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ــتای  ــان در راس ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
حضــور  و  المللــی  بیــن  تعامــات  گســترش 
در مجامــع بیــن المللــی و توجــه بــه ارتقــای 
کیفــی تولیــدات علمــی خــود بــرای اولیــن 
ــات  ــت اطاع ــه ثب ــدام ب ــال 1397، اق ــا در س ب
ــود.  ــز نم ــدی تایم ــه بن ــام رتب ــرکت در نظ و ش
ــن  ــی از مهمتری ــز یک ــدی تایم ــه بن ــگاه رتب پای
نظــام هــای رتبــه بندی بیــن المللــی دانشــگاههای
 جهــان می باشــد. براســاس گزارش منتشــر شــده
 Times Higher Education در پایگاه 
World University Rankings در سال 
ــران 29 دانشــگاه از دانشــگاه  2019 از کشــور ای
های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 
بهداشــت حضور دارند که نســبت به ســال 2018 
ــان  ــوع نش ــن موض ــدی دارد. ای ــد 60 درص رش
دهنــده حرکــت دانشــگاه هــای کشــور به ســمت 
گسترش تعامات بین المللی و دیپلماسی علمی 

است.

رئیس دانشگاه در مصاحبه کوتاهی با روابط عمومی گفت: 
براساس گزارش اخیر پایگاه رتبه بندی تایمز، 

دانشگاه  شهید مدنی آذربایجان توانسته است
 در اولین حضور خود درنظام رتبه بندی مذکور 
در ســایه لطــف خــدا و تــاش اســاتید فرهیختــه
ــزه و  ــا انگی ــد و ب ــجویان توانمن ــاق ، دانش  و خ
رتبــه 12 دانشــگاه  ایــن  پرتــاش  کارمنــدان 
 در بیــن 29 دانشــگاه ایرانــی و رتبــه 1000-
دهــد. اختصــاص  خــود  بــه  را  جهانــی   800
ولــی زاده بــا بیــان شــاخصهای رتبــه بنــدی 
تایمــز،  بنــدی  رتبــه  نظــام  در  دانشــگاهها 
ــاخص  ــز از  13 ش ــدی تایم ــه بن ــت: در رتب گف
ــت ــر جه ــرح زی ــه ش ــی ب ــار کل ــب 5 معی در قال
ــردد. ــی گ ــتفاده م ــگاهها اس ــدی دانش ــه بن  رتب

1. آموزش
2. پژوهش

3. تعداد استنادات به مقاالت

4. درآمــد حاصــل از ارتبــاط بــا صنعــت
5. تعامــات بیــن المللــی رئیس دانشــگاه 

ــای روز  ــن آرزوی موفقیه ــان ضم در پای
افــزون، کســب این موفقیت شایســته برای
 دانشــگاه را  به عموم دانشــگاهیان دانشگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان تبریــک گفت.

دانشگاه ایرانی، ازجمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند
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شیمی نس  ا کنفر یکمین  و   بیست 
صبح ایران  شیمی  نجمن  ا فیزیک 
ر  د  ۹۷ شهریور   ۱۵ پنجشنبه   روز 

کرد ر  کا به  ز  آغا تبریز  معلم   تاالر 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
آذربایجــان در آییــن گشــایش ایــن کنفرانــس در ســخنانی 
بــا اشــاره بــه لــزوم حرکــت دانشــگاه هــا بــه ســوی دانشــگاه 
کارآفریــن گفــت : بــرای دســتیابی بــه دانشــگاه کارآفریــن 
کــه مــورد نیــاز مبــرم کشــور ماســت، بایــد طــوری برنامــه 
ــل  ــگاهها، تبدی ــدی در آزمایش ــم تولی ــا عل ــم ت ــزی کنی ری
ــد . ــی نمای ــروت آفرین ــده و ث ــول ش ــاوری و محص ــه فن ب

ــی و  ــه اصل ــزود : ۳ مولف ــه اف ــی در ادام ــی عجم ــر عل دکت
ــی  ــوی کارآفرین ــه س ــت ب ــرای حرک ــه ب ــت ک خصوصی
ــت از  ــارت اس ــی رود عب ــمار م ــه ش ــی ب ــات اساس از الزام
ــن ۳  ــه ای ــی . چنانچ ــش خصوص ــت، و بخ ــگاه، دول دانش
ــا  ــی ب ــکل مطلوب ــه ش ــد ب ــی الزم بتوانن ــا هماهنگ ــه ب مولف
ــل  ــت نی ــور در جه ــت کش ــوان گف ــی ت ــد م ــم کار کنن ه
 . اهــداف دانشــگاه کارآفریــن در حرکــت اســت  بــه 
هــای  مولفــه  از  یــک  هــر  نقــش  بیــان  بــا  عجمــی 
ــذاری  ــت گ ــش سیاس ــت نق ــرد : دول ــد ک ــور تاکی مذک
مســیر  بایــددر  هــا  دانشــگاه  دارد،  کننــده  هدایــت  و 
کارهــای  بــا  دانــش،  هــای  مــرز  در  علــم  تولیــد 
ــد . ــدم بردارن ــه ق ــکالت جامع ــل مش ــت ح ــی جه گروه

در  متاســفانه  خصوصــی  بخــش   : داد  ادامــه  وی 
تحقیقاتــی  امــور  در  کمرنگــی  نقــش  مــا  کشــور 
هــا  دانشــگاه  از  اســتفاده  بــا  خصوصــی  بخــش  دارد. 
 . نمایــد  گــذاری  ســرمایه   R&D بخــش  در  بایــد 

لــذا اگــر ایــن ۳ مولفــه مهــم از همــکاری و هماهنگــی الزم
ــد  ــا در تولی ــگاه ه ــه دانش ــان ک ــند، همچن ــوردار باش  برخ
ــد  ــر، خــوب درخشــیده ان ــم در طــی دو ســه دهــه  اخی عل
ــه  ــای جامع ــاز ه ــا و نی ــش ه ــذاری روی چال ــر گ در تاثی
هــم نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا خواهنــد نمــود . 

در ایــن کنفرانــس، دکتــر زلفــی گل دبیــر انجمــن شــیمی 
ایــران بــا تقدیــر از رئیس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 
بــه ســبب حمایــت هــای وی از برگــزاری کنفرانــس هــای 
ســاالنه شــاخه هــای مختلــف شــیمی توســط دانشــگاه 
شــهید مدنــی  آذربایجــان، گفــت : در عصــر کنونــی، 
ــد .  ــترش دهن ــی را گس ــی علم ــد دیپلماس ــا بای ــاتید م اس
ــا یــک عضــو  هــر عضــو هیــات علمــی مــا بایــد حداقــل ب
هیــات علمــی خــارج از کشــور در موضــوع کار هــای 
تحقیقاتــی ملــی و بیــن المللــی کار مشــترک علمــی نمایند . 

زلفــی گل در ادامــه افــزود : ۵/۱۲ درصــد تولیــد علــم 
ــی باشــد کــه رشــته   ــم شــیمی م ــه عل ــوط ب در کشــور مرب
ــد.  ــی باش ــدر م ــداد، در ص ــاظ تع ــه لح ــک ب ــیمی فیزی ش
نکتــه مهــم آن اســت کــه مــا باید پــروژه هــای کاربــردی را 
بیشــترجدی بگیریــم تــا در زمینــه تولیــد محصــول و ایجــاد 
ــه  ــرد و در نتیج ــورت بگی ــی ص ــای اساس ــتغال، کار ه اش
شــخصیت علمــی کشــور بــه صــورت متــوازن رشــد نماید . 

برگزاری بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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ایــن  افتتاحیــه  آییــن  برگــزاری  طــی  در  اســت  گفتنــی 
شیمیســت  و  اجرایــی  و  علمــی  دبیــران  از  کنفرانــس 
 ۱۳۹۷ ســال  در  ایــران  فیزیــک  شــیمی  شــاخه   برتــر 
فردوســی  دانشــگاه  از  انتظــاری(  حســن  محمــد  )دکتــر 
. شــد  تجلیــل  ایــران  شــیمی  انجمــن  توســط  مشــهد 

ــز  ــس نی ــن کنفران ــی ای ــر علم ــن، دبی ــان بی ــر جه ــر جاب دکت
بــا روابــط عمومــی دانشــگاه، در خصــوص  در گفتگــو 
اهــداف برگــزاری کنفرانــس گفــت: ایــن کنفرانــس بــه 
ــک  ــیمی فیزی ــمندان ش ــتر دانش ــه بیش ــر چ ــاط ه ــور ارتب منظ
و دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی، تبــادل نظــر در بــاره 
ــر  ــرفتهای اخی ــی پیش ــی، بررس ــی، آموزش ــکالت پژوهش مش
ایــن علــم در جهــان و همچنیــن ارتبــاط هرچــه بیشتردانشــگاه 
و صنعــت برگــزار میشــود. همانگونــه کــه اســتحضار داریــد، 
شــیمی فیزیــک بنیــادی تریــن گرایــش شــیمی بــوده و صنایــع 
ــر ایــن علــم میباشــد، چنانچــه ایــن شــاخه  شــیمیایی مبتنــی ب
از شــیمی درهرکشــوری توســعه یابــد، آن کشــوردر صنایــع 
شــیمیایی، پتروشــیمی و نفــت توســعه یافتــه تــر خواهــد 
شــد. بنــا برایــن یکــی از بخشــهای مهــم ایــن کنفرانــس 
بــه مهمتریــن معضــالت دنیــای حاضــر یعنــی انرژیهــای 
نــو و تجدیــد پذیــر و حفاظــت از محیــط زیســت اســت.

دبیرخانــه  بــه  رســیده  مقــاالت  خصــوص  در  وی 
واســاتید شــرکت کننــده درایــن کنفرانــس نیــز گفــت :

بــه دبیرخانــه کنفرانــس رســیده  در مجمــوع ۳۰۵ مقالــه 
ــا  ــد از داوری ه ــه بع ــیصد مقال ــداد، س ــن تع ــه ازای ــت ک اس
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرش ق ــورد پذی ــی، م ــهای علم و ویرایش

ــورت  ــه بص ــخنرانی و بقی ــورت س ــه بص ــت مقال ــدود بیس ح
ــر  ــالوه ب ــس ع ــن کنفران ــد. در ای ــده ان ــرش ش ــتر پذی پوس
ارائــه مقــاالت، بیــش از ده نفــر از اســاتید و پژوهشــگران 
دارنــد. ســخنرانی  مدعــو  بصــورت  مجــرب،  و  مشــهور 

ــیمی  ــاتید و ش ــر از اس ــل نف ــش از چه ــس بی ــن کنفران در ای
در  کــه  دارنــد  مجــرب کشــورمان حضــور  فیزیکدانــان 
ــا  ــده ی ــل ش ــارغ التحصی ــازه ف ــرای ت ــجویان دکت ــار دانش کن
در شــرف فراغــت از تحصیــل و همچنیــن اســاتید جــوان 
بــه  دانشــگاههای مختلــف جلــوه و خصوصیــت جالبــی 
ــیمی،  ــش از ش ــن گرای ــه ای ــرا ک ــد داد زی ــس خواه کنفران
کمتریــن تعــداد دانشــجو و اســتاد را در بیــن شیمیســتهای 
ــدگان  ــرکت کنن ــب ش ــا ترکی ــه ب ــورمان دارد، درمقایس کش
افــزون  روز  اهمیــت  از  نشــان  دیگــر،  کنفرانس هــای  در 
ایــن  اهمیــت  همچنیــن  و  کشــور  در  گرایــش  ایــن 
کنفرانــس در بیــن شــیمی فیزیکدانهــای کشــورمان دارد.

دکتر جهان بین در ادامه افزود:
یکــی از مهمتریــن بخشــهای ایــن کنفرانــس کارگاههــای 
آموزشــی اســت کــه در حاشــیه آن برگــزار شــد. کارگاههــای 
فــوق کــه شــامل دو بخــش مجــزا خواهدبــود، عبارتنــد از 
ــای  ــا ماکرومولکول ه ــش دارو ب ــه برهمکن ــا مطالع ــنایی ب آش
ــی و  ــک مولکول ــازی دینامی ــبیه س ــتفاده از ش ــا اس ــتی ب زیس
ــت محیطــی  ــای زیس ــب آالینــده ه ــذب و تخری ــه ج مطالع
ــا اســتفاده از محاســبات نظریــه  ــوذرات دوبعــدی ب ــر روی نان ب
تابعــی چگالــی /  در ایــن کارگاه هــا مــواردی مــورد بحــث قرار 
ــرد کــه در آزمایشــگاه شــبیه ســازی در حــال حاضــر  مــی گی
جــزو موضوعــات پژوهشــی ودرمــرز دانــش مــی باشــند.
ــک  ــیمی فیزی ــس ش ــن کنفران ــت و یکمی ــی بیس ــر علم دبی
ــی  ــس کار گروه ــزاری کنفران ــت: برگ ــان گف ــران درپای ای
تمــام  مشــارکت  بــدون  آن  موفــق  اجــرای  کــه  اســت 
بخش هــای دانشــگاه امــکان پذیرنخواهــد بــود لــذا جــا 
ــی،  ــت پژوهش ــگاه، معاون ــرم دانش ــت محت ــه از ریاس دارد ک
ــس )  ــی کنفران ــر اجرای ــه، دبی ــوم پای ــکده عل ــت دانش ریاس
دکتــر رحمــان ســالمت (، مدیریــت گــروه شــیمی، اعضــای 
ــالت  ــجویان تحصی ــن دانش ــیمی و همچنی ــروه ش ــرم گ محت
ــی  ــکاران و عزیزان ــی هم ــک، و تمام ــیمی فیزی ــی ش تکمیل
ــم.  ــی کنی ــکر و قدردان ــد تش ــن کار دارن ــتی در ای ــه دس ک

برگزاری بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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برگزاری دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

 دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی
 در شرایط شور به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در محل
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور برگزار شد

مدنی شهید  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  عجمی،  علی   دکتر 
تنش ملی  کنفرانس  همایش  »دومین  افتتاحیه  آیین  در   آذربایجان 
شور«، شرایط  در  کشاورزی  توسعه  راهکارهای  و  گیاهان  در   شوری 
بخش و  سازمان ها  صنایع،  حضور  با  همایش ها  برگزاری  کرد:   اظهار 
.خصوصی می تواند به ایجاد ارتباط دانشگاه، جامعه و صنعت کمک کند
در  علمی  همایش های  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با   عجمی  
 دانشگاه، گفت: در این همایش ها پژوهشگران، اساتید و دانشجویان می توانند
 ایده ها و نظریات خود را در قالب ارائه مقاله و پوستر و ... بیان و از تجربیات
.سایر پژوهشگران استفاده کرده و برای خود شرکای تحقیقاتی پیدا کنند
نظام در  نگرش   تغییر  به  توجه  با  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان   وی 
جزم را  خود  عزم  آذربایجان،  مدنی  شهید  دانشگاه  کشور،   آموزشی 
کند حرکت  ومهارتی  کارآفرین  دانشگاه های  راستای  در  تا  .کرده 
بخش باید  توسعه ای  و  کاربردی  کارهای  انجام  برای  داد:  ادامه   عجمی 
تا نماید  حمایت  دانشجویان  ایده های  از  و  کرده  ورود   خصوصی 
کنند تبدیل  بنیان  دانش  محصوالت  و  مقبول  نمونه  به  را  خود  .نظریات 
 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تاکید کرد: لزوم  
.حرکت در این سمت برقراری ارتباط با مجموعه های درگیر با دانش بنیان است

شهید دانشگاه  عمومی  روابط  با  درگفتگو  نژاد،  تاری  علیرضا   دکتر 
گفت همایش  این  برگزاری  اهداف  مورد  در  آذربایجان،  :مدنی 
مراکز دستاوردهای  آخرین  ارائه  برای  مناسب  محیطی  نمودن   فراهم 
نیز دانشجویان در زمینه اصالح  تحقیقاتی، دانشگاهها، محققین کشور، و 
 گیاهان زراعی و باغی برای مقاومت به تنش شوری و نیز راهکارهای توسعه
 کشاورزی در شرایط شور، ایجاد بستری مناسب جهت ارتباط روز افزون

 دانشجویان، اساتید دانشگاه های سراسر کشور،  محققین و نیز صنایع فعال
 در سطح کشور، ارتقا سطح علمی دانشجویان و شرکت کنندگان از طریق
 برگراری سخنرانیهای و نیز ارایه پوستر در حوزه مربوطه از اهداف این همایش
کلیدی، سخنرانیهای  موضوع  سه  روی  همایش  اصلی  برنامه  لذا   میباشد. 
.سخنرانیهای شفاهی و نیز ارائه دستاوردها بصورت پوستر متمرکز شده است

 وی به مهمترین اقدامات دانشکده کشاورزی  دانشگاه در راستای تحقق
 اهداف تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در

 شرایط شور نیز بشرح زیر اشاره نمود:   اجرای طرحهای پژوهشی توسط
 همکاران عضو هیات علمی در زمینه مکانیسم های مقاومت به شوری

 در گیاهان زراعی و باغی طراحی و تعریف پایاننامه های تحقیقاتی برای
دانشجویان ارشد و دکتری در زمینه مقاومت به شوری در گیاهان

 بررسی بیان ژنهای درگیر در تحمل به تنش شوری در گیاهان از طریق 
RNAseq تکنیک

 ارایه طرحهای پژوهشی در زمینه تنش شوری و توسعه کشاورزی در شرایط 
دانشکده علمی  هیات  همکاران  توسط  ارومیه  دریاچه  احیا  ستاد  به  شور 
:دکتر تاری نژاد در خصوص سطح و نوع مقاالت رسیده به این همایش، افزود
ودانشجویان دانشگاهها  اساتید  برجسته،  محققین  کنفرانس  این   در 
کشور سراسر  از  مینمایند  فعالیت  شوری  تنش  درزمینه  که   پژوهشگر 
بود که ارسال شده  دبیرخانه همایش  به  مقاله  از صد  بیش  دارند.   حضور 
 پس از داوری توسط داوران متخصص، از بین آنها ۹۱ مقاله برای ارائه در
 همایش انتخاب شدند. در این مراسم میهمانانی از استانهای مختلف کشور
 حضوردارند. پس از مراسم افتتاحیه، از بین مقاالت وصول شده به دبیرخانه
درزمینه فعال  پژوهشگران  توسط  کلیدی  بصورت  مقاله  چهار   کنفرانس، 
 بهبود عملکرد گیاهان با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط شور،
 اقدامات و فعالیتهای انجام یافته در خصوص احیای دریاچه ارومیه، جنبه
گیاه راهکارهاي  شور،و  شرایط  در  ها  ریزجلبک  تولید  اقتصادی   های 
از ناشی  اکسیداتیو  تنش  بیولوژیک در  مواد  اکسیداسیون  با  مقابله   جهت 
میشود ارائه  دانشجویان   و  محققان  برای  کنفرانس  اول  روز  در  .شوری 
توسعه راهکارهای  و  گیاهان  در  شوری  تنش  ملی  همایش  علمی   دبیر 
از عناوین و همچنین مقاالت پایان گفت:   کشاورزی در شرایط شور در 
 ارائه شده در این کنفرانس می توان متوجه شد پتانسیل بسیار زیادی بین
شوری تنش  زمینه  در  تحقیقاتی  طرحهای  اجرای  برای  کشور   محققان 
دارد در شرایط شور وجود  توسعه کشاورزی  مکانیسمهای  و   در گیاهان 
این زمینه درسطح پروژه های یکپارچه و منسجمی در  با وجوداین،   ولی 
 کالن تعریف نشده است. با عنایت به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه
شور کشور  اراضی  از  هکتار  میلیون   8 حدود  و  است  شده  واقع   خشک 
بطوری میشود،  افزوده  بر سطح شوری در کشور  به روز  اند و روز   شده 
میباشد، دارا  لحاظ  این  از  را  سوم  رتیه  ایران  پاکستان  و  هند  از  بعد   که 
داده بیشتری  اهمیت  موضوع  این  به  ملی  سطح  در  میشود،  پیشنهاد   لذا 
در شوری  تنش  ستاد  بنام  ستادی  فناوری،  زیست  ستاد  همانند  و   شود 
شود ایجاد  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  طریق  از  گیاهان 
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     بازدید رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از دانشگاه یوزونجی یل کشور ترکیه

ــاد  ــی کــردن مف در راســتای عملیات
تفاهــم نامــه منعقده صــورت گرفت: 
بازدیــد رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

ترکیــه  کشــور  یــل  یوزونجــی  دانشــگاه  از 

ــن  ــی و بی ــای علم ــترش همکاریه ــتای گس   در راس
ــی ــور و عل ــارج از کش ــگاههای خ ــا دانش ــی ب الملل
 الخصــوص کشــورهای همســایه و پیــرو تفاهــم نامــه 
ــاس  ــر اس ــده، ب ــی منعق ــی - پژوهش ــکاری علم هم
دعــوت دانشــگاه یوزونجوایــل کشــور ترکیــه از
 دکتــر حســن ولــی زاده، رئیــس دانشــگاه شــهید
 مدنــی آذربایجــان، بــا هــدف عملیاتــی کــردن مفــاد 
تفاهــم نامــه، رئیــس دانشــگاه بــا هیــات همــراه )دکتر
 عجمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری  و دکتــر فــرزاد
ــن ــای علمــی بی ــس گــروه همکاریه  سلحشــور، رئی
ــل  ــگاه یوزونجوای ــاه ۹۷ از دانش ــی( در مردادم  الملل
در و  نمــوده  بازدیــد  ترکیــه  وان  شــهر  در  واقــع 
نمــود. شــرکت  دانشــگاه  ایــن  شــورای  جلســه   
ــی از  ــگاه، گزارش ــای دو دانش ــه روس ــن جلس در ای

پتانســیل هــای اعضــای هیــات علمــی و تجهیزاتــی دو 
دانشگاه ارائه نمودند.

 
در پایان این نشست مشترک، 

ــق رســیدند: ــه تواف ــر ب ــر اجــرای مــوارد زی ــن ب طرفی
بــه  مشــترک  دانشــجویی  مســابقات  برگــزاری 
۲۰۱8 ســال  در  یوزنجوایــل  دانشــگاه  میزبانــی 
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــه پژوهشــگران طرفین
مشــترک تحقیقاتــی  هــای  طــرح  انجــام 

دانشــگاه  دو  علمــی  هیــات  اعضــای  مشــارکت 
دکتــری هــای  دوره  هــای  رســاله  راهنمایــی  در 

اعضــای  حضــور  امــکان  نمــودن  فراهــم 
تحصیــالت  دانشــجویان  و  علمــی  پهیــات 
اســتفاده  منظــور  بــه  دانشــگاه  دو  در  تکمیلــی 
طرفیــن. موجــود  پتانســیلهای  و  امکانــات  از 
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  بر اساس رتبه بندی نیچر ایندکس جزء ده دانشگاه برتر ایران  قرار گرفت  

بر اساس رتبه بندی نیچر ایندکس، دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان جزء ده دانشگاه برتر ایران قرار 

گرفت.

بــر اســاس رتبــه بنــدی نیچــر ایندکــس دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان جــز ده دانشــگاه برتــر ایــران معرفــی 
ــر  ــا خب ــاط ب ــی در ارتب ــی عجم ــر عل ــت، دکت ــده اس ش
فــوق و معیــار رتبــه بنــدی مذکــور در مصاحبه بــا روابط 
عمومــی گفــت :  پایــگاه رتبــه بنــدی نیچــر ایندکــس هر 
ســاله براســاس دســتاوردهای پژوهشــی بــا کیفیــت بــاال 
کــه در بــازه زمانــی ۱ آگوســت تــا ۳۱ جوالی ســال بعد 
منتشــر می شــوند، دانشــگاهها و مراکز علمی و پژوهشی 
در سراســر جهــان را رتبــه بنــدی مــی نمایــد. ایــن رتبــه 
ــتاوردهای  ــدودی از دس ــداد مح ــاس تع ــر اس ــدی ب بن
پژوهشــی )بــا کیفیــت بــاال( موسســات انجــام مــی گیرد.

دکتــر عجمــی افــزود : در رتبــه بنــدی پایــگاه مذکــور 
در ســال ۲۰۱8 مقــاالت منتشــر شــده بــه نــام موسســات 
در حــوزه هــای شــیمی، فیزیــک، محیــط زیســت و 
علــوم زیســتی در 8۲ نشــریه منتخــب، مــالک ارزیابــی 
ــگاه  ــج منتشــر شــده در پای ــوده اســت و براســاس نتای ب
نیچــر ایندکــس از کشــور ایــران ۵۷ دانشــگاه و موسســه 
ــهید  ــگاه ش ــه دانش ــد ک ــور دارن ــی حض ــی پژوهش علم
مدنــی آذربایجــان بــا چــاپ 6 عنــوان مقالــه در نشــریات 
منتخــب و بــا کســب رتبــه 6 در جمــع ده دانشــگاه برتــر 

ایــران گرفتــه اســت. درواقــع از بیــن شــش عنــوان مقالــه 
 European ــریه ــه در نش ــوان مقال ــده ۵ عن ــاپ ش چ
ــاد  ــر فره ــای دکت ــط آق physical journal C توس
دارابــی اســتاد گــروه آموزشــی فیزیــک و آقــای دکتــر 
ــک  ــری فیزی ــه دکت ــش آموخت ــدرزاده دان ــوب حی یعق
ــیار  ــازاده دانش ــر عط ــای دکت ــه( و آق ــگاه )4 مقال دانش
گــروه آموزشــی فیزیــک )یــک مقالــه( و یــک عنــوان 
  Nature Communication نشــریه  در  مقالــه 
دکتــری  دانشــجوی  اوســط  ســعید  آقــای  توســط 
شــیمی فیزیــک دانشــگاه بــه چــاپ رســیده اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــن  ــب ای ــیله کس ــت : بدینوس ــان گف ــان در پای آذربایج
دانشــگاه  دانشــگاهیان  عمــوم  بــه  را  شایســته  رتبــه 
ــوده و از  ــرض نم ــک ع ــان تبری ــی آذربایج ــهید مدن ش
زحمــات و تــالش هــای کلیــه اســاتید، دانشــجویان 
علــوم  دانشــکده  کارکنــان  و  تکمیلــی  تحصیــالت 
ــر  ــی، دکت ــاد داراب ــر فره ــای دکت ــژه از آق ــه وی ــه ب پای
ــعید  ــای س ــازاده و آق ــر عط ــدرزاده، دکت ــوب حی یعق
فعالیــت هــای  انتشــار  و  انجــام  اوســط در راســتای 
ــام  ــالی ن ــب اعت ــه موج ــاال ک ــت ب ــا کیفی ــی ب پژوهش
و جایــگاه دانشــگاه در مجامــع علمــی ملــی و بیــن 
نمایــم. مــی  تشــکر  و  تقدیــر  شــوند  مــی  المللــی 

ایندکــس: نیچــر  پایــگاه  منتخــب  نشــریات  لینــک 
h t t p s : / / w w w . n a t u r e i n d e x .
                                  c o m / f a q # m e t h o d o l o g y 2
   لینک لیســت مقاالت چاپ شــده دانشــگاه شهید مدنی 
آذربایجــان در نشــریات منتخــب پایــگاه نیچــر ایندکس:
h t t p s : / / w w w . n a t u r e i n d e x .
c o m / i n s t i t u t i o n - o u t p u t s / i r a n /
azarbaijan-shahid-madani-unive
51ccee93140ba0666e000000 /rsity
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ارائه روشی برای افزایش کارایی سلول های خورشیدی پلیمری به کمک نانولوله های کربنی توسط پژوهشگر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کارایــی افزایــش  بــرای  روشــی  ارائــه 
بــه  پلیمــری  خورشــیدی  ســلول های   
توســط  کربنــی  نانولوله هــای  کمــک 
ــان ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــگر دانش پژوهش

آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  محققــان   
تحقیقاتــی  طــرح  در  تبریــز،  ســهند  صنعتــی  و 
ــرد نانوســاختارها در  ــا کارب ــدند ب ــق ش مشــترکی موف
ســاخت ســلول های خورشــیدی، بــازده ایــن ابــزار 
تولیــد انــرژی را بــه روشــی ســاده افزایــش دهنــد

     

 
روابــط  بــا  مصاحبــه  در  آقبالغــی  دکترســمیرا 
طــرح  عنــوان  بــه  اشــاره  بــا  دانشــگاه،  عمومــی 
و  طــرح  ایــن  از  مختصــری  درشــرح  مذکــور 
ذکرهمــکاران پرتالشــی کــه در بــه ثمــر رســیدن 
گفــت: داشــتند،  بــارزی  نقــش  آن  مطلــوب  
کار پژوهشــی حاضــر مبنــی بــر افزایــش بــازده تبدیــل 
تــوان ســلول هــای خورشــیدی پایــه پلیمــری بــا 
اســتفاده از نانوســاختارهای الکتــرون دهنده-الکتــرون 
ــای  ــه ه ــر اســاس نانولول ــده ی طراحــی شــده ب پذیرن
ــا  ــن فض ــل تیوف ــی هگزی ــده و پل ــالح ش ــی اص کربن
ویــژه کار مشــترکی بیــن دانشــگاه هــای شــهید مدنــی 
ــت. در  ــوده اس ــز ب ــهند تبری ــی س ــان و صنعت آذربایج
ایــن طــرح پژوهشــی، ســوپرامولکول هــای رســانا طــی 
ــنتز  ــی، س ــای کربن ــطحی نانولوه ــالح س ــل اص مراح
پلیمرهــای پلــی دو دســیل تیوفــن و پلــی هگزیــل 

تیوفــن، تبلورنانوســاختارهای رســانا، بهینــه ســازی 
ــای  ــلول ه ــال س ــه ی فع ــاس الی ــوژی نانومقی مورفول
ــرژی  ــق ســطوح ان ــرل دقی خورشــیدی مربوطــه و کنت
مختلــف در آن هــا طراحــی شــده و توســعه یافتــه انــد.
افزایــش  دکتــر آقبالغــی هــدف ازایــن طــرح را 
بــازده تبدیــل تــوان ســلول هــای خورشــیدی پلیمــری 
ــر  ــه ت ــا روشــی ســاده و کــم هزین ــر ب ــن براب ــا چندی ت
دانســت وگفــت: امیــد اســت در آینــده ای نــه چنــدان 
دور، درکشــور عزیزمــان، روز بروزپیشــرفت در زمینــه 
ــود الزم ــر خ ــیم. ب ــاهد باش ــاک را ش ــای پ ــرژی ه ان
 مــی دانــم از زحمــات اســتاد بزرگــوارم آقــای دکتــر 
فرهنــگ عباســی )رییــس پژوهشــکده مــواد پلیمــری 
ــم مهنــدس  ســهند(، خانــم دکتــر رعنــا ســروری، خان
ســمیه چاروقچــی و خانــم مهنــدس ســحر آقاپــور 
ــس  ــن از رئی ــم. همچنی ــته باش ــپاس را داش ــت س نهای
محتــرم دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان آقــای 
دکتــر حســن ولــی زاده، معاونــت محتــرم اداری و 
مالــی آقــای دکتــر ذوالفقــار رضوانــی، معاونــت 
ــر  ــی عجمــی، مدی ــر عل ــای دکت ــرم پژوهشــی آق محت
ــی  ــس بیگ ــر یون ــای دکت ــیمی آق ــی ش ــروه مهندس گ
بــه جهــت حمایــت هــای خوبشــان تشــکر مــی کنــم.
ســمیرا  دکتــر  خانــم  مقالــه  اســت  گفتنــی 
کــه   Solar Energy مجلــه  در  آقبالغــی 
مــی زمینــه  ایــن  در  ژورنالهــا  بهتریــن  از  یکــی 
در  اول   %۱۰ و   ۱ ســطح  مجــالت  جــزو  و  باشــد 
ــه¬  ــرژی می¬باشــد، چــاپ شــده و مصاحب ــه ان زمین
ای نیــز از ایشــان در مــورد ایــن مقالــه در ســایت 
ــه  ــروح مصاحب ــه مش ــت ک ــده اس ــو درج ش ــتاد نان س
اســت: مشــاهده  قابــل  زیــر  لینــک  در  مذکــور 
6 4 ۰ ۷ ۳ /۱ /h t t p : / / n e w s . n a n o . i r
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موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مرحله نهایی المپیاد علمی و دانشجویی کشور

برگزاری دومین جلسه توجیهی و آموزشی کارکنان انتظامات دانشگاه

دکتــر محمــد المکچــی، مدیــر اداره اســتعدادهای 
ــی،  ــالت تکمیل ــوزش و تحصی ــت آم ــان معاون درخش
از موفقیــت و کســب رتبــه ۵ دانشــجوی دانشــگاه 
ــت  ــی بیس ــه نهای ــان در مرحل ــی آذربایج شــهید مدن
و ســومین المپیــاد علمــی و دانشــجویی کشــورخبر 
داد و گفــت : در جریــان برگــزاری مرحلــه نهایــی 
دانشــجویی  و  علمــی  المپیــاد  ســومین  و  بیســت 
هــای  اســتعداد  عضــو  دانشــجوی  پنــج  کشــور 
ــب  ــه کس ــق ب ــرح زیرموف ــگاه بش ــن دانش ــان ای درخش
شــدند:  خــود  تحصیلــی  هــای  رشــته  در  رتبــه 

حمیــد رضــا مــرادی، رتبــه  ۷  رشــته زیســت شناســی 
شناســی زیســت  رشــته   ۱4 رتبــه  گواهــی  علــی 
 مهــدی احمــدی رتبه ی ۷ رشــته علوم قــرآن و حدیث 
علــی عبــاس نــژاد خلیلــی رتبــه  ۱۰ رشــته حقــوق
 و مجیــد مقصــودی رتبــه  ۱۲را در رشــته شــیمی

 کســب نمودنــد که بدینوســیله ایــن موفقیتهای شایســته 
را بــه عمــوم دانشــجویان، علــی الخصوص دانشــجویان 
مذکــور و خانواده های ارجمندشــان تبریک میگوئیم .

ــی و ــه توجیه ــن جلس ــزاری دومی برگ
 آموزشــی کارکنــان انتظامــات دانشــگاه

دومیــن جلســه توجیهــی و آموزشــی پرســنل 
انتظامــات دانشــگاه در روز یکشــنبه ۱8 شــهریور 
االســالم  حجــت  حضــور  بــا   ۹۷ ســال  مــاه 
والمســلمین نقیــان، مســئول دفتــر نهاد مقــام معظم 
ــی آذربایجــان،  ــری در دانشــگاه شــهید مدن رهب
و  دانشــگاه  حراســت  مدیــر  احمــدی  دکتــر 
کارکنــان پرتــالش انتظامــات،  برگــزار شــد.

در ایــن جلســه حجــت االســالم والمســلمین 
نقیــان، طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه مفهــوم 

وماهیــت کلمــه »انتظامــات«، بــر توجــه هــر چــه 
ــال عواطــف  ــن بخــش در قب ــان ای بیشــتر کارکن
و احساســات دانشــجویان ارجمنــد تاکیــد نمــود.

در ایــن جلســه توجیهــی و آموزشــی، دکتــر 
عــزت اهلل احمــدی مدیــر حراســت دانشــگاه نیــز 
درســخنانی، دربــاره ویژگــی هــای ارتباطــی، 
ــی،  ــردی و گروه ــاط ف ــای ارتب ــواع روش ه ان
نحــوه تکریــم اربــاب رجــوع و همچنیــن ویژگی 
نمــود. ارائــه  .... ســخنانی  و  هــای مخاطبــان 
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ارتقای رتبه علمی  9 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معــاون آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه،دکتر 
منصــور ایمانپــور از ارتقــاء رتبــه علمــی 4 همــکار 
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه خبــر داد و گفــت: 
در  دانشــگاه  ممیــزه  هیــأت  جلســه  چهارمیــن 
 ۰۷/۰6/۹۷ مــورخ  چهارشــنبه  روز  در   ۱۳۹۷ ســال 
برگــزار، ودر خصــوص تقاضــای ارتقاضــای رتبــه 
علمــی  هیــات  عضــو  ازهمــکاران  نفــر   4 علمــی 
شــد اتخــاذ  زیــر  بشــرح  تصمیماتــی  دانشــگاه 

ــر  ــای دکت ــاء آق ــای ارتق ــا تقاض ــور، ب ــه مذک ــدر جلس پ
علمــی  هیــأت  عضــو  کالنتــری  زادگان  تقــی  نویــد 
ــه  ــتادیاری ب ــه اس ــرق از مرتب گــروه آموزشــی مهندســی ب
ــگرعلی  ــر عس ــای دکت ــاء آق ــای  ارتق ــا تقاض ــیاری، ب دانش
بویــر عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی مهندســی 
ــه دانشــیاری، و  ــتادیاری ب ــه اس ــات از مرتب ــاوری اطالع فن
ــی  ــا غرائ ــر رض ــای دکت ــاء آق ــای  ارتق ــا تقاض ــن ب همچنی
آموزشــی  گــروه  علمــی  هیــأت  عضــو  خسروشــاهی 
ــیاری،  ــه دانش ــتادیاری ب ــه اس ــک از مرتب ــی مکانی مهندس
ــو  ــی عض ــی خان ــر عل ــای دکت ــاء آق ــای  ارتق ــا تقاض و ب
هیــأت علمــی گــروه آموزشــی ریاضــی کاربــردی از 
ــه عمــل آمــد. ــه دانشــیاری موافقــت ب ــه اســتادیاری ب مرتب

ــزه دانشــگاه،  ــأت ممی ــن جلســه هی ــن در پنجمی همچنی
ــو  ــکار عض ــی ۵ هم ــه علم ــاء رتب ــد: ارتق ــب ش تصوی
هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
 ۵ علمــی  رتبــه  ارتقــاء  از  دکترمنصورایمانپــور 
داد  خبــر  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  همــکار 
و گفــت: پنجمیــن جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه 
مهرمــاه   ۲۵ چهارشــنبه  روز  در   ۱۳۹۷ ســال  در 
۹۷برگــزار، ودر خصــوص تقاضــای ارتقــای رتبــه 
علمــی  هیــات  عضــو  ازهمــکاران  نفــر   ۵ علمــی 
شــد: اتخــاذ  زیــر  بشــرح  تصمیماتــی  دانشــگاه 

ــر  ــای دکت ــاء آق ــای ارتق ــا تقاض ــور، ب ــه مذک در جلس
بهــروز خیرفــام عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی 
ــتادی،  ــه اس ــیاری ب ــه دانش ــردی از مرتب ــی کارب ریاض
دکتــر محمدرضــا ســاویز عضــو هیــأت علمــی گــروه 
آموزشــی مهندســی مکانیــک از مرتبــه اســتادیاری 
ــای  ــاء آق ــای  ارتق ــا تقاض ــن ب ــیاری، همچنی ــه دانش ب
ــروه  ــی گ ــأت علم ــو هی ــا عض ــین مصف ــر امیرحس دکت
آموزشــی مهندســی مکانیــک از مرتبــه اســتادیاری 
دکتــر  آقــای  ارتقــاء  تقاضــای   بــا  دانشــیاری،  بــه 
ــروه  ــی گ ــأت علم ــو هی ــان کاری عض ــر عیوضی ناص
بــه  اســتادیاری  مرتبــه  از  گیاهپزشــکی  آموزشــی 
دانشــیاری، و دکتــر مجتبــی رنجبــر عضــو هیــأت 
ــه  ــردی از مرتب ــی کارب ــی ریاض ــروه آموزش ــی گ علم
ــد. ــل آم ــه عم ــت ب ــیاری موافق ــه دانش ــتادیاری ب اس
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دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه بهمــراه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی، در روز ســه شــنبه ۳ مهــر ۹۷ بــا حضــور در 
محــل کار ۲ نفــر از همــکاران ایثارگــر دانشــگاه،  بــه تجلیــل از ایثــار و فــداکاری آنهــا در دوران دفــاع مقــدس پرداخت.
دکتــر حســن یعقوبــی، از اســاتید گــروه روانشناســی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه، و 
آقــای رضــا مختــارزاده، کارمنــد شــاغل در معاونــت دانشــجویی دانشــگاه، از جملــه همــکاران ایثارگــر 
ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــل و تقدی ــورد تجلی ــه م ــای جداگان ــدار ه ــگاه در دی ــس دانش ــی زاده، رئی ــط  ول ــه توس ــتند ک هس

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز یکشــنبه 8 مهرمــاه طــی جلســه ویــژه
ــه در  ــی ک ــم علم ــداد مه ــزاری ۲ روی ــال در برگ ــجویان فع ــدرکاران و دانش ــت ان ــل از دس ــبت تجلی ــه بمناس  ای ک
ــات  ــپاس از زحم ــوح س ــدای ل ــا اه ــوده و ب ــرکت نم ــود، ش ــده ب ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ــی ای ــهریورماه ۹۷ بمیزبان ش
و تــالش همــکاران و خصوصــا دانشــجویان عزیــز در برگــزاری بســیار موفــق دومیــن همایــش تنــش شــوری 
ــرد. ــکر ک ــر و تش ــران تقدی ــیمی ای ــن ش ــک انجم ــیمی فیزی ــس ش ــن کنفران ــت و یکمی ــن بیس ــان و همجنی در گیاه

تجلیل رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از 2 همکار ایثارگر،  بمناسبت هفته دفاع مقدس

 تجلیل رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از دست اندرکاران و دانشجویان فعال در برگزاری 2 رویداد مهم علمی دانشگاه
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 پیام دکتر حسن ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مناسبت فرارسیدن سالتحصیلی 98-97

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 خدای منان را شاکریم که دیگربار توفیق ورود به فصل مهِر و دانش و فرزانگی را یافتیم. تقارِن بهار دانش  
 و تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس را به فال نیک می گیریم و خاطره شجاعت و فداکارِی فرزندان غیور و
 عزتمند ایران زمین را پاس می داریم. اینک در آستانه دومین سال فعالیت دولِت دوازدهم که طلیعه آن مزّین
را فرصت  دانشگاه ورق می خورد،  و شکوفایِی  شادابی  از  از  نو  برگی  و  است  ایرانی«  از کاالی   به »حمایت 
 مغتنم شمرده و حضور مجدد و مبارک یکایک دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان به ویژه
.دانشجویان ورودی جدید به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را صمیمانه خیر مقدم و شادباش عرض می نمایم
 امیدوارم در سال تحصیلی جدید، دانشجویان عزیز با تکیه بر توانمندی ها و استعدادهای خود و با استفاده از ظرفیت
 های علمی و پژوهشی دانشگاه، همراه با اساتید، مدیران، کارشناسان و کارکنان دانشگاه در محیطی پرنشاط به
فعالیت علمی بپردازند و حضور حقیقی و تأثیرگذار خود را در عرصه های علمی و فرهنگی جامعه به اثبات برسانند
ایمان بر  تکیه  با  تا  کوشید  خواهد  مهربان  خدای  از  استعانت  با  آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه   مدیریت 
از و  دارد  نگه  روشن  همچنان  را  توانایی  و  دانایی  زندگی،  به  امید  چراغ  اعتدال گرایی،  مشی  با  و  علم   و 
گهربار بوِم  و  مرز  این  جوانان  استعدادهای  شکوفایی  مسیر  در  مناسب  بستری  خلِق  برای  قدمی   هیچ 
رشد دوستداران  همه  مشفقانه  نظِر  و  نقد  دشوار،  وادی  این  در  که  داریم  واثق  اطمینان  و  نورزد.   دریغ 
عموم و  دانشگاهیان  تمامی  برای  الهی  درگاه  از  دیگر  بار  بود.  خواهد  راهگشا  اسالمی  ایران  اعتالی   و 
می نمایم آرزو  جدید  تحصیلی  سال  در  را  نیک فرجامی  بهروزی،  موفقیت،  عزیز،  فرهیختگان  و  .فرهنگیان 

دکتــر حســن ولی زاده، رئیس
نشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان ، در  دا

 پیامــی ضمــن تســلیت فرا رســیدن ماه محرم، 
نشــجویان تید، دا اســا به  لتحصیلی را  آغــاز ســا

تبریک گفت نشــگاه  یــن دا ا  وکارکنــان 
اســت: زیر  بشــرح  پیام  این  متن   
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برگزاری آئین استقبال از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ایستگاه راه آهن تبریز

شــهید  دانشــگاه  دانشــجویان  از  اســتقبال  آئیــن 
تبریــز  آهــن  راه  ایســتگاه  در  آذربایجــان  مدنــی 
ــاز  ــن روز ب ــدس و اولی ــاع مق ــه دف ــا هفت ــان ب همزم
ــز برگــزار شــد.  گشــایی دانشــگاهها در ایســتگاه تبری

ــه  ــت هفت ــر و گرامیداش ــاه مه ــا روز اول م ــان ب همزم
دفــاع مقــدس، درفضایــی تــوام بــا شــور و نشــاط 
فــراوان دانشــجویی، آئیــن اســتقبال از دانشــجویان 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، درایســتگاه راه 
آهــن تبریــز بــا حضــور دکتــر احمــد آبــادی، معــاون 
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــگاه، برگ ــجویی دانش دانش
کــه معــاون مســافری و توســعه مدیریــت و منابــع 
از  باتفــاق جمعــی  اداره کل راه آهــن آذربایجــان 
ســایر مســئولین راه آهــن آذربایجــان نیــز حضــور 
داشــتند، بــا اهــداء شــاخه گل، مقــدم دانشــجویان 
اعزامــی بــا قطــار از ایســتگاه تبریــز بــه دانشــگاه 
شــد. داشــته  گرامــی  آذربایجــان  مدنــی  شــهید 

الزم بــه ذکــر اســت قطــار ریــل بــاس تبریــز- دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان در اولیــن رام خــود ۷۵۰ نفــر 
ــه  ــز ب ــتگاه تبری ــر را از ایس ــر و پس ــجویان دخت ازدانش
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان جابجــا کــرد و ایــن 
ــج رام  ــت و پن ــج رام رف ــر روز در ده رام ، پن قطــار ه
برگشــت دانشجویان دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان 
را در مســیر ایســتگاه راه آهــن تبریــز- دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان و بالعکــس جابجــا مــی کنــد.



مراســم تکریــم و معارفــه مســئول بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز شــنبه 14 
ــا حضــور رئیــس دانشــگاه، اعضــای  ــاه 97 ب مهــر م
هیــات رئیســه، مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظم 
رهبــری در دانشــگاه، مدیــر و جمعــی از مســئولین 
ــرقی، در  ــان ش ــتان آذربایج ــجویی اس ــیج دانش بس
تــاالر صائــب تبریــزی ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

مدنــی  شــهید  دانشــگاه  رئیــس  زاده  ولــی  حســن  دکتــر 
ــر و  ــن تقدی ــم، ضم ــن مراس ــخنانی در ای ــی س ــان ط آذربایج
تشــکر از تــالش شایســته آقــای مهنــدس شــادی، مســئول ســابق 
بســیج دانشــجویی اســتان بــه جهــت تــالش در راســتای ارتقــای 
همدلی و همبســتگی دانشــگاه ها در مســیر توســعه فعالیت های 
شایســته فرهنگی در ســطح اســتان، بــرای آقای مهندس ســلطان 
زاده، مســئول بســیج دانشــجویی اســتان، آرزوی موفقیت نمود.

دکتــر ولــی زاده بــا اشــاره بــه شــرایط حســاس کنونی در ســطح 
ــه کــه مقــام معظــم رهبــری  منطقــه و جهــان، گفــت: همانگون
در اجتمــاع عظیــم و پرشــور بســیجیان فرمودنــد، ملــت بــزرگ 
ایــران بــا اتحــاد و انســجام، هماننــد هشــت ســال دفــاع مقــدس، 
بــر تهدیــدات فــراوان نظــام ســلطه پیــروز خواهنــد شــد.

ــای  ــیل ه ــا دارای پتانس ــور م ــه کش ــان اینک ــا بی ــی زاده ب  ول
فراوانــی در زمینــه هــای مختلــف علمــی، فرهنگــی، اقتصــادی 
ــه  ــران ب ــزرگ ای ــت ب ــی مل ــف اله ــه لط ــت: ب ــت، گف و... اس
ــی  ــد خارج ــا تهدی ــه ب ــع ک ــر موق ــت ه ــرده اس ــت ک ــا ثاب دنی
ــه  ــا یکپارچکــی تمــام و بــدور از هرگون مواجــه شــده اســت ب
ــی در تمامــی عرصــه هــا رشــد شــتابنده داشــته اســت. اختالف

رئیــس دانشــگاه افــزود: همــه مــا بایــد همــواره بــا بــاور 
ــا  ــی آنه ــم افزائ ــه ه ــبت ب ــم، نس ــه و عظی ــای نهفت ــیل ه پتانس
ــی،  ــزال اله ــروی ال ی ــدا و نی ــه خ ــوکل ب ــا ت ــوده و ب ــدام نم اق

اســتکبار جهانــی و در راس آنهــا آمریــکا را نــاکام کنیــم.
ولــی زاده در پایــان از زحمات و تالشــهای فراوان آقای حســین 
شبســتانی مســئول ســابق بســیج دانشــجویی در برگــزاری برنامــه 
هــای فاخــر فرهنگــی- معنــوی و اثرگذار در بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه، تقدیــر و تشــکر نمود و بــرای آقای ســعید محمدیان، 
کــرد.  توفیــق  آرزوی  دانشــجویی،  بســیج  جدیــد  مســول 

ــیج ــئول بس ــلطان زاده مس ــدس س ــم مهن ــن مراس ــه ای در ادام
 دانشــجویی اســتان در ســخنانی بســیج دانشــجویی این دانشــگاه 
ــد.  را از حــوزه هــای فرهنگــی موفــق در اســتان و کشــور نامی
وی بــا تجلیــل از تــالش دســت انــدر کاران و دانشــجویان 
فعــال در بســیج دانشــجویی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
دکتــر ولــی زاده را یــار و یــاور بســیج در اجــرای برنامــه هــای 
ــود. ــکر نم ــر و تش ــای وی تقدی ــد و از حمایته ــف خوان مختل
ســلطان زاده بســیج دانشــجویی را پرچم دار جنبش دانشــجویی 
فرهنگــی  شــاکله  دانشــجویی،  بســیج  گفــت:  و  دانســت 
بســیارخوبی دارد، بســیج نمادمقاومــت ملــت ایــران اســت کــه
 روی پــای خــود ایســتاده و مشــکالتش را حــل می کند، بســیج
 دانشــجویی پرچمــدار حرکــت و بیــداری دانشــجویی اســت.    
ــئول  ــوان مس ــه عن ــفه، ورودی ۹۳ ب ــجوی فلس ــان دانش حمدی
آقــای زحمــات  از  و  معرفــی،  دانشــجویی  بســیج  جدیــد 
 حســین شبســتانی مســئول ســابق بســیج دانشــجویی تجلیــل شــد
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دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید

موفقیت سه نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور

 راهیابی ۳ تن از ا عضای هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مرحله سراسری دومین
 جشنواره قرآن و عترت اساتید دکتر بهلول قربانیان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی

 آذربایجان، با اعالم این خبر گفت: بسیار خوشحالیم که در دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید
 که در مرحله دانشگاهی برگزار شد،۳ تن ازاعضای هیات علمی این دانشگاه، موفق شدند به مرحله

 سراسری این مسابقات راه یابند. قربانیان افزود: همکاران محترم، دکتر علی آرین در رشته آشنایی با
 مفاهیم  نهج البالغه، دکتر محمد پاشایی در رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم، و دکتر مریم
 بخشی در رشته حفظ ۱۵ جزء قرآن کریم توانستند به مرحله سراسری دومین جشنواره قرآن و عترت

.اساتید راه یابند که ضمن تبریک به این عزیزان، برایشان موفقیتهای روز افزون آرزومندیم

 جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور
 موفقیت سه نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور
 دکتر بهلول قربانیان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در گفتگویی کوتاه، از موفقیت و کسب رتبه های برتر ۳ دانشجوی 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مرحله نهایی سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی کشور که به میزبانی
 دانشگاه زنجان برگزار شد خبر داد و گفت: در این جشنواره آقایان سعید میزایی)در بخش ادبی و رشته نمایشنامه نویسی(، علی

 نظر پور )در بخش فناوری و رشته کانال شبکه های مجازی ( و خانم فاطمه حسین زاده)در بخش معارفی و رشته آشنایی با مفاهیم
 صحیفه سجادیه( حائز رتبه های برتر شده و به مرحله ملی راه پیدا کرده اند که بدینوسیله این موفقیت های شایسته را به عموم

.دانشجویان، علی الخصوص دانشجویان مذکور و خانواده های ارجمندشان تبریک می گوئیم



مراسم معارفه دانشجویان ورودی 97 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آییــن معارفــه دانشــجویان جدیدالــورود 97 دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان از 15 تــا 24 مهــر مــاه در ســالن هــای ابــن

 ســینا و شــهریار بــه تفکیــک 7 دانشــکده ایــن دانشــگاه برگزار شــد.در این مراســم هــا نــکات، آیین نامه هــا، قوانیــن مختلف 

دانشــجویی و ســایر اطالعــات الزم در قالــب مراســم ویــژه ای بــه دانشــجویان جدیدالورود ارائه شــد. گفتنی اســت مراســم 

ــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی توســط دانشــکده هــا برگــزار شــد. آییــن معارفــه  دانشــجویان جدیدالــورود ب
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نشست تشکل های دانشجویی، دبیران کانون های فرهنگی،انجمن های علمی و شورای صنفی دانشجویان با رئیس دانشگاه

  تجلیل رئیس دانشگاه از اساتید موثرگروه فیزیک در ارتقای جایگاه دانشگاه در پایگاه نیچر ایندکس
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ــن  ــجویی، انجم ــای دانش ــکل ه ــران تش ــی دبی ــت صمیم نشس
فرهنگــی  کانوهــای  و  صنفــی  شــورای  علمــی،  هــای 
دانشــگاه  رئیــس  زاده  ولــی  حســن  دکتــر  بــا  دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان  و حجــت االســالم والمســلمین 
نقیــان مســئول نهــاد نمایندیگــی مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه در روز یکشــنبه ۲۲ مهــر مــاه ۹۷ برگــزار شــد.

در ایــن جلســه کــه دکتــر احمــد آبــادی،، معــاون دانشــجویی و 
دکتــر قربانیــان معاون فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه نیز حضور 

ــم  ــا و ه ــون ه ــا و کان ــکل ه ــران تش ــئولین و دبی ــتند، مس داش
چنیــن شــورای صنفــی دانشــجویان ، مســایل مختلــف و دیدگاه 
هــا و پیشــنهادات خــود را بــا رئیــس دانشــگاه عنــوان نمودنــد.
در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر و تشــکر از زخمــات وافــر 
ــجویان   ــی دانش ــی و علم ــر فرهنگ ــای فاخ ــه ه ــاالن عرص فع
و  دانســته  دانشــجو  حــق  را  گــری  مطالبــه   ، دانشــگاه  در 
بــر پیگیــری امــور تــا حصــول نتیجــه الزم تاکیــد نمــود.

رئیــس دانشــگاه در روز دوشــنبه 30 مهــر 97 با حضور در دانشــکده علــوم پایه، در جلســه ای با حضور 
اعضــای  گــروه فیزیــک، از تــالش بــی وقفــه اســاتید ایــن گــروه در ارتقــاء دانشــگاه تجلیــل نمــود.
همراهــی  بــا  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  رئیــس  زاده،  ولــی  حســن  دکتــر 
از  ای  ویــژه  جلســه  در  دانشــگاه،  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون   ، عجمــی  علــی  دکتــر 
ششــم  جایــگاه  کســب  در  آنهــا  بســزای  تاثیــر  جهــت  بــه  فیزیــک  گــروه  همــکاران 
کــرد. تجلیــل  نیچرایندکــس  بنــدی  رتبــه  پایــگاه  ارزیابــی  براســاس  دانشــگاه  کشــوری 



قائم مقام وزیر علوم در نشست دبیران 
شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه  ها:

مهم تریــن کارکــرد روابــط عمومــی ها 
ــط و مناســبات  ــه توســعه رواب کمــک ب
ســازمان بــا مخاطبــان و ذینفعــان اســت

عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
نشســت  در  باقــری  دکتــر  علــوم،  وزارت 
دبیــران شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه هــا و پــارک هــای 
)مناطــق  کشــور  سراســر  فنــاوری  و  علــم 
ده گانــه(، نقــش و جایــگاه روابــط عمومــی 
و  مهــم  بســیار  را  ســازمان  توســعه  در  هــا 
اساســی دانســت و گفــت: روابــط عمومــی 
ــکاس  ــت و انع ــازمان اس ــای س ــام نم ــه تم آیین
ــان  ــا مخاطب ــازمان ب ــات س ــا و ارتباط فعالیت ه
می شــود. تلقــی  آن  مهــم  کارکردهــای  از 

گفت وگــوی  اطالع رســانی،  تبلیغــات،  وی، 
ــازمان  ــبات س ــط و مناس ــاد رواب ــویه، ایج دوس
بــا مخاطبــان و ذینفعــان را امــوری مهمــی ذکــر 
کــرد کــه روابــط عمومــی هــای دانشــگاه هــا و 
موسســات آمــوزش عالــی بایــد بیش از گذشــته 
ــند. ــته باش ــام داش ــه و اهتم ــه آن توج ــبت ب نس

قائــم مقــام وزیــر علــوم، یکــی از مهم تریــن 
کارکردهــای روابــط عمومــی دانشــگاه ها و 
مراکــز پژوهشــی و فنــاوری در دوره جدیــد 
ــه افزایــش ســرمایه های اجتماعــی  را »کمــک ب
در مراکــز آمــوزش عالــی« دانســت و بــر ایجــاد 
و  دانشــگاه ها  بــرای  اجتماعــی  ســرمایه های 
مراکــز پژوهشــی و فنــاوری کشــور تأکیــد کرد.

وی در ایــن رابطــه اظهــار داشــت: برقــراری 
دســت اندرکاران  بیــن  فعــال  ارتبــاط 
دانشــجویان،  خانواده هــای  بــا  دانشــگاه ها 
ــه  ــک ب ــرای کم ــان ب ــایر مخاطب ــان و س ذینفع
دانشــگاه  اجتماعــی  ســرمایه های  افزایــش 
روابــط  کــه  اســت  اقداماتــی  مهم تریــن  از 
دهنــد. انجــام  می تواننــد  عمومی هــا 

ایجــاد  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  باقــری  دکتــر 
خانواده هــای  عظیــم  خیــل  ظرفیت هــا  ایــن 
ســرمایه های  مهم تریــن  از  کــه  دانشــجویان 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  بــرای  اجتماعــی 
می تواننــد  می شــوند،  محســوب  پژوهشــی 

در  را  آنــان  و  آمــده  دانشــگاه  مــدد  بــه 
ــد. ــاری دهن ــود ی ــالت های خ ــه رس ــیدن ب رس

از  هــای مســتمر  انعــکاس گــزارش  بــر  وی 
دســتاوردهای دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی 
افــکار  رصــد  و  ســنجش  و  فنــاوری  و 
بــرای آگاهــی  تــالش  عمومــی و همچنیــن 
ایــن  افــکار عمومــی در خصــوص  اقنــاع  و 
نیازمنــد  دســتاوردها تأکیــد کــرد و گفــت: 
را  جامعــه  عمومــی  افــکار  کــه  هســتیم  آن 
ــک  ــوان ی ــه عن ــگاه ب ــه دانش ــیر ک ــن مس در ای
نهــاد تاثیرگــذار و دارای نیروهــای نخبــه در 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  مختلــف  حوزه هــای 
اقتصــادی و سیاســی بــه شــمار مــی آیــد، اقنــاع 
ــد. ــر یابن ــود تغیی ــای موج ــرش ه ــا نگ ــم ت کنی

بــه گفتــه قائــم مقــام وزیر علــوم، رفــع معضالت 
ــا بهــره جســتن از راه حــل هــای  کشــور تنهــا ب
مهم تریــن  از  یکــی  و  اســت  میســر  علمــی 
نقش هــای روابــط عمومــی، کمــک بــه ترویــج 
ــا و  ــد کارکرده ــن راســتا بای ــم اســت؛ در ای عل
پژوهشــی  مراکــز  دانشــگاه ها،  دســتاوردهای 
و پارک هــای علــم و فنــاوری را بــه جامعــه 
معرفــی کــرده و اســتفاده از ایــن کارکردهــا 
ــم. ــوس کنی ــردم را ملم ــره م ــی روزم در زندگ

دکتــر باقــری خاطرنشــان کــرد: روابــط عمومــی 
ــه موضــع فعــال ســوق  ــد ب از موضــع انفعــال بای
ــه  ــکاس ب ــت انع ــوان در جه ــام ت ــا تم ــد و ب یاب
بــردارد. گام  ســازمان  فعالیت هــای  موقــع 

روابــط  موفقیــت  شــرط  کــرد:  بیــان  وی 
برقــراری  در  ســازمان  هــر  در  عمومــی 
بــا  و خاشــعانه  ارتبــاط صمیمــی، خاضعانــه 
مجموعــه مدیــران درون ســازمان، اصحــاب 
می باشــد. دســتگاه ها  ســایر  و  رســانه 

از  اســتفاده  بــر  علــوم  وزیــر  مقــام  قائــم 
پتانســیل های فضــای مجــازی تأکیــد کــرد و 
ــرف از  ــری ص ــای بهره  گی ــه ج ــد ب ــت: بای گف
روش هــای مرســوم از ظرفیت هــای موجــود در 
فضــای دیجیتــال و مجازی بیشــتر اســتفاده کنیم.

وی بــه نقــش روابــط عمومی هــا در شــرایط 
شــرایط  در  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  تحریــم 
و  محدودیت هــا  بــه  توجــه  بــا  تحریــم 
ــی  ــط عموم ــور، رواب ــادی کش ــای اقتص تنگناه
آمــوزش  موسســات  و  هــا  دانشــگاه  هــای 
ایجــاد  بــا  بایــد  کشــور  سراســر  در  عالــی 
ــدی و  ــأس و ناامی ــروز ی ــدواری از ب فضــای امی
تضعیــف روحیــه در جامعــه جلوگیــری نماینــد.

مقــام وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد:  قائــم 
و  امــور  شفاف ســازی  ایــن،  بــر  عــالوه 
ایجــاد  بــه  موجــود  شــرایط  در  فعالیت هــا 
و  می کنــد  ســزایی  بــه  کمــک  آرامــش 

ایــن امــر بــر عهــده روابــط عمومی هاســت.

دکتــر باقــری افــزود: در شــرایط تحریــم یکــی 
ــات  ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــالت هایی ک از رس
و فنــاوری دنبــال می کنــد آن اســت کــه بــا 
و  کاالهــا  دیگــر  وزارتخانه هــای  کمــک 
قطعاتــی کــه بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم 
شــده ایم  مشــکل  دچــار  آن  واردات  در 
شناســایی کــرده و بــا کمــک مراکــز پژوهشــی 
تولیــد  بــه  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و 
کنیــم. کمــک  ایرانــی«  باکیفیــت  »کاالی 

مدیــر کل  نــژاد،  عبداللهــی  علیرضــا  دکتــر 
روابــط عمومــی وزارت علــوم نیــز در ایــن 
ــران  ــورای مدی ــات ش ــزاری جلس ــت برگ نشس
روابــط عمومــی مناطــق ده گانــه دانشــگاه ها، 
ــاد  ــه ایج ــاوری را دریچ ــی و فن ــز پژوهش مراک
امیــد میــان دانشــگاهیان و خانــواده بــزرگ 
روابــط عمومــی دانشــگاه ها توصیــف کــرد 
و گفــت: در دنیــای مــدرن امــروز، روابــط 
ــوالت در  ــن تح ــه مت ــیه ب ــا از حاش ــی ه عموم
ــده و در  ــف آم ــای مختل ــا و نهاده ــازمان ه س
بــرون  و  درون  ارتباطــات  تســهیل  و  تســریع 
ســازمانی بــه صــورت فعــال وارد عمل شــده اند.

پیــش  مهــم  هــای  برنامــه  برخــی  بــه  وی 
اشــاره  علــوم  وزارت  عمومــی  روابــط  روی 
و فعــال تــر کــردن مراکــز روابــط عمومــی 
دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی از 
و  کارگاهــی  هــای  دوره  برگــزاری  طریــق 
هــم  هــای  نشســت  برگــزاری  و  آموزشــی 
اندیشــی در مناطــق دهگانــه آمــوزش عالــی 
را از جملــه ایــن برنامــه هــا توصیــف کــرد.

تشــکیل  نــژاد،  عبداللهــی  گفتــه  بــه 
شــورای  در  تخصصــی  کارگروه هــای 
و  هــا  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  هماهنگــی 
ــا اصــالح ســاختار  ــط ب ــه پیشــنهادهای مرتب ارائ
در  عمومی هــا  روابــط  جایــگاه  ارتقــای  و 
و  عالــی  آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
ایجــاد  بــه  توانــد  مــی  علــوم  وزارت  ســتاد 
و  روزآمــدی  و  پویایــی  نشــاط،  تحــرک، 
کارآمــدی بیشــتر روابــط عمومــی هــا بیانجامــد.

ایــن نشســت هم اندیشــی، دبیــران  ادامــه  در 
شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی دانشــگاه ها 
و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری )مناطــق ده گانــه( 
ــام  ــای انج ــی از فعالیت ه ــه گزارش ــن ارائ ضم
شــده، حمایــت هــای بیشــتر مقــام عالــی وزارت 
روســای  نیــز  و  ســتادی  مســئوالن  و  علــوم 
ــا را خواســتار  ــط عمومی ه ــا از رواب دانشــگاه ه
شــدند و بــر ضــرورت ارتقــای جایــگاه روابــط 
عمومــی و همچنیــن اختصــاص ردیــف بودجــه 
تاکیــد کردنــد. ایــن حــوزه  بــرای  مســتقل 

نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور
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سمینار معرفی تسهیالت کسر خدمت سربازی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ــت ــر خدم ــهیالت کس ــی تس ــمینار معرف س
 سربازی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان برگزار شد.

ســمینارمعرفی تســهیالت کســر خدمت ســربازی 
بــا  تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان  ویــژه 
و  تحقیقــات  ســازمان  مســئولین  حضــور 
ارتــش  زمینــی  نیــروی  خودکفایــی  جهــاد 
روز  در  )نزاجــا(  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــد. ــزار ش ــان ۹۷ برگ ــورخ اول آب ــنبه م ــه ش س

در ایــن ســمینار و کارگاه آموزشــی، نحــوه 
خدمــت  کســر  طــرح  مزایــای  از  اســتفاده 
تحصیــالت  دانشــجویان  بــرای  ســربازی 
تکمیلــی، توســط مدیــر دفتــر تحقیقــات جهــاد 
ــوری  ــش جمه ــی ارت ــروی زمین ــی نی خودکفای
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــران در اس ــالمی ای اس
ــت  ــوزال و ثب ــل پروپ ــوه تکمی ــد. نح ــه ش ارائ
و  هــا  و رشــته  ارائــه رزومــه کاری  و  ایــده 
ــات  ــازمان تحقیق ــاز س ــورد نی ــای م ــش ه گرای
و جهــاد خودکفایــی نیــروی زمینــی ارتــش 

ــجویان  ــرای دانش ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه تشــریح شــد.
در پایان این ســمینار نیز جلســه پرســش و پاســخ 
بیــن دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و مســئولین 
ــر  ــهیالت کس ــه تس ــرای ارائ ــزار و ب ــا برگ نزاج
ــجویان  ــرای دانش ــاه ب ــه م ــی ن ــی از دو ال خدمت
شــد. داده  همــکاری  و  مســاعدت  قــول 

از  اســتفاده  متقاضــی  دانشــجویان 
تواننــد  مــی  مربوطــه  تســهیالت 
ــه  ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب
کارشناســان مدیریــت امــور فنــاوری 
ســاختمان  در  واقــع  دانشــگاه 
ــش و  ــت پژوه ــوزه معاون اداری، ح
ــد. ــه نماین ــگاه مراجع ــاوری دانش فن
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انتصاب مدیر تحصیالت تکمیلی و  مدیر امور آموزشی دانشگاه

از ســوی دکتــر دکتــر ســیروس اســدیان، طــی حکمــی 

ــان،  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده، رئی ــن ول  حس
شــد. منصــوب  دانشــگاه  آموزشــی  امــور  مدیــر  بعنــوان 

دکتــر حســن ولــی زاده، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی 
را  اســدیان،  ســیروس  دکتــر  حکمــی  در  آذربایجــان، 
بعنــوان مدیــر امــور آموزشــی دانشــگاه، منصــوب کــرد

آموزشــی  گــروه  اســتادیار  اســدیان،  ســیروس 
ماننــد  هایــی  مســئولیت  کــه  اســت  تربیتــی  علــوم 
معاونــت  و  جامعــه،  و  صنعــت  بــا  ارتبــاط  مدیریــت 
دارد. خــود  اجرایــی  ســوابق  در  را  دانشــگاه  دانشــجویی 

از  دیگــری  صدورابــالغ  بــا  زاده  ولــی  دکتــر 
زمــان  درمــدت  خیرجــو  اســماعیل  دکتــر  زحمــات 
نمــود. تشــکر  و  تقدیــر  مســئولیت  ایــن  تصــدی  

دکتر حســن ولــی زاده، رئیس دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان، در حکمــی، دکتــر حســین 
ــالت  ــر تحصی ــوان مدی ــه را بعن ــلطانی جیق س
کــرد. منصــوب  دانشــگاه  ایــن  تکمیلــی 

حکمــی  طــی  جیقــه  ســلطانی  حســین  دکتــر 
رئیــس  زاده،  ولــی  حســن  دکتــر  ســوی  از 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بعنــوان مدیــر 
ــد. ــوب ش ــگاه منص ــن دانش ــی ای ــالت تکمیل تحصی
وی دانشــیار گــروه آموزشــی عمــران دانشــکده 
ــد  ــی مانن ــی و مهندســی اســت کــه مســئولیت های فن
دفتــر  مدیــر  و  عمــران  مهندســی  گــروه  مدیــر 
فنــی دانشــگاه را در ســوابق اجرایــی خــود دارد.
از  دیگــری  ابــالغ  صــدور  بــا  زاده  ولــی  دکتــر 
دوران  درطــول  رزمــی  حبیــب  دکتــر  زحمــات 
تصــدی مســئولیت فــوق، تقدیــر و تشــکر نمــود. 
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موفقیت تیم انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی دانشگاه در دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار

موفقیت تیم انجمن علمی دانشجویی 
مهندسی شیمی دانشگاه در دوازدهمین 

دوره مسابقات کشوری کمیکار
ــکار  ــوری  کمی ــابقات کش ــن دوره مس دوازدهمی
 ۳۰ حضــور  بــا  تهــران  دانشــگاه  میزبانــی  بــه 
در  کشــور،  سراســر  ازدانشــگاههای  تیــم 
روزهــای دوم و ســوم آبــان مــاه برگــزار شــد.
کمیــکار یــک مســابقه دانشــجویی بین المللی اســت 
ــرای دانشــجویان رشــته  ــه صــورت ســاالنه ب کــه ب
مهندســی شــیمی و شــیمی برگــزار می شــود. نیروی

 محــرک خــودرو شــرکت کننــده در مســابقه، باید 
یک ماده شیمیایی باشد که محیط زیست را آلوده 
در  نیــز  تجــاری  باتــری  و  نکــرده 
باشــد. نرفتــه  کار  بــه  آنهــا  ســاخت 

 دکتر بیگی ، اســتاد مشــاور و سرپرست تیم اعزامی
 دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه 

گفت:  تیم 6 نفره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
شامل دانشجویان مهندسی شیمی، مهندسی 

مکانیک و مهندسی برق، در رقابت با نمایندگانی

 از دانشگاه های برتر سراسر کشورعنوان تیم برتر 
در بخش پوستر این مسابقات رابه خود اختصاص 

داد .

بیگــی افــزود: در ایــن دوره از مســابقات، 6 تیــم بــه 
نمایندگــی از دانشــگاه هــای شــمال غــرب کشــور 
شــامل دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان، دانشــگاه 
تبریــز، دانشــگاه صنعتــی ســهند، ودانشــگاه صنعتــی 
ارومیــه حضــور داشــتند که تیم دانشــگاه تهــران در 
بخــش عملکــردی رتبــه اول راکســب نمــود وتیــم 
کمیــکار دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موفــق 
بــه کســب رتبــه ارزشــمند اول در ارائه پوســتر شــد.

دکتر بیگی در پایان از مساعدتهای معاونت فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه در اعزام این تیم پرانگیزه دانشجویی تقدیر 

و تشکر نمود.
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سخنرانی سرهنگ محمودی  تحت عنوان چگونه از خودمان در فضاي مجازي محافظت کنیم؟

چگونــه از خودمــان در فضاي 
مجــازي محافظــت کنیــم؟
عنــوان  تحــت  ســخنرانی  جلســه 
چگونــه از خودمــان در فضــاي مجــازي 
ســرهنگ  توســط  کنیــم؟  محافظــت 
محســن محمــودي رئیــس پلیــس فتــای 
ــد. ــزار ش ــرقی برگ ــان ش ــتان آذربایج اس

از  پیشــگیري  کانــون  همــت  بــه  جلســه  ایــن 
و  فرهنگــی  معاونــت  اجتماعــي  هــاي  آســیب 
ــی و  ــاون فرهنگ ــور مع ــا حض ــگاه،  ب ــی دانش اجتماع
ــان و  ــاتید، کارکن ــی از اس ــگاه، جمع ــی دانش اجتماع
دانشــجویان از ســاعت ۱۳ لغایــت ۱۵ اول آبــان ۹۷ 
ــد. ــزار ش ــهریار برگ ــتاد ش ــات اس ــالن اجتماع در س

ارتبــاط  در  فتــا  پلیــس  رئیــس  اســت،  گفتنــی 
اینکــه  و  هــاي آن  بــا فضــاي مجــازي و آســیب 
چگونــه بایــد از خــود در برابــر ایــن آســیب هــا 
محافظــت کنیــم، مباحــث کاربــردي و مفیــدی را 
ارائــه نمــود کــه بــا اســتقبال حضــار همــراه بــود.
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عرض تسلیت به همکاران محترمی که در طول ماه های گذشته 
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