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فـهرســـــت مطالب این شماره..... 
سخن سردبیر

الطـاف  بـه  بـی کـران  بـا سـپاس 
از  تشـکر  و  تقدیـر  بـا  و  الهـی 
هیـأت  و  رئیـس  هـای  حمایـت 
رئیسـه محتـرم دانشـگاه و اسـاتید 
و کارکنـان و دانشـجویان محتـرم 
بسـیار خوشـحالیم که بـا کمترین 
نشـریه  توانسـتیم  خـود  بضاعـت 
شـماره5 را بـه مهـر و شـادی در 
قراردهیـم.  دیدگانتـان  مقابـل 
برآنیـم تا عمکـرد های دانشـکده 
هـا، مدیریـت هـا و واحـد هـای 
نشـریه  در  را  دانشـگاه  مختلـف 
هـای آتـی خـود منعکـس نماییـم
از  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  لـذا 
مسـئولین،  هـا،  معاونـت  تمامـی 
تقاضـا  هـا  دانشـکده  و  مدیـران 
دارد جهـت ارسـال هرگونه اخبار 
و اطالعـات و عمکرد  واحد های 
اتوماسـیون  طریـق  از  دانشـگاهی 
اداری اقـدام الزم را مبذول نمایند
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پیام تبریک رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مناسبت دهه فجر

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا صــدور پیامــی ایــام اهلل دهــه 
فجــر را بــه دانشــگاهیان شــریف اســتان تبریــک گفــت. در ایــن پیــام آمــده اســت :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»بهمــن« مــاه همدلــی و همزبانــی و مــاه دلدادگانــی اســت کــه بــا الهــام از امــام و پیــر و مــراد خویــش بــا تکیــه بــر 
حبــل المتیــن الهــی بــر طاغــوت زمــان خــود پیــروز شــدند و نویدبخــش اســتقالل، آزادی و جمهــوری اســالمی 

گشــتند.
کالم الهــی والفجــر و لیــال عشــر، نویدبخــش پــگاه روشــن پیــروزی اســت و خــدای متعــال را شــاکریم کــه اینــک 

ملــت غیــور ایــران اســالمی ســی و هشــتمین بهــار انقــالب اســالمی را گرامــی میــدارد .
ــه دانشــگاهیان شــریف  ــن دهــه فجــر ب ــارک و غرورآفری ــام مب ــه مناســبت ای ــب ضمــن عــرض تبریــک ب  اینجان
ــی آذربایجــان، از  ــدان و دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدن ــان و خصوصــا اســاتید، کارمن ــی اســتان عزیزم و انقالب
خداونــد متعــال توفیــق ادامــه راه روشــن و طریــق پــاک شــهدا و امــام شــهیدان و تــالش مجاهدانــه در عرصــه هــای 

علــم و ســازندگی را مســئلت مــی نمایــم.    
دکتر حسن ولی زاده
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بازدید دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
 از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتروحیــد احمــدی ، معــاون پژوهش 
و فنــاوری  وزارت علــوم ، تحقیقات و 

فــن آوری، ضمــن بازدید از پتانســیل
هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان، آزمایشــگاه 
مرکــزی  ایــن دانشــگاه را نیــز افتتــاح 

نمــود.

ایشــان درمصاحبــه اختصاصــی بــا روابط 
عمومــی دانشــگاه ،  بــا اشــاره بــه بازدیــد 
خــود از ایــن دانشــگاه گفــت : مایــه 
ــا  ــکاران م ــه هم بســی خوشحالیســت ک
ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش در دانش
مجموعه ای از کارهای بســیار ارزشــمند 
ــه ظرفیــت  ــد و باتوجــه ب ــال میکنن را دنب
بــاالی دانشــگاه و اســاتید پرتــالش آن ، 
فرصــت بســیار خوبــی برای منطقــه ایجاد 
شــده اســت و تاکیــد مــن اینســت کــه بــا 
برنامــه و مدیریــت خوبــی کــه دانشــگاه 
در بخشــهای  پژوهــش و فنــاوری فراهــم 
کــرده اســت ، ایــن دانشــگاه میتوانــد نــه 
ــه بلکــه در اســتان و  ــن منطق فقــط در ای

امــور بیــن الملــل  هــم اثرگذارباشــد
جلســه   در  ســپس  احمــدی   دکتــر   
ــخنانی  ــی س ــگاه  ط ــن دانش ــورای ای ش
بــا اشــاره بــه وجــود پــاره ای مشــکالت 
وپژوهشــگران  اســاتید  تــالش  از   ،
ــاد  ــی ی ــاد علم ــوان جه ــگاهها بعن دانش
ــر نمــود ،  ــا تقدی ــالش آنه کــرده و از ت
ــی  ــد علم ــش و رش ــت پژوه وی وضعی
ــوده  ــی نم ــوب ارزیاب ــران ، مطل را در ای
و گفــت : الحمــدهلل فضــای دانشــگاهها 
فضــای پرامیــد و پرنشــاط علمی اســت و 
همــه اقشــار دانشــگاهی بحــث پژوهــش 

ــد. ــش میبرن ــی پی را بخوب
وی گفــت : عــزم محکمــی درمدیریــت 
علمــی کشــور درجهــت ایجــاد جایــگاه 

ــدرت علمــی  درجهــان را شــاهدیم  پرق
و توقــع و مطالبــات اســاتید و دانشــمندان 
مــا حمایــت و مدیریــت صحیــح مــا 

ــان رشــد علمــی اســت . برجری

رشــد  پارامترهــای  احمــدی  دکتــر 
علمــی یــک کشــور ومســیر صحیــح 
بــرای دانشــگاه   را وجــود مقاالتــی 
بــا سایتیشــن بــاال، ارتبــاط تنگاتنــگ 
دانشــگاه بــا محیــط بیرونی و بیــن الملل ، 
وجــود طرحهــای مناســبی  بــرای ارتبــاط 
ــی و  ــتغال زای ــگاه ، اش ــت دانش ــا صنع ب
ــران  ــرو و مدی ــت نی ــی ، وتربی کارآفرین
کارآمــد بــرای جامعــه دانســت وگفــت 
: آثــار پژوهشــی و علمــی دانشــگاهها 
بایــد در خدمــت صنعــت ، اشــتغال و 

ــد. ــی باش ــاه اجتماع رف
هــای  شــبکه  ارتبــاط  گفــت  وی 
و  دانشــگاهها  در  آزمایشــگاهی 
از   ، پژوهــش  شــدن  گــرا  ماموریــت 
اولویتهــای وزارت علــوم تحقیقــات و 

. اســت  آوری  فــن 
:افزایــش  کــرد  خاطرنشــان  احمــدی 
تاثیــر  دانشــگاهها،  مجــالت  تعــداد 
چندانــی در رشــد علمــی کشــور نــدارد 
، بایــد محتــوای نشــریات بتواند مشــکلی 
از مشــکالت توســعه و پیشــرفت را حــل 

ــد . کن
ــریه  ــون 1400 نش ــم اکن ــزود : ه وی اف
علمــی و تحقیقیاتــی در مجموعه وزارت 
درمــان  و  بهداشــت  وزارت  و  علــوم 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــوند ک ــی ش ــر م منتش

ــتند . ــی هس ــن الملل ــه بی ــا 42 مجل تنه
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  رپیــس 
آذربایجــان هــم در این نشســت از برنامه 
ریــزی بــرای اختصــاص 300 هکتــار 
احــداث  بــرای  دانشــگاه  اراضــی  از 
راســتای  در  خورشــیدی  نیــروگاه 

ــد  ــای تجدی ــمت انرژیه ــه س ــت ب حرک
پذیــر خبــر داد وافــزود : دانشــگاه مــا در 
ــن طــرح ،   ــرای اجــرای ای حــال حاضرب
ــا  ــی ب ــه  و رایزن ــات اولی ــغول مطالع مش
چندیــن شــرکت داخلــی و خارجــی  

میباشــد.

ــاون  ــی ، مع ــه ، دکترعجم ــن جلس در ای
ــهید  ــگاه ش ــن آوری دانش ــی و ف پژوهش
ــال  ــت: امس ــم گف ــان ه ــی آذربایج مدن
24 طــرح پژوهشــی در ایــن دانشــگاه 
ــداد 8 طــرح  ــن تع اجــرا شــده کــه از ای
و  شــرکتها  همــکاری  بــا  کاربــردی 
ســازمانهای دیگــر عملیاتــی شــده اســت 

.
وی از آمادگی دانشــگاه بــرای همکاری 
در اجــرای طــرح هــای کاربــردی بــا 
ــر داد.   ــع و ســازمانهای مختلــف خب صنای

ــه از  ــن جلس ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
از  شــهرام رضاپــور  پروفســور  آقــای 
اســاتید گــروه ریاضــی دانشــگاه کــه در 
زمــره یــک صــدم درصــد دانشــمندان و 
نخبــگان علمــی جهــان قــرار گرفتــه انــد 

ــد . ــل بعمــل آم تجلی



بهمن ماه 95  شامره پنجم

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه الترونیکی       

دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بازدید نمود.

از  بازدیــد  معــاون وزیــر،  ضمــن 
ســلف دانشــجویی و خوابگاههــای 
مطالعــه  ســالن  المهــدی  و  الزهــرا 
نیــز  را  بــرادران  خوابــگاه  جدیــد 

افتتــاح نمــود.

دکتــر صدیقــی ســپس در جلســه 
شــرکت  دانشــگاه  ایــن  شــورای 
کــرد ، درایــن جلســه دکتــر ولــی 
شــهید  دانشــگاه  رئیــس   ، زاده 
ــه  ــی آذربایجــان ضمــن اشــاره ب مدن

فرهنگــی علمــی،  پتانســیلهای 

 و 

بــه   : دانشــگاه گفــت  دانشــجویی 
لطــف الهــی وبــا همــت دانشــگاهیان 
ــی از  ــهید مدن ــگاه ش ــالش، دانش پرت
ــبی  ــرایط مناس ــم از ش ــد عل نظرتولی

ــت. ــوردار اس برخ
ســمت  بــه  حرکــت  زاده  ولــی 
ــن  ــن را از مهمتری ــگاه کارآفری دانش
اولویتهــا وبرنامــه هــای  این دانشــگاه 

برشــمرد.

معــاون  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  دانشــجویی 

ــی  ــه گزارش ــا ارائ ــز ب ــان نی آذربایج
پیشــرفت  رونــد  و  ازعملکــرد 
درحــوزه  دانشــگاه  هــای  برنامــه 
ــعه  ــجویی، توس ــف دانش ــای مختل ه
ای  مشــاوره   ، ورزشــی  امکانــات 
از  را  خوابگاههــا  رفاهــی  امــور  و 
. برشــمرد  معاونــت  ایــن  اولویتهــای 
ایــن  در  نیــز  وزیرعلــوم  معــاون 
ــر  ــالش واف ــه ت ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
در  دانشــگاه  مســئولین  و  مدیــران 

ــه  ــوط ب ــور مرب ــدی  ام ــری ج پیگی
حــوزه دانشــجویی به تشــریح مســائل 
ــگاه،  ــه خواب ــوط ب ــکالت مرب و مش
تغدیــه و تربیــت بدنــی  پرداختــه 
وگفت:درحــوزه هایــی مثــل تربیــت 
بدنــی و کارهــای فرهنگــی هرچقــدر 
هزینــه شــود و تــالش صــورت گیــرد 
بــاز کــم اســت. وی در ادامــه گفــت: 
مــا در بحــث تجهیــز خوابــگاه هــا بــه 
ــادی  ــاق تندرســتی نیزکارهــای زی ات
ــم. ــام  داری ــری و انج ــال پیگی در ح
مجتبــی صّدیقــی افــزود : هــم اکنــون 
ــی  ــت خوابگاه ــزار ظرفی ــه 100 ه ب
مجــرد  دانشــجویان  بــرای  جدیــد 
دولتــی  اعتبــارات  و  داریــم  نیــاز 
هــم کفــاف ســاخت ایــن تعــداد 
واحدهــای خوابگاهــی را نمــی دهــد 

و پیــش قــدم شــدن و همــکاری افراد 
ــد.  ــی طلب ــر را م ــرم خی محت

ایشــان میــزان اعتبــار مالــی الزم برای 
ــای  ــانی خوابگاهه ــر و بروزرس تعمی
سراســر  دانشــگاههای  فرســوده 
کشــور را حــدود پانصــدو پنجــاه 

ــود . ــالم نم ــان اع ــارد توم میلی
تغذیــه  در  بخشــی  تنــوع  وی   
ــرویس  ــکان س ــرای ام ــجویی ب دانش
دهــی بهتــر و بیشــتر را از اهــداف 

برشــمرد. بخــش  ایــن 

دکترصدیقــی معــاون وزیــر و رئیس ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
جهــت بازدیــد ازدانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان و بررســی روندپیشــرفت پــروژه هــای مربوط 

بــه امــور دانشــجویی در روز ســه شــنبه ، دوم آذرمــاه وارداین دانشــگاه شــد.
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دومین سمینار دو جانبه ایران و ژاپن با موضوع لرزه شناسی بناهای تاریخی

ــن  ــش گفــت: ای ــن همای ــر علمــی ای ــی، دبی ــگ صادق ــر ارژن دکت
نشســت تخصصــی یــک روزه بــا هــدف شناســایی آســیبهایی کــه 
ــی شــود  ــی تاریخــی وارد م ــای بنّای ــه ســازه ه ــه ب ــگام زلزل در هن

برگــزار شــد.

 ارژنــگ صادقــی مهمتریــن محــور هــای ایــن همایــش را بررســی 
لــرزه ای بناهــای تاریخــی، نحــوه مقــاوم ســازی بناهــای تاریخــی 
،مطالعــات لــرزه شناســی رکــورد زلزلــه در مــکان هــای تاریخــی 
در  افــزود:  و  برشــمرد  زمیــن  امــواج  شکســت  آزمایشــات  و 
ــنت  ــای س ــازه کلیس ــف س ــاط ضع ــه نق ــرای نمون ــش ب ــن همای ای
ــازه  ــن س ــازی ای ــاوم س ــهای مق ــی و  روش ــا بررس ــتپانوس جلف اس

ــد. ــن ش ــی تدوی ــرح تحقیقات ــب ط ــی  در قال تاریخ

 

رئیــس گــروه پژوهشــی لــرزه شناســی دانشــگاه کارنــازاوای ژاپــن 
ــی  ــاط علم ــل  ارتب ــال قب ــت: از 10 س ــش گف ــن همای ــم در ای ه
دو دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و کارنــازاوای ژاپــن در 
ــرزه شناســی آغــاز شــده و امســال هــم دانشــگاههای  خصــوص ل
کیوشــو و کیوتوبــرای تــداوم همــکاری هــای علمــی برنامــه ریــزی 
کــرده انــد . ماساکاتســو میاجیمــا افــزود: محققــان ایــن دانشــگاهها 
ــز،  ــازار تبری ــدام بناهــای تاریــخ ب ســالهای گذشــته در نخســتین اق

ــد و امســال   ارگ تبریــز و مســجد کبــود مــورد مطالعــه قــرار دادن
ســازه کلیســای ســنت اســتپانوس را کــه بــه تازگــی ثبــت جهانــی 

شــده آســیب شناســی لــرزه ای خواهنــد کــرد. 

خلیــل ســاعی مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجــان 
ــراث  ــه ســازمان می ــن ســمینار ب ــه هــای ای شــرقی هــم گفــت: یافت
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان ابــالغ خواهــد شــد 
ــه کار گرفتــه  تــا در فراینــد مقاومســازی بناهــای تاریخــی تبریــز ب

شــود. 
ــت از  ــهای حفاظ ــاذ روش ــتان را اتخ ــران اس ــتاد بح ــه س وی وظیف
ــت.  ــی دانس ــای طبیع ــروز بالی ــگام ب ــی در هن ــای تاریخ ــاختمان ه س

 دســتاوردهای علمــی ایــن همایــش در قالــب کتــاب تخصصــی                            
ــی کشــور  ــار مراکــز علمــی و اجرای ــی در اختی ــرزه شناســی بنّای ل

قــرار خواهــد گرفــت. 
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ــن المللــی در  ــه منظــور گســترش تعامــالت بی   ب
ــه  ــه علــم و فنــاوری، هیاتــی از کشــور ترکی زمین
ــاون  ــی مع ــرات ماکاراج ــر م ــتی دکت ــه سرپرس ب
توســعه فنــاوری و برنامــه ریزی و نجــدت بارالس 
مدیــر برنامــه ریــزی موسســه تحقیقــات علمــی و 
فنــاوری  TUBITAK ترکیــه بــا هیــات رئیســه 
و روســای دانشــکده هــای دانشــگاه طــی جلســه 
ــه هــای مشــترک همــکاری  ــه بررســی زمین ای ب

هــای علمــی و فنــاوری و پژوهشــی پرداختنــد.

ــگاه  ــای دانش ــیل ه ــه ، پتانس ــن جلس ــی ای در ط
علمــی،  هیــات  اعضــای  تعــداد  شــامل 
ــای  ــده، طرحه ــاپ ش ــاالت چ ــجویان، مق دانش
تحقیقاتــی تقاضــا محــور خاتمــه یافتــه، دانشــکده 
هــا و آزمایشــگاههای دانشــگاه معرفــی شــد ، 
ــره  ــز مرم ــی، مرک ــرات ماکاراج ــر م ــپس دکت س
فعالیــت  و   TUBITAK موسســه   )MAM(
هــای انجــام گرفتــه توســط ایــن مرکــز را معرفــی 
نمــود و گفــت :  مرکــز MAM در شــهر قبضــه 
ترکیــه واقــع شــده و دارای بیــش از 1000 محقــق 
ــامل  ــی ش ــز تحقیقات ــت مرک ــا هف ــگر ب و پژوهش
مراکــز تحقیقاتــی محیــط زیســت، انــرژی، صنایع 
غذایــی، ژنتیــک و بیوتکنولــوژی، فنــاوری هــای 

ــی  ــی و دریای ــن شناس ــوم زمی ــیمی، عل ش

ــزات  ــه تجهی ــا اشــاره ب ــی باشــد. وی ب ــواد م و م
 TUBITAK موسســه  پیشــرفته  آزمایشــگاهی 
عنــوان نمــود کــه هــر ســاله بیــش از 55000 
ــه  ــن موسس ــط ای ــز توس ــش و آنالی ــه آزمای نمون
بــرای کشــور ترکیــه و کشــورهای دیگــر انجــام 

ــرد. ــی گی م

گفتنی اســت در این جلســه ، زمینه های همکاری 
مشــترک طرفیــن در قالــب تبــادل دانشــجوی 
دکتــری، فرصــت مطالعاتی اســاتید، انجــام پروژه 
هــای تحقیقاتــی مشــترک، راه انــدازی دفتــر 
ــق  ــه تواف ــوآوری ب ــوژی و مرکــز ن ــال تکنول انتق
ــد بعــد از اخــذ مجوزهــای  رســید و مقــرر گردی
الزم تفاهــم نامــه همــکاری علمــی پژوهشــی بیــن 

ــه امضــاء روســای طرفیــن برســد. دو موسســه ب

7

بررســی زمینــه هــای مشــترک همــکاری هــای علمــی و فنــاوری و پژوهشــی بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان و موسســه TUBITAK ترکیــه
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نشست مدیران بودجه منطقه 3 دانشگاههای کشور به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

8

نشست مدیران بودجه منطقه 3 دانشگاههای کشور درروز یکشنبه 4 مهرماه در 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد .

در این جلسه که با حضور مدیران بودجه منطقه 3 دانشگاههای کشور  برگزار 
شد، موضوعاتی مانند بهبود مدل سرانه دانشجویی ، نحوه واگذاری اوراق اسناد 

خزانه اسالمی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.
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ــداری آذرشــهر و اداره جهادکشــاورزی ، کلینیــک  ــی آذربایجــان ، فرمان ــه همــت دانشــگاه شــهید مدن ب
ــدازی میشــود. کشــاورزی آذرشــهر راه ان

جلســه هماهنگــی راه اندازی کلینیک کشــاورزی شهرســتان آذرشــهر 
بــا حضــور مهنــدس راســتگو ، فرمانــدار آذرشــهر ؛ رئیــس دانشــگاه ، 
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ، مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت 
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــاد کش ــران اداره جه ، و مدی
ــای  ــران گروهه ــن مدی ــتان و همچنی ــن شهرس ــت ای ــط زیس ، و محی

آموزشــی دانشــکده علــوم کشــاورزی برگــزار گردیــد .

ــن  ــان ضم ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده، رئی ــر ول دکت
اشــاره بــه پتانســیلهای بســیار بــاالی دانشــگاه در بخــش هــای مختلــف 
ــن  ــای آموزشــی ای ــی گروهه ــا معرف ــوم کشــاورزی، ب ــه عل ، از جمل
ــک  ــدن وتجــارت و کلینی ــک صنعــت ومع دانشــکده ،  ایجــاد کلینی
کشــاورزی دانشــگاه را درایــن منطقــه در راســتای سیاســتهای اقتصــاد 
ــردی دانســته  ــردی کــردن علــم  و پژوهشــهای  کارب مقاومتــی وکارب
ــه  ــتراتژیک ب ــه ای اس ــتقرار در منطق ــا اس ــگاه ب ــن دانش ــت : ای و گف
ازضرورتهــای  وبــا درک صحیــح  لحــاظ صنعــت و کشــاورزی 
جامعــه آمادگــی خــود را بمنظــور افتتــاح کلینیــک کشــاورزی وارائــه 

ــد. ــاز اعــالم مــی کن خدمــات تخصصــی دربخشــهای مــورد نی
ــی و حــل علمــی  ــد کــرد : در بحــث اقتصــاد مقاومت ــی زاده تاکی  ول
مشــکالت حــوزه هــای مختلــف صنعــت و کشــاورزی بــه درجــازدن 
در ســطح شــعار اکتفــا نمیکنیــم و بایــد بــرای حل مشــکالت اســتانمان 

، همــراه بــا مســئولین، مجدانــه تــالش کنیــم.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دانشــگاه بیســت و هفتمین دانشــگاه جامع 
کشــور و نهمیــن رتبــه مقــاالت برتــر را داراســت ؛ اســاتید و مســئوالن 
دانشــگاه را بــه تــالش مجدانــه و مشــارکت فعــال در حــل مشــکالت 

موجــود و راه انــدازی کلینیــک کشــاورزی  دعــوت کــرد. 

مهنــدس راســتگو ، فرمانــدار آذرشــهر در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از 
اقدامــات موثــر و نقــش آفرینــی  مثبــت دانشــگاه در ارائــه راهکارهای 

علمــی بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی ، صنعــت ، معــدن و تجــارت 

مختلــف کشــاورزی  ابعــاد  در  ســنتی  نگرشــهای  اســتمرار  بــه   ،
ــت  ــان داده اس ــه نش ــت :تجرب ــوده و گف ــاره نم ــدی آن اش وناکارآم
راهــکار عالمانــه حــل مســائل ، آنهــا را بطــور پایــدار و باثبــات حــل 
ــیار  ــت بس ــان فرص ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــود دانش ــد  . وج میکن
مغتنمــی بــرای مدیــران شــهرهای ایــن حــوزه جهــت بهــره منــدی  از 
اســاتید برجســته ایــن علــم میباشــد در واقــع ضعــف مــا ایــن بوده اســت 
کــه از پتانســیلهای خــوب موجــود نتوانســته ایــم اســتفاده بهینــه کنیــم 
لــذا امیدواریــم بــا راه انــدازی کلینیــک کشــاورزی دانشــگاه در اداره 
ــادرات  ــد و ص ــی در تولی ــد و بالندگ ــاهد رش ــاورزی ، ش ــاد کش جه

ــز باشــیم. ــا کیفیــت کشــاوری نی محصــوالت ب
وی در پایــان توجــه بــه مشــکل کــم آبــی و مشــکالت اقلیمــی منطقــه 
را در کلیــه تصمیمــات مربــوط بــه حــوزه کشــاورزی خواســتار شــد .

گفتنــی اســت رئیــس دانشــکده علــوم کشــاورزی دانشــگاه و مدیــران 
گروههــای گیاهپزشــکی،بیو تکنولــوژی و زراعــت وگیاهــان داروئــی 
ــا بررســی  ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان آذرشــهر ب ــن مدی و همچنی
مســائل مختلــف پیرامــون موضــوع ،بــه ارائــه نقطــه نظرات کارشناســی 

خــود پرداختنــد.

پــس از جلســه مذکور مســئولین شهرســتان از آزمایشــگاههای  مجهزو 
پیشــرفته  دانشــکده علوم کشــاورزی دانشــگاه بازدیــد نمودند.
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آئیــن غبارروبــی مــزار شــهید گمنــام و تجدیــد میثــاق دانشــجویان ورزشــکار بــا آرمانهــای امــام و شــهدا 
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

جشنواره فرهنگی ورزشی و درون دانشگاهی یادواره مدافعان حرم 
در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آئیــن غبارروبــی  مــزار شــهید گمنــام  و تجدیــد میثــاق دانشــجویان ورزشــکار بــا آرمانهــای امــام و شــهدا در دانشــگاه شــهید مدنــی  آذربایجــان 
بــه همــت اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه ،  بــا حضــور جمعــی  از اعضــای هیــات رئیســه و مســئولین دانشــگاه و دانشــجویان قهرمــان ورزشــی و 

ورزشــکاران ، بــه مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی برگــزار گردیــد .

در ایــن مراســم کــه روز ســه شــنبه 4 آبانمــاه در محــل یادمــان شــهید گمنــام برگــزار گردیــد معــاون دانشــجویی و معــاون فرهنگــی اجتماعــی 
ــهدا و  ــروغ ش ــر ف ــه راه پ ــر ادام ــالمی ، ب ــران اس ــرافزاز ای ــهیدان س ــای ش ــار و فداکاریه ــل از ایث ــن تجلی ــی ، ضم ــخنان کوتاه ــگاه در س دانش

ــر فــراز قلــه هــا و ســکوهای ورزشــی تاکیــد نمودنــد. برافراشــته شــدن پرچــم پرافتخــار  جمهــوری اســالمی ایــران ب

فوتبالیســت و مربــی ســر شــناس تیــم ماشــین ســازی تبریــز ، یونــس باهنــر و ســامان نریمــان 
جهــان و همچنیــن شــاهین حــاج بابائــی داور لیــگ برتــر و بیــن المللــی کشــورمان میهمــان 

ویــژه ایــن مراســم بودنــد.
خبرورزشــی //  بــه همــت اداره کل تربیــت بدنــی دانشــگاه ومعاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ،  جشــنواره فرهنگــی 
ورزشــی و درون دانشــگاهی  یــادواره مدافعــان حــرم ویــژه دانشــجوبان دختــر و پســر در 16 رشــته ورزشــی در 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ، دقایقــی پیــش  بــا حضــور فوتبالیســت و مربــی ســر شــناس تیــم ماشــین ســازی 
تبریــز  ، یونــس باهنــر و ســامان نریمــان جهــان و همچنیــن  شــاهین حــاج بابائــی داور لیــگ  برتــر و بیــن المللــی  
ــن  فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه  در  ــادی معاونی ــر احمــد آب ــرور و دکت ــر مه ــا ســخنان  دکت کشــورمان  و ب
جمــع ورزشــکاران دانشــجو ، افتتــاح وتــا اخــر اذر مــاه ســال جــاری ادامــه خواهــد داشــت در پایــان مراســم نیــز  
ــازی توســط معــاون فرهنگــی ســوت شــروع  ــاب تــوپ شــروع ب ــان مذکــور تجلیــل بعمــل امــد و باپرت ازمیهمان

لیــگ فوتبــال بــه صــدا در امــد. .
ِ
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امضــای تفاهمنامــه همــکاری بیــن دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــرقی ــتان آذربایجان ش اس

 دکتــر عجمــی معــاون پژوهــش 
شــهید  دانشــگاه  فنــاوری  و 
مدنــی آذربایجــان در ارتبــاط بــا  
تفاهمنامــه بیــن ایــن دانشــگاه بــا 
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه 
اســتان آذربایجــان شــرقی   ای 
ــروت  ــه ض ــه ب ــا توج ــت :ب گف
تربیــت  بــرای  ریــزی  برنامــه 
ــاز طــرح  ــع انســانی مــورد نی مناب
هــای توســعه ای در کشــور و 
وری  بهــره  ارتقــاء  همچنیــن 
نیــز  و  متخصــص  نیــروی کار 
ارتقــاء صالحیــت هــای فنــی 
توانمندســازی  و  ای  حرفــه  و 
دانشــجویان و دانــش آموختگان 
ــت  ــه فعالی ــه عرص ــرای ورود ب ب
هــای اقتصــادی و حرکــت بــه

 ســمت دانشــگاه کارآفریــن و 
ــر از  ــدی بهت ــه جهــت بهــره من ب
تــوان علمــی و امکانــات طرفیــن 
متخصــص،  نیــروی  از  اعــم 

فضــا و تجهیــزات آموزشــی و 
آزمایشــگاهی موجــود ایــن 

تفاهــم نامــه فیمابیــن دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان و اداره 
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن کل آم
اســتان آذربایجــان شــرقی بــه 
ــی زاده  ــن ول ــر حس ــاء دکت امض
مهنــدس  و  دانشــگاه  ،رئیــس 
یعقــوب نماینــده مدیــر کل اداره 
آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان 

آذربایجانشــرقی  رســید.

بــا  دکتــر عجمــی در ارتبــاط 
ــه  ــه  ب ــم نام ــن تفاه ــداف ای اه

مــوارد زیــر اشــاره نمــود :
فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
ــا عملیاتــی  دانشــگاه درارتبــاط ب
ــت :   ــه گف ــن تفاهمنام ــردن ای ک
گروههــای تخصصــی مشــترک 
بــا همــکاری طرفیــن تشــکیل 
ــای  ــزی ه ــه ری ــا برنام ــود ت میش
الزم بــرای عملیاتــی کــردن مفاد 

ــد. ــام دهن ــه  را انج ــم نام تفاه
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کارگاه آموزشی “راهبرد های علم برتر و ارتقاءکیفیت پژوهش در دانشگاه ها “

کارگاه آموزشــی “راهبــرد هــای علــم برتــر و ارتقاءکیفیــت پژوهــش در دانشــگاه ها “ توســط 
ــاوری  ــوم و فن ــانی عل ــاع رس ــه ای اط ــز منطق ــس مرک ــی رئی ــواد دهقان ــد ج ــر محم دکت
ایــران  و دکتــر گزنــی و ارســطوپور ، معاونیــن ایــن مرکــز ، در روز ســه شــنبه 27 مهرمــاه در 

ایــن دانشــگاه برگزارشــد.

دکتــر حســن ولــی زاده  رئیــس دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان در افتتاحیــه 
کارگاه مذکــور طــی ســخنانی بــا اشــاره 
بــه پتانســیلهای شایســته ایــن دانشــگاه 
آموزشــی  مختلــف  هــای  زمینــه  در 
علمــی  ارتقــاء جایــگاه   ، پژوهشــی  و 
دانشــگاه را نســبت به ســالهای اخیر نشــان 
از کار و تــالش اســاتید و دانشــگاهیان 

ــت . ــه دانس ــن مجموع ــالش ای پرت

ولــی زاده در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه لــزوم ریــل گــذاری و 
فراهــم نمــودن زیرســاختهای الزم بــرای 
ــه  دانشــگاهها گفــت : بایــد دانشــگاهها ب
ــاد  ــاس اقتص ــه اس ــند ک ــی برس جایگاه

ــه آن وابســته باشــد. کشــور ب
ایــن  جامــع  ریزیهــای  برنامــه  از  وی 
دهــی  جهــت  خصــوص  در  دانشــگاه 
بــه پایاننامــه هــا ی دکتــری و ارتقــای  
ــت در  ــرداد و گف ــش خب ــت پژوه کیفی
ــت  ــاهلل کیفی ــا انش ــم ت ــتا برآنی ــن راس ای
کارهــای پژوهشــی ارتقــا یافتــه و ارتبــاط 
ــا  ــگاه ب ــی در دانش ــات تحقیقات موضوع
مســائل در صنعــت و جامعــه تقویــت 

ــود. ش

ــی  ــر دهقان در ایــن کارگاه یکــروزه دکت
، رئیــس مرکــز منطقــه ای اطــالع رســانی 
علــوم و فنــاوری ایــران بهمــراه دکتــر 
گزنــی و  خانــم دکتر ارســطوپور معاونین 
ــا  ــخنرانیهایی ب ــه س ــه ارائ ــز ب ــن مرک ای
و  برتــر  راهبــرد هــای علــم  موضــوع 
ــا  ــگاه ه ــش در دانش ــت پژوه ارتقاءکیفی

پرداختنــد .

افتتــاح مرکــز منطقــه ای علــوم و فنــاوری 
شــاخه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
ــط  ــا رواب ــه ب ــی در مصاحب ــر دهقان دکت
عمومی دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان 
، هــدف از ایجــاد شــاخه  مرکــز منطقــه 
ای علــوم و فنــاوری رادر دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان ،تامیــن منابــع مختلــف 
ــی و  ــات علم ــای هی ــرای اعض ــی ب علم
در  تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان 
ــاد  ــا ایج ــزود : ب ــود. وی اف ــگاهها ب دانش
ایــن شــاخه دسترســی  مســتقیم بــه منابــع 
از جملــه مجــالت مختلــف بزبانهــای 
ــک  ــه ی ــی ک ــی و عرب ــی  ، انگلیس فارس
ــون مــدرک  مجموعــه متشــکل از 4 میلی
اســت فراهــم میشــود و امــکان تامیــن 
ــر از مجموعــه موجــود  ــی غی ــع ، حت مناب

کــه در پایگاههــای بیــن المللــی قــرار 
داشــته باشــد، توســط ایــن مرکــز وجــود 

ــت. ــد داش خواه
بــا  را  دانشــگاه  ایــن  رتبــه 27  ایشــان 
ــداد  ــد تع ــاخصهایی مانن ــه  ش ــت ب عنای
ــی  ــی ارزیاب ــه خوب ــتاد رتب ــجو و اس دانش
ــداد و  ــه تع ــه ب ــا توج ــت : ب ــرده و گف ک
کیفیــت مقــاالت اســاتید کــه توســط مــا 
بیــن المللــی  در پایگاههــای اســتنادی 
رصــد میشــوند،  انتظــار وپیــش بینــی مــا 
اینســت کــه بــا خدمــات  و دسترســی بــه 
منابــع جدیــد شــاهد رشــد بیــش از پیــش 
و ارتقــای همــه جانبــه ملــی و بیــن المللی  

ــیم. ــگاه باش ــن دانش ای
دکتــر دهقانــی در گفتگــو بــا ما بــه برنامه 
ــوم و  ــده   مرکــز منطقــه ای عل هــای آین
فنــاوری نیــز اشــاره کــرده و گفــت :  
ــا  ــی ب ــکلهای  مختلف ــا ش ــم ب ــعی داری س
ــانیهایی  ــالع رس ــا و  اط ــاد کارگاهه ایج
کــه انجــام میدهیــم بــا سیاســتگزاری های 
ــم  ــام معظ ــات مق ــه منوی ــه ب الزم و توج
ــه علمــی کشــور  ــری  ، توجــه جامع رهب
را نــه فقــط بســمت  کمیــت تولیــد علــم 
ــه در  ــم ک ــهایی ازعل ــمت بخش ــه بس بلک
ــده  ــاوری دی ــم و فن ــتهای کالن عل سیاس
شــده ازجملــه تاثیرگــزاری اقتصــادی 
، کاربــردی کــردن  پژوهشــها ، رفــع 
نیازهــای صنایــع کشــور و رفــع ســایر 

ــم . ــوق دهی ــه  س ــای جامع نیازه
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دسترسی تمام متن به پایگاه های اطاعاتی مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم 
وفناوری در دانشگاه

بدینوســیله بــه اطــاع اعضــای محتــرم هیئــت علمــی و کارکنــان گرامــی مــی رســاند  بــا 
افتتــاح شــاخه مرکــز منطقــه ای اطــاع رســانی علــوم وفنــاوری در دانشــگاه دسترســی 
تمــام متــن بــه پایــگاه هــای اطاعاتــی مرکــز از طریــق وب ســایتricest.ac.ir  بــه 
صــورت IP-Based امــکان پذیــر شــده اســت. پایــگاه هــای در دســترس مرکــز، شــامل 
ــه  ــا، نقش ــس ه ــاالت کنفران ــن،  مق ــی و التی ــای فارس ــاب ه ــاالت و کت ــای مق ــگاه ه پای
هــا و اطلــس هــا، طــرح هــای پژوهشــی، بانــک آزمــون هــای اســتاندارد علــوم تربیتــی 
ــی و  ــی، عرب ــی فارس ــریات الکترونیک ــگاه نش ــداران و پای ــک کتاب ــی، بان و روانشناس
انگلیســی مــی باشــد. همچنیــن پایــگاه هــای تخصصــی موضوعــی شــامل: زلزلــه، ســیل، 
ــگاه  ــران کامپندیکــس، پای ــگاه ای ــری، پای ــرژی و راه تراب ــط زیســت، ســوخت و ان محی
ــل  ــران و اســتانداردها قاب ــع ای ــادن کشــور، صنای ــزا، دانشــوران معاصــر، مع ــران لی ای
دســترس هســتند. پایــگاه پایــان نامــه هــای فارســی و انگلیســی فعــا تنهــا چکیــده پایــان 
نامــه هــا را ارائــه مــی دهــد. دیگــر کاربــرد ایــن پایــگاه دسترســی بــه ضریــب تأثیــر و 
Qهــای مجــات داخلــی مــی باشــد. بــه پیوســت راهنمــای تصویــری نحــوه جســتجو در 

یــک نمونــه از ایــن پایــگاه هــا ارائــه مــی شــود
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سنجش آلودگی های زیست محیطی به کمک پروتئین های پوسته ی تخم مرغ 
توسط محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

ــل از  ــه نق ــت ب ــران اکونومیس ــزارش ای ــه گ ب
ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو ریاســت 
جمهوری،بــه دلیــل ســمیت بــاال و فاکتــور 
ــای  ــالش ه ــوه، ت ــر جی ــتی عنص ــع زیس تجم
گســترده ای بــه منظــور انــدازه گیــری ایــن فلــز 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــه ه ــاک در نمون خطرن
ــه  ــی از جمل ــه اســت. روش های صــورت گرفت
مــورد  منظــور  بدیــن  تحلیلــی  هــای  روش 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــتفاده ق ــی و اس ارزیاب
ایــن روش هــا اغلــب زمان بــر، گــران و نیازمند 
ــالش  ــن رو ت ــتند. ازای ــده هس ــزات پیچی تجهی
بــرای ارائــه روش هــای تجزیــه ای ارزان و 

ــه دارد. ــق کمــاکان ادام دقی
ــهید  ــگاه ش ــق دانش ــی محق ــب رزم ــر حبی دکت
مدنــی آذربایجــان هــدف از انجــام ایــن طــرح 
را اســتفاده از پروتئیــن هــای موجود در غشــای 
ــدازه  ــت ان ــن جه ــید گراف ــرغ و اکس ــم م تخ
ــه  ــوه در نمون ــز جی ــدک فل ــر ان ــری مقادی گی

ــوان کــرد. هــای زیســت محیطــی عن
رزمــی افــزود: نانوکامپوزیت ســنتز شــده ارزان 
و ســازگار بــا محیط زیســت اســت و مــی تواند 
بــه طــور مؤثر منجــر به بهبــود حساســیت روش 
تجزیــه ای و ســرعت آنالیــز در انــدازه گیــری 
مقادیــر انــدک جیــوه در نمونــه هــای محیطــی 

. د شو
وی ادامــه داد: غشــای پوســته تخــم مــرغ یــک 
بیوپلیمــر از جنــس پروتئیــن اســت کــه در زیــر 
ــده  ــاف دی ــورت نانوالی ــه ص ــکوپ ب میکروس
مــی شــود. ایــن نــوع مورفولوژی نســبت ســطح 

بــه حجــم بزرگــی را ارائــه

    

 می نماید که از لحاظ شیمی سطح می 
تواند خواص جذبی یا کاتالیزوری مؤثری 

داشته باشد. از سوی دیگر، نانوذرات کربنی 
به خصوص اکسید گرافن احیا شده رفتار 

جذبی قوی در قبال طیف وسیعی از ترکیبات 
شیمیایی آالینده را از خود نشان داده اند.
به گفته رزمی، در این طرح با ایجاد یک 

ساختار نانوکامپوزیتی غشای پوسته تخم مرغ/
اکسید گرافن از خواص جذبی هر دو ماده به 
منظور پیش تغلیظ یون های جیوه و سنجش 

آن به روش ولتامتری برهنه سازی استفاده 
شده است.

این تحقیقات حاصل تالش های دکتر حبیب 
رزمی و دکتر رحیم محمدرضایی- اعضای 

هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- 
و دکتر سید جواد موسوی - دانش آموخته 

مقطع دکترای این دانشگاه و عضو هیأت 
علمی دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه- است.

نتایج این کار در مجلهMicrochimica Acta )جلد 
183، شماره ی 2، سال 2016، صفحات 555 تا 562( به 

چاپ رسیده است.
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پروفســور حســن ولــی زاده ، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
ــت و  ــه دول ــت هفت ــن گرامیداش ــخنانی ضم ــی س ــمینار ط ــن س در ای
شــهدای دولــت ،بــا اشــاره بــه اهمیــت برگــزاری چنیــن ســمینارهایی 
گفــت : هــدف ایــن سلســله ســمینارها بررســی آخریــن دســتاورد هــای 
علمــی و تحقیقاتــی و امــکان تبــادل فکــر و اندیشــه و ایــده هــا بیــن 

پژوهشــگران علــم شــیمی در گرایشــهای مختلــف میباشــد.

بیســت و چهارمیــن ســمینار شــیمی آلــی ایــران 
بــه میزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
ــر  در ســالن همایــش هــای پتروشــیمی تبریــز ب

گــزار گردیــد.

ــی زاده ، رئیــس دانشــگاه  پروفســور حســن ول
شــهید مدنــی آذربایجــان در ایــن ســمینار طــی 
ــت و  ــه دول ــت هفت ــن گرامیداش ــخنانی ضم س
شــهدای دولــت ،با اشــاره بــه اهمیــت برگزاری 
چنیــن ســمینارهایی گفــت : هــدف این سلســله 
ســمینارها بررســی آخریــن دســتاورد هــای 
ــادل فکــر و  علمــی و تحقیقاتــی و امــکان تب
اندیشــه و ایــده هــا بیــن پژوهشــگران علــم 

ــد . ــف میباش ــهای مختل ــیمی در گرایش ش

ــن  ــر انجم ــی گل دبی ــور زلف ــان از پروفس ایش
شــیمی ایــران ، بــه جهــت انجــام  مســاعدتهایی 
کــه توســط انجمــن   در برگــزاری موفــق 
کــه  شــیمی   ســاالنه   ســمینارهای  سلســله 
ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش بمیزبان

برگــزار میشــود تقدیروتشــکر نمــود.
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ــودن  ــرو ب ــه پیش ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ــر ول دکت
دانشــمندان ایــران در گذشــته ونقــش ایــران در 
ــه ظرفیــت  ــم شــیمی ب پیشــرفتهای شــگرف عل
ایرانیــان اشــاره  اســتعداد  پتانســیل و  بــاالی 
ــه نیــروی انســانی متخصــص  نمــوده و توجــه ب
و توســعه علــم را اولویــت اصلــی هــر کشــوری 

ــت. ــه  دانس ــه جانب ــد هم ــدار و رش دراقت

ایشــان ازتوســعه علمــی کشــور بعنــوان چــراغ 
بــر  و  دانســته  امــور  پیشــرفت  راه  فــروزان 
لــزوم برنامــه ریــزی هــای علمــی جهــت حــل 
ــه  ــد هم ــت : بای ــرد و گف ــد ک ــکالت تاکی مش
راه حــل مشــکالت مملکــت را به علــم و روش 
علمــی گــره بزنیــم ، آمــوزش عالــی کلینیــک 
ــد و  ــد باش ــه بای ــای جامع ــل درد ه ــزرگ ح ب
بایــد از دانشــمندانمان در سیاســت گــذاری هــا 

ــم.  ــه کنی ــتفاده بهین ــات اس و تصمیم

پروفســور زلفــی گل دبیــر انجمــن شــیمی ایران 
هــم در ســخنان خــود در ایــن ســمینار  ضمــن 
تقدیــر وتشــکر ازرئیــس دانشــگاه و گــروه 
شــیمی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ، 
ــه  ــوق ، برنام ــمینار ف ــزاری س ــت برگ ــه جه ب
ریــزی انجمــن شــیمی و دانشــگاه شــهید مدنــی 
ملــی   ســمینار  برگــزاری  در  را  آذربایجــان 
“شــیمی تجزیــه” درســال آینــده و ســمینار 
ــاالی  ــیل ب ــان از پتانس ــک” رانش ــیمی فیزی “ش
علمــی اســاتید و اعضــای هیــات علمــی گــروه 
شــیمی ایــن دانشــگاه دانســته و گفــت :بــا انجام 
مطلــوب ســمینارهای مذکــور نــام دانشــگاه 
ــن  ــد در انجم ــا اب ــان ت ــی آذربایج ــهید مدن ش
شــیمی ایــران باقــی اســت و ما قــدردان زحمات 
همــه شــما مســئولین ودســت انــدرکاران عزیــز 

ــن دانشــگاه هســتیم. ای

گفتنــی اســت پایــان بخــش مراســم افتتاحیه 24 
ــخنرانی  ــران ، س ــی ای ــیمی آل ــمینار ش ــن س امی
میهمــان ایرانــی مقیــم آمریکا)دانشــگاه آالبامــا 
پژوهشــگران  از  بشیرهاشــمی  (پروفســور 
برترجهــان بــود کــه بــه ارائــه وتشــریح آخریــن 
ــه حضــار پرداخــت.  ــات خودب ــا و تجربی ــه ه یافت
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ــن   ــگاه ، در آئی ــس دانش ــی زاده ، رئی ــر ول دکت
افتتاحیــه دومیــن همایــش ملــی علــوم کاربــردی 
ورزش و تندرســتی کــه 8 مهــر در دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان  برگــزار گردیــد ، 
ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس گفــت 
ــرت حضــور اســاتید رشــته هــای مختلــف  : کث
ــت و  ــش اس ــن همای ــوت ای ــه ق ــی  نقط ورزش
بتوانیــم در ســال آینــده ســومین  امیدواریــم 
ــم. ــزار کنی ــور برگ ــر و پرش ــش را نیزپربارت همای
ــن  ــزاری  دو روزه  ای ــنهاد برگ ــی زاده  پیش  ول
همایــش در ســال ســوم  برگــزاری آن را مطــرح 
نمــوده و گفــت : هــدف از ایــن پیشــنهاد، ایجــاد 
فرصــت بــرای  تبــادل ایــده هــا واطالعــات 
ــن  ــا آخری ــاتید ب ــل اس ــنایی متقاب ــکار و آش واف
یافتــه هــای علمــی رشــته هــای تخصصــی تربیت 

بدنــی  میباشــد .

دکترقربانیــان نیــز بعنــوان دبیــر همایــش ، دیگــر 
ســخنران ایــن همایــش بــود کــه ضمــن تشــکر 

از زحمــات و حمایــت هــای ریاســت دانشــگاه 
از زحمــات  پژوهشــی و قدردانــی  معــاون  و 
گــروه علــوم ورزشــی، بــه پتانســیل هــای علمــی 
اظهــار  و  نمــوده  اشــاره  گــروه  آموزشــی  و 
ــم شــدن  ــا در صــورت فراه ــدواری نمــود ت امی
شــرایط و امکانــات الزم ، ســومین دوره ایــن 
ــود. ــزار ش ــی برگ ــن الملل ــطح بی ــش در س همای

دکتــر قراخانلــو، رئیــس پژوهشــگاه تربیــت 
ــاوری و  ــات و فن ــوم ، تحقیق ــی وزارت عل بدن
دکتــر پورکیانــی مدیــر کل تربیــت بدنی وزارت 
علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری از دیگر ســخنرانان 

ــد. ــه ایــن همایــش بودن مراســم افتتاحی
اختتامیه همایش :

ــح  ــر صال ــش دکت ــن همای ــه ای ــن اختتامی در آئی
ــوم  ــی عل ــش مل ــن همای ــی دومی ــر علم زاده دبی
کاربــردی ورزش و تندرســتی گزارشــی مختصر 
از رونــد علمــی همایــش و داوریهــای مقــاالت و 

ــه نمــود . پوســترها را ارائ
ایــن همایــش بــا تقدیــر از مقــاالت و پوســترهای 
برترمحورهــای مختلــف همایــش وتجلیــل از 

ــه کار خــود پایــان داد . کمیتــه اجرایــی ، ب
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تحقیقات و فناوری ، از پروژه های عمرانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
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دکتــر فریــدون، مشــاور وزیــر و مدیــر کل دفتــر وزارتــی وزارت علــوم ، تحقیقــات و 
فنــاوری در روز پنجشــنبه7 مــرداد مــاه ازپــروژه هــای مختلــف دردســت اجــرا و ســاخت 

و همچنیــن پــروژه هــای در حــال بهــره بــرداری ایــن دانشــگاه بازدیــد نمــود .
ــوم ،  ــکده عل ــی دانش ــای عمران ــروژه ه ــرای پ ــد اج ــدون از رون ــر فری ــد دکت در بازدی
دانشــکده هــای  جدیداالحــداث کشــاورزی و فنــی و مهندســی ، ســالن چنــد منظــوره 
خوابگاههــای المهــدی وتعمیــرات ابنیــه ای و تاسیســاتی سرویســهای بهداشــتی خوابگاه  
الزهــرا ، رســتوران طرحتــاک، پــروژه طــرح توســعه فاضــالب دانشــگاه ، دکتــر ولــی 
زاده  رئیــس دانشــگاه ،گــزارش الزم از رونــد پیشــرفت هــر کــدام از پــروژه هــا را  ارائــه 

نمــود.
گفتنــی اســت  در جریــان ایــن بازدیــد نحــوه  مدیریــت پــروژه بازیافــت پســماند و آب 
تصفیــه شــده فاضــالب دانشــگاه، در آبیــاری بخشــی از فضــای ســبز مــورد توجــه دکتــر 
فریــدون  قرارگرفتــه  و از همــت و تــالش مدیــران و اســاتید و کارکنــان ایــن دانشــگاه 

تقدیــر و تشــکر نمــود .
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نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسامی از دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان بازدید نمود .

خانــم دکتــر ســاعی ، نماینــده مــردم تبریــز، آذر شــهر و 
اســکو در آســتانه شــروع ســال تحصیلــی جدیــد و بازگشــایی 
دانشــگاهها و بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا دانشــگاه و مســائل 
ــاه  از  ــهریور م ــنبه 15 ش ــی، در روز دوش ــکالت احتمال و مش

ــد نمــود. ــی آذربایجــان بازدی دانشــگاه شــهید مدن
دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه طــی ســخنانی ضمــن تقدیــر 
از حضــور خانــم دکتــر ســاعی بــر رونــد رو بــه رشــد وپیشــبرد 
همــه جانبــه امــور دانشــگاه بــا رتبــه 27  در بیــن دانشــگاههای 

جامــع کشــور علیرغــم تنگناهــای مــادی اشــاره نمــود.

دکتــر ولــی زاده  گفــت: بــرای توســعه پایــدار بایــد افتصــاد و 
توســعه کشــور را بــه دانشــگاه هــا گــره  بزنیــم ودر ایــن راســتا 
، حمایــت از دانشــگاه و دانشــگاهیان از ضروریــات ایــن امــر 

مــی باشــد.
رئیــس دانشــگاه ، بــا اشــاره بــه اینکــه  طــی دو ســال گذشــته 
دانشــکده کشــاورزی، تصفیــه خانــه فاضــالب دانشــگاه و فــاز 
ــرم  ــتاندار محت ــا حضــور اس ــی و مهندســی ب اول دانشــکده فن
ــدی  ــه توانمن ــت ب ــا عنای ــزود: ب ــرداری رســیده ، اف ــه بهــره ب ب
ویــژه دانشــگاه در زمینــه بــرق و انــرژی و انتخــاب دانشــگاه بــه 
عنــوان کانــون انــرژی در منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری اســتان، 
بــا برنامــه ریــزی بــرای تولیــد انــرژی هــای تجدیدپذیــر 
ــاک را در  ــگاه پ ــك دانش ــمت ی ــه س ــت ب ــیدی حرک خورش

ــرار داده اســت. برنامــه بلنــد مــدت خــود ق

در این جلســه حجه االســالم والمســلمین شــیر محمدی مســئول 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه نیــز با اشــاره 
ــودن دانشــگاه از مراکــز شــهری و.اســتقرار حــدود  ــه دور ب ب
ــی  ــت :یک ــا گف ــجویان در خوابگاهه ــر از دانش ــزار نف ــه ه س

ــزی  ــه ری ــگاه ، برنام ــی در دانش ــائل فرهنگ ــن مس از مهمتری
ــجویان  ــن دانش ــت ای ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــرای پ ــب ب مناس
مــی باشــد کــه نیازمنــد مســاعدت مالــی وزارت علــوم اســت.

در ایــن جلســه معــاون پژوهــش و فناوری  دانشــگاه و روســای 
2 دانشــکده دانشــگاه بــه نمایندگــی از جمــع حاضــر بــه بیــان 

نقطــه نظــرات وپیشــنهادات خــود پرداختنــد.
خانــم دکتــر ســاعی نماینــده مجلــس شــورای اســالمی ، 
ــگاه ،  ــن دانش ــود درای ــور خ ــندی ازحض ــراز خرس ــن اب ضم
ــگاه  ــن دانش ــان دومی ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــت: دانش گف
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــرقی اس ــان ش ــتان آذربایج ــع در اس جام
کمبــود بودجــه کــه در تمــام دســتگاه هــا، ادارات و ســازمان 
ــا حــدودی ایــن مشــکل را  ــم ت هــا ملمــوس اســت ، امیدواری

ــم  ــرل کنی ــری وکنت پیگی
وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در دانشــگاه هــا نخبــه پــروری 
وتربیــت و پــرورش مدیــران آینــده کشــور صورت مــی گیرد، 
لــذا بــرای توســعه متــوازن ، بایــد حــل مشــکالت دانشــگاه هــا 

را در اولویــت اول خــود قــرار دهیــم .
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه بیانــات 
مقــام معظــم رهبــری در زمینــه اقتصــاد مقاومتی گفــت: اقتصاد 
بایــد دانــش بنیــان شــود مــا بایــد در ســوق دادن دانشــگاه هــا 

بــه ســوی اقتصــاد دانــش بنیــان متمرکــز شــویم.
ــا  ــه ایجــاد شــهرک دانشــگاهی افــزود: بایــد ب ــا اشــاره ب وی ب
کمــك هــم و بــا جدیــت وتعامــل ، بــه صــورت تخصصــی  بــه 

طــرف ایجــاد شــهرک دانشــگاهی پیــش برویــم .
ــراز امیــدواری در پیگیــری مشــکالت  خانــم ســاعی ضمــن اب
دانشــگاه گفــت : انشــا اهلل بــا طــرح ایــن مســائل در کمیســیون 
هــا و جلســات مربوطــه مجلــس شــورای اســالمی وتــالش کلیه 
مســئولین در آینــده نزدیــك شــاهد آن باشــیم کــه دانشــجویان 
ــرای   ــل شــده و ب ــتاندارد مشــغول تحصی ــد بصــورت اس بتوانن
فــارغ التحصیــالن زمینــه کاری مناســبی درجامعــه فراهــم شــود 
و ایــن کار بــا ایجــاد و تجهیــز شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا 

مشــارکت بخــش خصوصــی انجــام پذیــر مــی شــود .
گفتنــی اســت در پایــان ایــن جلســه خانــم دکتــر ســاعی بهمراه 
ــا از  ــأت رئیســه و روســای دانشــکده ه ــس دانشــگاه و هی رئی

دانشــکده هــای کشــاورزی و 
علوم تربیتی و روانشاسی بازدید نمودند .
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جشنواره رویش دانشگاهی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان افتتاح گردید. 

فرهنگــی  معــاون  مهــرور  دکتــر 
باروابــط  درگفتگــو  واجتماعــی 
عمومــی دانشــگاه  هــدف از برگــزاری 
ایــن جشــنواره را پاســخگویی بــه 
ســایق گوناگــون فرهنگــی و هنــری 
مشــارکت  جلــب  دانشــجویان، 
دانشــجویان در برنامــه هــای فرهنگی، 
ترویــج روحیــه کار تیمــی و همدلــی، 
فراغــت  اوقــات  ســازی  بهینــه 
ــتعدادهای  ــناخت اس ــجویان، ش دانش
ــش دســتاوردهای  دانشــجویان و نمای
کانونهــای دانشــگاه عنــوان کــرد.  

گفتنــی اســت : نمایشــگاه رویــش 
کانونهــا توســط دکتر ولــی زاده رئیس 
دانشــگاه، حــاج آقــا شــیرمحمدی 
ــام  ــی مق ــر نهادنمایندگ ــئول دفت مس
معظــم رهبــری در دانشــگاه و جمعــی 

ــاح شــد. ازمســئولین دانشــگاه افتت

ــراه از  ــأت هم ــگاه و هی ــس دانش رئی
ــد و از  ــگاه بازدی ــای نمایش ــه ه غرف
ــا دانشــجویان در خصــوص  ــک ب نزدی
هایشــان  فعالیــت  و  انــداز  چشــم 
صحبــت کردنــد. دکتر ولــی زاده ذوق، 
ســلیقه، اســتعداد  و تــاش ســتودنی 
اعضــای کانــون هــای دانشــگاه را 
ــده  ــر خوان ــی نظی ــل تحســین و ب قاب
و  از همــه برگــزار کننــدگان ایــن 

ــود. ــر نم ــنواره تقدی جش

 

ــه  ــدود 20 غرف ــگاه ح ــن نمایش درای
و 15 کانــون بــه معرفــی کانــون، 
ــه دســتاوردها و فعالیــت  اهــداف، ارائ
هــا، عضــو گیــری،  اجــرای مســابقات 
و برنامــه هــای زنــده ، ثبــت نــام 
در کاس هــای آموزشــی از قبیــل: 
ــرآن ، بازیگــری،  آمــوزش عکاســی، ق
دســتی،کاس  صنایــع   ، طراحــی 
هــای تمرینــی موســیقی، دوره هــای 
ــی،  ــی اذربایجان ــات، ترک ــداد و نج ام
کاســهای تقویتــی آموزشــی از قبیــل 
ریاضــی و... مــی پردازنــد ایــن کانــون 

ــد از: ــا عبارتن ه
ــرآن و  ــاب، ق ــاف و حج ــون  عف کان
عتــرت، ایرانشناســی، فیلــم و عکــس، 
خانــواده(،  مطالعــات  و  مهر)زنــان 
ادب،  و  شــعر  مهدویــت،  رضــوی، 
فرهنــگ و اندیشــه، همیاران ســامت 
احمــر،  روان،  موســیقی، هــال  و 
ــمی. ــای تجس ــر،  هنره ــار، تئات ایث

 از نــکات قابــل توجــه ایــن جشــنواره 
حضــور و عاقــه ی پرشوردانشــجویان 
بــه عضویــت در کانونهــا، اجــرای 
موســیقی زنــده مناســب بــا ایــام 
ــرکت  ــگاه، ش ــای دانش ــرم و فض مح
در مســابقاتی کــه بصــورت زنــده 
درغرفــه هــا برگــزار میگــردد از جمله: 
ــاس  ــا موضــوع لب مســابقه عکاســی ب
زیبــای مــن بــا محوریــت لبــاس 
اقــوام مختلــف ایرانــی توســط کانــون 
ــی  ــابقه طراح ــاب، مس ــاف و حج عف
هنرهــای  کانــون  توســط  زنــده 

 ، پانتومیــم  مســابقه  تجســمی، 
گویندگــی و بازیگــری توســط کانــون 
ــی رضــوی  ــر، جشــنواره کتابخوان تئات
ــط  ــوی توس ــته رض ــابقه دلنوش و مس
ــام در اردوی  ــت ن ــون رضــوی، ثب کان
ــتان و  ــی اس ــق دیدن ــد از مناط بازدی
ــواالت  ــرح س ــرد وط ــزاری میزگ برگ
ــفاهی  ــی و ش ــخ کتب ــش و پاس پرس
ــواده، مســائل  در زمینــه حجــاب، خان

فرهنگــی روز و ... میباشــد.
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چهارمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری در دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان برگزار شد.

در  مباحثــی  و ســمینار  افتتاحیــه چهارمیــن کارگاه  آئیــن   
فیزیــک نظــری بــا ســخنرانی دکتــر عجمی،معــاون پژوهــش و 

ــد. ــگاه  آغازگردی ــاوری دانش فن

دکتــر عجمــی از اهــداف برگــزاری ســمینارها و کارگاههــای 
ــدی علمــی  ــه بن ــن  از رتب برگزارشــده در دانشــگاه   و همچنی
ــان  ــتان آذربایج ــور و اس ــطح کش ــهیدمدنی در س ــگاه ش دانش
ــگاه   ــتان، دانش ــطح اس ــزود: در س ــت و اف ــخن گف ــرقی س ش
شــهید مدنــی آذربایجــان از لحــاظ علمــی در رتبــه دوم قــرار 

دارد.

ــای  ــه ه ــخنانی برنام ــمینار،در س ــر س ــی اقدم،دبی ــر رضای دکت
آتــی کارگاه را تشــریح کــرده و گفــت: هــدف از برگــزاری 
ایــن چنیــن ســمینارها و کارگاه هــا، تنهــا ارائــه  مقالــه نیســت 
بلکــه آشــنایی بــا یکدیگــر و تعامــل علمــی متخصصــان را نیــز 

شــامل مــی شــود.
ــن کارگاه محــور هــای ســخنرانی، فیزیــک  ــزود: در ای وی اف
انــرژی هــای باال،گرانــش و کیهــان شناســی، ریاضــی فیزیــک 
و نظریــه  میدانهــا بــوده کــه شــامل ســه درســنامه و هفــده مقالــه 

مــی باشــد.

 گفتنــی اســت دانشــگاههایی کــه در چهارمیــن کارگاه و 
ســمینار مباحثــی در فیزیــک نظــری شــرکت کــرده انــد، 

از: عبارتنــد 
ــتی/  ــهید بهش ــگاه ش ــادی/ دانش ــای بنی ــش ه ــگاه دان پژوهش
ــگاه  ــه/ دانش ــوچ ترکی ــگاه ق ــوئد/ دانش ــتکهلم س ــگاه اس دانش
فردوســی مشــهد/ دانشــگاه صنعتــی اصفهــان/ دانشــگاه خیــام/ 
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی زنجــان/ دانشــگاه دامغــان/ 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی/ دانشــگاه کردســتان/ دانشــگاه 
مرکــزی/  واحــد  تهــران  دانشــگاه  بلوچســتان/  و  سیســتان 
دانشــگاه تبریــز/ دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان/ دانشــگاه 

ــزد. ــگاه ی ــز/ دانش ــور تبری ــام ن ــگاه پی ــم/ دانش ــی ق صنعت

الزم بــه ذکــر اســت ایــن ســمینار و کارگاه چهارمین ســمیناری 
اســت کــه بــا موضــوع مباحثــی در فیزیــک نظــری در دانشــگاه 

شــهیدمدنی آذربایجــان برگــزار می شــود.

چهارمیــن کارگاه و ســمینار مباحثــی 
در فیزیــک نظــری بــا حضور اســاتید، 
پژوهشــگران و دانشــجویان رشــته ی 
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــک در دانش فیزی
از  بــه مــدت ســه روز  آذربایجــان 
یازدهــم تــا ســیزدهم شــهریور برگزار 

شــد.
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برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند

ــت  ــم بزرگداش ــزاری مراس برگ
ــد ــت و روز کارمن ــه دول هفت

ــا حضــور  ــد ب ــه دولــت و روز کارمن هفت
رئیــس دانشــگاه ، مســئول نهــاد مقــام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه ، اعضــای 
هیــأت رئیســه و کارمنــدان دانشــگاه طــی 

ــد. ــته ش ــی داش ــژه ای گرام ــم وی مراس

در ایــن مراســم ، دکتر ولــی زاده ، رئیس 
ــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره  دانشــگاه ب
ــهیدان  ــت ، ش ــدر دول ــهدای گرانق ی ش
رجایــی و باهنــر ، بــه بخشــی از عملکــرد 

دانشــگاه از ســال 93 نیــز اشــاره کــرد.

رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 
بــا تقدیــر از کارمندان و کارشناســان این 
ــگاه را  ــر دانش ــه ی عناص ــگاه ، هم دانش
در رشــد و ارتقــاء و بالندگــی آن ســهیم 
دانســته و گفــت : همــه بــا هــم بــا رعایــت 
اخــالق اســالمی و اصــل احتــرام بــه 
همــکار و کمــک و خیرخواهــی نســبت 
بــه دیگــران بایــد در ایجــاد محیطــی 

تــوأم بــا آرامــش، جهــت رشــد و ارتقای 
دانشــگاهمان کوشــا باشــیم.

 وی امیــد و انگیــزه را الزمــه  موفقیت در 
هــر امــری دانســته و بــا اشــاره بــه انســجام 
و وحــدت و یکپارچگــی امــت اســالمی 
ــاد  ــدس، اتح ــاع مق ــران در دوران دف ای
ــه  ــی را الزم و عــزم راســخ و انســجام مل
ــی  ــت در دوران اقتصــاد مقاومت ی موفقی

دانســت.

در پایــان ایــن مراســم از 8 کارمنــد نمونه  
دانشــگاه تجلیــل بعمــل آمد.
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دیدار هیات مالزیایی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

ــم  ــه عل ــی در زمین ــن الملل ــه منظــور گســترش تعامــالت بی ب
ــق در  ــای موف ــور ه ــات کش ــتفاده از تجربی ــاوری و اس و فن
حــوزه تأســیس مراکــز نــوآوری و تجــاری ســازی فعالیــت 
هــای پژوهشــی، هیأتــی از کشــور مالــزی مرکــب از آقــای 
ــوم  ــر عل ــر و وزی ــت وزی ــاور نخس ــگ مش ــنت ون ــن س وی
کشــور مالــزی در حــوزه نــوآوری و تجــاری ســازی و آقــای 
ــرزاد  ــای ف ــزی و آق ــوآوری مال ــر هــاب ن ــام چونــگ مدی ت
ــزی از  ــرا مال ــگاه پوت ــوآوری دانش ــر ن ــس دفت ــازی رئی مج
امکانــات آزمایشــگاهی و فعالیــت هــای پژوهشــی دانشــگاه 

ــد. ــد نمودن ــی آذربایجــان بازدی شــهید مدن

ــی  ــر ول ــور دکت ــا حض ــه ای ب ــد، جلس ــان بازدی ــس از پای پ
ــأت رئیســه و برخــی از  زاده ریاســت دانشــگاه، اعضــای هی
ــد  ــزار گردی ــزی برگ ــأت مال ــا هی ــا ب ــکده ه ــای دانش رؤس
ورئیــس دانشــگاه بــه معرفــی اجمالــی دانشــگاه بــرای هیــأت 
مالــزی پرداختــه و آمادگــی دانشــگاه را جهــت همــکاری بــا 
دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی کشــور مالــزی 

ابــراز نمــود.

 ســپس  دکتــر ویــن ســنت، تجربیــات کشــور 
ــوآوری،  ــزی را در خصــوص ایجــاد مراکــز ن مال
ــد  ــای تولی ــاوری ه ــروش فن ــازی و ف ــاری س تج
ــه نحــوه  ــه نمــوده و ب شــده در دانشــگاهها را ارائ
ــر  ــاط مؤث ــاد ارتب ــی ایج ــن اصل ــه رک ــل س تعام
ــده  ــره ای ــل زنجی ــن دانشــگاه و صنعــت و تکمی بی
ــت  ــت و صنع ــگاه، دول ــی دانش ــول یعن ــا محص ت

ــد. پرداختن

آقــای دکتــر تــام چونــگ نیــز در ایــن جلســه طــی ســخنانی 
گفــت : پژوهشــگران کشــور ایران بایســتی به جــای معطوف 
کــردن فعالیــت هــای پژوهشــی خــود بــه مشــکالت خــارج  
از کشــور بــه مســائل و مشــکالت داخــل کشــورتمرکز کرده 
و پژوهــش هــای خــود را در آن راســتا برنامــه ریــزی نماینــد.

گفتنــی اســت در ادامــه ایــن  نشســت ، دکتــر فــرزاد حجازی 
عضــو هیــأت علمــی گــروه مهندســی ســازه و مدیــر مرکــز 
نــوآوری دانشــگاه پوتــرا بــه تجربیــات موفــق دانشــگاه پوتــرا 
اشــاره کــرده و آمادگــی آن دانشــگاه  را جهــت انتقــال 
تجربیــات موفــق دانشــگاه پوتــرا در حــوزه مرکــز نــوآوری و 
مرکــز رشــد را بــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان اعــالم 

نمــود.   



بهمن ماه 95  شامره پنجم

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

24        نشریه الترونیکی     

مراسم روز 16 آذر با استقبال پرشور دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
برگزارگردید. 

دکتــر ولــی زاده،  رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 
در مراســم بزرگداشــت روز دانشــجو ضمن گرامیداشــت این 
روز پرافتخــار، 16 آذر را چــراغ پرفــروغ جنبــش دانشــجویی 
علیــه اســتعمار و اســتبداد نامیــد و گفــت : ایــن روز یــادآور 
لــزوم آگاه بــودن دانشــجو در تمــام امــور اجتماعی و سیاســی 
در کشــور و منطقــه  اســت و تاکیــد کــرد: آگاهــی ، فعــال، 
ــح  او از  ــل صحی ــجو و تحلی ــودن  دانش ــر ب ــا و صاحبنظ پوی
ــی  ــل تمام ــه، در ح ــی جامع ــیی اجتماع ــای سیاس رویداده
مشــکالت راهکشــا خواهدبــود. ولــی زاده اضافــه کــرد، 
خوشــحالیم کــه دانشــجویان مــا فعــال و اثرگــذار در جامعــه 
هســتند و شــاهدیم کــه آنهــا در عرصــه هــای مختلــف علمی، 

فرهنگــی اجتماعــی و اقتصــادی ، فعــال و اثــر گذارنــد.
ولــی زاده در بخشــی از ســخنان خــود  بــه وجــود اشــتراکات 
مبنایــی بســیار زیــاد بیــن ســلیقه هــای مختلــف فکــری فــارغ 
ــد، اشــاره  ــه آن تعلــق دارن از جنــاح و تشــکل سیاســی کــه ب
نمــوده و پیــروزی ملــت بــزرگ ایــران درانقــالب شــکوهمند 
اســالمی و دفــاع مقــدس را نمادهــای پرافتخــاری از اتحــاد و 
همدلــی و انســجام ملــی مــردم ایــران در طول ســالیان گذشــته 
دانســته و براســتمرار آن در تمامــی عرصــه هــا تاکیــد نمــود . 
ــر  ــن مراســم ، دکت ــژه دانشــگاه در ای ســخنران و میهمــان وی
ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس ــدی رئی زاه

ــود . ــالمی ب ــورای اس ش
ــره 3  ــاد و خاط ــت ی ــود باگرامیداش ــخنان خ ــدی  در س زاه
شــهید روز 16 آذر ، شــهدای آذربایجــان و همچنیــن شــهدای 
ــان  ــش ،جری ــال پی ــجویان از 63 س ــت :  دانش ــت  گف مقاوم
مبــارزه بــا اســتبداد را شــکل داده و  بــه روشــنگری در جامعــه 
پرداختــه اســت و همــواره علمــداری جریــان عدالتخواهــی و 

ظلــم ســتیزی  بدســت دانشــجویان بــوده اســت .
زاهــدی نســل دانشــجویا ن ایــران را بــا بصیــرت و آگاه 
دانســت کــه همــواره ، فهیــم ،بصیــر و بادرایــت تریــن بــودن 

ــت. ــان دادده اس ــل نش را در عم
زاهــدی در ادامــه افــزود : بخاطــر وجــود  شــما دانشــجویان 
ــر از  ــروز قدرتمندت ــالمی روزب ــران اس ــک ای ــه این ــت ک اس

ــا ایســتاده اســت. ــل درهمــه عرصــه ه قب
ــورای  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی

ــزود : ــه اف ــالمی در ادام اس
ــه آینــده روشــن ،  ــوده و همــواره ب دانشــجو بایــد پرتــالش ب
امیــدوار باشــد و همــه  مــا مســئولین  جامعــه بایــد  در جهــت 

حــل معضــل  اشــتغال  او برنامــه ریــزی کنیــم.
ــال   ــجویان فع ــم از دانش ــن مراس ــان ای ــت  در پای ــی اس  گفتن
ــج  ــرآن و نه ــای ق ــته ه ــوری  در رش ــای کش ــه ه دارای رتب

ــد . ــل ش ــکده تجلی ــر دانش ــاز ه ــجویان ممت ــه و دانش البالغ
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سمینار و کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو 

25

ــو و  ــاوری نان ــا فن ســمینار و کارگاه آموزشــی آشــنایی ب
ــران در  ــو ای ــاوری نان نمایشــگاه عکــس دســتاوردهای فن

ــد. ــی آذربایجــان برگــزار گردی دانشــگاه شــهید مدن

نمایشگاه عکس دستاوردهای فناوری نانو ایران 
سمینار و کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو و نمایشگاه عکس دستاوردهای فناوری 

نانو ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید . 

در راســتای اهــداف توســعه فنــاوری نانــو و بــه منظــور ترویــج و اطــالع رســانی در مــورد 
ــاوری دانشــگاه شــهید  ــت پژوهــش و فن ــه همــت معاون ــو، وب ــاوری و صنعــت نان ــم، فن عل
ــن  ــو« و همچنی ــاوری نان ــا فن ــنایی ب ــی آش ــمینار و کارگاه آموزش ــان ، »س ــی آذربایج مدن
ــژه توســعه  ــا همــکاری ســتاد وی ــران«  ب ــو ای ــاوری نان »نمایشــگاه عکــس دســتاوردهای فن
فنــاوری نانــو معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در روز شــنبه 22 آبانمــاه  در 

تــاالر ابــن ســینای ایــن دانشــگاه  برگــزار شــد .
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در بررســی هایــی کــه از فضــای مجــازی بــه عمــل آمــد مشــاهده شــد کــه برخــی از کانــال 
هــا بــا نــام دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و یــا بــا اســامی منتســب بــه ایــن دانشــگاه دایــر 
مــی باشــند. بــا توجــه بــه ایــن کــه دانشــگاه بــه شــخص یــا اشــخاص حقیقــی مجــوز قطعــی 
ــه  ــی آذربایجــان را نمــی دهــد ب ــه دانشــگاه شــهید مدن ــا اســامی منتســب ب ــام ی ــا ن فعالیــت ب
ایــن وســیله بــه اســتحضار مدیــران و مســئولین ایــن کانــال هــا مــی رســاند هرگونــه فعالیــت 
و حضــور در فضاهــای مجــازی بــه نــام دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان )و بــا هــر زبانــی( 
مشــمول قوانیــن جرایــم رایانــه ای و فضاهــای مجــازی پلیــس فتــا بــوده و لــذا بدیهــی اســت 
از تاریــخ اعــالم شــفاهی، کتبــی یــا اطالعیــه ای بــه مدیــران ایــن کانــال هــا در اســرع وقــت 

نســبت بــه حــذف نــام دانشــگاه از آدرس کانــال خــود اقــدام نماینــد.
ــه دانشــگاه )تشــکل هــای  ــا اشــخاص حقوقــی منتســب ب در ضمــن در خصــوص شــخص ی
ــس از  ــگاه، پ ــوی دانش ــا لوگ ــام ی ــا ن ــازی ب ــای مج ــت در فض ــا اداری( فعالی ــجویی ی دانش
طــرح و موافقــت در کارگــروه فضــای مجــازی و پــس از موافقــت قطعــی شــورای فرهنگــی 

ــود. دانشــگاه، امــکان پذیــر خواهــد ب
شــایان ذکــر اســت قواعــد حقوقــی و اخالقــی حاکــم بــر جهــان واقعــی بــر جهــان مجــازی 
نیــز حاکــم بــوده و لــذا هــر عملــی کــه در جهــان واقعــی موجــب ایجــاد صدمــه و ضــرر بــه 
جــان و مــال و آبــروی دیگــران شــود در جهــان مجــازی نیــز ممنــوع بــوده و مرتکــب )اعــم از 
حقیقــی و حقوقــی( عــالوه بــر پاســخ گویــی در برابــر مراجــع قانونــی، بــا اقدامــات انضباطــی 

متناســب از طــرف دانشــگاه نیــز مواجــه خواهدگردیــد.
                    معاونت فرهنگی و اجتماعی و دبیر کارگروه فضای مجازی و سایبری دانشگاه
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مراســم تجلیــل از پژوهشــگران برتر دانشــگاه  در روز 
دوشــنبه 15 آذر  بــا حضــور رئیس  دانشــگاه ، جمعی 
ــجویان ، در  ــاتید و دانش ــران و اس ــئولین و مدی از مس
ســالن ابــن ســینای ایــن دانشــگاه  واقــع در ســاختمان 

علــوم پایــه ،برگــزار گردیــد.

مدنــی  شــهید  دانشــگاه  رئیــس  زاده  دکترولــی 
ــه  ــک هفت ــن تبری ــم  ضم ــن مراس ــان در ای آذربایج
پژوهــش و فنــاوری بــه همــه دانشــگاهیان ، از تــالش 
ــز  ــاال و نی ــا h-index ب ــاتید ب ــی  اس ــای پژوهش ه
اســاتید ی کــه بــا انتشــار نتایــج پژوهشــی  خــود 
باعــث اعتــالی نــام دانشــگاه در داخــل و خــارج 
تشــکرنمود  و  تقدیــر  شــوند  مــی  کشــور  از 
. ولــی زاده در بخشــی از ســخنان خــود برلــزوم 
توجــه بیشــتر بــه کیفیــت فعالیــت هــای پژوهشــی بــه 

ــود. ــد نم ــت تاکی ــای کمی ج

معــاون پژوهشــی دانشــگاه نیــز ، ضمــن ارائه گزارشــی 
از روند و وضعیت پژوهش دانشــگاه در طول یکســال 
ــا تشــریح نحــوه انتخــاب پژوهشــگران برتــرو  اخیــر ب
ــش و  ــوزه پژوه ــی آن ، گفــت: ح ــای جنب ــه ه برنام
فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در هفتــه 

ســخنرانی  برگــزاری  ضمــن  فنــاوری  و  پژوهــش 
ــا، برگــزاری  هــای تخصصــی در ســطح دانشــکده ه
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی اعضــای هیــات 
از  دانشــگاه،  پژوهشــگران  و  دانشــجویان  علمــی، 
ــب  ــه موج ــگاه ک ــگران دانش ــه پژوهش ــات هم زحم
ــام دانشــگاه و ارتقــا رتبــه علمــی دانشــگاه  اعتــالی ن
در داخــل کشــور و در مجامــع بیــن المللــی می شــوند 

طــی مراســمی  قدرانــی نمــود.

دکتــر عجمــی افــزود : پژوهشــگران و فنــاوران برتــر 
دانشــگاه در ســه دســته اعضــای هیات علمــی، اعضای 
ــر از 3 ســال(،  ــا ســابقه کمت ــات علمــی جــوان )ب هی
دانشــجویان در مقاطــع کارشناســی، ارشــد و دکتــری 
و فعــاالن ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه براســاس 
شــاخص هــای پژوهشــی مــاده 3 آییــن نامــه ارتقــاء 
توســط کمیتــه هــای منتخــب دانشــکده هــا و شــورای 
پژوهشــی دانشــگاه انتخــاب و معرفــی مــی شــوند. بــر 
ایــن اســاس در مراســم تجلیــل از پژوهشــگران برتــر 
دانشــگاه در هفتــه پژوهــش و فنــاوری امســال از بیــن 
ــر  ــگاه، 15 نف ــی دانش ــات علم ــو هی ــر عض 260 نف
ــوان  ــر بعن ــگاه، 1 نف ــر دانش ــگران برت ــوان پژوهش بعن
پژوهشــگر برگزیــده جــوان دانشــگاه و 2 نفــر از 
اعضــای هیــات علمــی بعنــوان فعــاالن برتــر ارتبــاط بــا 
صنعــت و 1 نفــر بعنــوان دانشــجوی پژوهشــگر برتــر 

معرفــی گردیــد. 
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در اولین جشنواره مّلی کرسی آزاد اندیشی دربخش ترکیبی موفق به کسب مقام اول شد.
  مهــری محمــدی دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــته مطالعــات زنــان و دبیــر انجمــن هــای علمــی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی و مدیــر مســئول و 
ســردبیر فصلنامــه علمــى تخصصــى مطالعــات خانــواده، موفــق بــه کســب مقــام اول در بخــش ترکیبــی در اولیــن جشــنواره ملّــی کرســی آزاد اندیشــی شــد، 

وی در گفتگــو بــا مــا در خصــوص ایــن جشــنواره اظهــار داشــتند:
»بــه لطــف الهــى و بــا حمایــت ریاســت دانشــگاه، معاونــت فرهنگــى و مدیرگــروه مطالعــات خانــواده و پــس از آنکــه در تاریــخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ کرســى ٱزاد 
اندیشــى عدالــت جنســیتى را در ســطح دانشــگاه برگــزار نمودیــم خوشــبختانه در اولیــن جشــنواره کرســى هــاى ٱزاد اندیشــى کــه در آذرمــاه و بــه میزبانــى 

دانشــگاه عامــه طباطبایــى برگزارگردیــد، در بخــش ترکیبــى موفــق بــه کســب مقــام اول شــدیم«
خانم محمدی در ارتباط با اهمیت کرسیهای آزاد اندیشی گفت :

 » برگــزاری کرســیهای  ٱزاد اندیشــى در دانشــگاهها ،  رحمتــى اســت کــه بــا ســرمایه عقــل و اندیشــه بــراى هــر شــخصى مقــرر شــده اســت کــه در ســایه 
ــه فعلیــت  ــه اســت. قطعــا از طریــق ٱزاد اندیشــى توانایــى هــاى عقانــى اجتماعــى فرهنگــى و علمــى انســان ب ــام معظــم رهبــرى رونــق گرفت ــدات مق تاکی
مــى رســد و جامعــه بــا حضــور انســانهاى ٱزاد فکــر پویایــى و طــراوت بــه دســت مــى ٱورد.بنابرایــن حضــور در ایــن عرصــه فرصــت مغتنمــى اســت کــه 

دانشــجویان بتواننــد بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب اندیشــه خــود را در محیــط تخصصــى و بــدون هوچیگــرى و عــوام فریبــى مطــرح کننــد«.

جلسه کمیته صیانت از حجاب و عفاف روز یکشنبه  26 دیماه با حضور رئیس دانشگاه
 تشکیل شد.

دکتر مهرور ، دبیر کمیته مذکور در گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی دانشگاه
درخصوص این جلسه و مصوبات آن گفت : 

ایــن جلســه بــا ســخنان ریاســت محتــرم دانشــگاه درخصــوص ضــرورت و اهمیــت اجــرای طــرح صیانــت از حجــاب و عفــاف 
آغــاز گردیــد و ســپس طــرح ارســالی صیانــت از حجــاب و عفــاف در دانشــگاه و مراکــز آمــوزش عالــی وزارت علــوم، تحقیقات 

و فنــاوری مصــوب مــرداد ســال 1395 بــه تفصیــل مــورد بحــث قــرار گرفــت.
در ادامــه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، بــه عنــوان دبیــر کمیتــه، برنامــه هــای در دســت اقــدام کمیتــه مرکــزی صیانــت 

از حجــاب و عفــاف وزارت را تبییــن نمــود.
دکتــر مهــرور افــزود : مقررگردیــد، دســتورالعمل راهبــردی و عملکــردی در خصــوص راهکارهــای تبلیغی، ارشــادی و رســیدگی 

قانونــی، توســط کمیتــه تهیــه و تدویــن شــود . 
ــات  ــا موضوع ــی ب ــابقه کتابخوان ــزاری مس ــاف، برگ ــاب و عف ــوان حج ــا عن ــی ب ــای آزاد اندیش ــی ه ــزاری کرس ــن برگ در ضم
ــه هــای فرهنگــی و حجــاب و عفــاف از دیگــر  ــا حضــور اســاتید متخصــص در زمین حجــاب و عفــاف، برگــزاری ســخنرانی ب

ــود. ــن جلســه ب ــات ای مصوب
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پانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه های برتر قرآنی دانشجویان کشور 

جشنواره نشریات دانشجویی کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی استان اذربایجان شرقی
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مریم بخشی عضو هیئت علمی دانشگاه حائز رتبه شایسته تقدیردر مقطع دکتری 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ، پایــان نامــه دکتــری خانــم مریــم بخشــی عضــو هیــات علمــی 
ــری در  ــع دکت ــردر مقط ــته تقدی ــه شایس ــز رتب ــات حائ ــکده ادبی ــی دانش ــات عرب ــان و ادبی ــروه زب گ
ــط  ــده و توس ــور گردی ــجویان کش ــی دانش ــر قرآن ــای برت ــه ه ــان نام ــی پای ــنواره مل ــن جش پانزدهمی

ــرار گرفــت . ــر ق ــاوری مــورد تقدی ــوم ، تحقیقــات و فن ــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت عل معاون

 بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و بســیج دانشــجویی دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان،و ســازمان بســیج دانشــجویی 
اســتان آذربایجــان شــرقی روز شــنبه  ۲0آذرمــاه دانشــگاه شــهیدمدنی اذربایجــان، میزبــان نماینــدگان نشــریات  دانشــجویی 

دانشــگاه هــای مختلــف اســتان آذربایجــان شــرقی بــود.
 جشــنواره نشــریات دانشــجویی کنگــره بزرگداشــت شــهدای دانشــجوی اســتان اذربایجــان شــرقی، درمحــل دائمــی نمایشــگاه 
هــای دانشــگاه شــهیدمدنی اذربایجــان بــا حضــور دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه ،حــاج آقــا شــیرمحمدی ، مســئول نهــاد 
ــاح  ــران دانشــگاه ، افتت ــر مهــرور معــاون فرهنگــی و اجتماعــی و جمعــی از مســئولین و مدی ــام معظــم رهبــری ، دکت مق
گردیــد. دکترولــی زاده ضمــن بازدیــد از غرفــه هــای دانشــگاههای مختلــف ،دقایقــی نیــزدر غرفــه رســانه ای جشــنواره بــه 

ســخنرانی پرداخــت.
 ولی زاده نشریات را یکی از راه هایی دانست که دانشجویان حرف دلشان را در این قالب مطرح میکنند.

وی ضمــن تقدیــراز دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن جشــنواره ، افــزود: امیدواریــم بــا اجــرای ایــن جشــنواره فاخــر بهمــراه 
مجموعــه ای از کارهــای فرهنگــی راه بــرای پیشــرفت هرچــه بیشــترامورات فرهنگــی فراهــم شــود

ــی  ــل دائم ــی ۲۲اذردر مح ــخ۲0 ال ــف ازتاری ــای مختل ــب ه ــریه درقال ــرکت ۱۳۳نش ــنواره باش ــن جش ــت :  ای ــی اس گفتن
نمایشــگاهها ادامــه دارد 
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

        نشریه الترونیکی     

موفقیت گروه تواشیح و همخوانی بشری تبریز در جشنواره بین المللی نوای رضوی 

برگزاری دومین بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت و مدافعان حرم 
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»گــروه تواشــیح و همخوانــی بشــری تبریــز« بــه نمایندگی از دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان  
موفــق بــه کســب مقــام ســوم در جشــنواره بیــن المللــی نــوای رضوی شــد.

 
ــی  ــان عل ــن جشــنواره گفــت :  آقای ــا ای ــاط ب ــا در ارتب ــا م ــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ،  در گفتگــوی کوتاهــی ب ــر مهــرور؛ مع دکت
احمــدی دانشــجوی کارشناســی رشــته فقــه و حقــوق و ســعید جبــاری دانشــجوی رشــته علــوم قــرآن وحدیــث درگــروه تواشــیح و همخوانــی 
بشــری تبریــز بــه نمایندگــی از دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  موفــق بــه کســب مقــام ســوم در جشــنواره بیــن المللــی نــوای رضــوی شــدند.

 این جشنواره با حضور سی و شش گروه در مرحله مقدماتی و یازده گروه برتر در مرحله فینال برگزار شد .
دکتــر مهــرور افــزود :گــروه هــای برتــر ایــن جشــنواره در مورخــه 23 تــا 25 آذر در شــهر گنابــاد خراســان رضــوی بــه رقابــت پرداختنــد کــه 
در نهایــت گــروه تواشــیح بشــری موفــق بــه کســب رتبــه ســوم گردیــد کــه جــادارد بــه ایــن عزیــزان و تمامــی دانشــگاهیان محتــرم تبریــک 

بگویــم .

در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزارشد :
برگزاری دومین بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت و مدافعان حرم 

دومیــن بزرگداشــت شــهدای جبهــه مقاومــت و مدافعــان حــرم  روز ســه شــنبه ۲۳ آذر در دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان 
برگــزار شــد.

 این مراسم با اجرای نمایش توسط گروه هنری فانوس در ورودی تاالر
 آمفی تئاتر شهریار واقع در دانشکده علوم انسانی آغاز شد.

دکتر داوود گودرزی رییس بسیج دانشجویی کشور و سرهنگ رحیمی 
جانشین فرمانده بسیج آذرشهر میهمانان ویژه این مراسم بودند. 

درابتدای مراسم دکترولی زاده  طی سخنانی به برگزاری جشنواره اخیر
 نشریات اشاره نموده و از برگزار کنندگان آن تقدیر نموده ویاد و

 نام شهدای ایران اسالمی و شهدای عزیز مدافعان حرم را گرا میداشت .
دکترگودرزی رییس سازمان بسیح دانشجویی کشور نیز طی سخنانی

 در این مراسم ضمن تاکید بر تکریم خانواده معظم شهدا ، گفت: 
» خیلی ها تصورشان از جوان ایرانی بخاطر ظواهری که می بینند 

چیزدیگری است اما مدافعان حرم ثابت کردندکه اینطور نیست و 
ذات جوان ایرانی وطن پرست است. ایشان در بخشی از سخنان خود

 به وضعیت کنونی جهان و اعمال امریکا وهمچنین لزوم بصیرت و
 استقالل فکری و امیدواری در دانشجویان نیز اشاره نمود.
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه الترونیکی       

نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی و 
پارکهای علم و فناوری منطقه 3 کشوری

اولین دانشجوی دکتری در پردیس تبریز در رشته ) فیزیک گرایش اپتیک - لیزر(

 فارغ التحصیل شد.
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ــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاهها،  دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ، میزبــان نشســت معاون
مراکــز علمــی و پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری منطقــه 3 کشــوری 

 نشســت  معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاهها، مراکــز علمــی و پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری منطقــه 
3 کشــور ، بــه منظــور برنامــه ریــزی عملــی بــرای  تهیــه ســند و برنامــه هــای راهبــردی و عملیاتــی تحقــق اهــداف 

دانشــگاه کارآفریــن در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تشــکیل گردیــد.
ــن و  ــاره دانشــگاه كارآفری ــه ســوالی  درب ــی آذربایجــان در پاســخ ب ــاوری دانشــگاه شــهید مدن معــاون پژوهــش و فن
رونــد جلســه مذکورگفــت : دانشــگاه كارآفریــن كــه بــه مفهــوم رفتــار کارآفرینانــه در راهبردهــا، ســاختارها، دیدگاههــا 
و عملکردهــاي یــک دانشــگاه بــوده و بــه »دانشــگاه نســل ســوم« نیــز معــروف اســت، موسســه اي خــود مولــد بــوده 
و فــارغ التحصیانــی را بــه جامعــه ارائــه میدهــد کــه دانــش را در کنــار پژوهشــهاي کاربــردي بــه خدمــت گرفتــه و 

بــا نــوآوري، کار مــی آفریننــد.
دکتــر عجمــی افــزود : درایــن نشســت ، برنامــه هــای تهیــه و تدویــن شــده توســط دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 
دانشــگاه تبریــز، دانشــگاه زنجــان، دانشــگاه ارومیــه و ... ارائــه و هریــک از اعضــا بــه ارائــه نکتــه نظــرات خــود 
در ایــن خصــوص و چالشــهای پیــش روی دانشــگاهها پرداختــه و نهایتــا برنامــه هــای پیشــنهادی بــرای تحقــق اهــداف 

کارآفریــن در چهــار بخــش بــه شــرح زیــر تقســیم بنــدی و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
-1 برنامه های فرهنگ سازی و ترویج کارآفرینی
-2 برنامه های توسعه ای و ایجاد مراکز فناوری

-3 حوزه روابط بین الملل
-4 برنامه ها و سیاستهای تشویقی    

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری در پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ، دکتــر بهــزاد ســلطانی  رئیــس پردیــس تبریــز ،در گفتگــوی کوتاهــی بــا روابــط 
ــری در  ــن دانشــجوی دکت ــور ، اولی ــام کاظــم پ ــای بهن ــا الطــاف الهــی ، آق ــر گفــت : ب ــن خب ــا ای ــاط ب ــی در ارتب عموم
پردیــس تبریــز دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در رشــته ) فیزیــک گرایــش اپتیــک -  لیــزر( تحــت راهنمایــی اســتاد 
دکتــر کاظــم جمشــیدی  در روز دوشــنبه 24 آبــان 95 توانســت از رســاله دکتــری خــود تحــت عنــوان طراحــی فیلتــر نوری 
ــر پایــه بلــور فوتونــی ناهمســانگرد یــک بعــدی دفــاع نمــوده و بنابرایــن اولیــن دانشــجوی  تنظیــم پذیــر الکترواپتیکــی ب

دکتــری، در پردیــس تبریــز بــا موفقیــت  دوره مذکــور را طــی نمــود.
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

        نشریه الترونیکی     

هفتمین نشست مدیران فنی و کارشناسان دفاتر فنی دانشگاههای منطقه 3 کشور 
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هفتمیــن نشســت مدیــران فنــی و کارشناســان دفاتر فنی 
دانشــگاههای منطقــه 3 کشــور در روز شــنبه 9 بهمــن 
95 بــه میزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

برگزارشــد .

در ایــن نشســت یکــروزه  ، دکتــر رضوانــی ، 
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان در ارتبــاط بــا موقعیــت وســاختار 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان وپــروژه هــای 
ــگاه ،  ــدام دانش ــت اق ــده و در دس ــام ش ــم انج مه
ــگاه در  ــت دانش ــرد مدیری ــات منحصربف و  اقدام
خصــوص مدیریــت ســبز و کمــک بــه حفــظ 

ــود. ــخنرانی  نم ــت س ــط زیس محی

در ادامــه ، مهنــدس فتحیــان از کارشناســان ارشــد 
حــوزه عمرانــی دانشــگاههای کشــور از دانشــگاه 
صنعتــی اصفهان در خصوص مســائل و مشــکالت 
ــای  ــه ه ــن نام ــوزه آیی ــوص در ح ــی بخص عمران

مالــی و معامالتــی بــه ســخنرانی پرداخــت.

در ایــن نشســت ، کارگاه آموزشــی مدیریت ســبز 
ــر توســط   ــرژی هــای تجدیــد پذی و اســتفاده از ان
فنــی  دفتــر  مدیــر  مهــدی رشــیدی،  مهنــدس 
ــد . ــه گردی ــان ارائ ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش

ــروزه  ــت یک ــن نشس ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
ــای  ــرح ه ــر کل ط ــپاس  مدی ــر و س ــوح تقدی ، ل
ــاوری  و  ــوم ، تحقیقــات و فن ــی وزارت عل عمران
ــاس  ــه پ ــگاهها ب ــی دانش ــر فن ــه 3دفات ــر منطق دبی
تــالش شایســته و فعالیتهــای عمرانــی در کارگروه 
نظــارت منطقــه 3 و دبیرخانــه منطقــه بــه مهنــدس 
رشــیدی ، مدیــر دفتــر فنــی دانشــگاه شــهید مدنــی 

آذربایجــان ، اهــدا شــد.
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همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید 

 

متعــال و در  از خداونــد  اســتعانت  بــا     
راســتای تحقــق نظــام توســعه و حمایــت 
از پژوهش هــای علمــی کشــور در ســال 
در  عمــل،  و  اقــدام  مقاومتــی،  اقتصــاد 
تاریــخ 1395/9/24 همایــش ملــی خانــواده 
و مســائل نوپدیــد بــه میزبانــی دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان )گــروه مطالعــات 

همــکاری  بــا  و  خانــواده( 
ــور  ــی و ام ــت فرهنگ معاون
جوانــان اداره کل ورزش و 
ــان  ــتان آذربایج ــان اس جوان
شــرقی و بــا حمایــت چندین 
و  علمــی  مختلــف  نهــاد 
اجرایــی ، بــا هــدف معرفــی 
دســتاوردهای  انتشــار  و 
علمــی محققیــن و اســاتید 
ــواده در  ــوزه خان ــرم ح محت
زمینــه مســائل نوپدیــد در 
ســه محــور علمــی مطالعــات 
روانشــناختی  اجتماعــی، 
برگــزار  حقوقــی  و 
نهــاد  کــه  چــرا  گردیــد. 
ریشــه دارترین  خانــواده 
نهــاد  اساســی ترین  و 
بــه  قدمتــی  بــا  اجتماعــی 
انســان  خلقــت  مــوازات 
طــول  در  و  اســت  بــوده 
و  نقــش  همــواره  تاریــخ 
کارکــرد ویــژه ای در تــداوم 
تولیــد  اجتماعــی  حیــات 
ــروی  ــت نی ــادی و تربی اقتص
انســانی الزم بــرای جامعــه 
را  آن  کــه  اســت  داشــته 

ــت؛  ــرده اس ــل ک ــازنده تبدی ــادی س ــه نه ب
ــه  ــمانی ب ــان آس ــی ادی ــه حت ــی ک ــا جای ت
ویــژه دیــن اســالم از آن بــه عنــوان نهــادی 
ــی کــه  ــاد کــرده اســت. از آنجای مقــدس ی
گســترده  تحــوالت  کنونــی  دنیــای  در 
اجتماعــی ناشــی از مدرنیتــه همچــون رشــد 
جمعیــت، شهرنشــینی، توســعه تکنولــوژی و 
وســایل ارتبــاط جمعــی، تغییــر ارزش هــای 
نهــاد  و...  زندگــی  ســبک  اجتماعــی، 
تحــول  و  تغییــر  دســتخوش  را  خانــواده 
مــوارد  برخــی  در  کــه  اســت  نمــوده 

تولیــد  بــرای  را  زمینــه  تحــوالت  ایــن 
مســائل و آســیب های اجتماعــی از قبیــل 
بــا فضــای مجــازی  آســیب های مرتبــط 
ــرایطی  ــن ش ــن چنی ــد. بنابرای ــاد می کن ایج
نیازمنــد عــزم همگانــی و توجــه ویــژه همــه 
نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی جامعــه 
می باشــد؛ کــه در ایــن راســتا دانشــگاه ها 
بــه عنــوان ارزشــمندترین مرجــع علمــی 

ــی در  ــیار مهم ــش بس ــد نق ــور می توانن کش
ــل  ــف عل ــی، کش ــی بخش ــایی، آگاه شناس
و زمینه هــای ایجــاد مســائل و راهکارهــا 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  باشــند.  داشــته 
ــای  ــی از قطب ه ــوان یک ــه عن ــان ب آذربایج
علمــی شــمالغرب کشــور همــواره رصــد و 
شناســایی آســیب های اجتماعــی را رســالت 
اصلــی خــود تشــخیص داده و در ایــن راســتا 
گامهایــی مهــم برداشــته اســت کــه می تــوان 
در ایــن زمینــه بــه همایــش ملــی خانــواده و 

مســائل نوپدیــد اشــاره کــرد. 

ماهــه  مــداوم چنــد  حاصــل تالش هــای 
تــدارکات  و  اجرایــی   ، علمــی  کمیتــه 
مقالــه   200 از  بیــش  دریافــت  همایــش 
ــن  ــن بی ــه از ای ــود ک ــمند ب ــی ارزش پژوهش
ــداد 92  ــخنرانی و تع ــب س ــه در قال 37 مقال
ــه  ــداد 41 مقال ــتر و تع ــب پوس ــه در قال مقال
در قالــب شــرکت کننده پذیرفتــه شــدند 
کــه پژوهشــگران در یــک روز و در ســه 
بــا  و  مختلــف  پنــل 
حضــور اســاتید برجســته 
هم چــون  دانشــگاهی 
دکتــر حبیــب اهلل زنجانــی 
)اســتاد دانشــگاه تهــران(، 
ــکربیگی  ــه ش ــر عالی دکت
آزاد  دانشــگاه  )اســتاد 
ــز(،  ــران مرک ــالمی ته اس
نقــدی  اســداهلل  دکتــر 
)دانشــیار دانشــگاه بوعلی 
ــیرین  ــر ش ــدان(، دکت هم
احمدنیــا )اســتاد دانشــگاه 
عالمــه طباطبایــی(، دکتــر 
ســیمین کاظمی )پزشــک 
و جامعه شــناس(، دکتــر 
منصــور بیرامــی )اســتاد 
تمــام دانشــگاه تبریــز(، 
دکتــر حمیــد پورشــریفی 
ــز(،  )اســتاد دانشــگاه تبری
دکتــر محمــد عبــاس زاده 
دانشــگاه  )دانشــیار 
ــزت اهلل  ــر ع ــز(، دکت تبری
)اســتادیار  احمــدی 
مدنــی  دانشــگاه شــهید 
دکتــر  آذربایجــان(، 
ســید علــی نقــی ایازی)عضــو هیئــت علمــی 
ــه  ــه ارائ ــی( و ... ب ــالم تمدن ــگاه اس پژوهش

مقــاالت خــود پرداختنــد.
انتخــاب  برگزیــده  مقــاالت  پایــان  در 
ــر  ــر نظ ــا ب ــا بن ــدادی از آنه ــده و تع گردی
داوران و کمیتــه علمــی همایــش جهــت 
ــر  چــاپ در مجــالت علمی-پژوهشــی معتب

معرفــی شــدند.

گــزارش خالصــه ای از رونــد اجرایــی همایــش ملــی خانــواده 
و مســائل نوپدیــد در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان : 
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عقد تفاهمنامه توسعه همکاری های دو جانبه با اداره کل 
آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 

ــی ،  ــای علم ــعه همکاریه توس
فرهنگی و پژوهشــی دانشــگاه 
بــا آمــوزش و پــرورش اســتان 
و  بــا صنعــت  ارتبــاط  و  گــروه کارآفرینــی  همــت«  بــه   
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــاوری دانش ــش و فن ــت پژوه ــه معاون جامع
آذربایجــان » جلســه مشــترکی باهــدف  تعامــل ، هــم اندیشــی 
و توســعه مناســبات بیــن اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 

ــا  ــان ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــرقی و دانش ــان ش آذربایج
ــرورش اســتان  ، و جمعــی از  ــوزش و پ ــرکل آم حضــور مدی
مدیــران  آن اداره کل  و رئیــس دانشــگاه ، روســای دانشــکده 
هــا و مدیــران گروههــای آموزشــی  در 11 دیمــاه تشــکیل ، و 
راهکارهــای گســترش تعامــالت علمــی، آموزشــی و فرهنگــی 

ــد. ــی نمودن را بررس
دکتــر  ســیروس اســدیان رئیــس گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط 
بــا صنعــت و جامعــه در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه 
اظهــار داشــت :  بــر اســاس سیاســت هــای دانشــگاه،  همــواره 
در تالشــیم تــا ارتبــاط ســازنده ای بــا صنعــت و ســازمان هــای 
مختلــف داشــته باشــیم  و دعــوت از دکتــر پاشــایی ، مدیــر کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز در همیــن راســتا و  بــا هــدف 
ارتقــاء ســطح همــکاری هــای علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی ، 
اســتفاده همزمــان از قابلیــت هــا و توانمنــدی هــای یکدیگــر، 
ــطح  ــاء س ــترک و ارتق ــی مش ــای پژوهش ــت ه ــش فعالی افزای

مــراودات علمــی صــورت پذیرفــت.
 در ایــن جلســه دکتــر ولــی زاده  رئیــس دانشــگاه ، ابــراز 
ــگاه  ــی، دانش ــراودات علم ــن م ــاز ای ــا آغ ــود ب ــدواری نم امی

ــر  ــاالی همدیگ ــیل ب ــد از پتانس ــرورش بتوانن ــوزش و پ و آم
ــی ،  ــی و پژوهش ــای علم ــت ه ــطح فعالی ــاء س ــت ارتق در جه
ــن  ــی ای ــد و خروج ــت  پیام ــوده  و در نهای ــه نم ــتفاده بهین اس
ــژه  ــه وی ــه ب ــکالت جامع ــل مش ــه ح ــر ب ــالت منج ــه تعام گون

ــردد. ــرورش گ ــوزش و پ ــام آم نظ
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز از گســترش بیــش از 
پیــش  تعامــالت دو جانبــه اســتقبال نموده و گــزارش جامعی از 
موفقیــت هــای آمــوزش و پــرورش اســتان درســه ســال اخیــراز 
جملــه جــذب بیــش از 90 درصــدی نوآمــوزان، پوشــش 
تحصیلــی نزدیــک بــه صــد در صــدی در دوره  ابتدایــی، 
ســه برابــر شــدن جــذب کمــک هــای خیریــن در آمــوزش و 
ــه دوم پــس از اســتان تهــران در کســب  ــروش و کســب رتب پ

ــر داد. ــه هــای تــک و دو رقمــی توســط اســتان خب رتب
دکتــر اســدیان در ارتبــاط بــا تفاهمنامــه منعقــده و  تصمیمــات 

اتخــاذ شــده  نیــز بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود : 
*بــا نظــر مســاعد مدیــر کل آمــوزش و پــرورش ،  مقــرر شــد 
ــه  ــی ب ــوم تربیت ــروه عل ــی گ ــات علم ــای هی ــر از اعض دو نف
ــرورش  ــوزش و پ ــات اداره کل آم ــورای تحقیق ــت ش عضوی

ــد. درآین
*بــا قــول مســاعد مدیر کل ، مقرر شــد موانــع اداری کارورزی 
و  پــروژه هــای تحقیقاتــی دانشــجویان ایــن دانشــگاه ، در 

آمــوزش و پــرورش برطــرف گــردد.
*مقــرر شــد از ظرفیــت اســتادان دانشــگاه جهــت تدریــس در 

دوره هــای ضمــن خدمــت معلمــان اســتفاده گــردد.
ــی زاده  ــر ول ــنهاد دکت ــا پیش ــه ب ــن جلس ــت  در ای ــی اس گفتن
،  مقــرر شــد همایــش مشــترکی تحــت عنــوان »حقــوق 
شــهروندی ، وظایــف دانشــگاه و آمــوزش و پــرورش« بــا اداره 
ــردد. ــرا گ ــزی و اج ــه ری ــک ، برنام ــده نزدی ــتان در آین کل اس
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بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای علمی و 
پژوهشی دانشگاه با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

طبیعی استان آذربایجان 
بــه همــت گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه، 
ــع طبیعــی  ــران و مســئوالن مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و مناب مدی
اســتان بــا حضــور در دانشــگاه بــا اعضــای هیــات علمــی دانشــکده  
کشــاورزی و گــروه عمــران بــه بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون 
ــد. ــی پرداختن ــی و پژوهش ــالت علم ــترش تعام ــای گس راهکاره

در ایــن جلســه دکتــر عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
ــگاه  ــای دانش ــدی ه ــی توانمن ــه معرف ــان ، ب ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــکده  ــای دانش ــژه توانمندیه ــه ِوی ــط ب ــای کاری مرتب ــوزه ه در ح
کشــاورزی  و گــروه عمــران پرداخــت و از عــزم جــدی دانشــگاه 
ــر داد. ــا آن مرکــز خب جهــت همــکاری هــای علمــی و پژوهشــی ب

دکتــر لطفعلــی زاده رئیــس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان نیــز 
ــراز خرســندی از حضــور در دانشــگاه ، از  درایــن جلســه ضمــن اب
آمادگــی مجموعــه تحــت مدیریــت خــود بــرای توســعه همــکاری 

هــای همــه جانبــه خبــر داد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن جلســه عــالوه بــر دکتــر رهنمــون 
، معــاون پژوهشــی مرکــز، دکتــر نجیــب زاده رئیــس بخــش 
جنــگل هــا و مراتع،دکتــر علیرضــا فانــی رئیــس بخــش تحقیقــات 
ــی و  ــات فن ــش تحقیق ــس بخ ــادل زاده رئی ــر ع ــی، دکت ــوم دام عل
مهندســی،دکتر بایبــوردی رئیــس بخــش تحقیقــات خــاک و آب، 
ــر  ــور رئیــس بخــش تحقیقــات زراعــی و باغــی، دکت ــر دژم پ دکت

ــم  ــاه پزشــکی و ســرکار خان شــیردل رئیــس بخــش تحقیقــات گی
ــال  ــس بخــش تجــاری ســازی و انتق ــدس حاجــی حســنی رئی مهن
ــا و  ــه نظــرات خــود در راســتای همکاریه ــه نکت ــه ارائ ــاوری ، ب فن

ــد. ــن پرداختن ــی مابی تعامــالت ف

ــت  ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــروه کارآفرین ــس گ ــدیان رئی ــر اس دکت
ــن  ــت : ای ــی دانشــگاه  گف ــط عموم ــا رواب ــه ب دانشــگاه در مصاحب
ــگاه  ــی دانش ــی پژوهش ــالت علم ــعه تعام ــتای توس ــه  در راس جلس
ــه  ــا ســازمان هــا و صنایــع برگــزار گردیــد و خوشــبختانه منجــر ب ب
اتخــاذ تصمیمــات بســیار خوبــی شــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه 

ــر اشــاره نمــود: مــوارد زی
1.ارائــه عرصــه هــای تحقیقاتــی مناســب بــه پژوهشــگران دانشــگاه 

جهــت اجــرای طــرح هــای تحقیقاتــی
2.همــکاری مشــترک در زمینــه برگــزاری دوره هــای مهــارت 

کارورزی و  آمــوزی 
3.اجرای مشترک پروژه های تحقیقاتی
4.تولید مشترک آثار علمی و ترویجی

5.برگزاری همایش های مشترک علمی
6.تولیدات مشترک محصوالت مشترک دانش بنیان

7.تبادل مدرس در دوره های آموزشی
ــت  ــد جه ــرر ش ــت مق ــزود : در نهای ــه اف ــدیان در ادام ــر اس دکت
اجــرای هــر چــه بهتــر مــوارد مــورد توافــق ، نشســت هــای تخصصی 
مشــترک در دســتور کار قــرار گیــرد و در آینــده ای نزدیــک نیــز 

تفاهــم نامــه همــکاری بــه امضــا طرفیــن برســد.
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امضای تفاهمنامه همکاری آموزشي ـ  پژوهشي و فناوری 
بین پژوهشگاه نیرو و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  

طــی نشســت مشــترکی بیــن پژوهشــگاه نیــرو  و دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــه  ــاوری ب ــی و فن ــی- پژوهش ــکاری آموزش ــه هم ــان تفاهمنام آذربایج

امضــاء رســید.

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در 
ــن  ــت :ی ــه گف ــن تفاهمنام ــا ای ــاط ب ــی در ارتب ــط عموم ــا رواب ــو ب گفتگ
ــراي گســترش  ــرو ب ــت پژوهشــگاه نی ــه در راســتاي ماموری تفاهــم نام
ــه  ــرژی کشــور و ب ــرق و ان ــد در صنعــت ب ــات منســجم و هدفمن تحقیق
منظــور ارتقــاء روحیــه نشــاط و خودبــاوري متخصصیــن ایــن حــوزه، 
اســتفاده از ظرفیت هــا و توانمندی هــای طرفیــن و تشــریک مســاعی 
ــگاه و  ــی دانش ــات علم ــد اعضــای هی ــات هدفمن ــترش تحقیق ــرای گس ب
افزایــش ســهم پایان نامه هــای کارشناســی ارشــد، رســاله های دکتــری و 
تحقیقــات پژوهشــگران پســادکتری در توســعه دانــش و فنــاوری مــورد 

ــاز صنعــت بــرق کشــور، منعقــد شــده اســت . نی
درایــن نشســت دو جانبــه ، رئیــس دانشــگاه ، ضمــن برشــمردن پتانســیل 
هــا و توانمندیهــای دانشــگاه در حــوزه هــای مختلــف ، خصوصــا انرژی 
، وجــود پژوهشــکده مطالعــات کاربــردی سیســتم هــای قــدرت و انتخاب 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذزبایجــان بعنــوان کانــون انــرژی منطقــه ویــژه 
علــم و فنــاوری ربــع رشــیدی تبریــز را از مزیــت هــای ایــن دانشــگاه 
برشــمرد و تفاهــم نامــه حاضــر را گامــی در جهــت کاربــردی نمــودن 
تحقیقــات و فعالیــت هــای پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی عنــوان نمــود.

ــرو  ــگاه نی ــس پژوهش ــی زاده رئی ــر قاض ــزود : دکت ــی اف ــر عجم دکت
بــه تشــریح تســهیات و حمایــت هــای آن پژوهشــگاه از فعالیــت هــای 
پژوهشــی و کاربــردی اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان تحصیــات 

تکمیلــی کــه در راســتای اولویــت هــای پژوهشــگاه باشــند پرداخــت.
بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه، پژوهشــگاه نیــرو در راســتای حمایــت 
ــز  ــی و نی ــات تکمیل ــجویان تحصی ــاله های دانش ــا و رس از پایان نامه ه
پژوهشــگران پســادکتری، اعطــای فرصت هــای مطالعاتــی بــه اعضــای 
هیــات علمــی، اعطــای کرســی های تخصصــی و دعــوت بــه همــکاری 
ــورد  ــای م ــت ه ــا و اولوی ــه ه ــته در زمین ــی وابس ــای هیأت علم اعض

تأکیــد پژوهشــگاه اهتمــام مــی ورزد.
عجمــی ، درادامــه دربــاره مفــاد تعهــدات طرفیــن نیــز گفــت : براســاس 
ایــن تفاهــم نامــه دانشــگاه متعهــد می شــود فعالیــت هــای پژوهشــی 

و تحقیقاتــی اعضــای هیــات علمــی و موضــوع پایــان نامــه هــای 
کارشناســی ارشــد و رســاله هاي دکتــری دانشــجویاِن عاقمنــد بــه 
ــه  ــه گون ــه را ب ــم نام ــن تفاه ــده در ای ــرح ش ــهیات ط ــتفاده از تس اس
ای برنامــه ریــزي نمایــد کــه در ارتبــاط بــا اولویــت هــاي تحقیقاتــي و 
ــر  ــوارد دیگ ــه م ــند. وی از جمل ــگاه باش ــي پژوهش ــای پژوهش طرح ه

ــود : ــان نم ــر بی ــه شــرح زی ــه را ب ــم نام ــن تفاه ــده در ای مطــرح ش
•  بــا توجــه بــه انتخــاب دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بعنــوان 
کانــون انــرژی در منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری ربــع رشــیدی تبریــز، 
دانشــگاه و پژوهشــگاه در کمیتــه راهبــری و تدویــن اساســنامه و برنامــه 
راهبــردی کانــون انــرژی منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری ربــع رشــیدی 

همــکاری خواهنــد نمــود.
•  بــا عنایــت بــه راه انــدازی پژوهشــکده مطالعــات کاربردی سیســتمهای 
قــدرت توســط دانشــگاه و بــا توجــه بــه تعامــات بیــن المللــی دانشــگاه بــا 
کشــورهای همســایه از جملــه ترکیــه، جمهــوری آذربایجــان، عــراق و 
ــی و  ــه ای، مل ... پژوهشــگاه و دانشــگاه در اجــرای پروژه هــای منطق

بیــن المللــی همــکاری می نماینــد.
•  بــا توجــه بــه مبادلــه تفاهــم نامــه همــکاری فــی مابیــن وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و وزارت نیــرو در خصــوص راه انــدازی مراکــز 
رشــد تخصصــی ، پژوهشــگاه از مرکــز رشــد فنــاوری هــای پیشــرفته 
دانشــگاه در حــوزه انــرژی و محیــط زیســت حمایــت و همــکاری هــای 
ــرکت  ــاز ش ــورد نی ــاوره ای م ــات مش ــه خدم ــوص ارائ الزم در خص
ــاور مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه را خواهــد  هــا و واحــد هــای فن

داشــت.
•  پژوهشــگاه از راه انــدازی آزمایشــگاه های مرجــع در حوزه انرژیهای 
ــی  ــت م ــوان حمای ــد ت ــگاه در ح ــرژی دانش ــون ان ــر در کان ــد پذی تجدی

نمایــد.

 در ایــن جلســه ، دکتــر قــره پتیــان معاون پژوهش و فناوری پژوهشــگاه 
ــه  ــز ب ــرو نی ــگاه نی ــد پژوهش ــز رش ــر مرک ــف مدی ــر لطی ــرو و دکت نی
تشــریح حمایــت هــای پژوهشــگاه از فعالیــت هــای پژوهشــی هدفمنــد و 

شــرکت هــای فنــاور در حــوزه انــرژی پرداختنــد.
گفتنــی اســت :  اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلی 
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در خصــوص شــیوه نامــه های تســهیات 
و حمایــت هــای پژوهشــگاه مــی تواننــد بــه وب ســایت پژوهشــگاه بخــش 

معاونــت پژوهشــی مراجعــه نمایند )آدرس وب ســایت:
 http://www.nri.ac.ir/facilities-supports).
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افتتاح مرکز رشد فناوریهای پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

در آســتانه دهــه مبارکــه فجــر؛ مرکزرشــد فناوریهــای پیشــرفته 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز یکشــنبه 10 بهمــن 1395 
طــی مراســمی بــا حضــور رئیــس و مســئولین  پــارک علــم و فنــاوری 
ــگاه  ــران دانش ــی از مدی ــس و جمع ــرقی ،  رئی ــان ش ــتان آذربایج اس

ــد . ــاح گردی ــان،  افتت ــی آذربایج ــهید مدن ش

 دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ، 
درجلســه ای کــه بــه مناســبت افتتــاح مرکزرشــد فناوریهــای پیشــرفته 
ــن دانشــگاه برگزارشــد ؛ طــی ســخنانی گفــت  ــز ای در پردیــس تبری
: هــدف از راه انــدازی مراکــز رشــد فناوریهــای  پیشــرفته همانــا 
کاربــردی کــردن پژوهشــها و گــره زدن تولیــد علــم بــه تولیــد ثــروت 
اســت و امیدواریــم بتوانیــم بــا عنایــت بــه پتانســیل بــاالی ایــن دانشــگاه 
، بــا افتتــاح ایــن مرکــز مهــم و اســتقرار شــرکتهای دانــش بنیــان درآن 
ــام معظــم  ســهم خــود را در عمــل بــه فرمایشــات و تاکیــدات مق

رهبــری در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی  ادا کنیــم.

ــم و  ــارک عل ــس پ ــض رئی ــر پورفی ــور ، دکت ــه مذک ــه جلس در ادام
فنــاوری اســتان آذربایجــان شــرقی ، در ســخنانی ایجــاد ارتبــاط بیــن 
صنایــع، مؤسســات دولتــي، دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــي را در 
ــی  ــکار اصل ــت : راه ــت و گف ــی دانس ــور الزام ــعه کش ــت توس جه
خــروج از اقتصــاد تــک محصولــی ، همانــا بهــا دادن بــه پژوهشــهای 
ــد. ــان میباش ــش بنی ــرکتهای دان ــه از ش ــه جانب ــت هم ــردی و حمای کارب

ــان در  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه درخصــوص افتتــاح مرکــز فــوق 
گفــت :دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در راســتای تحقــق اهــداف 
دانشــگاه کارآفریــن در طــی ســالهای اخیــر اقــدام به ایجاد زیرســاخت 
ــن  ــه ای ــت. از جمل ــوده اس ــن نم ــگاه کارآفری ــرای دانش ــای الزم ب ه

زیرســاخت هــا مــی تــوان بــه اقدامــات الزم بــرای گســترش تعامــالت 
برگــزاری  طریــق  از  جامعــه  و  صنایــع  بــا  ارتبــاط  برقــراری  و 
کلینیــک  انــدازی  راه  هــا،  نامــه  تفاهــم  عقــد  و  جلســات 
هــای تخصصــی، پژوهشــکده هــای تقاضــا محــور )پژوهشــکده 
ســالمت روانــی اجتماعــی و پژوهشــکده مطالعــات کاربــردی سیســتم 
هــای قــدرت( و دفتــر مالکیــت فکــری اشــاره نمــود. مراکــز رشــد و 
ــوده  ــان ب ــه شــرکت هــای دانــش بنی ــوان دروازه ورود ب ــوآوری بعن ن
ــی  ــن م ــگاه کارآفری ــق دانش ــم در تحق ــاختهای مه ــی از زیرس و یک
باشــد. براســاس پیگیــری هــای انجــام گرفتــه مرکــز رشــد فناوریهــای 
پیشــرفته دانشــگاه بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان شــروع 

بــه فعالیــت نمــود.
ــی  ــه انتخــاب دانشــگاه شــهید مدن ــا توجــه ب ــزود :ب ــر عجمــی اف دکت
آذربایجــان بعنــوان کانــون انــرژی منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری ربــع 
ــردن  ــی ک ــرا و تخصص ــت گ ــتای ماموری ــز و  در راس ــیدی تبری رش
فعالیتهــا و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع انــرژی و محیــط زیســت و 
نیازهــای منطقــه و کشــور بــه محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان در 
ایــن زمینــه، مرکــز رشــد فناوریهــای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 
تمرکــز اصلــی خــود را معطــوف بــه حــوزه انــرژی و محیــط زیســت 
نمــوده و بعنــوان مرکــز رشــد تخصصــی در حــوزه انــرژی و محیــط 
زیســت پذیــرای طرحهــا وایــده هــای خالقانــه و واحدهــای فنــاور در 

ایــن زمینــه تخصصــی مــی باشــد.
دکتــر عجمــی اهــداف دانشــگاه از راه انــدازی مرکــز رشــد را بشــرح 

زیــر اعــالم نمــود:
- بستر سازي جهت تجاري کردن دستاوردهاي تحقیقاتي

- ایجــاد زمینــه کار آفرینــي، حمایــت از نــوآوري و خالقیــت نیروهاي 
محقــق جوان

- کمک به توسعه اقتصادي کشور مبتني بر فناوري

- ایجــاد فضــاي الزم جهــت گســترش و رشــد SME دانــش مــدار و 
فنــا ور فعــال در زمینــه هــاي فنــاوري

ــه منظــور ایجــاد فرصتهــاي شــغلي مناســب جهــت  -  بســتر ســازي ب
جــذب کارآفرینــان و دانــش آموختــگان دانشــگاهي در زمینــه هــاي 
فنــاوري - تولیــد و توســعه محصــوالت و فراینــد هــاي فنــاوري قابــل 

عرضــه بــه بــازار
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مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری 
در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان   

39

مدیــر کل تربیــت بدنــی وزارت علــوم ، تحقیقــات 
منظــور  بــه  مهرمــاه   7 چهارشــنبه  روز   ، فنــاوری  و 
شــرکت در دومیــن همایــش ملــی علــوم کاربــردی 
ورزش و تندرســتی و حضــور در جلســه شــورای عالــی 
ورزشــی در  دانشــگاه شــهید مدنــی اذربایجــان  حضــور 
ــن  ــه اماک ــات و کلی ــی از امکان ــر پورکیان ــت. دکت یاف
ــای  ــالن ه ــم از س ــی اع ــت بدن ــت تربی ــی مدیری ورزش
ــد  ــجویی بازدی ــای دانش ــگاه ه ــتخر و خواب ورزشی،اس

ــود . نم

پورکیانــی ســپس در جلســه شــورای عالــی ورزش 
ــوالت و  ــخنانی تح ــی س ــه و ط ــور یافت ــگاه حض دانش
پیشــرفت هــای اخیــر در حــوزه تربیــت بدنــی دانشــگاه  

ــد  ــش خوان ــت بخ ــوب و رضای ــیار مطل رابس
وی در ادامــه بــه جایــگاه کســب شــده ایــن دانشــگاه در 
ــاد هــای  ــاد ورزشــی اشــاره کــرد و گفــت :  المپی المپی
ورزشــی فرهنگــی نمــاد توانمنــدی هــای یــک دانشــگاه 
مــی باشــد لــذا کســب جایــگاه و رتبــه مناســب دانشــگاه 
شــهید مدنــی اذربایجــان در المپیــاد ورزشــی اخیــر کــه 
ــل تقدیــر  ــه میزبانــی دانشــگاه مشــهد برگــزار شــد قاب ب
ــن خصــوص جــا دارد از زحمــات همــه  اســت و در ای
مســئولین دانشــگاه ، خصوصــا مدیــر تربیــت بدنــی ایــن 

دانشــگاه تقدیــر و تشــکر کنیــم . 

گفتنــی اســت در ادامــه ایــن جلســه ، مدیــر کل تربیــت 
ــه  ــاوری نســبت ب ــات و فن ــوم ، تحقیق ــی وزارت عل بدن
ــز چمــن  تعویــض کــف پــوش ســالن شــماره 2 ، تجهی
مصنوعــی خوابگاههــا و ایجــاد ســالن ورزشــی زود 

ــاعدت داد . ــول مس ــدی ، ق ــگاه المه ــازده خواب ب

در پایــان این مراســم از دانشــجوی قهرمان مــدال  اور در 
ســیزدهمین المپیــاد ورزشــی  دانشــگاهها و کارشناســان 
مدیریــت تربیــت بدنــی دانشــگاه بــا حضــور دکتــر 
پورکیانــی و دکتــر ولــی زاده ، رئیــس دانشــگاه تقدیــر 

بعمــل آمــد.
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دکتر علی مهرور، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر محمد احمدآبادی، معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر میر یوسف هاشمی، سرپرست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
آقای اسفندیار گلزار، مدیر اداری دانشگاه

دکتر رحیم یوسفی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه
دکتر سیروس اسدیان، رئیس کارآفرینی وارتباط با صنعت دانشگاه

دکتر عزیز هدایتی خوشمهر، سرپرست امور دانشجویان دانشگاه
دکتر مهدی بشیری، مدیر تربیت بدنی دانشگاه

دکتر محمد کریمی، مدیر برنامه و بودجه دانشگاه
دکتر پیمان یارمحمد زاده، رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه

خانم دکتر صادقی، رئیس جدید هیات عامل مرکز نیکوکاری دانشگاه
دکتر بهزاد شالچی، مشاور رفاهی رئیس و دبیر شورای رفاهی دانشگاه

دکتر محمد کریمی، نماینده وزارت بر تشکل های اسالمی دانشگاه
آقای سیدصادق جوادیان، مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

آقای اکبر فایدئی، دبیر شورای انضباتی بدوی دانشجویان دانشگاه
دکتر رامین حبیبی، عضو کارگروه موسیقی دانشگاه

دکتر محمد المکچی، سرپرست استعدادهای درخشان دانشگاه



بهمن ماه 95  شامره پنجم

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه الترونیکی       
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ــی  ــروه آموزش ــی گ ــات علم ــو هی ــادر چاپارزاده،عض دکترن
ــتادی ــه اس ــیاری ب ــی دانش ــه علم ــی از مرتب ــت شناس زیس

ــأت علمی گــروه  ــر فاطمــه محمــودی کــردی عضــو هی ــم دکت خان
آموزشــی زیســت شناســی از مرتبــه علمــی اســتادیاری بــه دانشــیاری

ــی  ــروه آموزش ــی گ ــات علم ــو هی ــود، عض ــر پورمحم ــر جعف دکت
ــیاری ــه دانش ــتادیاری ب ــی اس ــه علم ــردی از مرتب ــی کارب ریاض

دکتــر علیرضــا راســتکارابراهیم زاده، عضــو هیــات علمــی گــروه آموزشــی 
فیزیــک اتمــی و مولکولــی از مرتبــه علمــی اســتادیاری بــه دانشــیاری
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دکترمیــر یوســف هاشــمی،عضو هیــات علمــی گروه آموزشــی 
مهندســی مکانیــک از مرتبــه علمــی اســتادیاری بــه  دانشــیاری

ــات علمــی گــروه آموزشــی زیســت  ــگ، عضــو هی ــر محمــد پاژن دکت
ــیاری ــه دانش ــه علمــی اســتادیاری ب ــی  از مرتب شناســی ســلولی و مولکول

روابــط عمومــی دانشــگاه ارتقــای مســرت بخــش همــکاران محتــرم را به 
جامعــه دانشــگاهی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تبریــک میگوید .
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عرض تسلیت

روابــط عمومــی دانشــگاه، بــه همــکاران محترمــی کــه در طول ســالجاری 
عزیــزی از جمــع خانــواده پرمهرشــان را از دســت داده انــد تســلیت عرض 
ــواده  ــزان و خان ــرای آن عزی ــان ب ــزرگ و مهرب ــد ب ــوده و از خداون نم

گرانقدرشــان ســالمتی روز افــزون آرزومنــد اســت.
 

جناب آقای مهندس حسن نوذری
جناب آقای دکتر جعفر امجدی
جناب آقای عافیت حسین زاده
جناب آقای دکتر قاسم صمدی
سرکار خانم دکتر سپیده مالک

جناب آقای محسن سیف
جناب آقای ابوالفضل محمدپور

جناب آقای دکتر نادر چاپارزاده
سرکار خانم ژیال فرین نیا

سرکار خانم دکتر خوئیلر
جناب آقای محمد سلیم پور

جناب آقای دکتر علی بجروانی
جناب آقای حمید شایقی
جناب آقای جواد ناصری

سرکار خانم رسمی
جناب آقای ولی اهلل حامی

جناب آقای دکتر امیر مقدم متقی
جناب آقای جحه االسالم حسین نقدی

جناب آقای فرهاد عبداللهی
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تشریح بخشی از دستاوردهای اجرایی دانشگاه در حوزه مدیریت سبز و شرکت دانشگاه در نمایشگاه 

دستاوردهای اجرایی دانشگاهها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز  

ــاون اداری  ــا مع ــط عمومــی دانشــگاه ب ــه رواب مصاحب
و مالــی در خصــوص شــرکت فعــال دانشــگاه در 
اولیــن نمایشــگاه  دســتاوردهای اجرایــی دانشــگاهها، 
ــم و  ــای عل ــی و پارکه ــی، پژوهش ــات آموزش موسس

ــبز ــت س ــوزه مدیری ــاوری در ح فن

ــتاوردهای   ــریح دس ــا تش ــه ای ، ب ــی مصاحب ــی  ط ــر رضوان  دکت
در  شــرکت  ســبزو  مدیریــت  حــوزه  در  دانشــگاه   اجرایــی  

نمایشــگاه مربوطــه گفــت :
ــات  ــگاهها، موسس ــی دانش ــتاوردهای اجرای ــگاه دس ــن نمایش اولی
آموزشــی، پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری در حــوزه 
ــل  ــن 1395 در مح ــت 19 بهم ــخ 16 لغای ــبز از تاری ــت س مدیری
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا حضــور دانشــگاههای فعــال در حــوزه 

ــد. ــزار ش ــت برگ ــبز فعالی ــت س مدیری
وی درخصــوص بحــث مدیریــت ســبز و طرحهــا و پــروژه هــای 

ارائــه شــده توســط  دانشــگاه گفــت :
موسســات  دانشــگاهها،  اجرایــی  دســتاوردهای  نمایشــگاه  در 
آموزشــی، پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری در حــوزه 
ــا حضــور 28 موسســه آمــوزش و پژوهشــی  مدیریــت ســبز کــه ب
برتــر انتخابــی در حــوزه مدیریــت ســبز برگــزار گردیــد ، دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان بــا 5 دســتاورد زیــر کــه موجــب توجــه 
ــود : ــرکت نم ــود ، ش ــه ب ــرار گرفت ــرم ق ــدگان محت ــژه بازدیدکنن وی

1-  تصفیه خانه فاضالب
2- ریل باس اختصاصی

 3- انرژی های نو، سلول خورشیدی
 4- انرژی های نو، توربین بادی

 5- ممیزی انرژی
ــبز  ــت س ــم در مدیری ــروژه مه ــا 2 پ ــاط ب ــی در ارتب ــر رضوان دکت
بــه ریــل بــاس دانشــگاه  و تصفیــه خانــه پیشــرفته اشــاره نمــوده و 

گفــت :
بــا توجــه بــه بعــد مســافت پردیــس اصلــی دانشــگاه از شــهر تبریــز 
ــان  ــه دانشــجویان، اعضــای هیئــت علمــی و کارکن ــردد روزان و ت

ــده  ــی، مشــکالت عدی ــس اصل ــه پردی ــز ب دانشــگاه از مســیر تبری
حمــل و نقــل جــاده ای شــامل آلودگــی محیــط زیســت، مصــرف 
ــود  ــاده ای وج ــرات ج ــی، خط ــی صوت ــتر، آلودگ ــوخت بیش س
داشــته و لــذا تدابیــر مســئولین اســتانی و دانشــگاه منجــر بــه 
ــن  ــد. بنابری ــگاه گردی ــی دانش ــار اختصاص ــیر قط ــاص مس اختص
ــی و در  ــان جابجائ ــاک باعــث کاهــش زم اســتفاده از ســوخت پ
ــاده ای و  ــک ج ــش ترافی ــان، کاه ــی در زم ــه جوئ ــه صرف نتیج
ــاس در  کاهــش آالیندگــی گردیــده اســت. رام دوم ایــن ریــل ب
اردیبهشــت مــاه 95 بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. هم اینــک نیز 
ایــن سیســتم روزانــه در حــدود 700 نفــر از دانشــجویان، اعضــای 
هیئــت علمــی وکارکنــان دانشــگاه را بیــن تبریــز و پردیــس اصلــی 

دانشــگاه جابجــا مــی نمایــد.
رضوانی در ادامه افزود :

ــه  ــه خان ــتم تصفی ــد سیس ــگاه فاق ــد، دانش ــه میدانی ــه ک همانگون
فاضــالب بــود کــه بــا همــت و تــالش همکارانمــان در دفتــر فنــی 
ــرداری  ــه بهــره ب فــاز اول آن در دهــه مبــارک فجــر ســال 1394ب
ــی باشــد. ــه جهــت اجــرا م ــز در دســت مطالع ــاز دوم نی رســیده و ف

ــه دانشــگاه،  ــرداری از خروجــی نهایــی تصفیــه خان ــه ب طبــق نمون
طــی چهــار مرحلــه توســط آزمایشــگاه مــورد تاییــد اســتان 
آذربایجــان شرقی)آزمایشــگاه محیــط آرای زالل( و آزمایشــگاه 
مرجــع آن ســازمان، نمونــه بــرداری انجــام گرفــت و نتایــج مــورد 
تاییــد قــرار گرفــت. )طبــق تاییــد ســازمان محیــط زیســت اســتان 
BOD5 نمونــه خروجــی برابــر 10 میلــی گــرم بــر لیتــر شــد کــه 
 5 BOD طبــق اســتاندارد آییــن نامــه هــای بهداشــتی  محــدوده

ــر لیتــر اســت.( قابــل قبــول کمتــر از 50 میلــی گــرم ب
نمایشــگاه  در  دانشــگاه  شــرکت  درمــورد  رضوانــی  دکتــر 
آموزشــی،  موسســات  دانشــگاهها،  اجرایــی  دســتاوردهای 
پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور در حــوزه مدیریــت 

ســبزو شــخصیتهای کشــوری بازدیــد کننــده نیــز گفــت :
ــیاری از  ــر بس ــه و تقدی ــد و عالق ــورد بازدی ــا م ــگاه م ــه دانش غرف
ــه  ــوان ب ــان مــی ت ــن می ــرار گرفــت کــه از ای ــدگان ق ــد کنن بازدی
حضــور دکتــر نوبخــت معــاون رییــس جمهــور و رئیــس ســازمان 
ــاون  ــکار، مع ــر ابت ــم دکت ــزی کشــور ، خان ــه ری ــت و برنام مدیری
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، آقــای 
ــی  ــی و فرهنگ ــور علم ــعه ام ــاون توس ــدوی مع ــظ مه ــر واع دکت
ــاون  ــد، مع ــر امی ــزی کشــور، دکت ــه ری ــت و برنام ســازمان مدیری
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  منابــع  مدیریــت  و  مالــی  اداری، 
ــر طرحهــای  ــر رخشــانی مهــر، مدیــرکل نظــارت ب ــاوری، دکت فن
عمرانــی وزارت، دکتــر گرائــی نــژاد رئیــس امــور آمــوزش عالــی 
ــواه  از  ــد و نوریخ ــفیعی، کولیون ــدس ش ــان مهن ــازمان و آقای س

ــرد . ــام ب ــرم ســازمان ن مســئولین و کارشناســان محت
گفتنــی اســت دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در اولیــن 
همایــش ملــی دانشــگاه ســبز کــه در تاریــخ 4و5 اســفند ســالجاری 
ــال  ــور فع ــد، بط ــد ش ــزار خواه ــارس برگ ــج ف ــگاه خلی در دانش

ــد . ــرکت میکن ش
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حضور دکتر محمد نوبخت در غرفه دانشگاه در اولین نمایشگاه  دستاوردهای  اجرایی  
دانشگاهها ، موسسات آموزشی ، پژوهشی  و پارکهای علم و فناوری  در حوزه مدیریت سبز 

تجلیل هیات رئیسه  از ایثارگران دانشگاه در دهه فجر 95

اجرایــی   دســتاوردهای   نمایشــگاه   اولیــن 
دانشــگاهها ، موسســات آموزشــی ، پژوهشــی  و 
ــت  ــوزه مدیری ــاوری  در ح ــم و فن ــای عل پارکه
ســبز 19  بهمــن 95 در ســازمان برنامــه و بودجــه  
بــا حضــور شــرکتها و موسســات و دانشــگاههای  
ــان داد . ــود پای ــکار خ ــبز ب ــت س ــال در مدیری فع

دکتــر محمدباقــر نوبخــت معــاون رییــس جمهــور 
برنامــه ریــزی  و  رئیــس ســازمان مدیریــت  و 
کشــوربهمراه معاونیــن ایــن ســازمان ، در آخریــن 
روز ایــن نمایشــگاه  در غرفــه دانشــگاه شــهید 

ــت. ــور یاف ــان حض ــی آذربایج مدن
ــا  ــنایی ب ــن آش ــت ،  ضم ــد ،  نوبخ ــن بازدی درای

ــروژه هــای ایــن دانشــگاه  خصوصــا   طرحهــا و پ
ــات  ــه  و ....  از اقدام ــه خان ــاس  ،  تصفی ــل ب ری
انجــام شــده درحــوزه مدیریــت ســبز در ایــن 

ــود . ــکر نم ــر و تش ــگاه تقدی دانش

همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر 1395  هیــات رئیســه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان بــه منظور 
ــا حضــور در محــل کار  3 نفــر از همــکاران  گرامیداشــت مقــام شــامخ شــهدا و ایثارگــران ب
کارمنــد ایثارگــر و از خانــواده هــای معظــم شــهدا ، از ایثــار و جانبــازی ایــن عزیــزان ، تجلیــل 

و تکریــم نمــود .

46



بهمن ماه 95  شامره پنجم

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه الترونیکی       

نشست مدیران منابع انسانی و پشتیبانی منطقه 3 دانشگاه های کشور به میزبانی 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دیدار رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و جمعی از مدیران از 

آسایشگاه جانبازان فجر تبریز
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دیدار هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده ها

گــزارش تصویــری از نشســت هیــات رئیســه 
ــات علمــی دانشــکده هــا ــا اعضــای هی دانشــگاه ب
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دیدار هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده ها

گــزارش تصویــری از نشســت هیــات رئیســه 
ــات علمــی دانشــکده هــا ــا اعضــای هی دانشــگاه ب
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مسابقات فوتسال کارکنان به مناسبت دهه مبارک فجر95

بــا تــالش تربیــت بدنــی و معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه، مســابقات فوتســال کارکنــان 
بــرادر بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر در بهمــن 1395بــا شــرکت 5 تیــم) 
ــه مــدت 5روز  و  ــام، هیــات علمــی و انتظامات(ب تاسیســات، نهــاد رهبــری، شــهید گمن
بــه صــورت دوره ای در ســالن شــماره یــک برگــزار گردیــد. کــه در نهایــت تیــم هــای 
شــهید گمنــام مقــام اول،  هیــأت  علمــی مقــام دوم و انتظامــات مقــام ســوم 

را کســب کردنــد.
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اولین نمایشگاه  دستاوردهای  اجرایی  دانشگاهها ، موسسات آموزشی ، پژوهشی  و پارکهای 
علم و فناوری  در حوزه مدیریت سبز

اولیــن نمایشــگاه  دســتاوردهای  اجرایــی  دانشــگاهها ، موسســات آموزشــی ، پژوهشــی  و پارکهــای علــم و فنــاوری  در حــوزه 
مدیریــت ســبز  از 16 بهمــن 95 در ســازمان برنامــه و بودجــه  بــا حضــور شــرکتها و موسســات و دانشــگاههای  فعــال در مدیریــت 

ســبز افتتــاح و آغــاز بــکار نمــود .
گفتنــی اســت  از میهمانــان شــاخص  بازدیــد کننــده از غرفــه فعــال  دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  میتــوان بــه  حضورخانــم 
دکتــر ابتــکار ،  معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت از  محیــط زیســت ،  آقــای  دکتــر واعــظ مهــدوی  معــاون 
ســازمان برنامــه و بودجــه  کشــور، دکتــر امیــد،  معــاون اداری و مالــی وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری ، دکتــر رخشــانی مهر، 
مدیــرکل طرحهــای عمرانــی وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری ، گرائــی نــژاد مســئول امــور آمــوزش ســازمان برنامــه و بودجــه 

کشــور و آقایــان کولیونــد و نوریخــواه  از کارشناســان برجســته ایــن ســازمان نــام بــرد .
این نمایشگاه تا 19 بهمن ماه در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار گردید .
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