش روس

ــید .  ــا رس ــه امض ــان، ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــای دانش ه
زمینه های همکاری طرفین در این تفاهمنامه بشرح زیر عنوان شده است :  

ــد و  ــع ارش ــوص در مقاط ــی بخص ــع تحصیل ــام مقاط ــجو در تم ــادل دانش • تب
ــرف ــق دو ط ــورد تواف ــای م ــته ه ــری در رش دکت

• تبــادل اعضــای هیــات علمــی در تمــام رشــته هــای موجــود و مــورد توافــق دو 
نشگاه دا

•  اجرای پروژه های مشترک علمی و پژوهشی و فرهنگی
• برگــزاری مشــترک ســمینارها، همایــش هــا و ســمپوزیومهای علمی و پژوهشــی 

در رشــته هــای مــورد عالقــه   طرفیــن
ــن دانشــجویان  • برگــزاری مســابقات مشــترک علمــی، فرهنگــی و ورزشــی بی

ــگاه            دو دانش

  گفتنــی اســت : پروفســورپیامی باتــال رئیــس دانشــگاه یوزونجــی ییــل ترکیــه در 
ــا روابــط عمومــی دانشــگاه بــه بازدیــد خــود  پایــان ایــن مراســم در گفتگویــی ب
و هیــات همــراه از ، آزمایشــگاههاو بخشــهای مختلــف دانشــکده هــای دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان اشــاره کــرده وپیشــرفتهای علمــی حاصــل شــده توســط 

دانشــگاهیان ایــن دانشــگاه را تحســین برانگیــز خوانــد.

تفاهمنامه بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه خزر 
کشور آذربایجان با حضور روسای 2 دانشگاه عملیاتی شد.

انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی بیــن دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه یوزونجــی ییــل ترکیــه

 دکتــر نیــک نفس رئیــس دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجان 
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش ــی و آموزش ــای علم از توانمندیه
آذربایجــان بازدیــد نمــوده و طــی ســخنانی در جلســه هیــات 
ــن  ــه ای ــه جانب ــرفت هم ــد و پیش ــگاه ، رش ــن دانش ــه  ای رئیس

دانشــگاه را چشــمگیر توصیــف نمــود.

در راســتای عملیاتــی کــردن تفاهــم نامــه منعقــده بین دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان و دانشــگاه 
خــزر و بــه منظــور توســعه همــکاری هــای مشــترک، دکتــر نیــک نفــس رئیــس دانشــگاه خــزر 
جمهــوری آذربایجــان ، ضمــن بازدیــد از توانمندیهــای موجــود در بخشــهای مختلــف آموزشــی 
ــن دانشــگاه شــرکت  ــات رئیســه ای ــژه هی ــی و آزمایشــگاههای دانشــگاه،در جلســه وی ؛ تحقیقات
کــرد.در ایــن جلســه ،  همــکاری طرفیــن در زمینــه هــای مختلــف مــورد بحــث و بررســی قــرار 

گرفــت .

 اهداف کلی تفاهم نامه بین 2 دانشگاه عبارتند از :
ــه هــای مختلــف توســط اســاتید دانشــگاه شــهید     •برگــزاری کارگاههــای آموزشــی در زمین

ــرای اســاتید و  دانشــجویان دانشــگاه خــزر ــی آذربایجــان ب مدن

    • برگزاری همایش های علمی مشترک

    • همکاری در انتشار نشریات مشترک به زبان انگلیسی

    • تبادل استاد و دانشجو

   • توسعه همکاریهای علمی و بین المللی

   • برگزاری مسابقات علمی و  ورزش دانشجویی

ــات  ــس دانشــگاه خــزر آذربایجــان در ســخنان کوتاهــی در جلســه هی شــایان ذکــر اســت ؛ رئی
رئیســه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ، بــا اشــاره بــه رشــد علمــی قابــل توجــه دانشــگاههای 
ایــران ، پیشــرفت همــه جانبــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان را چشــمگیر توصیــف نمــود .
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 نتایج سفر رئیس دانشگاه و هیات همراه به دو دانشگاه مهم جمهوری آذربایجان

برگزاری 
کارگاه علمی و 

تخصصی 
اصول راه 

اندازی گلخانه

ــات اســتان  ــات علمــی مرکــز تحقیق ــال، عضــو هی ــن ب ــر محمــد زری ــه مدرســی دکت ــن کارگاه ب ای
آذربایجــان شــرقی بــا همــکاری دانشــکده کشــاورزی و معاونــت علمــی بســیج دانشــجوییدر 

دانشــکده کشــاورزی برگزارشــد.

سرفصل اصلی مطالب کارگاه، بشرح زیر بود:

- تعریف گلخانه

- محل مناسب احداث گلخانه

- تقســیم بنــدی و تشــریح گلخانــه هــا از نظــر نــوع تــو لیــد و نــوع تیــپ ســازه و مشــخصات فنــی آنهــا 
)از دیــد ابعــاد، فوندانســیون و شــیب، قطعات ســازه و ...(

- تشریح انواع گلخانه از نظر کاربری )آموزشی، تحقیقاتی، تفریحی و سرگرمی و تجاری(

- تشریح انواع گلخانه از نظر شکل ظاهری )شیروانی، قوسی و سقف گنبدی(

- تشریح انواع گلخانه از نظر سازه )چوبي یا سنتي و مدرن یا فلزي(

-تشریح انواع گلخانه ها از لحاظ پوشش )پالستیکی، شیشه ای، پلی کربنات و ...(

- تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها

- انواع بسترهای کاشت محصوالت گلخانه ای

-عوامل اقلیمی و محیطی موثر در کشت گلخانه ای و شرایط تامین و ایجاد آن

-یکسری عوامل دیگر و تاثیر گذار در تاسیس گلخانه

ــم و  ــه معل ــت هفت ــم نکوداش مراس
تجلیــل از اســاتید نمونــه دانشــگاه

مراســم نکوداشــت هفتــه معلــم و تجلیــل از اســاتید نمونــه دانشــگاه باحضــور 
پرشــور اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه برگزارگردیــد.

دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه در ایــن مراســم ، بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره اســتاد 
شــهید مرتضــی مطهــری، و بــا تبریــک روز معلــم اظهــار امیــدواری نمــود اســاتید محترم 
دانشــگاه بــه تعصــی از شــهید مطهــری ، همــواره در علــم و عمــل الگــوی خوبــی بــرای 

ــجویان باشند. دانش
ــالمی  ــوری اس ــس جمه ــی ، رئی ــر روحان ــخنان دکت ــه س ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ــر ول دکت
ایــران در ارتبــاط بــا ثمــرات برجــام اظهــار امیــدواری کــرد بــه فضــل الهــی مــردم شــاهد 
ــل   ــن ح ــه، و همچنی ــکالت مربوط ــی مش ــل تمام ــتمر در ح ــی و مس ــایش تدریج گش

ــوند. ــی دانشگاههاش ــکالت مال مش
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه دومیــن ســخنران ایــن مراســم 

. د بو
حــاج آقــا شــیر محمــدی بــا گرامیداشــت هفتــه معلــم ، و ذکــر ایــن نکتــه کــه در آمــوزه 
ــدی  ــره من ــر به ــد .ب ــال میباش ــد متع ــتی، خداون ــم هس ــن معل ــلمانان، اولی ــا مس ــای م ه
ــه  ــرد : هم ــان ک ــرده و خاطرنش ــالمی تاکیدک ــالق اس ــجایای اخ ــن س ــاتید از برتری اس
اســاتید گرامــی دانشــگاه بایــددر جهــت ایجــاد فضایــی ســالم درارتبــاط بیــن اســاتید بــا 
ــا دانشــجویان و ایجــاد فضــای ارتباطــی معنــوی در  ــا اســاتید ب یکدیگــر و در ارتبــاط ب

ــد. ســطح دانشــگاه  احســاس مســئولیت وتــالش نماین
ســخنران ویــژه ایــن مراســم ، پروفســور گالبــی ، چهــره مانــدگار ایــران  در رشــته 

شــیمی بــود.

ــی  ــان را معلم ــی )ره( ایش ــام خمین ــا ام ــدار ب ــی از دی ــر خاطرات ــا ذک ــی ب ــر گالب دکت
ــم  ــان را معل ــده و ایش ــی خوان ــاالت اخالق ــه کم ــق ب ــردی متخل ــته و م ــزرگ و وارس ب

ــد. ــار نامیدن ــه اعص ــران در هم ــت ای ــزرگ مل ب
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه ذکــر خصوصیــات اخالقــی و علمــی یــک 

اســتاد نمونــه پرداخــت .
گفتنی است در پایان این مراسم از اساتید برگزیده تقدیر گردید.

ــا  ــی ب ــان درگفتگوی ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده ، رئی ــن ول ــر حس دکت
ــاره اهــداف ســفربه 2 دانشــگاه مهــم کشــور آذربایجــان  ــط عمومــی دانشــگاه درب رواب
و تعــداد تفاهمنامــه همکاریهــای بیــن المللــی دانشــگاه گفــت: در راســتای تحقــق 
ــر و امیــد در خصــوص  سیاســت هــای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری دولــت تدبی
توســعه روابــط و همکاریهــای علمــی دانشــگاههای ایــران بــا ســایر دانشــگاههای جهــان 
و بخصــوص دانشــگاههای کشــورهای اســالمی، بیــن المللــی ســازی دانشــگاهها، 
جــذب دانشــجویان خارجــی و انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک، تبــادل اســتاد و 
دانشــجو و تجربیــات بیــن دانشــگاهها در طــی دو ســال اخیــر تفاهــم نامــه هــای متعــددی 
بــا دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی معتبــر جهــان از قبیــل دانشــگاههای  
کانــازاوای ژاپــن، خــزر جمهــوری آذربایجــان، یوزونجــی ییــل، ســرت، موالنــا و قبضــه 
 )BBCA( در کشــور ترکیــه، آژانــس بیوتکنولــوژی و کنتــرل بیولوژیــک کشــور ایتالیــا
منعقــده شــده اســت. درایــن راســتا ، در ســفر اخیــر هیــات دانشــگاه بــه کشــور جمهــوری 
ــزر  ــگاه خ ــا دانش ــده ب ــه منعق ــم نام ــردن تفاه ــی ک ــور عملیات ــه منظ ــه ب ــان ک آذربایج
جمهــوری آذربایجــان انجــام گرفــت ، پتانســیل هــای دانشــگاه در جلســه ای بــا حضــور 
ــه منظــور آشــنایی  ــای دانشــگاه خــزر ب ــران و روســای دانشــکده ه ــات رئیســه، مدی هی
ــان و  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــات دانش ــا امکان ــگاه ب ــجویان آن دانش ــاتید و دانش اس

ــد. ــه گردی جــذب دانشــجویان خارجــی ارائ

ــزود :   ــز اشــاره کــرد و اف ــا دانشــگاه خــزر نی ــه ب ــه نحــوه عملیاتــی شــدن تفاهمنام وی ب
مقــرر شــد در قــدم اول بــرای عملیاتــی کــردن تفاهــم نامــه منعقــده سلســله کارگاههــای 
آموزشــی و پژوهشــی در زمینــه هــای مختلــف علمــی ویــژه اعضــای هیــات علمــی آن 

دانشــگاه توســط اســاتید دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار گــردد.

ــی باکــو گفــت :  در  ــی از دانشــگاه دولت ــات ایران ــد هی ــی زاده درمــورد بازدی ــر ول دکت
ــان  ــوری آذربایج ــگاه جمه ــن دانش ــی تری ــو، قدیم ــی باک ــگاه دولت ــفر از دانش ــن س ای
ــن  ــا ای ــد بعمــل آمــد و مذاکــره در خصــوص همــکاری علمــی و پژوهشــی ب ــز بازدی نی
دانشــگاه بــه منظــور توســعه همکاریهــای علمــی و پژوهشــی، آمــوزش کادر و همــکاری 
ــره  ــورد مذاک ــوژی م ــه نانوتکنول ــی از جمل ــف علم ــای مختل ــه ه ــگاه در عرص دو دانش
قــرار گرفــت و تفاهمنامــه همــکاری بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه 
ــی  ــل محــرم اف ، رئیــس دانشــگاه دولت ــب و  پروفســور آب ــی باکــو توســط اینجان دولت

باکــو بــه امضــا رســید.

ــزود :  ــن دانشــگاه اشــاره کــرده و اف ــا ای ــه منعقــده ب ــه مفــاد تفاهمنام ــی زاده ب ــر ول دکت
ایــن یادداشــت تفاهــم شــامل تبــادل اســتاد و دانشــجویان مقاطــع ارشــد و دکتــرا، انجــام 
ــه دانشــمندان  ــادل تجرب ــی مشــترک، تب ــر روی طــرح هــای تحقیقات ــات علمــی ب مطالع
و اســتادان، برگــزاری ســمینار و کنفرانســهای علمــی مشــترک مــی باشــد. همچنیــن در 
ایــن دیــدار مقــرر گردیــد طرفیــن بــرای راهنمایــی رســاله هــای دکتــری از پتانســیلهای 

ــد. یکدیگــر اســتفاده نماین

گفتنــی اســت ،  هیــأت ایرانــی از آزمایشــگاهها و مراکــز علمــی دانشــگاه دولتــی باکــو 
بازدیــد بعمــل کــرد.
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 ســمینار یــک روزه آشــنایی بــا فنــاوری 
نانــو و کاربــرد آن در کشــاورزی  در 
ــا  ســالن ســمینار دانشــکده علــوم پایــه ب
ــرداد و  ــنجش خ ــرکت س ــکاری ش هم
بــه اســتادی آقــای مهنــدس بیگلــری 
ــرای دانشــجویان  ــو ب و ســتاد توســعه نان
و  کارشناســی  ارشــد،  کارشناســی 
ــی  ــات علم ــای هی ــی از اعض ــز برخ نی
دانشــکده کشــاورزی بصــورت رایــگان 
ــو  ــاوری نان ــا  فن ــنایی ب ــور آش ــه منظ ب
ــزار  ــر برگ ــای زی ــرفصل ه ــق س و مطاب

ــد. گردی
   -   مفاهیم پایه

   -   درک مقیــاس نانــو خــواص مــواد 
و تغییــرات آن در مقیــاس نانــو

  -  ماهیت بین رشته ای نانو
   - نمونه های اثرات نانو در طبیعت

    -  نانو مواد
  -   نانو مواد و روشهای سنتز آنها

 -  تجهیــزات شناســایی علــوم وفنــاوری 
نو نا

   -  کاربردهــا و فنــاوری هــای نانــو 
مقیــاس

   -  فعالیــت هــای ایــران در زمینــه نانــو 
و معرفــی ســتاد نانــو

   -   معرفی منابع
ــی  ــابقه مل ــام در مس ــت ن ــوه ثب    -  نح

ــو نان

هــای  فنــاوری  سمینارآموزشــی« 
نوین در حــوزه پدافنــد غیرعامل 
و حفاظــت فیزیکــی زیــر ســاخت 
ــران و کارشناســان  ــا حضــور مدی ــا« ب ه
پدافنــد غیرعامــل  اســتانداری آذربایجان 
شــرقی، شــرکت هــای آب و بــرق، نفــت 
و گاز و پتروشــیمی اســتان آذربایجــان 

شــرقی برگــزار شــد.
در ایــن ســمینار کــه بــه میزبانــی شــرکت 
بــه  و  آذربایجــان  ای  منطقــه  بــرق 
مدرســی دکتــر وحیــد بهجــت عضــو 
هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان و عضــو شــورایی پایایــی 
ــرق آذربایجــان برگــزار شــد، شــرکت  ب
کننــدگان بــا ویژگــی هــای کارکــرد 
ــت  ــوزه حفاظ ــل در ح ــر عام ــد غی پدافن
ــدند. ــنا ش ــا آش ــاخت ه ــر س ــی زی فیزیک
ــن  ــمینار همچنی ــن س ــدرس دوره در ای م
ــنتی  ــای س ــتم ه ــای سیس ــت ه محدودی
ــزات  ــی تجهی ــت فیزیک ــوزه حفاظ درح
ــای  ــات و ضرورته ــاخت و الزام ــر س زی
سیســتم مــدرن و متمرکــز حفاظتــی را 
ــرد. ــریح ک ــدگان تش ــرکت کنن ــرای ش ب
حفاظــت  در  نویــن  فنــاوری  معرفــی 
فیزیکــی زیــر ســاخت هــا در دو بعــد 
هــای  سیســتم  و  حفاظتــی  تجهیــزات 
مدیریــت امنیــت و مانیتورینــگ از راه 
دور ســایت هــا از دیگــر موضوعــات 

مطــرح شــده در ایــن ســمینار بــود.
ــت  ــن برخــی فعالی ــر بهجــت همچنی دکت
ــه در  ــام گرفت ــی انج ــم تحقیقات ــای مه ه
راســتای بومــی ســازی فناوری در کشــور 
را کــه بــا همــکاری مراکــز تحقیقاتــی و 
صنعتــی صــورت گرفتــه اســت را معرفــی 
پــروژه  از  برخــی  تشــریح  ضمــن  و 
ــی نصــب شــده در کشــور ،  هــای اجرائ
ویژگــی هــای ایــن قبیــل فعالیــت هــا در 
ــه  ــت و گاز را ب ــرق و نف ــع آب و ب صنای

ــح داد. ــل توضی ــور مفص ط

 ســمینار ترویجــی  بــا عنــوان “ 
آشــنائی بــا علــوم و فنــاوری 
ــری،  ــود بیگل ــط محم ــو” توس نان
ــدی  ــه توانمن ــی نام ــده گواه دارن
بــرای   ، نانــو  فنــاوری  تدریــس 
آشــنایی هر چه بیشــتر دانشــجویان 
بــا  مهندســی  و  فنــی  دانشــکده 
فنــاوری نانــو در دانشــکده فنــی و 

ــد.  ــزار گردی ــی برگ مهندس
ــه  ــب ارائ ــای مطال ــل ه ــر فص  س

شــده در ســمینار
-   مفاهیم پایه

-   درک مقیاس نانو
ــرات آن  ــواد و تغیی ــواص م -   خ

ــو ــاس نان در مقی
-  ماهیت بین رشته ای نانو

-  نمونــه هــای اثــرات نانــو در 
طبیعــت

-    نانو مواد
-  نانــو مــواد و روشــهای ســنتز 

ــا آنه
علــوم  شناســایی  -تجهیــزات 

نانــو وفنــاوری 
- کاربردهــا و فنــاوری هــای نانــو 

مقیــاس
ــه  ــران در زمین ــای ای ــت ه -  عالی

ــو  ــتاد نان ــی س ــو و معرف نان
-  معرفی منابع

-  نحــوه ثبــت نــام در مســابقه ملــی 
نو نا

   سمینار  یکروزه آشنایی با فناوری     
نانو و کاربرد آن در کشاورزی

   سمینار ترویجی “ آشنایی با علوم و 
فناوری نانو “ دانشکده فنی و مهندسی

   سمینار آموزشی “ فناوری های نوین در حوزه 
پدافند غیر عامل و حفاظت فیزیکی زیر ساخت ها”
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مقاله ارائه شده توسط خانم سارا سموعی در دومین کنفرانس بین المللی دسـتاورد های پژوهشی در شـیمی و 
مهندسی شیـمی ، بعنـوان سخنرانی برتراین کنفرانس برگزیده شد.

مقالــه ارائــه شــده توســط خانــم ســارا ســموعی در دومیــن کنفرانــس بیــن المللــی دســـتاورد هــای 
پژوهشــی در شـــیمی و مهندســی شیـــمی که در دانشــگاه امیر کبــــیر برگزار شــده بود ،  بعنــــــوان 

ســخنرانی برترایــن کنفرانــس  برگزیــده شــد.

ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــال 1391 دانش ــی ورودی س ــیمی معدن ــرای ش ــجوی دکت ــموعی ، دانش ــارا س س
آذربایجــان ، در گفتگــو بــا روابــط عمومــی  دانشــگاه گفــت : عنــوان مقالــه و ســخنرانی اینجانــب در 
دومیــن کنفرانــس بیــن المللــی دســتاورد هــای پژوهشــی در شــیمی و مهندســی شــیمی عبارتســت از:

 Graphene quantum dot/NiFeAl-layered double hydroxide
composite as a novel electrode for supercapacitor
مادرواقــع نانوکامپوزیــت جدیــدی ســنتز کردیــم بصورتیکــه بتــوان مــاده حاصلــه را در ســوپرخازنها 

و ذخیــره ســازی  منابــع انــرژی بکاربــرد .
سموعی درباره امکان تجاری سازی این پژوهش افزود :

ــا چنانچــه از طــرف  ــا انجــام وبثمــر رســاندن ایــن کار پژوهشــی اســت ام ــه اول هــدف م در مرحل
ــعه  ــت توس ــای الزم در جه ــرات و.....حمایته ــازی ، مخاب ــک ، خودروس ــد الکترونی ــی مانن صنایع

ــازی دارد . ــاری س ــت تج ــی قابلی ــرد براحت ــورت گی ــات ص تحقیق
ســارا ســموعی درپایان ،ضمن تشــکراز رئیس دانشــگاه و عنایت ویژه ایشــان نســبت به  پژوهشــگران 
و دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی ،  از دکتــر ذوالفقــار رضوانــی بعنــوان اســتاد دوره دکتــرای خــود 
هــم یــاد نمــوده و گفــت  : افتخــار مــن اینســت کــه در دوره دکتــری ، دانشــجوی پروفســور رضوانــی  
هســتم ،ایشــان در کار پژوهــش بســیار جــدی و پرتــالش  هســتند واگــر تشــویق مســتمر و نظــارت 
ــزو  ــتاد عزی ــن اس ــه ازای ــت ک ــته اس ــذا شایس ــد ل ــل نمیش ــت حاص ــن موفقی ــود ای ــان نب ــدی ایش ج

راهنمائیهایشــان تقدیــر و تشــکر کنــم.
گفتنــی اســت ســارا ســموعی تــا بحــال موفــق بــه ارائــه 3 مقالــه در کنفرانســهای داخــل کشــور شــده 

۸است.
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ــی  ــی و امنیت ــاون سیاس ــتری مع ــر شبس ــور دکت ــا حض ب
ــن  ــرکل راه آه ــرقی، مدی ــان ش ــتانداری آذربایج اس
آذربایجــان و رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان  
ــره  ــورد به ــاح وم ــگاه افتت ــد دانش ــاس جدی ــل ب ری

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ب

ــیر  ــافردر مس ــل مس ــت حم ــاس ظرفی ــل ب ــن ری ــدازی ای ــا راه ان  ب
ــت. ــش یاف ــر افزای ــه 2 براب ــس ب ــزو بالعک ــه تبری ــگاه ب دانش

ــر شبســتری و هیــات همــراه و مســئولین راه آهــن آذربایجــان  دکت
کــه بهمــراه خبرنــگاران رســانه هــای مختلــف،  بــا قطــار مذکــور بــه 
ــود، طــی ســخنانی درجمــع دانشــجویان شــرکت  دانشــگاه آمــده ب
کننــده در مراســم نکوداشــت هفتــه خوابگاههــا، بــا تبریــک اعیــاد 
شــعبانیه بــه دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه گفــت: امــام حســین)ع(، 
ــداق  ــز مص ــل )ع( نی ــرت ابوالفض ــار و حض ــداکاری و ایث ــوه ف اس

رفاقــت حقیقــی و وفــاداری تــا آخریــن لحظــه اســت.
ــگاه  ــاس دانش ــل ب ــاح رام دوم ری ــه افتت ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
شــهید مدنــی آذربایجــان ابــراز کــرد: متاســفانه مشــکالت اقتصــادی 
ــت  ــد را تح ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــت ه ــه، فعالی ــری بودج و کس
الشــعاع قــرار داده  ولــی بــا ایــن وجــود خدمــت رســانی بــه اقشــار 

ــرده اســت. ــاد نب مختلــف مــردم را از ی
اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون   
ــخنان  ــی از س ــرقی در بخش ــان ش آذربایج
ــا نفــت  خــود گفــت: در دولــت گذشــته، ب
ــکه  ــون بش ــه میلی ــروش س 130 دالری و ف

ــاید  ــد و ش ــه بای ــان ک ــت در روز، آن چن نف
خدمــات چندانــی بــه مــردم ارائــه نشــد ولــی در حــال حاضر،دولــت 
بــا نفــت 30 دالری و فــروش روزانــه کمتــر از یــک میلیــون بشــکه، 
بخــش هــای مختلــف کشــور را مدیریــت کــرده و روز بــه روز بــر 

ــد. ــی افزای ــود م ــی خ ــای خدمات ــت ه ــم فعالی حج
ــاد و  ــا فس ــارزه ب ــد مب ــد، امی ــر و امی ــت تدبی ــت: دول ــتری گف شبس
رانــت را در دل اقشــار مختلــف مــردم و بخصــوص جوانــان، زنــده 
کــرده و بــه جــرات مــی گوییــم کــه دســت افــرادی را کــه بــه بیــت 
ــد را قطــع کــرده و  ــی کنن ــد و م ــی کردن ــدازی م المــال دســت ان

ایــن رویکــرد را بــه شــدت ادامــه خواهــد داد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور پرشــور دانشــجویان در ایــن دوره از 
ــا  ــات در پــای صنــدوق هــای رای تصریــح کــرد: عــده ای ب انتخاب
تمــام تــوان تــالش کردنــد کــه مانــع حضــور حداکثــری مــردم در 

ــد.  ــت خوردن ــی شکس ــوند ول ــای رای ش ــدوق ه ــای صن پ

وی امنیــت را مهــم تریــن نعمــت خداونــد بــه مــردم ایــران اســالمی 
-عنــوان کــرد و گفــت: بــه برکــت نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی ایــران، ایــران اســالمی امــن تریــن کشــور منطقــه و شــاید 
جهــان مــی باشــد. ایــن امنیــت، حاصــل خــون شــهدا و جانفشــانی 
هــای بــزرگ مردانــی اســت کــه صدهــا کیلومتــر دورتــر از خــاک 

ایــران اســالمی مــی جنگنــد و جــان خویــش را فــدا مــی کننــد تــا 
ــم. ــا در کمــال آرامــش و آســایش زندگــی کنی ــال م امث

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، مهــم تریــن رســالت تمامــی مســئوالن 
و دولتمــردان، خدمــت کامــل و بــی نقــص بــه آحــاد مختلــف مــردم 

. ست ا
اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون  حضــور  هــای  حاشــیه  از 
آذربایجــان شــرقی در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان مــی تــوان 
بــه ســوار شــدن وی بــه قطــار ریــل بــاس دانشــجویی، ســوار شــدن 
بــه اتوبــوس دانشــجویی در داخــل دانشــگاه و حتــی خــوردن غــذای 

ــرد. ــاره ک ــجویان اش ــلف دانش ــجویی در س دانش

سخنان دکتر ولی زاده :
دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ، 
درگفتگــو بــا خبرگــزاری ایســنا گفــت : علــی رغــم وجــود 
ــه  ــی و بودج ــع مال ــود مناب ــور و کمب ــادی در کش ــکالت اقتص مش
ــا همــت و تــالش مدیریــت عالــی  هــای دولتــی، ایــن ریــل بــاس ب

اســتان و شــرکت راه آهــن آذربایجــان افتتــاح شــد.
پــس  ایــن  از  وی  گفتــه  بــه 
ــه  ــن دانشــگاه ک ــجویان ای دانش
از تبریــز بــه دانشــگاه مــی آینــد 
بــا نبــود صندلــی خالــی مواجــه 
کمــال  در  و  شــد  نخواهنــد 
ــد  ــی توانن ــش م ــی و آرام راحت

ــد. ــد کنن ــت و آم ــگاه رف ــه دانش ب
رییــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان کفــت: تعــداد زیــادی از 
دانشــجویان، اســاتید و کارمنــدان ایــن دانشــگاه بــرای رفــت و آمــد 

خــود از ریــل بــاس اســتفاده مــی کننــد.
ــا بودجــه  وی در بخشــی از ســخنان خــود اظهــار کــرد: متناســب ب
دانشــگاه، نهایــت تــالش خــود را بــرای کاهــش و رفــع مشــکالت 

ــه کار مــی گیریــم. دانشــجویان ب
سخنان مدیر کل راه آهن آذربایجان :

مهنــدس موســوی مدیــر کل راه آهــن آذربایجــان ،  نیــزدر گفتگــو 
ــگاه دارای  ــا دانش ــگاه، تنه ــن دانش ــود : ای ــالم نم ــا اع ــانه ه ــا رس ب

ــاس اختصاصــی در کشــور و شــاید در جهــان اســت. ریــل ب
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت رام اول ایــن قطــار ریــل بــاس، 336 نفــر 
ــاس،  ــل ب ــه کار رام دوم ری ــاز ب ــا آغ ــروز و ب ــه داد: از ام ــود ادام ب

ظرفیــت آن دو برابــر شــده اســت.
بــه گفتــه وی در برخــی از زمــان هــا ، بیــش از 600 نفــر نیــز بــرای 
ــل  ــه دانشــگاه و بالعکــس از ری ــز ب مســیر رفــت و برگشــت از تبری

بــاس دانشــگاه اســتفاده مــی کننــد.
ــه برخــی محدودیــت  ــا اشــاره ب ــر کل راه آهــن آذربایجــان  ب مدی
هــا همچــون محدودیــت هــای بودجــه ای عنــوان کــرد: ارزش ریــل 

بــاس جدیــد، بیــش از پنــج میلیــون یــورو اســت.

ــت  ــاس ظرفی ــل ب ــن ری ــدازی ای ــا راه ان  ب
حمــل مســافردر مســیر دانشــگاه بــه تبریــزو 
بالعکــس بــه 2 برابــر افزایــش یافــت.

  بــا حضــور دکتــر شبســتری معــاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری آذربایجان شــرقی، در راه آهــن تبریز    
ریــل بــاس جدیــد دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان افتتــاح ومــورد بهــره بــرداری قــرار گرفت.   
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انتصابات
دکتر حسن ولی زاده، رئیس دانشگاه با صدور احکامی:

دکتر ذولفقار رضوانی را بعنوان معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر علی قهرمانی را بعنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
و آقای حسین روستایی را بعنوان مدیر مالی دانشگاه منصوب کرد.

دکتر ولی زاده در احکام جداگانه ای از زحمات و تالش های دکتر
 ناصرآقــازاده،  دکتــر احمــد گلــی و آقــای ســعید جدیــری تقدیــر و تشــکر 

نمود.

ــی  ــأت علم ــای هی ــرم  اعض ــکاران محت ــدادی از هم ــی تع ــه علم ــای رتب ارتق
ــگاه دانش

ی د ســتا ا به  ی  ر نشــیا ا د علمــی  تبــه  مر ز  ا محــض  شــیمی  شــی  ز مو آ ه  و گــر علمــی  ت  هیــأ عضــو  بــه  و ا غجــه  آ حبیبــی  ک  بیــو کتــر  د  -

ی   د ســتا ا بــه  ی  ر نشــیا ا د علمــی  تبــه  مر ز  ا محــض  شــیمی  شــی  ز مو آ ه  و گــر علمــی  ت  هیــأ عضــو  ر  صــد حســینی  یــد  مؤ کتر د    -

ی  د ســتا ا بــه  ی  ر نشــیا ا د علمــی  تبــه  مر ز  ا محــض  یــک  فیز شــی  ز مو آ ه  و گــر علمــی  ت  هیــأ عضــو  قلعــه  ی  ظــم جمشــید کا کتــر  د   -

ی ر نشــیا ا د به  ی  ر یــا د  ســتا ا علمــی  تبــه  مر ز  ا محــض  ضــی  یا ر شــی  ز مو آ ه  و گــر علمــی  ت  هیــأ ی عضــو  بــد عا عیل  ســما ا کتــر  د  -

ی  د ســتا ا به  ی  ر نشــیا ا د علمــی  تبــه  مر ز  ا ق  بــر شــی  ز مو آ ه  و گــر علمــی  ت  هیــأ علــی عجمــی  عضــو  کتــر  د  -

ی  ر نشــیا ا د به  ی   ر یــا د  ســتا ا علمــی  تبــه  مر ز  ا ضــی محــض  یا ر شــی  ز مو آ ه  و گــر علمــی  ت  هیــأ ی  عضــو  مجــد ا کتــر جعفــر  - د

 و دکتــر تقــی زوار عضــو هیأت علمی گروه آموزشــی امــور تربیتی و مشــاوره  از مرتبه علمی اســتاد یاری به دانشــیاری ارتقاءیافت.

حسین چنگایی دبیر انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه ،که همزمان دبیر شورای دبیران انجمنهای علمی- دانشجویی
 دانشگاه و دبیر منطقه شمالغرب کشور  را نیز عهده دار است، در اجالسی که در 

مورخه های  29 و 30  اردیبهشت بعنوان نماینده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،در دانشگاه زاهدان به
 منظور انتخاب دبیر اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویان زیست شناسی کشور تشکیل شده بود، شرکت نموده و
توانست پس از کاندیداتوری در انتخابات شورای مرکزی این اتحادیه ، پنج رای از هفت رای شورای مرکزی

  را به خود اختصاص داده و به مدت یک سال به عنوان اولین دبیر اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویان 
زیست شناسی کشور انتخاب شود.

حسین چنگائی ، به دبیری اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویان زیست شناسی کشور برگزیده شد
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          بازدید علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیات 
تکمیلی گروه شیمی از شرکت تارا صنعت  ایرانیان

ــجویان  ــی و دانش ــأت علم ــای هی اعض
تحصیــالت تکمیلــی گــروه شــیمی  در 
بــه همــراه رئیــس گــروه کارآفرینــی و 
ــرکت  ــت، از ش ــا صنع ــاط ب ــر ارتب دفت
کننــده  ایرانیان،تولیــد  صنعــت  تــارا 
ــام  ــی انج ــد علم ــوینده ، بازدی ــواد ش م

ــد. دادن
و  مدیریــت  بــا  کــه  ای  در جلســه    
شــرکت  ایــن  مربوطــه  کارشناســان 
مشــکالت  و  مســائل  شــد،  تشــکیل 
مربــوط بــه فرموالســیون مــواد شــوینده 
ــث و  ــورد بح ــده م ــی کنن ــد عفون و ض

تبــادل نظــر قرارگرفــت.

بازدید اعضای هیئت علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی شرکت آذر فنون تابلو

 اعضــای هیئــت علمــی گــروه بــرق دانشــکده فنــی و مهندســی بهمــراه رئیــس 
ــو  ــون تابل ــا صنعــت ، از شــرکت آذر فن ــاط ب ــر ارتب ــی و دفت گــروه کارآفرین

)تولیــد کننــده انــواع تابلوهــای بــرق( بازدیــد کردنــد.
در جریــان ایــن بازدیــد و طــی نشســتی کــه بــا حضــور  مدیــران ایــن شــرکت 
برگــزار شــد ، تولیــدات، اهداف،وضعیــت بــازار محصــول و همچنیــن مســائل 
ــورد بحــث و  ــای موجــود، م ــن شــرکت و راهکاره ــون ای و مشــکالت پیرام

تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
ــر  ــد ، تقدی ــن بازدی ــت از ای ــی مثب ــن ارزیاب ــور، ضم ــرکت مذک ــران ش مدی
ــگاه در  ــه دانش ــای صمیمان ــبب همکاریه ــه س ــرکت ب ــرف ش ــه ای از ط نام
ارائــه مشــاوره تخصصــی بمنظــور حــل مشــکالت جــاری، بــه دانشــگاه اهــداء 

ــد. نمودن

بازدید از کارخانه ذوب آلو مینیوم و نورد آلومینیوم مهندس جورابچی واقع در شهرک شهید سلیمی

ایــن بازدیــد کــه از طــرف چنــد تــن از اعضــای هیــأت علمــی 
گــروه هــای بــرق، شــیمی و مکانیــک بــا حضــور معــاون 
پژوهشــی، رئیــس گــروه کارآفرینــی و دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت 
دانشــگاه صــورت گرفــت ، در خصــوص مشــکالت و مســائل 
ذوب آلومینیــوم بحــث و تبــادل نظرانجــام و راهــکار هــا و 

ــد. ــه گردی ــی ارائ پیشــنهاد های
ــأت  ــای هی ــور اعض ــا حض ــد ب ــس از بازدی ــه  پ ــکیل جلس تش
ــدس  ــت، مهن ــا ذوب صنع ــل ایف ــر عام ــگاه و مدی ــی دانش علم
ــا  ــش ه ــوص چال ــر در خص ــادل نظ ــث و تب ــدل و بح ــر ع ناظ
ــه پیشــنهادات و  ــه کــوره هــای ذوب و ارائ و مســائل مربــوط ب
ــد. ــه گردی ــی  ارئ ــأت علم ــای هی ــط اعض ــای الزم توس ــکار ه راه




