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سخن سردبیر.......
در بهــار قــرآن، مــاه مبــارک رمضــان بســر مــی بریــم، ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات همــه 

شــما عزیــزان از درگاه باریتعالــی، امیدواریــم توفیــق بهــره منــدی از فیوضــات ایــن مــاه مبــارک برایمــان 

ــان در  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش ــط عموم ــری رواب ــریه خب ــماره نش ــن ش ــود.  اولی ــل ش حاص

ســال 97 راپیــش رو داریــد، تــاش همــکاران شــما در روابــط عمومــی دانشــگاه، اطــاع رســانی مطلــوب 

و ســریع پیشــرفتهای عرصــه علــم و فنــاوری و رشــد مولفــه هــای فرهنگــی، آموزشــی، پژوهشــی اســت.

در ایــن راســتا دســت همــگان را بــه گرمــی میفشــاریم و بســی باعــث مســرت و خوشــحالی فــراوان خواهد 

ــیم. ــان باش ــگاهیان پرافتخارم ــای دانش ــار موفقیته ــا و اخب ــده رویداده ــس کنن ــواره منعک ــا هم ــود ت ب

مجید فتاح زاده / مدیر روابط عمومی دانشگاه 
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با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
دکتر حسن ولی زاده، در سمت ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ابقا شد

فنــاوری؛ و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  حکــم  بــا 

ریاســت  ســمت  در  زاده،  ولــی  حســن  دکتــر 

شــد. ابقــا  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه 

 دکتر منصور غالمی، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در 

حکمی دکتر حسن ولی زاده را به مدت چهار سال در 

سمت ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ابقا کرد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکترحسن ولی زاده

با سالم،

ضمــن قدردانــی وتشــکراز زحمــات ارزنــده تــان و بــه اســتناد تبصــره 
نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاهها و موسســات  1 مــاده 4 آئیــن 
ــال در  ــار س ــدت چه ــرای م ــاوری ب ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال آم
ســمت رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، ابقــاء مــی شــوید.

اهــداف،  براســاس  و  جنابعالــی  اهتمــام  و  ســعی  بــا  امیــدوارم 
شــورای  مجلــس  بــه  شــده  تقدیــم  هــای  برنامــه  و  سیاســتها 

اســامی و بهــره منــدی از تجربــه هــای مفیــد اســتادان، محققــان 
ــرم وجلــب مشــارکت دانشــگاهیان و دانشــجویان  و کارشناســان محت
عزیــز عزیــز و همفکــری بــا ســایر مســئوالن دانشــگاهی بــرای 
ــد. ــری برداری ــای موث ــور گامه ــی کش ــوزش عال ــام آم ــای نظ اعت

ــد و  ــرو امی ــت تدبی ــی دول ــت منشــور اخاق ــا رعای ــی رود ب انتظــار م
حفــظ بیــت المــال و اعمــال سیاســتهای موثرصرفــه جویــی در هزینــه 
هــا، پرهیــز از تجمــل گرایــی، تقویــت نظــم و انضبــاط و قانونمنــدی 
ــه  ــا اتــکال ب و ارتقــای علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی آن دانشــگاه وب
ــه کار بریــد. خداونــد متعــال نهایــت کوشــش و اهتمــام خویــش را ب

                                                       منصورغالمی

                                        وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
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نشســت معاونین پژوهش و فنــاوری و مدیران 
روابــط بیــن الملل دانشــگاههای منطقه ســه 
کشــور در روز دوشــنبه دهــم اردیبهشــت، به 
میزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی اذربایجان 
بــا حضــور مدیــر کل دفتــر سیاســت گذاری 
ــی وزارت  ــور پژوهش ــزی ام ــه ری و برنام
ــد. ــزار ش ــاوری برگ ــات و فن ــوم, تحقیق عل

ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده ریی ــن ول ــر حس دکت
آذربایجــان طــی ســخنانی بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
ــات  ــن جلس ــت: ای ــات گف ــن جلس ــزاری ای ــزوم برگ ول
دانشــگاههای  بیــن  در  تجربیــات  تبــادل  حیــث  از 
گــردد  ســعی  و  باشــد  مــی  مفیــد  بســیار  منطقــه 
ــوند. ــی ش ــات اجرای ــده در جلس ــاذ ش ــات اتخ تصمیم

در ادامــه، دکتر محســن شــریفی، مدیــر کل دفتر سیاســت 
ــوم,  ــور پژوهشــی وزارت عل ــزی ام ــه ری گــذاری و برنام
تحقیقــات و فنــاوری بــه سیاســت هــا و برنامه هــای وزارت 
ــوده و  ــاره نم ــری اش ــدی گ ــش تص ــوص کاه در خص
بیــان کــرد کــه وظیفــه وزارت مشــخص نمــودن اهــداف 

ــت و  ــاوری اس ــی و فن ــف پژوهش ــای مختل ــوزه ه در ح
ــط  ــتی توس ــداف بایس ــن اه ــه ای ــیدن ب ــی رس چگونگ
دانشــگاهها برنامــه ریــزی و اجرایــی گــردد. وی بــا ذکــر 
ایــن مطلــب کــه بایــد بــه ســمت ماموریــت گــرا کــردن 
دانشــگاهها حرکــت نماییــم، افــزود: بــرای هدفمنــد 
کــردن فعالیــت هــای پژوهشــی, دانشــگاه هــا  بایداولویت 
نماینــد. تدویــن  را  خــود  بــرای  پژوهشــی  هــای 

ــوه  ــوع نح ــا موض ــه ب ــه ک ــن جلس ــت در ای ــی اس گفتن
ــط  ــوزه رواب ــه در ح ــه س ــگاههای منطق ــالت دانش تعام
ــان پژوهــش  ــک از معاون ــت، هری ــه یاف ــل ادام ــن المل بی
ــات انجــام  ــات و اقدام ــه تجربی ــاوری دانشــگاه هــا ب و فن
ــذب  ــی, ج ــجوی خارج ــذب دانش ــوزه ج ــه در ح گرفت
ــی  ــای تحقیقات ــروژه ه ــام پ ــترک, انج ــجوی مش دانش
مشــترک بیــن المللــی و تبــادل اســتاد و دانشــجو و 
جــذب نخبــگان ایرانــی و غیــر ایرانــی را ارائــه نمودنــد.

ــه  ــم نام ــک تفاه ــد ی ــرر ش ــه مق ــن جلس ــان ای در پای
ــگاههای  ــالت دانش ــترش تعام ــوص گس ــکاری در خص هم
منطقــه در حــوزه روابــط بیــن الملــل علــی الخصــوص در 
ــی مشــترک,  ــن الملل ــش هــای بی ــه برگــزاری همای زمین
مشــارکت در جــذب گرنــت هــا و پروژ هــای بیــن المللی 
ــزاری  ــرای برگ ــور ب ــارج از کش ــاتید خ ــوت از اس و دع
کارگاههــا و دوره هــای اموزشــی تهیــه و اجرایــی گــردد.

 نشست معاونین پژوهش و فناوری و مدیران روابط بین الملل دانشگاههای منطقه سه کشور
بمیزبانی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان برگزارشد
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دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، در روز دوشــنبه 
ــی  ــتین کارگاه آموزش ــان نخس ــت، میزب ــم اردیبهش ده
ــس  ــور رئی ــا حض ــی ب ــوزش عال ــازی آم ــی س ــن الملل بی
ــن  ــی بی ــای علم ــکاری ه ــز هم ــئوالن مرک ــگاه، مس دانش
مدیــران  و  اســتادان  پژوهشــی،  معاونــان  و  المللــی 
بیــن الملــل دانشــگاه هــا ی منطقــه 3 کشــور بــود.

 

مدنــی  شــهید  دانشــگاه  رییــس  زاده،  ولــی  دکتــر   
ــن  ــت بی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ــان، ط آذربایج
ــه  ــائل منطق ــل مس ــی در ح ــوزش عال ــدن آم ــی ش الملل
ــت  ــای زیس ــش ه ــل چال ــت: ح ــی گف ــن الملل ای و بی
ــد  ــی در بع ــوزش عال ــعه آم ــد توس ــی و.... نیازمن محیط
ــه  ــی زاده در ادام ــر ول ــد. دکت ــی باش ــی م ــن الملل بی
ــاخت  ــتی زیرس ــگاه بایس ــی دانش ــتم مدیریت ــزود: سیس اف
هــا و دســتورالعمل هــای الزم بــرای حرکــت بــه ســمت 
بیــن المللــی ســازی را فراهــم نمایــد و در ایــن راســتا بــه 
منظــور اشــنایی اســاتید و دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی 
ــت. ــروری اس ــدد الزم و ض ــای متع ــزاری کارگاهه برگ

ــت  ــه هم ــی ب ــوزش عال ــازی ام ــی س ــن الملل کارگاه بی
معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی 

ــاوری  ــش و فن ــان پژوه ــور معاون ــا حض ــان و ب آذربایج
و مدیــران روابــط بیــن الملــل دانشــگاههای منطقــه 
ــد. در  ــزار گردی ــی برگ ــل تخصص ــور  در دو پن ــه کش س
ــای  ــز همکاریه ــاون مرک ــی، مع ــای طالب ــن کارگاه آق ای
ــت:  ــت گف ــن نشس ــدای ای ــی در ابت ــن الملل ــی بی علم
ــک  ــه ی ــروز ب ــی ام ــوزش عال ــازی آم ــی س ــن الملل بی
ــل شــده اســت. ــه علمــی کشــور تبدی ضــرورت در جامع

در پنــل اول آقــای طالبــی، معــاون مرکــز همــکاری های 
دو جانبــه مرکــز بــه »مبانــی بیــن المللــی ســازی آمــوزش 
عالــی« پرداخــت. آقــای کالتــه، رییــس گــروه همــکاری 
هــای علمــی دوجانبــه مرکــز »برنامــه هــای وزارت علــوم 
در حــوزه بیــن المللــی ســازی آمــوزش عالــی« را تشــریح 
ــای  ــکاری ه ــر  هم ــار مدی ــه ی ــر تیش ــم دکت ــرد و خان ک
علمــی بیــن المللی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در خصوص 
راهکارهــای جــذب گرنــت هــای بیــن المللــی )مطالعــه 
ــود. ــخنرانی نم ــالس( س ــموس پ ــه اراس ــوردی برنام م

مرکــز  معــاون  آقــای دکتــر کرمــی،  پنــل دوم  در 
ــای  ــازمان ه ــی، س ــن الملل ــی بی ــای علم ــکاری ه هم
علمــی بیــن المللــی و فرصــت هــای حاصــل از تعامــالت 
علمــی بــا ایــن ســازمان بــرای توســعه دیپلماســی 
ــی،  ــرکارخانم رحمت ــرد. و س ــان ک ــاوری را بی ــم و فن عل
ــا  ــه اروپ کارشــناس مســئول مرکــز »برنامــه هــای اتحادی
در حــوزه پژوهــش هــای بیــن المللــی« را ارایــه دادنــد.

ــن  ــط حاضری ــده توس ــرح ش ــواالت مط ــه س ــان ب در پای
شــد. داده  پاســخ  ســخنرانان  توســط   کارگاه  در 

برگزاری کارگاه بین المللی سازی آموزش عالی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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برگزاری کنفرانس ملی مطالعات زبان انگلیسی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ملــی  کنفرانــس  دومیــن 
ــا  ــی ب ــان انگلیس ــات زب مطالع
آموزشــی  مســائل  موضــوع 
زبانشناســی  منظــر  از  زبــان 
کاربــردی، بــا حضــور تعدادی 
از اســطوره هــای زبان شناســی 
ــوردر  ــارج از کش ــل و خ داخ
ــری  ــع کثی ــته و جم ــن رش ای
از دانشــمندان، پژوهشــگران، 
اســاتید و دانشــجویان ایــن 
اســتاد  ســالن  در  رشــته 
شــهریار دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــه کار نمود. آذربایجــان آغاز ب

ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــی، مع ــر عجم دکت
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، در آییــن 
گشــایش ایــن کنفرانــس ضمــن تقدیــر از 
ــس  ــن کنفران ــرای ای ــدرکاران اج ــت ان دس
خصوصــا آقــای دکتــر سلحشــور، دبیــر علمی 
ــر امینــی، دبیراجرایــی، بااشــاره  و آقــای دکت
بــه پتانســیل بــاالی علمــی و پژوهشــی گــروه 
هــای آموزشــی دانشــگاه، برگــزاری دومیــن 
ــان انگلیســی را  کنفرانــس ملــی مطالعــات زب
فرصتــی مغتنــم بــرای پژوهشــگران و اســاتید 
ــه  ــن یافت ــات و آخری ــادل اطالع ــور تب بمنظ
ــس  ــن کنفران ــن رشــته و موضــوع ای هــای ای
از  زبــان  آموزشــی  مســائل  موضــوع   (
دانســت. کاربــردی(  زبانشناســی  منظــر 

دبیــر  فــرزاد سلحشــور،  بــه گفتــه دکتــر 
مقالــه   318 از  کنفرانــس،   ایــن  علمــی 
مقالــه   188 تعــداد  دبیرخانــه،  بــه  رســیده 
ــه  ــه شــده اســت کــه ب توســط داوران پذیرفت

صــورت ســخنرانی ویــا پوســتر ارائــه میشــود.
ایــن کنفرانــس طــی روزهــای یکشــنبه و 
دوشــنبه  نهم و دهم اردیبهشــت، برگزار شــد.

اختتامیه کنفرانس :
کنفـــرانس  »دومیــن  اختــــــتامیه  مراســـم 
ــا موضــوع  ــان انگلیـــسی ب ملــی مطالعــات زب
ــان از منظــر زبانشناســی  مســائل آموزشــی زب
ــدان،  ــور عالقمن ــور پرش ــا حض ــردی« ب کارب
ــته  ــجویان رش ــگران و دانش ــاتید و پژوهش اس
ــان انگلیســی در عصــر روز دوشــنبه دهــم  زب
اردیبهشــت مــاه در ســالن اســتاد شــهریار 
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان برگزار شــد.

باشــکوه کــه دکترحســن  مراســم  درایــن 
ولــی زاده، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان نیــز حضــور داشــت، از تعــدادی 
از اســاتید پیشکســوت و تاثیرگــذار در حــوزه 
ــاس یــک عمــر  ــه پ ــردی، ب زبانشناســی کارب
تــالش علمــی  بشــرح زیــر تجلیــل شــد:
اســتاد  عزبدفتــری  بهــروز  پروفســور    
 50 پــاس  بــه  تبریــز  دانشــگاه  بازنشســته 
ســه  تربیــت  در  صادقانــه  تــالش  ســال 
انگلیســی زبــان  رشــته  اســاتید  از  نســل 

ــاعدی  ــور س ــی پ ــم لطف ــور کاظ   پروفس
اســتاد بازنشــته دانشــگاه تبریــز و عضــو 
زبــان  ســنجش  مرکــز  علمــی  هیــات 
نظریــه  عمــر  یــک  پــاس  بــه  اوتــاوا 
صاحــب  علمــی  فعالیــت  و  پــردازی 
ســبک در  رشــته زبــان شناســی کاربــردی

اســتاد  علــوی  محمــد  ســید  پروفســور    
عمــر  یــک  پــاس  بــه  تهــران  دانشــگاه 
ــداف  ــبرد اه ــی در پیش ــه علم ــالش صادقان ت
انگلیســی زبــان  آمــوزش  رشــته  علمــی 

  دکتــر ســعید کتابــی اســتاد دانشــگاه اصفهان 
حــوزه  در  اثرگــذار  تالیفــات  پــاس  بــه 
ــان ــوزش زب ــردی و آم ــی کارب ــان شناس زب

بازنشســته  اســتاد  بهنــام  بیــوک  دکتــر    
بــه  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه 
در  علمــی  تــالش  عمــر  یــک  پــاس 
انگلیســی زبــان  آمــوزش  اســاتید  تربیــت 

         تصاویر کنفرانس زبان انگلیسی:
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و  پژوهــش  معــاون  دکترعجمــی، 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  فنــاوری 
افتتاحیــه  درمراســم  آذربایجــان، 
چهارمیــن کنفرانــس ملــی محاســبات 
هــای  داده  پــردازش  و  توزیعــی 
بــزرگ ضمــن تقدیــر از شــرکت 
کننــدگان و دســت انــدرکاران اجرای 
ایــن کنفرانــس مهــم، برگــزاری ایــن 
ــرای  ــم ب ــی مغتن ــس را فرصت کنفران
ــده هــا و آخریــن  ــه نظــرات، ای ارائ
ــاتید  ــگران و اس ــای پژوهش ــه ه یافت
ــوان کــرد و گفــت:  ایــن حــوزه عن
ــش  ــه در همای ــائلی ک ــی از مس یک
نمــود  توجــه  آن  بــه  بایــد  هــا 
مباحــث کاربــردی و ارائــه تجربیــات 
کاربســت  خصــوص  در  موفــق 
علــم و فنــاوری در حــل مســائل 
و مشــکات جامعــه و صنعــت مــی 
ــادل  ــور تب ــه منظ ــن ب ــد. همچنی باش
تعامــات  گســترش  و  اطاعــات 
دانشــگاه بــا ســازمانها، نهادهــا و 
صنایــع، حضــور مدیــران، کارشناســان 
و  ســازمانها،  صنایــع،  نخبــگان  و 
شــرکت هــای مرتبــط در چنیــن 
همایــش هــای تخصصــی و کاربــردی 

مــی توانــد بســیار مفیــد واقــع گــردد.

دبیــر  زاده  هاشــم  مهــدی  دکتــر   
علمــی ایــن کنفرانــس نیــزدر گفتگــو با 
روابــط عمومــی گفــت: ایــن کنفرانــس 
حــول مباحــث مرتبــط بــا سیســتم هــای 
ــزء  ــه ج ــا ک ــی و کان داده ه توزیع
مباحــث بســیار داغ محافــل علمی حوزه 
ــت  ــات اس ــاوری اطاع ــر و فن کامپیوت
کــه در کشــور مــا هــم از اهمیــت و 
حساســیت بســیار باالیی برخوردار است.

 

هاشــم زاده در ادامــه افــزود: ایــن 
ــت  ــا تح ــه ب ــعی دارد ک ــس س کنفران
ــف  ــث مختل ــرار دادن مباح ــش ق پوش
ــام  ــرای انج ــه را ب ــوزه ، زمین ــن ح ای
فعالیــت هــای پژوهشــی آن مخصوصــا 
در داخــل کشــور هموارتــر نمایــد.
دکتــر هاشــم زاده بــا اشــاره بــه اهــداف 
و محــور هــای ایــن کنفرانــس گفــت: 
ایــن کنفرانــس حــول چهــار محــور 
تخصصــی، سیســتم هــای توزیع شــده و 
محاســبات، پــردازش داده هــای بزرگ، 
تحلیــل شــبکه هــای اجتماعــی و بینایــی 
ماشــین توزیع شــده، شکل گرفته است.

بــه  ارســالی  مقــاالت  مــورد  وی در 
ایــن کنفرانــس نیــز گفــت: حــدود  

203مقالــه بــه دبیــر خانــه کنفرانــس 
رســید کــه بــا توجــه بــه نوپــا بــودن این 
حــوزه و بســتر هــای موجــود در داخــل 
ــر شــگرفی  ــه خــود ام ــه نوب کشــور ، ب
بــود کــه از میــان ایــن مقــاالت بــا 
توجــه به نظــرات داروان محتــرم ، 105 
مقالــه مــورد پذیــرش واقــع شــدند کــه 
از ایــن تعــداد مقالــه 60 مقالــه در قالــب 
6 نشســت همزمــان بــرای ارائــه شــفاهی 
انتخــاب شــده و ارائــه مــی شــوند.

سخنران کلیدی این همایش ملی، دکتر 
ســریانی رئیــس انجمــن علمــی بینایــی 
ــران، از  ــر ای ــردازش تصوی ــین و پ ماش
ــود. ــران ب ــت ای ــم و صنع ــگاه عل دانش

گفتنــی اســت: کلیــه مقــاالت پذیرفتــه 
ــان  ــتنادی جه ــگاه اس ــط پای ــده توس ش
اســتنادی  پایــگاه  و   )ISC( اســام 
کشــور  کنفرانس¬هــای  مقــاالت 
شــد. خواهنــد  نمایــه   )CIVILICA(

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ 

چهارمیــن کنفرانــس ملــی 
محاســبات توزیعــی وپــردازش 
روز  در  بــزرگ  هــای  داده 
اردیبهشــت   26 چهارشــنبه 
در دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان برگــزار شــد.
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برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از مقام شامخ اساتید دانشگاه

بزرگداشــت روز معلــم برگــزاری مراســم 
ــگاه ــاتید دانش ــامخ اس ــام ش ــل از مق  و تجلی
 درروز ســه شــنبه 11 اردیبهشــت و در آســتانه 
ســالروز شــهادت اســتاد مرتضــی مطهــری، مراســم
 بزرگداشــتی با حضور اســاتید دانشگاه شــهید مدنی 
آذربایجــان، در ســالن ســلوای تبریــز برگزارگردید.

شــهید  دانشــگاه  رئیــس  زاده،  ولــی  دکترحســن 
ایــن  در  ســخنانی  طــی  آذربایجــان،  مدنــی 
مراســم بــر همــت مضاعــف و مجاهــدت علمــی 
تاکیــد  جامعــه  تعالــی  و  رشــد  مســیر  در  اســاتید 
همــه  افزایــی  هــم  و  همدلــی  وانســجام،  کــرد 
توانمندیهــای دانشــگاه و نیروهــا را از ضرورتهــای 
دانســت. جامعــه  و  دانشــگاه  موفقیــت  اساســی 

ــاد  ــئول نه ــان، مس ــلمین نقی ــام والمس ــت االس  حج
ــهید  ــگاه ش ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق نمایندگ
ــت  ــا گرامیداش ــخنانی ب ــز در س ــان نی ــی آذربایج مدن

ســالروز شــهادت اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری 
وتبریــک روز معلــم، بــه ذکــر فضیلتهــای متعــدد 
پرداخــت. اســام  مبیــن  دیــن  نــگاه  از  معلــم 

ــاط  ــزاده خی ــر علی ــر ناص ــم، دکت ــن مراس ــه ای درادام
، از اســاتید پیشکســوت دانشــگاه، بــه نمایندگــی 
کوتاهــی  ســخنان  در  علمــی،  هیــات  اعضــای  از 
معلــم  گفــت:  معلــم  واالی  مقــام  بــه  اشــاره  بــا 
محیــط  بــا  برخــورد  در  معلمــی،  ازکار  فــارغ 
خــود بایــد حکمــت را ســرلوحه امــور قــرارداده 
ونقــش حکیمانــه خــود را در جامعــه ایفــا نمایــد.
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نشســت دکتــر ضرغــام، رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران 
ــان ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش ــات علم ــای هی ــا اعض ــور ب کش

تســهیات  تشــریح  باهــدف 
از پژوهشــگران  صنــدوق حمایــت 
گرفــت: صــورت  فنــاوران  و 
نشســت دکتــر ضرغــام، رئیــس صندوق 
ــاوران  ــگران و فن ــت از پژوهش حمای
ــی  ــات علم ــای هی ــا اعض ــور ب کش
ــان ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش

 نشست رئیس صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران کشور با اعضای 

هیات علمی و دانشجویان تحصیات 
تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

در روز سه شنبه، 18 اردیبهشت، و 
درسالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه 

برگزارشد.

دکتر حسن ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان طی سخنانی، با اشاره به جایگاه خوب 

علمی و رتبه نخست کشور در شتاب رشد علمی 

در دنیا، گسترش پژوهشهای کاربردی و مسئله 

محور به منظور حل مسائل و معضالت جامعه در 

عرصه های مختلف را بسیار ضروری دانست.

ولی زاده گفت: از رسالتهای اساسی دانشگاهها 

عصر حاضر و موفق تبدیل ایده و دانش جدید 

به تکنولوژی و تجاری سازی علم می باشد که با 

تالش اساتید و هدایت دانشجویان برای  تبدیل 

محصوالت و نتایج پایان نامه ها و رساله های 

دانشجویان به کار و ثروت قابل دستیابی است و 

حمایتهای مادی و معنوی برای این مهم از طرف 

نهادها و سازمانهای دولتی و حتی بخش خصوصی 

امری ضروری و بسیار پراهمیت است.

در این نشست، دکتر نصرت اهلل ضرغام، رئیس 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 

به تاریخچه و اهداف صندوق اشاره نموده و 

گزارشی از حمایت های صورت گرفته توسط 

صندوق را ارائه کرد.

دکتر ضرغام درادامه افزود: صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران کشور ) بنیاد ملی علم 

ایران( در سال 82 با تصویب اساسنامه آن 

توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، تاسیس 

شده و هدف از تاسیس صندوق، شکوفایی امور 

تحقیقاتی در راستای گسترش مرزهای علم و 

فناوری و بهره مند شدن مردم از نتایج آن ها، از 

طریق ارائه کمک ها و خدمات حمایتی مادی و 

معنوی به پژوهشگران و فناوران عنوان کرد.

وی اظهار کرد: هم اکنون بیش از 70 درصد 

محققان و اساتید ایرانی با این صندوق در ارتباط 

هستند.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

کشور ماموریت این صندوق را مدیریت، توانمند 

سازی و حمایت از تحقیقات به منظور تولید دانش 

و فناوری راهبردی در جهت تحقق توسعه پایدار 

با اتکا به مبنای معرفتی و سرمایه های علمی 

داخلی و خارجی عنوان کرد.

وی افزود: صندوق حمایت از پژوهشگران و 

فناوران کشور از طرح های پژوهشی که به صورت 

گروهی اجرا شوند، میان رشته ای و یا فرارشته ای 

باشند، با همکاری مراکز علمی داخل و خارج از 

کشور تعریف و اجرا شوند و در راستای گسترش 

مرزهای دانش، اثر گذاری در جامعه، حل مشکالت 

کشور و منطقه و استفاده از مزیت های کشور در 

جهت تولید ثروت و دانش افزایی تعریف شوند 

حمایت می نماید.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

در ادامه گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران 

و فناوران کشور از طرح های پسا دکتری از بین 

دانش آموختگان دکتری دانشگاههای داخل 

کشور و خارج از کشور حمایت می کند.

وی حمایت از برگزاری رویدادهای علمی، 

دیپلماسی علمی، ثبت اختراعات بین المللی، 

توسعه نو آوری، اعطای کرسی پژوهشی، گرنت 

پژوهشی، گرنت سینرژی، گرنت آغاز و رساله های 

دانشجویان دکتری از دیگر فعالیت های صندوق 

عنوان کرد.

این نشست با پرسش و پاسخ حاضرین و امضای 

تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان با صندوق حمایت از پژوهشگران و 

فناوران کشور به پایان رسید. براساس این تفاهم 

نامه، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

کشور از اجرای 20 طرح تحقیقاتی، 10 رساله 

دکتری، 6 طرح پسا دکتری و 5 ثبت اختراع بین 

المللی ارائه شده توسط پژوهشگران و فناوران 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در هر سال 

حمایت خواهد کرد.
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ــت  ــاب معاون ــاف و حج ــون عف ــت کان ــه هم  ب
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه، کرســی آزاد اندیشی 
بــا موضــوع » اخــاق پوشــش« در قالــب مناظــره، 
در روز دوشــنبه 17 اردیبهشــت مــاه برگــزار شــد.
ــر  ــر داود افقــی مدی ــدا دکت ــن کرســی، ابت در ای
گــروه معــارف اســامی و اســتاد داور کرســی در 
ــوع آن  ــی و موض ــزاری کرس ــوه برگ ــورد نح م
توضیحاتــی ارائــه نمــود ســپس دانشــجویان حاضر 
ــود را  ــل خ ــرات و دالی ــدام نظ ــث، هرک در بح
ــد. ــا آن بحــث کردن ــاط ب ــان کــرده و در ارتب بی
ــه  ــی ب ــن کرس ــی، داور ای ــر افق ــان، دکت در پای
ــود  ــرات خ ــه نظ ــرات و ارائ ــدی نظ ــع بن جم
در زمینــه موضــوع مــورد بحــث پرداخــت.

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع » اخالق پوشش»

 معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم، ازمجریان 2طرح برگزیده پژوهشی کاربردی دانشگاه شهیدمدنی
آذربایجان تجلیل نمود

تجلیل ازدوهمکارعضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم، ازمجریان 2طرح برگزیده پژوهشی کاربردی دانشگاه 

شهیدمدنی آذربایجان تجلیل نمود.

دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم، با اهدای لوح سپاس، ازتالشهای ارزنده 

پژوهشی دکترسجاد نجفی ودکترمحمد رضا بنائی ازاعضای هیات علمی گروه برق دانشکده فنی و

 مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در راستای رشد و شکوفائی کشور، قدردانی کرد.

شایان ذکر است طرح دکترسجاد نجفی با عنوان “هوشمندسازی و انتخاب بهترین سیستم برای

 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی” و طرح دکترمحمد رضا بنائی، باعنوان” طراحی و 

ساخت توربین بادی 5.2 کیلو واتی منفصل از شبکه” بعنوان 2 طرح برگزیده ارتباط با صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 96 انتخاب شدند.
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دانشــگاه  در  شــعبان  نیمــه  بــزرگ   جشــن 
شــد برگــزار  آذربایجــان  مدنــی  شــهید 

ــن  ــعادت آخری ــا س ــاد ب ــده می ــیدن فرخن ــبت فرارس ــه مناس  ب
منجــی عالــم بشــریت، مهــدی موعــود )عــج(، و بــه همــت 
ــا  ــگاه و ب ــی دانش ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــت معاون ــون مهدوی کان
ــعبان در  ــه ش ــزرگ نیم ــن ب ــجویان،  جش ــور دانش ــتقبال پرش اس
ــوع  ــای متن ــه  ه ــرای برنام ــا اج ــاه ب ــت م ــنبه 8 اردیبهش روز ش
گل  پخــش  کلیــپ،  پخــش  خوانــی،  مولــودی   ( فرهنگــی 
ــاه، مســابقه  حضــوری، اجــرای  ــرک یــک گن ــه نیــت ت طبیعــی ب
ــای  ــی روی ــابقه  کتابخوان ــز مس ــدای جوای ــیح، اه ــروه تواش گ
ــد. ــزار ش ــهریار برگ ــتاد ش ــالن اس ــراه ( در س ــب هم ــه ش نیم

در ایــن مراســم حجــت االســام والمســلمین کریــم زاده، از 
ــا  ــخنانی ب ــی س ــان، ط ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــاتید دانش اس
اشــاره بــه خصوصیــات ظاهــری اصحــاب و یــاران امــام زمان)عج( 
گفــت: حدیثــی از امــام باقــر)ع( اســت کــه مــی فرمایــد:

       یـــاران قـــائم هـمـــه جـوان انـــد و پیرمرد در میان آنان نیست 
مگر مانند ســرمه در چشم و نمک در غـــذا، و کـــم تـریـــن چـیـــز 
در غـــذا نـــمک اســت »اَْصحــاُب القائِِم َشــباُب ال َکُهــُوَل فیِهــْم، ااِّل 
ِمْثــَل الْکــُـْحِل ِفــی الَْعْیــِن َو الِملِْح ِفی الــّزاِد، َو اََقــلُّ الــّزاِد الِملُْح«.

ــام  ــاب ام ــان اصح ــاخصه  جوان ــن ش ــزود: بزرگتری         وی اف
در  اســت.  آن هــا  خداشناســی  و  شناســی  دیــن  زمان)عــج( 
ــادق)ع(  ــام ص ــر و ام ــام باق ــی)ع(، ام ــام عل ــه از ام ــی ک حدیث
هســتند  زمــان  امــام  یــاور  جوان هایــی  اســت:  شــده  نقــل 
ــام  ــاوری ام ــاک ی ــی م ــد. یعن ــناخته  ان ــا ش ــدا را واقع ــه خ ک
زمــان دین شناســی و خداشناســی واقعــی اســت چــون خــدا 
انــد. یــاوری کــرده   انــد خــوب هــم  را خــوب شــناخته  

وی در ادامــه افــزود: ایمــان و بــاور پایــه  اش شــناخت و معرفــت 
ــم توهــم  اســت، اگــر معرفــت نداشــته باشــیم آنچــه را کــه داری

ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــا تصورم ــی وقته ــا خیل ــان. م ــه ایم ــت ن اس
متدیــن هســتیم درحالــی کــه از حــوزه  توهمــات، باالتــر نرفتیــم.

ــد  ــان بخواه ــام زم ــر ام ــه  اگ ــوص اینک ــم  زاده در خص    کری
ــد  ــد ش ــر خواه ــه  ای ظاه ــه قیاف ــا چ ــد ب ــور کن ــا ظه ــن م در بی
گفــت: خیلــی وقت هــا اعتقــادات، بــرای مــا ملمــوس نیســت چــون 
ملمــوس نیســت نمی توانیــم در زندگیمــان جریــان بدهیــم. صــرف 
توهمــات عادتــی اســت باعــث میشــه انســان نتوانــد آنچــه را کــه 
بــه عنــوان اعتقــاد بــاورش دارد در زندگــی خــود جریــان دهــد.

آنچــه را کــه بــه عنــوان اعتقــاد داریــم فاصلــه زیــادی بــا 
ــوس  ــتیم ملم ــون را نتوانس ــاد خودم ــون اعتق ــان دارد چ زندگیم
کنیــم.  پیامبــر)ص( مــی فرمایــد: »مــن مــات ولــم یعــرف 
ــی  ــرد در حال ــس بمی ــر ک ــة « ه ــة جاهلی ــات میت ــه، م ــام زمان إم
ــه  ــا رفت ــی از دنی ــرگ جاهل ــه م ــد، ب ــش را نشناس ــام زمان ــه ام ک
اســت..  یعنــی مســلمان نیســت، چــون امــام زمــان تجســم 
تمــام دیــن اســت بــه صــورت عملــی.  یعنــی اگــر قــرار 
باشــد دیــن بــه صــورت یــک انســان معمولــی در زندگــی 
ــی  ــان. یعن ــر زم ــام ه ــود ام ــد  می ش ــدا کن ــان پی ــراد جری اف
امــام هــر زمــان مثــل افــراد اون زمــان زندگــی می گــرد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: جامعه و جــوان متدین، 
جامعــه و جوانــی اســت کــه بــه شــناخت برســد  واال صــرف نمــاز 
خوانــدن، روزه گرفتــن و... کافی نیســت چــرا که جامعــه ای که با 
امــام علــی )ع( و امــام حســین جنگیدنــد نیز مســلمان بودنــد و نماز 
شــب مــی خواندنــد، ولــی بــا حضــرت جنگیدنــد. ایــن اتفــاق در 
اخــر الزمــان هــم اتفــاق می افتــد عــده  ای بــه دلیــل عدم شــناخت 
و معرفــت واقعــی، بــا نــام دیــن و دســت بــه قــران در مقابــل امــام 
ــه  ــک مجموع ــت، ی ــه اس ــک هندس ــن ی ــتند. دی ــی ایس ــان م زم
ــدازه کــه مــا وظیفــه داریــم در مســجد متدیــن  اســت، همــان ان
باشــیم در جامعــه دانشــگاه و ... هــم  وظیفــه داریــم متدیــن باشــیم.

 جشن بزرگ نیمه شعبان در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد
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فرزند جانباز سرافراز، و دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، برگزیده دومین جشنواره ملی ایثار

 معصومه کریمی فرزند جانباز سرافراز و دانشجوی دکترای رشته مهندسی برق- قدرت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، بعنوان یکی ازبرگزیدگان دومین جشنواره ملی  ایثار،  لوح سپاس
.وتندیس جشنواره را از دکتر جهانگیری، معاون رئیس جمهور، دریافت کرد

 معصومه کریمی دانشجوی دکترای رشته مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بعنوان یکی ازبرگزیدگان »دومین جشنواره ملی- علمی«ایثار، لوح سپاس تندیس جشنواره را از دکتراسحاق جهانگیری، معاون اول 
.رئیس جمهور دریافت کرد

 دومین جشنواره آموزشی  تحصیلی جایزه ملی ایثاربا هدف تجلیل از چهره های برتر آموزشی تحصیلی شاهد وایثارگردر روز سه شنبه 4 اردیبهشت در دانشگاه تهران برگزارشد و طی مراسمی از 15 برگزیده این جشنواره با حضور
. دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ورئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تجلیل بعمل آمد

 گفتنی است مجموعه سوابق آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ماک ارزیابی شرکت کنندگان در این جشنواره بود که خانم معصومه کریمی، که در مقطع دکتری، ودر حوزه طراحی شبکه برق با معیارهای پدافندی فعالیت مینماید،
 توانست باکسب امتیازهای الزم در یخشهای آموزشی شامل معدل مقطع در حال تحصیل، نمره زبان، امتیاز پژوهشی شامل مقاالت، اختراع، کتاب، پروژه های تحقیقاتی و رتبه های جشنواره های استانی و کشوری مورد تایید

.وزارت علوم، فعالیت نخبگانی و ...  و فعالیت های فرهنگی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی بعنوان یکی از15 برگزیده این جشنواره مورد تجلیل قرارگیرد

طی مراسمی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از جانبازان سرافراز تجلیل شد

طــی مراســمی در روز دوشــنبه 3 اردیبهشــت، 
از جانبــازان ســرافراز دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان، تجلیــل شــد. در ایــن مراســم کــه بــا 
حضــور مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظم 
ــان،  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــری در دانش رهب
از  جمعــی  و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
ــاز، در ســالن اجتماعــات  همــکاران ایثارگــرو جانب
حــوزه ریاســت ایــن دانشــگاه برگــزار شــد، دکتــر 
حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهیدمدنی 
آذربایجــان طــی ســخنانی بــا تبریــک ایــام و 
ــری  ــر ایثارگ ــازان قش ــت: جانب ــعبانیه گف ــاد ش اعی
هســتند کــه اوج همدلــی را در دوران دفــاع 
ــوده  ــه نم ــود تجرب ــای خ ــد اع ــدس، در ح مق
ــور  ــر حض ــا عط ــراه ب ــم هم ــذا امیدواری ــد، فل ان
خــود همدلــی و تعامــل وصــف ناشــدنی آن 
ــد. ــق نماین ــگاه تزری ــه دانش ــه مجموع روزگار را ب
شــما  گفــت:  جانبــازان  بــه  خطــاب  وی 
انقــاب و کشــور  نظــام،  از  ســرآمدان دفــاع 
روحیــه  همــان  بــا  امیدواریــم  لــذا  هســتید، 
هــم  ایجــاد  در  خــود  انقابــی  و  ایثارگــری 

ــزون  ــای روز اف ــاء و اعت ــا و ارتق ــی نیروه افزای
ــد. ــی ادا نمائی ــه خوب ــود را ب ــهم خ ــگاه س دانش
گفتنــی اســت در ایــن نشســت، حــاج آقــا نقیــان، 
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز باســخنانی 
ضمــن تبریــک اعیــاد باســعادت شــعبان بــر عمــوم 
دانشــگاهیان، جانبــازی را افضــل اعمال دانســت که 
در طــول زندگــی یــک فــرد بطــور مســتمر جریان 
دارد، زیــرا ایــن فضیلــت در راه اعتــای کلمه حق 
بدســت آمــده اســت و خداونــد پــاداش صابــران 
ــود. ــد نم ــت خواه ــز عنای ــازان عزی ــه جانب را ب
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دکتر امیرعلی عباسی، دانشجوی 
نخبه دکتری رشته شیمی - فیزیک 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با 
موفقیت، ازپایان نامه دکتری خود 

دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
امیرعلی عباسی، دانشجوی نخبه 

دکتری رشته شیمی- فیزیک 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و 

پژوهشگر برتر در روز 24 اردیبهشت 
97 با موفقیت، ازپایان نامه دکتری 

خود دفاع کرد. 

دکتر جابر جهان بین، عضوهیئت 
علمی گروه شیمی / استاد راهنما

دکتر جابر جهان بین، عضوهیئت 
علمی گروه شیمی دانشگاه شهید 

مدنی آذربایجان، استاد راهنمای 

امیرعلی عباسی فارغ التحصل 
دکتری رشته شیمی-فیزیک ورودی 

93  در گفتگو با روابط عمومی 
دانشگاه، در ارتباط با سوابق علمی 

– پژوهشی دکتر امیر علی عباسی 
گفت : بسیارخوشحالم تا این مطلب 

را عرض کنم که این دانشجوی فعال 
و پژوهشگر نمونه، تنها دانشجویی 
است که توانسته در سطح کشور با 

انتشار بیش از 50 مقاله در مجات 
معتبر بین المللی ازپایان نامه دکتری 
خود تحت عنوان »مطالعه محاسباتی 

و نظری نانوسیستم های کامپوزیت 
متشکل از برخی اکسیدهای فلزی و 

نانوساختارهای دوبعدی: ساختار، 
خواص الکترونی و بررسی برخی 

قابلیت های کاربردی آنها با استفاده 
از فنون محاسباتی نوین« در روز 
دوشنبه 24 اردیبهشت با موفقیت 

دفاع کند.

وی در ادامه این گفتگو با اشاره به 
بخشی از سوابق علمی و پژوهشی 

دکتر امیرعلی عباسی افزود :

انتشار بیش از 50 مقاله آی اس 
آی در مجات معتبر با بیش از 200 

ارجاع

تالیف دو کتاب در انتشارات 
 Lambert Academic

NOOR و )Publishing )LAP

دو کتاب در دست تالیف در انتشارات 
Bentham Science و Elsevier

 Elsevier، داور ژورنال های معتبر
 Springer، Royal society

 of chemistry)RSC)، IEEE
sensors

داوری بیش از 50 مقاله در مجات 
معتبر

 Bentham ادیتور انتشارات
Ebooks

کسب عنوان داور برجسته 
(Outstanding Reviewer( از 

Elsevier سوی انتشارات

گفتنی است دکتر امیر علی عباسی 
عناوین پرافتخاری مانند پژوهشگر 

برتر استان اردبیل، در سال 96 و 
همچنین دانشجوی پژوهشگر برتر 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 
سال 96 را درکارنامه آموزشی و 

پژوهشی خود دارد.

 دکتر امیرعلی عباسی، دانشجوی نخبه دکتری رشته شیمی - فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با
موفقیت، ازپایان نامه دکتری خود دفاع کرد
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روز  در  حرکــت،  داخلــی  جشــنواره  یازدهمیــن 
یکشــنبه 30 اردیبهشــت، بــا حضــور رئیــس دانشــگاه، 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی، و اســتقبال بــا 
ــگاههای  ــی نمایش ــل دائم ــجویان در مح ــکوه دانش ش
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان واقــع در 
ــنبه  ــا روز چهارش ــد و ت ــاح ش ــات، افتت ــکده ادبی دانش
بــود. خواهــد  برگــزاری  درحــال  خــرداد    2

یازدهمین جشــنواره داخلی حرکت در دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان بــا حضــور و بازدیــد دکتــر حســن 
ولــی زاده، رئیــس دانشــگاه، افتتــاح و آغــاز بکارکــرد.

دکتــر ولــی زاده، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 
فعــال  حضــور  از  جشــنواره،  ایــن  هــای  ازغرفــه  بازدیــد  در 
کــه  انجمنهایــی  بویــژه  دانشــجویی،  علمــی  هــای   انجمــن 
انــد  نمــوده  شــرکت  جشــنواره  ایــن  در  بــار  اولیــن  بــرای 
از  دانشــگاه  کامــل  حمایــت  بــر  و  کــرده  خرســندی  ابــراز 
ــود. ــد نم ــجویان تاکی ــه، دانش ــه و خاقان ــو آوران ــای ن ــرح ه ط

 خانــم علیـّـه محمــدزاده دبیــر کل  انجمــن هــای علمــی دانشــجویی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، در گفتگــو بــا روابــط عمومــی 
دانشــگاه، گفــت: از 27 انجمــن علمــی دانشــجویی دانشــگاه، 
تعــداد 22 انجمــن علمــی دانشــجویی فعــال در قالــب 19 غرفــه در 
یازدهمیــن جشــنواره داخلی حرکت، مجموعه ای از دســتاوردهای 
ــد. ــوده ان ــه نم ــود را ارائ ــته خ ــال گذش ــه یکس ــوط ب ــی مرب علم

دانشــگاه،  دانشــجویی  علمــی  هــای  انجمــن  کل   دبیــر 
انجمنهــای  علمــی در  برنامــه هــای   بــا ســایر  ارتبــاط  در 
طــول مــدت برگــزاری ایــن جشــنواره گفــت : برگــزاری 
هــای  رشــته  دانشــجویان  بــرای  علمــی  مختلــف  مســابقات 
مختلــف در محــل غرفــه هــا، از برنامــه هایــی اســت کــه بــا 
ــد. ــد ش ــام خواه ــا انج ــه ه ــط غرف ــجویان، توس ــارکت دانش مش

تزئیــن  جشــنواره،   ایــن  در  توجــه  جالــب  نــکات  از 
علمــی  المانهــای  از  اســتفاده  بــا  آرایــی  غرفــه  و 
میباشــد. کننــده  شــرکت  هــای  رشــته  بــه  مربــوط 

 گفتنــی اســت در پایــان جشــنواره مراســم اختتامیــه برگــزار و بــه 
غرفــه هــا و رشــته هــای برتــر، جوایــز ویــژه ای اهــدا خواهــد شــد .

یازدهمیــن جشــنواره ملــی حرکــت در پاییز 97 برگزار خواهد شــد

   یازدهمین جشنواره داخلی حرکت، در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گشایش یافت
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دکتــر منصورایمانپــور، معــاون آمــوزش 
در  دانشــگاه،  تکمیلــی  تحصیــات  و 
گفتگــوی کوتاهــی، ازارتقــای رتبــه 
ــی  ــات علم ــو هی ــکار عض ــی 3 هم علم
ــن  ــت : دراّولی ــر داد و گف ــگاه خب دانش
در  دانشــگاه  ممیــزه  هیــأت  جلســه 
چهارشــنبه  روز  در  کــه   1397 ســال 
در  شــد،  تشــکیل   97/2/5 مــورخ 
رتبــه  ارتقــای  تقاضــای  خصــوص 
ــی  ــات علم ــو هی ــکار عض ــی 3 هم علم
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 
ــه عمــل آمــد: بشــرح ذیــل، موافقــت ب
 بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر علیرضا 
امانــی قدیــم عضــو هیــأت علمــی گروه 
آموزشــی شــیمی از مرتبه اســتادیاری به 
ــا تقاضای ارتقــاء  دانشــیاری ، همچنیــن ب
ــو  ــدی عض ــد محم ــر حمی ــای دکت آق
هیــأت علمــی گــروه آموزشــی زراعــت 
و اصــاح نباتــات از مرتبــه اســتادیاری به 
ــای  ــاء آق ــا تقاضای ارتق ــیاری، و ب دانش
دکتــر غامرضــا چلبیانلــو حســرتانلو 
ــی  ــروه آموزش ــی گ ــأت علم ــو هی عض
روانشناســی از مرتبــه اســتادیاری بــه 
ــد. ــل آم ــه عم ــت ب ــیاری موافق دانش

از  دکترمنصورایمانپــور   همچنیــن 
ــو  ــکار عض ــی 2 هم ــه علم ــای رتب ارتق
دومیــن  در  دانشــگاه  علمــی  هیــات 
جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه در ســال 
1397 کــه در روز چهارشــنبه مــورخ 
در  گفــت:  شــد،  تشــکیل   97/2/19
خصــوص تقاضــای ارتقــای رتبــه علمــی 
2 همــکار عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
بشــرح  آذربایجــان،  مدنــی  شــهید 
ــد: ــل آم ــه عم ــت ب ــز موافق ــل، نی ذی
 بــا تقاضــای ارتقــاء رتبــه علمــی آقــای 
دکتــر ناصــر آقــازاده عضــو هیــأت 
ریاضــی  آموزشــی  گــروه  علمــی 
بــه  دانشــیاری  مرتبــه  از  کاربــردی 
ــه  ــاء رتب ــای  ارتق ــا تقاض ــتادی، و ب اس
ــد،  ــل فری ــر ابوالفض ــای دکت ــی آق علم
ــی  ــروه آموزش ــی گ ــأت علم ــو هی عض
ــه  ــه اســتادیاری ب ــوم تربیتــی از مرتب عل
ــد. ــل آم ــه عم ــت ب ــیاری، موافق دانش

ارتقای رتبه علمی پنج  همکار عضو هیات علمی دانشگاه
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مسابقات مرحله منطقه ای سی و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان

با هدف معرفی رشته های کشاورزی و محصوالت مرتبط با فناوری های نوین در عرصه کشاورزی

درخشش داشجویان دانشگاه شهید مدني آذربایجان در بخش آوائي مسابقات مرحله منطقه اي سي و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در مراغه

 مسابقات بخش آوایي مرحله منطقه اي سي و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان مناطق سه و پنج در سه بخش قرائت ترتیل، قرائت تحقیق و حفظ ) 5 جزء ، 10 جزء 
 ، 20 جزء ، و حفظ کل( برادران و خواهران با شرکت بیش از 100 نفر از برگزیدگان مرحله مقدماتي )دانشگاهي( از تاریخ 18 الي 20 اردیبهشت ماه 97 به میزباني  دانشگاه

.مراغه برگزار گردید
 در این دوره از جشنواره دانشجویان راه یافته به مسابقات  از 18 دانشگاه از 8 استان غرب و شمالغرب کشور شرکت کرده بودند. دانشجویان دانشگاه شهید مدني آذربایجان،

 بجز رشته ترتیل در همه رشته ها
.صاحب رتبه برتر شدند

   :اسامي دانشجویان و رتبه هاي کسب شده، بشرح زیر مي باشد
سکینه خفایي / رتبه اول در رشته حفظ کل قرآن کریم

علیه محمد زاده/ رتبه اول در رشته حفظ 20 جزء اول
سعیده نصیري / رتبه اول در رشته حفظ 10 جزء اول

سنا فخر / رتبه اول در رشته حفظ 5 جزء اول
فرزانه زاهد فرد/ رتبه دوم در رشته حفظ 5 جزء اول

محمد حسین نقي زاده /  رتبه دوم در رشته قرائت تحقیق
 

 دکتر حسن ولي زاده، رئیس دانشگاه شهید مدني آذربایجان، درگفتگوي کوتاهي با روابط عمومي دانشگاه، ضمن تقدیر از دست اندرکاران اجرایي، موفقیتهاي مسرت بخش 
 و درخشش داشجویان دانشگاه شهید مدني آذربایجان درمسابقات مرحله منطقه اي سي و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در شهر مراغه را به جامعه دانشگاهي،

.خصوصا دانشجویان عزیز و خانواده ارجمندشان تبریک گفت

سومین جشنواره فناوریهای نوین 
انجمن های علمی دانشجوی 

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان  برگزارشد.

جشــنواره  ســومین   
انجمــن  نویــن  فناوریهــای 
دانشــجوی  علمــی  هــای 
ــاورزی در روز  ــکده کش دانش
 97 اردیبهشــت   17 دوشــنبه 
بــا حضــور معــاون فرهنگــی و 
ــی  ــل دائم ــی، در مح اجتماع
دانشــگاه  نمایشــگاههای 
درایــن   . گردیــد  افتتــاح 
فنــاوری  جشــنواره  از  دوره 
ــه  ــاورزی ک ــن کش ــای نوی ه
بــا هــدف معرفــی رشــته هــای 
محصــوالت  و  کشــاورزی 

مرتبــط بــا فنــاوری هــای 
ــاورزی،  ــه کش ــن در عرص نوی
دانشــکده  دانشــجویان  بــه 
رشــته  ســایر  و  کشــاورزی 
هــای دانشــگاهی برگــزار مــی 
گــردد. بــه همــت انجمنهــای 
ــی  ــجویی مهندس ــی دانش علم
ســی  مهند ، شک هپز گیا
گیاهــان داروئــی - مهندســی 
مهندســی  و  بیوتکنولــوژی 
باغبانــی  ودر غالــب 19 غرفــه 
آثــار و دســتاوردها ارائــه مــی 
ــه  ــم افتتاحیی ــردد.در مراس گ
عــالوه بر اســاتید طب ســنتی، 
ــکده  ــئولین دانش ــاتید ومس اس
علــوم  و  کشــاورزی  هــای 
پایــه نیــز حضــور داشــتند.

15



نشریه الکترونیکی 9

اردیبهشت 97

شماره نهم

اولین جشــنواره قــرآن و عترت کنگره بزرگداشــت 
ــرقی ــان ش ــتان آذربایج ــجوی اس ــهدای دانش ش

درخشش دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 
اولین جشنواره قرآن و عترت کنگره بزرگداشت شهدای 

دانشجوی استان آذربایجان شرقی، دراولین جشنواره قرآن 
و عترت کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی استان 

آذربایجان شرقی که در روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه در 
محل سالن آمفی تئاتر پردیس عالمه امینی دانشگاه فرهنگیان 

آذربایجان شرقی برگزار شد، دانشجویان دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان  در رقابت بین 150 دانشجو در رشته های 

مختلف، بشرح زیر مقام های اول و دوم را در رشته احکام، 
حفظ 5 جزء اول و رشته ترجمه و تفسیر قرآن کریم از آن 

خود کردند. 
1-آقای جعفر بهادری خسروشاهی / نفر اول در 

رشته احکام
2-سرکار خانم علیه محمدزاده / نفر اول در رشته 

حفظ 5 جزء اول قرآن کریم 
3-سرکار خانم صدیقه لیثی آذر / نفر دوم در رشته 

ترجمه و تفسیر قرآن کریم 

اولین جشنواره قرآن و عترت کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی استان آذربایجان شرقی درخشش دانشجویان دانشگاه شهید

مدنی آذربایجان در اولین جشنواره قرآن و عترت کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی استان آذربایجان شرقی 

موفقیت شایسته تیم دانشگاه در رویداد نوآفرینی تبریز

آذربایجــان،  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  تیــم 
عنــوان  بــا  تبریــز  نوآفرینــی  رویــداد  در 
بــه  موفــق  بســاز«  خودتــو  وکار  »کســب 
شــد رویــداد  ایــن  ســوم  مقــام  کســب 

تیــم دانشــجویی دانشــکده فنــاوری  اطاعــات و مهندســی کامپیوتــر در رویداد نوآفرینی«کســب 
وکار خودتو بســاز« تبریز که طی 3 روز در فروردین ماه 97 در ســالن همایشــهای مرکز آموزش
 فنــی و حرفــه ای شــماره 3 تبریــز برگزارگردیــد، موفــق بــه کســب مقــام ســوم ایــن رویداد شــد.

تیــم دانشــجویی شــرکت کننــده از دانشــکده فنــاوری  اطاعــات و مهندســی کامپیوتــر متشــکل 
از آقایــان: محســن فرجامــی، علــی عربگــری و پویــا آکلیــون بــه سرپرســتی آقای علــی عربگری 
در رویــداد نوآفرینــی تبریــز، کــه در محورهــای گردشــگری، صنایع دســتی ، فنــاوری اطاعات 
ــود. ــرکت نم ــازی«، ش ــان ب ــوان »آس ــت عن ــده ای تح ــا ای ــد، ب ــی ش ــزار م ــات برگ و ارتباط
 گفتنــی اســت: در ایــن رویدادکــه صاحبــان کســب و کارهــای موفــق و مدیــران عامــل شــرکت 
های شــتاب دهنده نیزحضور داشــتند، در طی برگزاری دوره، مدرســانی در حوزه ایده پردازی، 
طراحی مدل کسب کار،  و چگونگی راه اندازی کسب  و کار  آموزش های الزم را ارائه دادند.
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  دانشــجویان  تیــم  رویــداد،  ایــن  برگــزاری  اختتامیــه  در   

کــرد. کســب  را  ســوم  مقــام   « بــازی  »آســان  ایــده  ارائــه  بــا  آذربایجــان،  
بــا  فنــاوری  و  توســعه  فعــاالن  نشســت  طــی  در  تیــم  ایــن  اعضــای  ذکراســت،  شــایان 
حضورآقــای دکتــر واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور، مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
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ــور 96 و بزرگداشــت هشــتمین  آییــن اختتامیــه راهیــان ن
ســالروز تدفیــن شــهید گمنــام دانشــگاه بــا حضــور پرشــور 
دانشــجویان و زائــران ســرزمین نــور و حماســه، در روز ســه 
شــنبه 18 اردیبهشــت ماه در سالن استاد شــهریار برگزار شد.

دکتر حسن ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی سخنانی در 

این مراسم، ضمن تقدیر از اجرای برنامه های فرهنگی تشکلها و کانون های 

فرهنگی در دانشگاه و تجلیل از دست اندرکاران اردوی راهیان نور 96 کفت: 

اردوی راهیان نور در کشور ما برنامه ای مطلوب، فرهنگی و مقدسی است.

ولی زاده در ادامه افزود: امنیت و آرامش بی نظیر ایران در منطقه را مدیون 

ایثار و فداکاری شهدای عزیزمان هستیم. شهدا در عمل با گذشتن از جان خود

 روحیه شهادت و شمیم ایثار و فداکاری را به جامعه ما تزریق کردند، لذا 

وظیفه ماست که این روحیه را در تمام مراحل وابعاد زندگی اجتماعی خود 
کاربردی نمائیم.

میهمان ویژه این مراسم با شکوه، حجة االسام والمسلمین احمد پناهــیان بود 
که طی سخنانی با اشاره براهداف و نحوه شکل گیری کاروانهای راهیان نور از

 سال  1370 گفت: راهیان نور پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است که همه
 ساله فضای میهن اسامی را پر از یاد شهدا می کند ؛ شهدا انسانهای خاص

 بودند، برای همین است که ما، دل به شهدا داده ایم. در دفاع مقدس معنا
ی عمیق وحدت و برادری و پیوند روحی رزمندگان بواسطه نعمت والیت در

 جبهه ها متجلی بود.
در پایان این مراسم از خانواده شهید زوار، از شهدای مدافع حرم و دست 

اندرکاران اجرایی راهیان نور 96 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تجلیل 
شد.

برگزاری آیین اختتامیه راهیان نور 96 و بزرگداشــت هشتمین ســالروز تدفین شهید گمنام دانشگاه
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ــاورزی  ــکده کش ــجویان دانش ــاتید و دانش ــی اس گردهمای
دانشــگاه بــا آقــای دکتر ســعید دبــاغ نیکو خصلــت نماینده 
محتــرم مردم در شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز و رئیس 
کمســیون توســعه پایــدار و محیــط زیســت در تــاالر صائب 
دانشــکده ادبیات در ســاعت 12 الــی 30/13 برگزار گردید.

ــر  ــر زی ــا ذک ــت ب ــو خصل ــر نیک ــت دکت ــن نشس در ای
ســاخت هــای توســعه پایــدار و تقســیم آن بــر ســه 
بخــش توســعه تکنولوژیــک، اکولوژیــک و معمــاری 
هــا  کالنشــهر  و  تبریــز  مدیریتــی  مشــکالت  بــه 
ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــانی را ب ــرمایه انس ــد و س پرداختن

ــد. ــی نمودن ــعه معرف ــنجه توس ــن فراس ــا ارزش تری و ب

در ادامــه رئیــس کمســیون توســعه پایدار و محیط زیســت ، 
بــه مشــکالت کارآفرینی و اشــتغال بــرای فــارغ التحصیالن 
دانشــگاه هــا پرداخــت و اشــاره نمــود کــه برای حــل این 
معضــل بایــد توســعه فرهنگــی نــه در ســطح جامعــه بلکه از 
آمــوزش و پــرورش و همچنین از دانشــگاه ها آغــاز گردد.

18
 نشست اساتید و دانشجویان دانشکده کشاورزی با دکتر دباغ نیکو خصلت با

موضوع توسعه پایدار و محیط زیست

ــا  ــان ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش رئی
ــر  ــی  از مدی ــط عموم ــر کار رواب ــور در دفت حض
بــه  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  کارشــناس  و 
مناســبت 27 اردیبهشــت گرامیداشــت روز جهانــی 
ارتباطــات و روابــط عمومــی تجلیــل نمــود.

تجلیل رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از مدیر و کارشناس روابط عمومی دانشگاه



نشریه الکترونیکی 9

اردیبهشت 97

شماره نهم

جناب آقای دکتر علی آرین
 

جناب آقای دکتر محسن شیر محمد زاده

جناب آقای رضا دیدبان

جناب آقای دکتر علی اقبالی

جناب آقای دکتر ذوالفقار رضوانی

جناب آقای دکتر محمد کریمی

جناب آقای دکتر کریم آزالی علمداری

جناب آقای دکتر یحیی اکبری

جناب آقای حسین ساجدی
 

جناب آقای آرش سپهری کیا

19

تسلیت به همکار 

با کمال تأسف و تأثر فراوان ، بهار امسال ، خزان عمر یکی از

 منسوبین تعدادی از همکاران شد و جمعی از دوستان عزیزمان 

 داغدار درگذشت عزیز از دست رفته ای شدند ضمن تسلیت به

 این همکاران گرانقدر، برای درگذشتگان عّلو درجات و برای

بازماندگان آنها صبر و اجر جزیل آرزو می کنیم

 روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

جناب آقای اسفندیارگلزار



نشریه الکترونیکی 9

اردیبهشت 97

شماره نهم


