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سالم، سالمی به گرمای این روزهای تابستان داغ 97 و عرض ادب و احترام حضور همه همکاران پرتالش، دانشگاهیان فرهیخته سخن سردبیر.......

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، الحمداهلل در ماه های گذشته شاهد اعالم رشد پرشتاب رتبه دانشگاه در مقوله های مختلف علمی، 

پژوهشی و آموزشی بودیم، بدیهی است که این امر با تالش بی وقفه اساتید، پژوهشگران ، دانشجویان وکارکنانی  بدست آمده است 

که دغدغه و همه هدفشان صادقانه ، پیشرفت روزافزون دانشگاه در حیطه های مختلف می باشد. 

ضمن اینکه این موفقیت شایسته را بحضور عموم همکاران محترم تبریک می گوئیم به استحضار می رساند روابط عمومی دانشگاه 

افتخار دارد همواره منعکس کننده مستمر  فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عموم اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز  

دانشگاه پر افتخارمان باشد.      مجید فتاح زاده / مدیر روابط عمومی دانشگاه 
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، از رتبه 25 به رتبه 16 در بین دانشگاههای جامع کشور ارتقاء یافت

دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان، از رتبــه 25 بــه رتبــه 

ــت.  ــاء یاف 16 در بيــن دانشــگاههای جامــع کشــور ارتق

 دکتــر حســن ولــی زاده، رئيــس دانشــگاه شــهيد مدنــی 

آذربایجــان، از ارتقــاء قابــل توجه و کســب رتبه شــانزدهم 

توســط ایــن دانشــگاه در نظــام رتبــه بنــدی آی اس ســی 

ــر داد. ــور خب ــع کش ــای جام ــگاه ه ــن دانش )ISC ( در بي

دکتــر ولــی زاده، در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی بــا ذکــر 

ایــن مطلــب و اشــاره بــه رونــد روبــه رشــد دانشــگاه در 

رتبــه بنــدی Isc گفــت: براســاس اعــالم پایــگاه اســتنادی 

علــوم جهــان اســالم)ISC( ، دانشــگاه شــهيد مدنــی 

ــه  ــبت ب ــال 96 نس ــود، در س ــه صع ــه پل ــا ن ــان ب آذربایج

ســال 95 در کنــار دانشــگاه هــای امــام حســين )ع(، پيــام 

ــوری را  ــه 16 کش ــدران رتب ــی و مازن ــور، خوارزم نورکش

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــع ب ــای جام ــگاه ه ــن دانش در بي

ولــی زاده اضافــه کــرد: رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای 

کشــور هرســاله از طــرف ISC و براســاس معيارهــا و 

ــن  ــی، بي ــی، آموزش ــه پژوهش ــج گان ــای پن ــاخص ه ش

المللــی، تســهيالت-امکانات و فعاليــت هــای اجتماعــی و 

اقتصــادی انجــام مــی گيــرد. براســاس اطالعــات منتشــر 

ــا 96  ــه دانشــگاه از ســال 92 ت شــده در ســایت ISC رتب

بــه ترتيــب 31، 27، 27، 25 و 16 ارزیابــی و گــزارش شــده 

اســت. همچنيــن تعــداد دانشــگاههای جامــع شــرکت 

ــه  ــه بنــدی ISC در طــی ســالهای مذکــور ب ــده در رتب کنن

بــوده اســت. دانشــگاه   81 و   72  ،63  ،56  ،58 ترتيــب 

ضمــن  آذربایجــان  مدنــی  شــهيد  دانشــگاه  رئيــس 

تبریــک ایــن موفقيــت شایســته و ســتودنی، توفيــق 

حاصــل و رشــد شــتاب دار دانشــگاه در زمينــه هــای 

ــی  ــالش وکوشــش ب ــف را مرهــون عــزم، اراده و ت مختل

ــجویان  ــه، دانش ــوار و فرهيخت ــاتيد بزرگ ــه اس ــه هم وقف

دانســت. پرتــالش  کارمنــدان  و  خــالق  و  مســتعد 

بــا  فضــای  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  زاده  ولــی  دکتــر 

در  افزایــی  هــم  و  همدلــی  بــا  تــوام  آرام  و  نشــاط 

بيــن دانشــگاهيان دانشــگاه در ایــن توفيقــات، ابــراز 

اميــدواری کــرد کــه در ســایه الطــاف الهــی شــاهد 

پيــش  از  بيــش  ارتقــای  بيشــتر،  همدلــی  و  نشــاط 

باشــيم. دانشــگاه  رشــد  بــه  رو  رونــد  اســتمرار  و 

هــای  تــالش  و  زحمــات  از  درپایــان  دانشــگاه  رئيــس 

دانشــگاه  اعضــای  همــه  مســتمر  و  شــائبه  بــی 

را  دانشــگاه  جانبــه  همــه  پيشــرفت  موجبــات  کــه 

پژوهشــی  آموزشــی،  مختلــف  هــای  زمينــه  در 

کــرد. قدردانــی  آورنــد  مــی  فراهــم  فرهنگــی  و 
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کارگاه آموزشی 2 روزه با موضوع 

“ کنه های اریوفيوئيد “

برگزاری کارگاه آموزشی توسط گروه 
گياهپزشکی دانشکده کشاورزی 
دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان با 

همکاری دانشگاه آلدوموروی باری 
ایتاليا

گزارش تصویری روابط عمومی از 
کارگاه های تخصصی مرتبط با 

کنه های اریوفيوئيد توسط گروه 

گياهپزشکی دانشکده کشاورزی و

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

شهيد مدنی آذربایجان با همکاری 

انجمن کنه  شناسی ایران و دانشگاه 

آلدوموروی باری ایتاليا و با حضور استاد

 سرشناس رشته مذکور: پروفسور 

انریکو دليللو
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 کارگاه آموزشی 2 روزه با موضوع  »کنه های اریوفیوئید»
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ــا  ــاد ب ــگيری از اعتي ــوزش پيش ــگاه آم نمایش
حضــور مســول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه و معــاون فرهنگــی و 
ــگاههای  ــی نمایش ــل دائم ــی، در مح اجتماع
دانشــگاه شــهيد مدنی آذربایجان افتتاح شــد.

دکتــری  نخبــه  دانشــجوی  بهــادری  جعفــر 
رشــته روانشناســی دانشــگاه شــهيد مدنــی 
آذربایجــان، کــه نمایشــگاه آموزش پيشــگيری 
ــی و  ــت فرهنگ ــت معاون ــه هم ــاد را ب از اعتي
اجتماعــی، در محــل نمایشــگاه هــای دائمــی 
دانشــگاه برگــزار کــرده اســت، در تشــریح 
اهــداف برگــزاری و بخــش هــای مختلــف ایــن 
نمایشــگاه، درگفتگــو بــا روابــط عمومی گفت: 
ایــن نمایشــگاه بــا هــدف پيشــگيری از آســيب 
هــای اجتماعی و با شــعار” نه به مواد مخدر” 
ــرداد  ــا 22 خ ــت و از 19 ت ــده اس ــکيل ش تش
در محــل نمایشــگاههای دائمــی دانشــگاه 
واقــع در دانشــکده ادبيــات، دایــر ميباشــد.

ایــن  در  افــزود:  ادامــه  در  بهــادری 

قالــب  در  مفيــدی  اطالعــات  نمایشــگاه، 
بخشــهای  همچنيــن  عکــس،  پوســتر، 
معرفــی  پژوهــش،  و  مطالعــه  مشــاوره، 
ــهای  ــدر و روش ــواد مخ ــف م ــای مختل گروهه
پيشــگيری و تــرک مــواد مخــدر در معــرض 
دیــد بازدیــد کننــدگان قــرار گرفتــه اســت .

4

مخدر» مواد  به  نه   « شعار  با  و  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  هدف  با  نمایشگاه  برگزاری 
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 ارتقای رتبه علمی 3 عضو هيات علمی دانشگاه

ارتقای رتبه علمی 3 عضو هیات علمی دانشگاه
ــال  ــان در س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــزه دانش ــأت ممی ــه هی ــّومین جلس  س
ــه  ــای رتب ــای ارتق ــا تقاض ــکیل و ب ــاه تش ــنبه 13 تیرم 1397 در روز چهارش
علمــی  3 نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه، بشــرح زیــر موافقــت شــد:
ــأت  ــو هی ــان عض ــول قربانی ــر بهل ــی دکت ــه علم ــاء رتب ــای ارتق ــا تقاض ب
علمــی گــروه آموزشــی علــوم ورزشــی از مرتبــه اســتادیاری بــه 
ــم  ــر کری ــی دکت ــه علم ــاء رتب ــای  ارتق ــا تقاض ــن ب ــیاری، همچنی دانش
ــی  ــوم ورزش ــی عل ــروه آموزش ــی گ ــأت علم ــو هی ــداری عض ــی علم آزال
ــی  ــه علم ــاء رتب ــای  ارتق ــا تقاض ــیاری، وب ــه دانش ــتادیاری ب ــه اس از مرتب
ــی  ــروه آموزش ــی گ ــأت علم ــو هی ــی عض ــلطانی دهخوارقان ــزاد س ــر به دکت
ــد. ــل آم ــه عم ــت ب ــیاری موافق ــه دانش ــتادیاری ب ــه اس ــیمی از مرتب ش
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 دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در بين 10 دانشگاه برتر جامع کشوربه لحاظ
شاخصهای آموزشی قرار گرفت

معــاون آموزشــی و تحصيالت تکميلی دانشــگاه 
داد: خبــر  عمومــی  روابــط  بــا  مصاحبــه  در 

در  آذربایجــان  مدنــی  شــهيد  دانشــگاه 
کشــوربه  جامــع  برتــر  دانشــگاه   10 بيــن 
گرفــت قــرار  آموزشــی  شــاخصهای  لحــاظ 

و  آموزشــی  معــاون  ایمانپــور  منصــور  دکتــر 
ــا  ــه ب ــگاه در مصاحب تحصيــالت تکميلــی دانش
روابــط عمومــی، ازکســب رتبــه 10 شــاخصهای 
آموزشــی نظام رتبه بندی ISCدر بين دانشــگاه 
هــای کشــور خبــر داد و گفــت: همــه ســاله 
ــاخص  ــب ش ــا برحس ــگاه ه ــدی دانش ــه بن رتب
هایــی ماننــد آمــوزش، پژوهــش، فعاليــت هــای 
بيــن المللــی، تســهيالت و امکانــات، فعاليــت 
هــای اقتصــادی و اجتماعــی صرفــا توســط 
ــام  ــالم انج ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای
مــی شــود و بــر حســب شــاخص هــای تعييــن 
ــاخصهای  ــی ش ــرای ارزیاب ــگاه ب ــن پای ــده ای ش
آموزشــی، ماننــد تعــداد اعضــای هيــات علمــی 
نســبت  پراســتناد،  مقــاالت  جایــزه،  دارای 
اعضــای هيــات علمــی دارای مــدرک PH.D بــه 
کل اعضــای هيــات علمی،دانشــجویان ممتــازی 
کــه موفــق بــه کســب جوایزمختلــف شــده 
ــالت  ــن نســبت دانشــجویان تحصي ــد وهمچني ان

هــرم  بهبــود  دانشــجویان،  کل  بــه  تکميلــی 
هيــات علمــی و ... دانشــگاه شــهيد مدنــی 
از  برتــر  دانشــگاه   10 بيــن  در  را  آذربایجــان 
دانشــگاه هــای جامــع کشــور قــرار داده اســت.

یــن موفقيــت  ا تبریــک  بــا  نپــور  یما ا

افزود: ادامــه  شایســته در 

ــم کــه در کســب  ــد کني ــه تاکي ــن نکت ــه ای ــد ب بای
رتبــه مذکــور توســط دانشــگاه، همــه همــکاران 
 ، علمــی  هيــات  اعضــای  از  اعــم  ارجمنــد 
ــد  ــهيم ان ــل و س ــجویان دخي ــدان و دانش کارمن
دانشــگاه شــهيد  خانــواده  اســت  اميــد  لــذا 
همدلــی  همــکاری،  بــا  آذربایجــان  مدنــی 
همــه  علمــی،  مجاهدتهــای  و  همفکــری   ،
در  و  بخشــيده  ارتقــا  را  جایــگاه  ایــن  ســاله 
باشــند. موفــق  دانــش  مرزهــای  توســعه 

دکتــر ایمانپــور در پایان با دعــوت ازدانش آموزان 
شــرکت کننــده در کنکور 97 خواســت در انتخاب 
محــل تحصيــل بــرای کســب علــم و دانــش، 
براســاس معيارهــای واقعــی و دانشــگاهی، 
بــدون توجــه بــه حواشــی و تبليغــات اقــدام کنند 
و دانشــگاهی را انتخــاب کننــد کــه در جهــت 
تحقــق اهــداف و آرمانهــای آنهــا گام برمی دارد.
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 همکاریهای بين المللی دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان با دانشگاه

 آلدوموروی کشور ایتاليا

همکاریهای بين المللی دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان با 

دانشگاه آلدوموروی کشور ایتاليا

باپروفســور  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  مصاحبــه 

دکتــر  خانــم  و  ایتاليــا  آلدومــوروی  دانشــگاه  ار  دليللــو 

آذربایجــان مدنــی  شــهيد  دانشــگاه  از  اللهــی  لطــف 

پروفســور انریکــو دليللــو از اســاتيد برجســته رشــته تخصصــی 

کنــه شناســی در دانشــگاه آلدومــوری بــاری ایتاليــا و عضــو 

آکادمی بين المللی حشــره شناســی ایتالياســت. این دانشــمند 

سرشــناس،از ســال 1994 در زمينــه هــای کنــه شناســی، 

جانورشناسی، حشــره شناسی و نماتدشناسی تدریس نموده 

و تــا بــه حــال بيــش از 170 مقالــه معتبــر علمــی را در مــورد جنبه 

هــای مختلــف زیســتی کنــه هــا و حشــرات منتشــر نموده اســت.

وی پيــش از ایــن در چندیــن پــروژه بيــن المللــی حضــور فعــال و 

اثرگــذاری داشــته و در پــی “برنامــه انتقــال محقــق پيتــرو دالواله 

مصوبــه مابيــن وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوری ایــران بــا وزارت 

آمــوزش و تحقيــق کشــور ایتاليــا”، مشــغول به تحقيــق در بخش 

مطالعــه کنــه  هــای اریوفيوئيــد پــروژه مطالعاتــی »بررســی تنوع 

ــف   ــر لط ــم دکت ــکاری خان ــا هم ــباران« ب ــفر ارس ــتی بيوس زیس

ــی  ــهيد مدن ــگاه ش ــکی دانش ــروه گياهپزش ــاتيد گ ــی از اس اله

آذربایجــان، در آزمایشــگاه هــای پاتولــوژی حشــرات و آزمایشــگاه 

تحقيقاتــی بيوتکنولــوژی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهيد

 مدنی آذربایجان می باشد.

ــه  ــز رتب ــروژه حائ ــن پ ــی، ای ــف الله ــر لط ــم دکت ــه خان ــه گفت  ب

در  شــده  تصویــب  المللــی  بيــن  پــروژه   11 بيــن  از  اول  ی 

قالــب برنامــه پيتــرو دالوالــه و کار پژوهشــی مشــترک بيــن 

آلدومــوروی  دانشــگاه  و  آذربایجــان  دانشــگاه شــهيد مدنــی 

ــرار  ــه ق ــن برنام ــب ای ــت، در قال ــی اس ــد. گفتن ــی باش ــاری م ب

اســت پروفســور اوســتاکيو تاراســکو نيــز ســفری چنــد روزه 

. باشــد  داشــته  آذربایجــان  مدنــی  شــهيد  دانشــگاه  بــه  را 

پروفســور دليللــو در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت: 

بنــده از 30 اردیبهشــت لغایــت 6 تيــر 97 جهت انجام پــروژه مذکور 

در دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان مشــغول هســتم. در ایــن 

خصــوص الزم اســت از  تــالش پيگيــر، پشــتکار و هماهنگــی های 

ــروژه مهــم و همــکاری هــای  خــوب دکتــر لطــف الهــی در ایــن پ

گروه گياهپزشــکی و دانشــکده کشــاورزی تشــکر و تقدیر نمایم. 

ــا همــکاری دکتــر لطــف الهــی و دانشــجویان کارشناســی  مــا ب

ارشــد ایشــان در واقــع از ســال 2017 اجــرای ایــن طــرح را 

شــروع کــرده ایــم و تاکنــون پيشــرفت عمــده ای را داشــته ایــم 

ی  مقالــه  ســه  انتشــار  حــال  تابــه  آن  حاصــل  کــه 

همــکاری  ایــن  شــک  بــدون  و  اســت  بــوده   Q2 معتبــر 

یافــت. خواهــد  ادامــه  کامــل  نتایــج  حصــول  تــا 

وی در پایــان افــزود: طــی مالقاتهــای مقدماتــی کــه بــا اســاتيد 

دانشــکده کشــاورزی، خصوصــا گــروه گياهپزشــکی داشــته ایــم 

نســبت بــه ارتقــای علمــی روز افــزون دانشــگاه  در ایــن رشــته، 

احســاس بســيار خــوب و مثبتــی  دارم و اعتقــاد دارم پتانســيل 

باالیــی بــرای همــکاری هــای بيشــتر با اســاتيد ایــن دانشــکده در 

آینــده ای نزدیــک وجود دارد. تجهيزات موجود در آزمایشــگاه های 

دانشــکده کشــاورزی نيــز قابــل قبــول بــوده و بــدون شــک همانند 

تمامــی آزمایشــگاه هــای جهــان، اختصــاص منابــع مالــی بيشــتر 

باعــث تجهيز خيلی بيشــتر آزمایشــگاههای تخصصی خواهدبود.
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تجدید پيمان با آرمانهای واالی امام خمينی )ره(، شهدا و رهبری

واالی  آرمانهــای  بــا  پيمــان  تجدیــد 
رهبــری و  شــهدا  )ره(،  خمينــی  امــام 

درآســتانه بيســت و نهميــن ســالگرد ارتحــال 
بنيانگــذار کبيــر  امــام خمينــی)ره(،  ملکوتــی 
تجدیــد  وباهــدف  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
پيمــان باآرمانهــای واالی امــام خمينــی )ره(، 
بزرگداشــتی  مراســم  رهبــری  و  شــهدا 
محــل  در  مــاه  خــرداد   12 شــنبه  درروز 
یادمــان شــهيد گمنــام دانشــگاه برگزارشــد.

 در این مراســم، دکتر ولی زاده، رئيس دانشــگاه 
شــهيد مدنــی آذربایجــان، طــی ســخنانی ضمــن 
تســليت ســالگرد ارتحــال ملکوتــی امــام خمينی 
)ره( وگراميداشــت یاد و خاطره شــهدای انقالب 
ــا  ــرم، ب ــان ح ــدس و مدافع ــاع مق ــالمی، دف اس
اشــاره بــه یگانــه رمــز پيــروزی انقــالب اســالمی 
ــری امــام امــت  ــه رهب و دوران دفــاع مقــدس، ب
گفــت: همدلــی، انســجام ملــی وصــف نشــدنی 
مــردم و وحــدت کلمــه، همــواره رمــز بــزرگ 
ــی )ره(  ــام خمين ــری ام ــه رهب ــردم ب ــروزی م پي
در بحرانهــای مهــم بــود، لــذا هميــن خصوصيــت 
مهــم مردمــی، در زمــان فعلــی نيــز راهــکار 
عبــور از مشــکالت داخلــی و خارجــی اســت.

ــئول  ــان، مس ــلمين نقي ــالم والمس ــت االس حج
در  رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی  نهــاد 
دانشــگاه شــهيد مدنی آذربایجان نيز در ســخنان 
کوتاهــی بــا گراميداشــت یــاد و خاطــره شــهدا، 

ــن شــخصيت حضــرت امــام خمينــی)ره(  درتبيي
بــه ذکــر خاطــره ای از زبــان شــهيد مطهــری 
از امــام پرداخــت و گفــت: شــهيد مطهــری در 
ــد: مــن کــه قریــب  خاطــره ای از امــام مــی گوی
دوازده ســال در خدمــت ایــن مــرد بــزرگ تحصيل 
کــرده ام، بــاز وقتــی کــه در ســفر اخير بــه پاریس 
ــی  ــم، چيزهای ــان رفت ــارت ایش ــات و زی ــه مالق ب
از روحيــه او درک کــردم کــه نــه فقــط بــر حيــرت 
ــز اضافــه کــرد. وقتــی  ــم ني ــر ایمان مــن، بلکــه ب
دیــدی”؟. “چــه  گفتنــد:  برگشــتم،  دوســتانم 

گفتم چهارتا »آمن« دیدیم.

دارد.  ایمــان  هدفــش  هدف-بــه  بــه  آمــن 
نمی توانــد  بشــود،   جمــع  اگــر  دنيــا 
کنــد. منصــرف  هدفــش  از  را  او 

ــرده،  ــاب ک ــه انتخ ــی ک ــه راه ــبيله - ب ــن بس آم
ایمــان دارد. امــکان نــدارد بتــوان او را از ایــن 
راه منصــرف کــرد. شــبيه همــان ایمانــی کــه 
داشــت. راهــش  بــه  و  بــه هدفــش  پيغمبــر 

و  رفقــا  همــه  ميــان  در   - بقولــه  آمــن 
مثــل  احــدی  دارم،  ســراغ  کــه  دوســتانی 
ــدارد ــان ن ــران ایم ــردم ای ــه م ــه روحي ــان ب ایش

آمــن بربــه؛ بــه خدایــش ایمــان داشــت، امــام بــه 
مــن گفــت: فالنــی این ما نيســتيم کــه چنين می 
کنيم، من دست خدا را به وضوح حس می کنم.
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چهارمين دوره مسابقات ملی 
)Geowall( دیوار خاک مسلح

دانشــگاه  دانشــجویی  هــای  تيــم  موفقيــت 
دوره  چهارميــن  در  آذربایجــان،  مدنــی  شــهيد 
)Geowall( مســابقات ملــی دیــوار خــاک مســلح

چهارميــن دوره مســابقات ملــی دیــوار خــاک مســلح 
در دانشــگاه تربيــت مــدرس بــا حضــوردو تيــم از 
دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان، شــامل یــک 
رشــته  ارشــد  کارشناســی  دانشــجویان  از  تيــم 
عمــران - ژئوتکنيــک )تيــم ســبالن متشــکل از راميــن 
جهانگيــرزاده،  ســميرا  پور)ســرگروه(،  فرشــته 
از  تيــم  یــک  و  بلــوری(  فرهــاد  کریمــی،  ســينا 
)تيــم  عمــران  رشــته  کارشناســی  دانشــجویان 
ســهند متشــکل از رضــا رفعتی)ســرگروه(، عرفــان 
ــه  ــعادتی(، و ب ــی س ــی، عل ــام ميرزای ــری ، بهن وزی
سرپرســتی دکتــر اميرحســن رضائــی فرعــی، از 
گــروه ژئوتکنيــک رشــته عمــران در اوليــن ســال 
حضــور خــود در ایــن مســابقه شــرکت نمودنــد.

دکتــر ميــر یوســف هاشــمی، رئيــس دانشــکده فنی 
آذربایجــان  و مهندســی دانشــگاه شــهيد مدنــی 
گفــت:  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  بــا  گفتگــو  در 
ــم  ــور 55 تي ــا حض ــه و ب ــابقات در دو مرحل ــن مس ای
از سراســر کشــور شــروع شــد کــه هــر دو تيــم 
ــراه 30  ــه هم ــان ب ــی آذربایج ــهيد مدن ــگاه ش دانش
تيــم دیگــر بــه مرحلــه نهایــی راه یافتنــد. مرحلــه دوم 

و پایانــی بــا حضــور 32 تيــم در روز پنجشــنبه 20 
اردیبهشــت در دانشــگاه تربيــت مــدرس برگزار شــد.

هاشــمی دربــاره ســطح تيمهــای شــرکت کننــده از 
دانشــگاه گفــت: هــر دو تيــم نمایــش قابــل قبولــی 
ارائــه دادنــد و توانســتند رتبــه هــای خوبــی را در 
ــا  اوليــن حضــور خــود بــه خــود اختصــاص دهنــد و ب
پشــت ســر گذاشــتن دانشــگاه هــای مطــرح کشــور 
از جملــه دانشــگاه صنعتــی شــریف، تهــران، خواجــه 
نصيرالدیــن طوســی، علــم و صنعت، تربيــت مدرس، 
دانشــگاه تبریز و... جزو 5 تيم برتر این رقابت باشــند.

 )Geowall( چهارمين دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح
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ســميرا  دکتــر  خانــم  بــا  مصاحبــه 
آقبالغــی، درارتبــاط باچــاپ مقاله مهمی 
بــا ضریــب تاثيــر 24/55 در مجلــه بيــن 
Progress in Polymer science ــی الملل

هيــات  آقبالغــی عضــو  دکتــر ســميرا 
شــيمی  مهندســی  گــروه  علمــی 
دانشــکده فنــی و مهندســی از مهــر مــاه 
ــود را  ــت خ ــکاری و فعالي ــال 96 ، هم س
بعنــوان عضــو هيــات علمــی در دانشــگاه 
شــهيد مدنــی آذربایجان آغازکرده اســت.

اختــراع   11 داشــتن  بــا  دکترآقبالغــی 
مهــم در حــوزه ســلول هــای خورشــيدی  
و  دارو   رهــش  نانوســاختار،   – پليمــر 
ــه 60  ــک ب ــتن نزدی ــا داش ــن ب ...  همچني
 impact که 10 مــوردآن دارای ISI مقالــه
factor   بــاالی 4 اســت، از پژوهشــگران 
برجســته دانشــگاه در زمينه پژوهشهای 
مهــم ، کاربــردی و تاثيرگــذار درعرصــه 
هــای داخلــی و خارجــی مــی باشــد.

بــه  موفــق   2018 ســال  در  آقبالغــی 
 A چــاپ مقالــه ای مهــم تحــت عنــوان
 comprehensive review on polymer
 single crystals-From fundamental
مــرور   «   concepts to   applications
کاملــی بــر روی تــک بلــور هــای پليمری« 

تکنولــوژی  و  داروســازی  صنعــت  در 
المللــی   بيــن  مجلــه  »در  پيشــرفته 
Progress in Polymer science با ضریب 
ــه در 5  ــر مجل ــب تاثي ــر 24/55 ) ضری تاثي
ســال گذشــته 32/83( شــده اســت.

ــا  ــاط ب  وی در گفتگــوی کوتاهــی در ارتب
ایــن مقالــه و کاربردهــای پژوهشــهای 
مذکــور گفت: رهش دارو، کنترل و درمان 
فيلمبــرداری  ســرطان،  هــای  بيمــاری 
داخلــی  اعضــای  از  وعکســبرداری 
بــدن، وچندیــن کاربــرد صنعتــی دیگــر 
پژوهشــهای  کاربردهــای  مهمتریــن  از 
اینچنينــی اســت و امــروزه بحــث جدیــدی 
در علم مهندســی شــيمی دردنيا بشمار 
مــی رود، وی در ادامــه افــزود: نتایــج این 
پژوهــش هــا زمينــه علمــی مناســبی 
فراهــم نمــوده اســت تــا تعامــل چندگانــه 
ــد  ــی مانن ــوزه های ــهای ح ــا پژوهش ای ب
پزشــکی، مکانيــک و ...  ایجــاد شــود.

 ایــن عضوهيــات علمی دانشــگاه شــهيد 
ــت  ــراع ثب ــه 11 اخت ــان ک ــی آذربایج مدن
شــده را در حــوزه های مختلــف، از جمله 
در  پليمــری  ســلول هــای خورشــيدی 
ســوابق درخشــان پژوهشــی خــود دارد، 
خواســتار جــذب حمایــت هــای مناســب 
ــت،  ــو و وزارت بهداش ــاوری نان ــتاد فن س
شــد. پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 

وی در پایــان ایــن گفتگــو ضمــن تقدیــر از 
حمایت های رئيس و مســئولين دانشگاه 
بــه جهــت راه انــدازی موثــر گــروه نوپــای 
مهندســی شــيمی و تجهيــز آزمایشــگاه 
هــای آموزشــی در ایــن گــروه، خواســتار 
تکميــل تجهيــز محيــط آزمایشــگاههای 
شــد. نيــز  گــروه  ایــن  پژوهشــی 

Progress in Polymer science چــاپ مقالــه مهمــی در مجله بين المللی
 با ضریب تاثير 24/55 توســط عضو هيات علمی دانشــگاه خانم دکتر ســميرا آقبالغی
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راه اندازی شعبه انجمن جامعه شناسی ایران در 
دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

دفترشــعبه  ایــران،  شناســی  جامعــه  انجمــن   
آذربایجــان  مدنــی  شــهيد  دانشــگاه  در  خــود 
رســول  صمــد  دکتــر  سرپرســتی  بــه  را 
علــوم  دانشــکده  علمــی  هيــات  عضــو  زاده، 
کــرد. انــدازی  راه  روانشناســی،  و  تربيتــی 

دکتررسول زاده در تبيين اهداف انجمن 
جامعهشناسي ایران گفت :

با   1370 سال  در  ايران  شناسي  جامعه  انجمن 
تقويت  شناسي،  جامعه  علم  گســترش  هدف 
جامعه  كنشگران  صنفي  هويت  و  علمي  تعهد 
در  انجمني  روابط  وغنيسازي  بسط  شناسي، 
قواعد  تدوين  وهمچنيــن  جامعه  و  علمي  اجتماع 
حاضر  حال  در  شد.  شناسيايجاد  جامعه  حوزه 
اثرگذارترين  و  ترين  ارزشمند  از  يكي  انجمن  اين 
به   1387 سال  در  كه  است  علمي  انجمنهاي 
شد. شناخته  كشور  برتر  علمي  انجمن  عنوان 

دفتر  تشكيل  اهداف  خصــوص  در  وی 
دانشگاه  در  ايران  شناسي  جامعه  انجمن 
گفــت: نيــز  آذربايجان  مدني  شهيد 

و  اهداف  بودن  فراگير  و  گستردگي  عليرغم    
قالب  در  كه  شناسي  جامعه  انجمن  سياستهاي 
تخصصيمختلف,كارگروهها,انتشارات,   گروههاي 
از  و  مختلف  همايشهاي  و  كارگاهها  برگزاري 
با  انتفاعي  نهاد غير  اين  همه مهمتر تعامالتي كه 
داشته  كشور  اجرايي  و  سياستگذاري  نهادهاي 
فعاليتهاي  استانها  از  برخي  در  متاسفانه  اما 
انجمن و به طبع آن تاثيرگذاري آن مهجور مانده كه 
جامعه  حوزه  از,پيشكنشگران  بيش  توجه  نيازمند 
بتوان  تا  است  استاني  ريزان  برنامه  و  شناسي 
كاربردي  بصورت  ارزشمند  نهاد  اين  ظرفيتهاي  از 
گرفت. بهره  استانها  مراكز  و  شهرستانها  در 

وجود  با  تبريز  كالنشهر  افــزود:  ادامــه  در  وی 

دانشگاههاي بزرگ و شناخته شده در حوزه مطالعات 

استفاده  با  ميتواند  خانواده  و  شناسي  جامعه 

تعامل  زمينه  ملي  و  استاني  اساتيد  از,ظرفيت 
اجتماعات علمي و سياستگذاري را فراهم سازد.

در  حاضر  حال  در  شناسي  جامعه  انجمن  دفتر 
مدني  شهيد  دانشگاه  خانواده  مطالعات  گروه 
است.  كرده  شروع  را  خود  فعاليت  آذربايجان 

كنشگران جامعه شناسي  و  اساتيد  ميرود  انتظار 
رسانند. ياري  اهدافمان  بهتر  پيشبرد  در  را  ما 

         برنامه هاي دفتر انجمن:

ایــن  هــای  برنامــه  بــا  ارتبــاط  در  زاده  رســول 
کــرد: بيــان  زیــر  بشــرح  توضيحاتــی  نيــز  دفتــر 

به  مشاوره  و  پژوهشي  آموزشي  خدمات  ارايه 

نهادهاي دولتي و غير دولتي استان بــا اســتفاده 

از مجربتریــن اســاتيد ایــن حــوزه از جمله اهداف 

قالب  در  كه  ميشود  محسوب  انجمن  دفتر  اصلي 

برگزاري نشستهاي علمي  از,قبيل  هاي مختلفي 

و تخصصي,همايش ها,كارگاهها, كرسيهاي نقد و 

نظريه پردازي, مشاركت در كارگروههاي تخصصي 

استاني, توليد محتواي علمي و آموزشي در قالب 

ها,  بروشور  و  كتابچه  تخصصي,  و  علني  مجالت 
برگزلري مراسم هاي مختلف علمي و سخنراني 
اساتيد برجسته جامعه شناسي از جمله برنامه هايي 
است كه دفتر انجمن در صدد پيگيري آنها ميباشد.

ــران در  ــی ای ــه شناس ــن جامع ــر انجم ــول دفت مس

دانشــگاه بــا بيــان اینکــه محــل دفتــر انجمــن در

ــتقر  ــواده مس ــات خان ــروه مطالع ــردر گ ــال حاض  ح

ازرياست  شــده اســت گفــت: مــن الزم ميدانــم 

معاون  و  زاده  ولــی  دكتر  آقاي  دانشگاه،  محترم 

بخاطر  عجمي  دكتر  آقاي  جناب  پژوهشي، 

مساعدتهايي كه درفراینــدتصويب و فراهم سازي 

مقدمات تشكيل دفتر انجمن داشته انــد و نيــز از 

رياست محترم انجمن جامعه شناسي جناب آقاي 
آقاي دكتر  زاده و مدير دفاتر استاني،  دكتر سراج 

زند رضوي از بابت توجه ويژه اي كه بــه دانشــگاه 

نمایــم. وتشــکر  تقدیــر  داشتند،  اینجانــب  و  مــا 
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عليــزاده،  عليرضــا  دکتــر  بــا  مصاحبــه 

هيئــت  عضــو  و  المللــی،  بيــن  پژوهشــگر 

آذربایجــان مدنــی  شــهيد  دانشــگاه  علمــی 

علمــی  هيــات  عضــو  مشــترک  همــکاری  در 
ــم  ــک تي ــا ی ــان ب ــی آذربایج ــهيد مدن ــگاه ش دانش
تحقيقاتــی بيــن المللــی در رشــته قارچ شناســی، 
مقالــه ای در معتبرتریــن مجلــه در علــم قــارچ 
شناســی جهــان بــا ضریــب تاثيــر14 انتشــاریافت

علمــی  هيــات  عضــو  مشــترک  همــکاری  بــا 
ــم  ــک تي ــان در ی ــی آذربایج ــهيد مدن ــگاه ش دانش
تحقيقاتــی بيــن المللــی در رشــته قارچ شناســی، 
مقالــه ای در معتبرتریــن مجلــه در علــم قــارچ 
شناســی جهــان بــا ضریــب تاثيــر14 انتشــاریافت.

دکتــر عليرضــا عليــزاده عضــو هيئــت علمــی گــروه 
گياهپزشــکی، دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان 
 The Colletotrichum« عنــوان  بــا  ای   مقالــه 
 dracaenophilum, C. magnum and C.
ثمــر  بــه   »orchidearum species complex
رســانده اســت کــه بشــکل همــکاری مشــترک 
تحقيقاتــی  تيــم  ســه  درقالــب  المللــی  بيــن 
از ایــران، آلمــان و ژاپــن حاصــل شــده اســت.

مــدرک  دارای  المللــی،  بيــن  پژوهشــگر  ایــن 
بيماریهــای  و  شناســی  قــارچ  رشــته  دکتــری 
عضــو  و  تهــران  دانشــگاه  از  گياهــان  قارچــی 
نخبــگان  ملــی  بنيــاد  درخشــان  اســتعدادهای 
ــوف  ــتر معط ــهای وی بيش ــت پژوهش  ــور اس کش
فيلوژنتيکــی  و  تاکســونوميکی  مطالعــات  بــه 
ــارچ- ــایی ق ــازی و شناس ــامل جداس ــا ش قارچه

هــا از اکوسيســتم های طبيعــی در نقــاط مختلــف 
ایــران و دنيــا مــی باشــد. مطالعــات ژنتيکــی و 
تکامــل قارچهــا، مطالعــات بيماری زایــی قارچهــا، 
ــش رشــد گياهــان و  ــا در افزای اســتفاده از قارچ ه
ــی  ــای گياه ــم های بيمارگر ه ــه ميکروارگانيس علي
نيــز از دیگــر جنبــه هــای مطالعــات وی مــی باشــد.

  وی درپاســخ بــه ســوالی درخصــوص علــم قــارچ 
شناســی و اهميــت مطالعــه در ایــن حــوزه گفــت:

ــه  ــه مطالع ــه ب ــت ک ــی اس ــی علم ــارچ شناس  ق
از  مهمــی  گــروه  قارچهــا  مي پــردازد.  قارچ هــا 
موجــودات زنــده مــی باشــند کــه نقــش و اهميــت 
بســيار زیــادی را در جهــان هســتی و زندگی بشــر 
ایفــا مي نماینــد. بــا ایــن حــال مــردم عــادی اطالعات 
ــد.  ــده دارن ــودات زن ــروه از موج ــن گ ــی را از ای کم
بيماری هــای  از مهمتریــن عوامــل  یکــی  قارچ هــا 
ــل  ــی مث ــای مهم ــه بيماری ه ــند ک ــانی مي باش انس
قانقاریــا، ســنکوب عصبــی، عفونت هــای چشــم، 
ــه  هــا و بيمــاری- ــها، کلي ــب، شش  دهليزهــای قل

هــای پوســتی ناشــی از آنهــا مــی باشــند. تعــداد 
زیــادی از قارچ هــا نيــز عوامــل مهــم بيماری هــای دام 
و طيــور و گياهــان ميباشــند. طبــق آمــار ســازمان 
ــدود 20  ــاالنه ح ــو )FAO( س ــی فائ ــار جهان خوارب
الــی 26 درصــد از محصــوالت کشــاورزی در جهــان 
در اثــر بيماریهــای گياهــی از بيــن مــی رونــد. ایــن 
ــن  ــون دالر تخمي ــدود 500 بيلي ــارت ح ــدار خس مق
زده شــده اســت. بيشــترین ســهم از ایــن مقــدار 
خســارت ناشــی از قارچهــا مــی باشــد. عــالوه بــر 
خســارت مســتقيم بــر روی گياهــان، قارچهــا مــی 
ــت هــای ســمی را  ــواد و متابولي ــد برخــی م توانن
روی محصــوالت کشــاورزی توليــد نماینــد کــه ایــن 
مــواد توکســين و یــا قــارچ  زهــر ناميــده ميشــوند. 
ــن  ــه ای ــوده ب ــوالت آل ــا و محص ــوه ه ــه از مي تغذی
توکســين هــا خطــر ابتــال بــه بيماری هــای خطرنــاک 
مثــل ســرطان را محتمــل مــی ســازند. همچنيــن 
گــزارش هــای بــی شــماری از تلفــات ســاليانه دام 
ــوالت  ــا محص ــه و ی ــه از علوف ــر تغذی ــور در اث و طي
ــی  ــای قارچ ــين ه ــه توکس ــته ب ــاورزی آغش کش
وجــود دارنــد. قارچ هــا از مهمتریــن عوامــل تخریــب 
چــوب ، لــوازم خانگــی، چــرم و ... بشــمار مي آینــد.

عليــزاده در ادامــه افــزود: بغيــر از مــوارد ذکــر 
بســيار  هــای  ميکروارگانســيم  قارچهــا  شــده، 
مفيــدی بــه حســاب مــی آینــد و فوایــد بســياری را 
بــرای انســان و اکوسيســتم هــای طبيعــی دارنــد. 
بعنــوان مثــال امــروزه تعــداد بســيار زیــادی از 
داروهــای بــا ارزش نظيــر داروهــای ضــد ســرطان، 
داروهــای عصبــی و ضــد ميگــرن، آرامبخش ــها، 
آنتــی بيوتيک هــا و ... از قارچهــا بدســت مــی آینــد. 
همچنيــن قارچهــا موجــودات مــدل بــا ارزشــی 
در مطالعــات ژنتيکــی بــه حســاب مــی آینــد و 
بســياری از اطالعــات ژنتيکــی بشــر ناشــی از 
بــوده  زنــده  موجــودات  از  گــروه  ایــن  مطالعــه 
نيــز نقــش  اســت. امــروزه قارچهــا در صنعــت 
آنزیم هــا،  از  بســياری  و  دارنــد  مهمــی  بســيار 
رنــگ هــا و مــواد از ایــن گــروه از ميکروارگانســيم 
ــوینده- ــاختار ش ــه در س ــد ک ــی آی ــت م ــا بدس ه
ــی از  ــد. گروه ــرد دارن ــتی و ... کارب ــای بهداش ه
ــه واســطه اینکــه سرشــار از ویتاميــن- قارچهــا ب
ــوان غــذا توســط  ــن هــا هســتند، بعن هــا و پروتئي
انســان مصــرف مــی شــوند. تهيــه بســياری از 
مــواد غذایــی نظيــر پنير هــا، ماســت، نــان، ســرکه 
و نوشــابه  هــا بــه قارچ هــا وابســته اســت. قارچهــا 
بعنــوان عوامــل مفيــد و طبيعــی کنتــرل بيولوژیــک 
بســياری از موجــودات زنــده دیگــر نظيــر حشــرات، 
محســوب   ... و  باکتری هــا  بيمارگــر،  قارچهــای 
مــی شــوند. قارچ هــا مهم تریــن عوامــل تجزیــه 
ــن لحــاظ  ــه از ای ــی مــی باشــند ک ــده مــواد آل کنن
ــی و  ــواد آل ــه م ــی را در تجزی ــيار مهم ــش بس نق
بازگردانــدن آنهــا بــه چرخــه طبيعــت ایفــا مــی 
ــت  ــا بواســطه قابلي ــد. بنظــر مي رســد قارچ ه نماین
زیــاد در تجزیــه مــواد می تواننــد در تجزیه آلودگی-
هــای نفتــی در خاک هــا و آبهــا مــورد اســتفاده قــرار 
بگيرنــد. امــروزه مشــخص شــده تقریبــا همــه 
گياهــان یــک رابطــه همزیســتی بــا قارچ هــا دارنــد 
ــاط  ــق ارتب ــان از طری ــت گياه ــن گف ــوان چني و ميت
بــا قارچهــا توانســته انــد ســطح کــره زميــن را 
بپوشــانند. امــروزه شــواهدی بدســت آمــده اســت 
کــه نشــان مــی دهــد قارچهــا باعــث افزایــش 
ــه تنــش  ــا ب ــت آنه رشــد گياهــان و افزایــش قابلي
هــای شــوری، کــم آبــی و افزایــش مقاومــت آنهــا 
ــی  ــی م ــای گياه ــرمازدگی و بيماریه ــر س در براب
شــوند. در ســاليان اخيــر مــوارد بســيار بــا اهميــت 
ــی  ــا در زندگ ــد قارچه ــای مفي ــه ه ــری از جنب دیگ
جوامــع بشــری در حــال اکتشــاف مــی باشــد.

 مقاالت و دستاوردها:

و  مقــاالت  تعــداد  درخصــوص  عليــزاده  دکتــر 
همچنيــن نتایــج مشــارکت فعــال خــود دریــک تيــم 
بيــن المللــی گفــت: حاصــل پژوهش ــهای بنــده 
تاکنــون بيــش از 26 مقالــه و خالصــه مقالــه مــی-

باشــد کــه در مجــالت معتبــر داخلــی و خارجــی و 
همچنيــن در کنگــره  هــای داخلــی و خارجــی ارائــه 
 The« شــده انــد. اخيــر نيــز یــک مقالــه بــا عنــوان
 Colletotrichum dracaenophilum, C. magnum
and C. orchidearum species complex«کــه 
ــران،  ــی از ای ــم تحقيقات ــه تي ــکاری س ــه هم نتيج
 Studies آلمــان و ژاپــن مي باشــد، در مجلــه معتبــر
in Mycologyبــه چــاپ رســيده اســت. ایــن مجلــه 
دارای ضریــب تاثيــر یــا ایمپکــت فاکتــور 14 و در 
ــوده  ــر 18.095 ب ــب تاثي ــر دارای ضری ــال اخي 5 س
شناســی  قــارچ  علــم  در  مجلــه  معتبرتریــن  و 
ــر و  ــالت نيچ ــی مج ــا برخ ــف ب ــان و همردی در جه
ســاینس مــی باشــد کــه آخریــن دســتاوردها 
ــه  ــی را ب ــارچ شناس ــم ق ــی عل ــفيات جهان و کش
چــاپ مي  رســاند. طــی ایــن مقالــه بــه شناســایی، 
معرفــی و طبقــه بنــدی گروهــی از قارچهــای مهم 
ــه قارچــی  ــه شــده اســت و تعــداد 11 گون پرداخت
بــرای اوليــن بــار بــرای دنيــا کشــف و معرفــی 
ــه قارچــی  ــه، ســه گون ــن 11 گون ــد. از بي شــده ان
از ایــران کشــف و معرفــی مي شــوند کــه افتخــاری 
بــرای کشــورمان محســوب مي شــود. گروهــی 
از ایــن قارچ هــا بيمارگرهــای انســان، گياهــان و 
احشــام هســتند. برخــی دیگــر نيــز عوامــل کنتــرل 
بيولوژیــک ميکروارگانيســم های مضــر قارچــی و 
ــی و حشــرات و علف هــای هــرز محســوب  باکتریای
بــا  مــدل  موجــودات  دیگــر  برخــی  مي شــوند. 
ــی- ــی م ــی و ژنتيک ــات بيماری زای ارزش در مطالع

باشــند. شناســایی دقيــق و صحيــح قارچهــا ایــن 
ــد  ــه بع ــازد ک ــم مي س ــر فراه ــرای بش ــکان را ب ام
از شناســایی، ایــن ميکروارگانيســم ها بــر اســاس 
ــده و  ــدی ش ــه بن ــان طبق ــه انس ــان ب ــود و زی س
اســتفاده  امــکان  پيش ــرو  پژوهش ــهای  طــی 
آیــد. فراهــم  بشــر  نفــع  بــه  قارچهــا  ایــن  از 

 پژوهش های پيش رو:

ــه درخصــوص  ــن مصاحب ــان ای ــزاده در پای دکترعلي
برنامــه هــای آتــی پژوهشــی خــود چنيــن گفــت:

 بــا توجــه بــه ســوابق پژوهشــی، اخيــرا بنــده 
ــروژه  ــک پ ــام ی ــرای انج ــکاری ب ــنهاد هم ــک پيش ی
ــه  ــا از موسس ــل قارچه ــه تکام ــترک در زمين مش
ــک آلمــان دریافــت نمــوده  ــی ماکــس پالن تحقيقات
 ام کــه خوشــبختانه مقدمــات اوليــه بــرای انعقــاد 
تفاهــم نامــه و قــرارداد همــکاری بيــن المللــی 
بيــن گــروه گياهپزشــکی دانشــگاه شــهيد مدنــی 
آذربایجــان و گــروه بيولــوژی تکاملــی موسســه 
تحقيقاتــی ماکــس پالنــک آلمــان انجــام شــده 
اســت. طــی ایــن پژوهــش در نظــر اســت تکامــل 
مــورد  گياهــی  بيمارگــر  قارچ هــای  از  گروهــی 
آنهــا در جهــان،  پژوهــش قــرار گيــرد و منشــا 
مســير پراکنــش و علــل شــيوع آنهــا مشــخص 
ــر  ــق منج ــن تحقي ــج ای ــت نتای ــی اس ــود. بدیه ش
بــه افزایــش درک و اطالعــات در زمينــه مکانســيم-

هــای بيماری زایــی قارچ هــا و فراهــم شــدن زمينــه 
ــد  ــر خواه ــر و بيمارگ ــای مض ــرل قارچ ه ــرای کنت ب
بــرای  را  فرصتــی  قــرارداد  ایــن  انعقــاد  شــد. 
افزایــش ارتباطــات بيــن المللــی و تبــادل اطالعــات 
شــهيد  دانشــگاه  اســاتيد  و  دانشــجویان  بيــن 
ــی  ــر تحقيقات ــه معتب ــان و موسس ــی آذربایج مدن
ماکــس پالنــک آلمــان فراهــم خواهــد ســاخت.

12

انتشار مقاله ای در معتبرترین مجله در علم قارچ شناسی جهان با ضریب تاثير14
با همکاری مشترک عضو هيات علمی دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در یک تيم 

تحقيقاتی بين المللی در رشته قارچ شناسی 
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 برگزاری کارگاه آموزشی 2 روزه نقش اساتید در پیشگیری  اولیه از اعتیاد ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه
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 کارگاه آموزشی 2 روزه نقش اساتید در پیشگیری  اولیه از اعتیاد ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه در23و 24
تیرماه در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید

 ” گزارش تصویری روابط عمومی“

انتصاب  سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشــگاه  رئيــس  زاده،  ولــی  حســن  دکتــر 

صدورحکمــی،  بــا  آذربایجــان،  مدنــی  شــهيد 

سرپرســتی  بــه  را  خيــاط  عليــزاده  ناصــر  دکتــر 

ــرد. ــوم انســانی منصــوب ک ــات وعل دانشــکده ادبي

گــروه  اســتاد  خيــاط،  عليــزاده  ناصــر  دکتــر 
ایــن  فارســی  ادبيــات  و  زبــان  آموزشــی 
پژوهشــی،  ســوابق  بــر  عــالوه  دانشــکده، 
و  ادبيــات  دانشــكده  رياســت  ماننــد  ســمتهایی 
ــات  ــان و ادبي ــروه زب ــت گ ــاني، و مدیری ــوم انس عل
فارســی را نيــز در ســوابق مدیریتــی خــود دارد.

رئيــس دانشــگاه بــا صــدور حکــم جداگانــه ای از 
ــدت  ــی در م ــی قهرمان ــر عل ــه دکت ــات صادقان خدم
تصــدی ریاســت ایــن دانشــکده تقدیر و تشــکر نمود.
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دهمين دوره طرح استانی والیت در دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان 

اســتانی  طــرح  دوره  دهميــن 

والیــت در دانشــگاه شــهيد مدنــی 

. کــرد  کار  بــه  آغــاز  آذربایجــان 

دوره  دهميــن  افتتاحيــه  آئيــن   

طرح اســتانی والیت، طی مراســم 

فرمانــده  باحضــور  باشــکوهی 

جمعــه امــام  عاشــورا،  ســپاه 

بســيج  مســئولين  آذرشــهر،   

روز  در  اســتان  دانشــجویی 

شــنبه 23 تيرمــاه در ســالن ابــن 

ســينای ایــن دانشــگاه برگزار شــد.

در ایــن مراســم دکتــر حســن ولــی 

شــهيد  دانشــگاه  رئيــس  زاده، 

ــی آذربایجــان طــی ســخنانی  مدن

بــا اشــاره بــه فلســفه برگــزاری 

»طــرح والیــت« ویــژه دانشــجویان 

ــتان  ــای اس ــگاه ه ــيجی دانش بس

کــه  بسيارخوشــحاليم   : گفــت 

متوالــی  ســال  دوميــن  بــرای 

مومــن،  دانشــجویانی  ميزبــان 

مخلــص و بســيجی دانشــگاه های 

بــزرگ،  طــرح  قالــب  در  اســتان 

ــی  ــده فرهنگ ــرو پرفای ــيار موث بس

. _آموزشــی هســتيم  علمــی  و 

ــت : طــرح  ــه گف ــی زاده در ادام ول

ــت  ــی اس ــی فرهنگ ــت، طرح والی

کــه بــه آمــوزش و تعميــق معرفــت 

دانشــجویان  ویــژه  بــه  جوانــان 

در وجــوه مختلــف دیــن از جملــه 

و  اخــالق  حقــوق،  فلســفه، 

سياســت مــی پــردازد و انتظــار 

مــا ایــن اســت کــه انشــاءا... دوره 

مذکــور موجــب آگاهــی بيشــتر در 

امــور مربــوط بــه اهــداف تعييــن 

شــده و بصيــرت افزائــی و توســعه 

دانشــگاهها  در  دینــی  معرفــت 

 . باشــد  عزیــز  دانشــجویان  و 

در ادامــه این مراســم ســردارخرّم، 

فرمانــده ســپاه عاشــورا نيــز طــی 

ــئولين  ــر از مس ــا تقدی ــخنانی ب س

دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان 

در برگــزاری دهميــن دوره طــرح 

هــدف  گفــت:  والیــت  اســتانی 

ازبرگــزاری«دوره والیــت« تبدیــل 

اســت.  تبدیــل  عمــل  بــه  علــم 

ایجــاد  والیــت،  دوره  برگــزاری 

ــا ذهــن  فرصــت مناســبی اســت ت

ــود  ــزوم وج ــه ل ــز را ب ــان عزی جوان

هــا  شعوردرشــعار  پشــتوانه 

وهمچنيــن مبانی، اصــول اعتقادی 

نمائيــم. معطــوف  انقالبــی  و 

ســردار خــرّم بــا اشــاره بــه عوامــل 

پيــروزی نهضــت بــزرگ و انقــالب 

ایــران گفــت: داشــتن  اســالمی 

رهبــری بــزرگ، ملتــی بــزرگ بــا 

خصوصيــت  متعالــی  اهدافــی 

اصلــی انقــالب مــا بــود کــه بالطبــع 

وجــود ایــن خصيصــه هــا باعــث 

تاثيــر  و  قــدرت  اقتــدار،  وجــود 

کــه  شــد  المللــی  بيــن  گــذاری 

دشــمن ایــن امــر را بــر نمــی تابــد .

وی در بخــش دیگــری از ســخنان 

ــات روانــی دشــمن  ــه عملي خــود ب

ــرد و  ــاره ک ــازی اش ــای مج در فض

تــوکل و تقــوا بــا محوریــت اتحــاد و 

انســجام ملــی، جلوگيــری از نفــوذ 

ــرت و  ــه، بصي ــای بيگان ــه ه اندیش

موقعيــت شناســی صحيــح را از 

عوامــل اســتمرار پيــروزی و نصــرت 

الهــی بــرای جوانان عزیز دانســت .

14



نشریه الکترونیکی 10

تیر ماه 97

شماره دهم

15

تسلیت

مقــدر  ایــن  بــر  سرنوشــت  دســت 
ــان  ــی از کارکن ــدان یک ــم فق ــه در غ ــد ک گردی
باشــيم. دانشــگاه  پرتــالش  و  زحمتکــش 

همــه مــا هرگــز نگاههــای مهربــان، لبخندهای 
را  وی  پيگيــر  تــالش  و  آميــز  محبــت 

فراموش نخواهيم کرد.

گرانقدرمــان  و  عزیــز  همــکار  درگذشــت 
بــه  را  زاده  رســتم  محمــد  آقــای  جنــاب 
عمــوم  و  داغــدارش  خانــواده  حضــور 
گوئيــم.  مــی  تســليت  ارجمنــد  همــکاران 

روابط عمومی دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

معرفی سامانه سجاد در خصوص نحوه پذیرش درخواستهای دانشجویان برای طرح در شوراهای موارد خاص

بدینوســيله بــه اطــالع دانشــجویان ارجمند 
ميرســاند: کليه درخواســتهای دانشجویان 
بــرای طــرح در هــر ســه ســطح شــوراهای 
بررســی مــوارد خــاص دانشــگاه، اســتانی 
ســامانه  طریــق  از  بایســتی  مرکــزی  و 
)ســامانه  دانشــجویی  امــور  جامــع 
https://portal.saorg. ســجاد( به آدرس
ir  صــورت پذیــرد.  بــا توجــه بــه اینکــه 
ارســال درخواســتها در تمامــی مقاطــع 
ــق  ــخ 97/04/27  از طری ــی از تاری تحصيل
ــا از  ــرد،  لطف ــور انجــام ميگي ســامانه مذک
درخواســتی  هرگونــه  فيزیکــی  ارســال 
بــرای طــرح در شــورا خــودداری شــود.
ارســالی  درخواســتهای  اســت  بدیهــی 
خــارج از ســامانه فــوق الذکــر قابــل طــرح 

بــود.              نخواهــد  شــوراها  در  بررســی  و 
   سازمان اموردانشجویان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری


