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سخن سردبیر.......

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ســام ، عــرض ادب دارم حضــور تمامــی همــکاران محتــرم و پرتــاش دانشــگاه 

شــهید مدنــی آذربایجــان ؛ خــدا قــوت ویــژه ای عــرض می کنیــم خدمــت عزیزانی 

کــه ارتقــاء روزافــزون ایــن دانشــگاه پــر افتخــار را دغدغــه خویــش ســاخته انــد و 

ــد  ــت  رش ــی اس ــد،  بدیه ــی ورزن ــغ نم ــای آن دری ــی در راه اعت ــچ کوشش ازهی

مؤلفــه هــای مختلــف ارتقــای همــه جانبــه دانشــگاه در گــرو همــت شایســته و کار 

و تــاش گروهــی اســت، در ایــن راســتا اســاتید، کارکنــان و دانشــجویان فرهیختــه 

ایــن دانشــگاه نشــان داده اندکــه همــواره بــا همپوشــانی نیروهــای علمــی ، پژوهشــی 

ــدون  ــه م ــن شــده برنام ــم در مســیر اهــداف تعی و آموزشــی، دســت در دســت ه

دانشــگاه ورشــد شــتابنده مولفــه هــای آموزشــی، پژوهشــی آن حرکــت مــی نماینــد  

تــوکل  بــا  و  انســجام  و  همدلــی  و  واال  همــت  بــا   ، واریــم  امیــد   

و  رشــد  اســتمرار  شــاهد  و  رویــم  پیــش  بــه  الهــی  الطــاف  بــه 

باشــیم آذربایجــان  مدنــی  شــهید  افتخــار  پــر  دانشــگاه  بالندگــی 
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اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  حضــور  بــا 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، برگــزار 
ــه جشــنواره نشــریات دانشــجویی    شــد : اختتامی
ــژه  ــور، وی ــمالغرب کش ــگاههای ش ــجویی دانش ــریات دانش ــنواره نش ــه جش ــم اختتامی مراس
کنگــره سراســری شــهدای دانشــجو، بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، و 
بــا حضــور دکترغفــاری، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــه  ــوم در روز س ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــرکل ام ــکری، مدی ــدس عس و مهن
ــد. ــان برگزارش ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــینای دانش ــن س ــالن اب ــاه، در س ــنبه 20 آذرم ش

ــجویی  ــریات دانش ــاوری: نش ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
از مصادیــق بــارز فعالیــت هــای دانشــگاهی اســت و بــه عنــوان یکــی از شــاخصترین 
میشــود. تلقــی  دانشــجویان  سیاســی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  فعالیــت  ممتازتریــن  و 

ــگاههای  ــجویی دانش ــریات دانش ــنواره نش ــن دوره جش ــه دومی ــاری در اختتامی ــر غف دکت
شــمالغرب کشــور خاطرنشــان کــرد: از یاد نبریم که در دانشــگاه و در ســرزمینی قــرار داریم 
کــه در حــوزه نشــر و داشــتن نشــریه در تاریــخ معاصــر ایــران جایــگاه ویــژه و خاصــی دارد

ــخ  ــر تاری ــت: اگ ــاوری گف ــات و فن ــوم و تحقیق ــی  وزارت عل ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
سیاســی آذربایجــان و خاصــه تبریــز را  مــورد دقــت قــرار بدهیــم، بخشــی از ایــن 
تاریــخ بــه نقــش آذربایجــان در حــوزه مطبوعــات و نشــریات اجتماعــی سیاســی و 
ــردد. ــی گ ــت، برم ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــک دغدغ ــه در مداری ــه ای ک ــی واندیش فرهنگ

ــای  ــت ه ــدن واقعی ــر دی ــو و هن ــر گفتگ ــم زدن، هن ــتن و قل ــر نوش ــرد: هن ــد ک وی تاکی
ــد کــه  ــر خــود ببال ــد ب ــذا دانشــگاه بای ــان اســت، کــه  کار ســاده ای نیســت، ل ــدا و پنه پی
ــدی  ــن توانمن ــدا کــرده اســت چــرا کــه ای ــت ورود پی ــن فعالی مجموعــه دانشــجویی  در ای
جدیــد خــود بــه عنــوان یکــی از شــاخصه هــای داشــتن ســرمایه فرهنگــی شــناخته میشــود.

نشــریه  یــک  هــای  ویژگــی  از  را  مخاطــب  کــردن  مجــاب  و  اثرگــذاری  وی 
برشــمرده و افــزود: متقاعــد کــردن زمانــی اتفــاق خواهــد افتــاد کــه آنچــه را مــا 
باشــد  بــر یــک اســتدالل محکــم، شــواهد مســتند و قــوی  مطــرح میکنیــم مبتنــی 
و نیــز بتوانــد آن تحــرک ذهنــی الزم را در خواننــده بــه وجــود بیــاورد. مخاطبــان 
مخاطبــان  ذهــن  هســتند،  روبــرو  تــازه  مطالبــی  بــا  گویــا  کــه  کننــد  احســاس  مــا 
مــارا  فعــال نمــوده و در آنهــا هیجــان احســاس و ادراکــی تــازه بــه وجــود بیــاورد. 

وی از الزامــات دیگــر یــک نشــریه را کــه نشــریات دانشــجویی بایــد بــه آن توجــه 
نماینــد، رعایــت انصــاف و اخــاق دانســت و گفــت:  بــی تردیــد هــر نشــریه و هــر 
ــان  ــگاه و گفتم ــن ن ــا ای ــودش را ب ــق دارد و خ ــده ای تعل ــان و ای ــه گفتم ــه ای ب مجموع
ــن  ــت، خاصــه انصــاف و اخــاق، مهمتری ــه انصــاف و عدال ــا توجــه ب ــد ام ــی میکن بازنمای
چیــزی اســت کــه مــی توانــد جایــگاه یــک مجموعــه و نشــریه را ارتقــاء بخشــد.

بیــان کــرد: نکتــه دیگــر، موقعیــت شناســی اســت. مــا در چــه موقعیــت و در  وی 
چــه زمانــی در چــه فضایــی مینویســیم و افکارمــان را در اختیــار دیگــران قــرار مــی 
دهیــم؟ در چــه محیطــی و در چــه فضایــی؟ مخاطبــان مــا در چــه فضایــی بــه ســر 
میبرنــد؟ در ایــن حرفــه بایــد مــا بــه بروزتریــن شــناخت هــا تســلط داشــته باشــیم.
پیــدا کنیــم. بــاب آن مســئله دســت  بــه اشــراف مهــارت هــای تکنیکــی در  بایــد 

غفــاری در پایــان تاکید کــرد: نزدیــک بــه ســه هــزار وپانصــد نشــریه دانشــجویی از جانــب 
دانشــجویان منتشــر میشــود کــه در واقــع ابــزاری محســوب میشــود تا از ایــن طریــق وارد نقد 
یکدیگر بشویم  که داشتن ویژگی های الزم علم، اخاق، انصاف و عدالت را طلب میکند.

ــخنانی  ــی س ــز ط ــان نی ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده، رئی ــن ول ــر حس دکت
ــی  ــای فرهنگ ــجو، فعالیته ــهدای دانش ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــم، ب ــن مراس در ای
ــای  ــی، بالندگــی وارتق ــوزش و پژوهــش درجهــت پویای ــرای آم ــی ب دانشــگاهها را مکمل
ــریات  ــت : نش ــت و گف ــور دانس ــعه پایدارکش ــع آن توس ــه طب ــگاه، و ب ــه دانش ــه جانب هم
ــی  ــمار م ــجویان بش ــای دانش ــه آرمانه ــل ب ــرای نی ــم ب ــیار مه ــای بس ــجویی، از ابزاره دانش
ــت  ــی و تقوی ــای فرهنگ ــه فعالیته ــازی کلی ــه بسترس ــئولین وظیف ــن راه، مامس رود و در ای
و حمایــت از راه انــدازی نشــریات جدیــد دانشــجویی اســت تــا دانشــجو بتوانــد در 
ــد. ــراز نمای ــف اب ــای مختل ــه ه ــود را در زمین ــرات خ ــوده و نظ ــت نم ــی آزاد فعالی فضای

 دکترولــی زاده در ادامــه گفــت: اســتقبالی کــه در جریان اجرای این جشــنواره شــاهد بودیم 
نشــان ازشــور و نشــاط و عاقــه دانشــجو بــه طــرح مســائل فرهنگــی و مطالبــات آنهاســت.

دانشــجویی  نشــریات  جشــنواره  دومیــن  در  اســت  گفتنــی 
دانشــگاههای شــمالغرب کشــور، دانشــگاههای سراســری، پیــام 
نــور، علــوم پزشــکی، آزاد اســامی، موسســات آمــوزش عالــی 
و  غربــی  آذبایجــان  شــرقی،  آذربایجــان  اســتانهای  غیرانتفاعــی 
اردبیــل شــرکت کــرده بودنــد کــه در مراســم مذکــور، از 14 
برتــر در حــوزه هــای مختلــف نشــریات دانشــجویی  دانشــگاه 
علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی ایــن اســتانها باحضــور معــاون فرهنگــی 
و اجتماعــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، تجلیــل شــد.

	 	اختتامیه	جشنواره	نشریات	دانشجویی	دانشگاه	های	شمالغرب	کشوربه	میزبانی	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان
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تجلیــل از برگزیــدگان قرآنــی دانشــگاه شــهید 
االســام  حجــت  باحضــور  آذربایجــان،  مدنــی 
ــه  ــی فقی ــده ول ــم، نماین ــرآل هاش ــلمین دکت والمس
ــز ــه تبری ــام جمع ــرقی و ام ــان ش ــتان آذربایج در اس

ــه همــت  ــن دانشــگاه، ب ــی ای ــدگان قرآن ــل از برگزی مراســم تجلی
ــرآن و  ــون ق ــکاری کان ــا هم ــی، ب ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
عتــرت و بــا حضــور حجت االســام و المســلمین دکتر آل هاشــم، 
ــتقبال  ــا اس ــرقی و ب ــان ش ــتان آذربایج ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــان 97  برگــزار شــد. پرشــور دانشــگاهیان، در روز دوشــنبه 21 آب

در ایــن جلســه دکتــر حســن ولــی زاده، رئیس دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجان طی ســخنانی ضمن تقدیــر از حضور نماینده 
ولــی  فقیــه در اســتان آذربایجــان، دربیــن اســاتید، دانشــجویان 
و کارکنــان ایــن دانشــگاه، بــا اشــاره برتوفیقــات علمی کســب 
شــده دردانشــگاه و ارتقــای رتبــه آن، دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان را از عملکردهــای خــوب 40 ســاله نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایــران در توســعه مراکز علمی و پژوهشــی 
ــا  ــالهای اخیرب ــگاه در س ــن دانش ــت: ای ــت و گف ــور دانس کش
اســتفاده از ظرفیتهــای خــوب علمــی اســاتید خــود، عملکــرد 
مطلوبــی در مســیر دانشــگاه کارآفریــن انجــام داده اســت کــه 
ــدن و  ــت، مع ــک صنع ــتقرار کلینی ــه اس ــوان ب ــه میت ازآنجمل
ــکاری  ــن هم ــلیمی و همچنی ــهید س ــهرک ش ــارت در ش تج
ــا دانشــگاه اشــاره کــرد. ــان ب ــش بنی ــد شــرکت دان ــال چن فع
ــم، ــرآل هاش ــلمین دکت ــام والمس ــت االس ــم حج ــن مراس در ای

ــه  ــام جمع ــتان آذربایجــان شــرقی و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول  نماین
ــم در  ــم و عال ــی عل ــگاه واقع ــر جای ــا ذک ــخنانی ب ــی س ــز ط تبری
ــی پرداخــت  ــاوری در جهــان کنون ــم و فن ــه موضــوع عل اســام ب
و گفــت:  علــم و فنــاوری  پایــه واســاس بســیاری از قدرتهاســت.

علــم  توحیــدی  بــه جهــت  اســام   : هاشــم  آل  دکتــر 
نمیدانــد. علــم  را  دانســتنی  هــر  و  دارد  ای  ویــژه  توجــه 
از قدرتهاســت. بســیاری  اســاس  پایــه و  فنــاوری   علــم و 
از طریــق علــم میتــوان انباشــت ســرمایه را مدیریــت کــرد.

علــم  دنیــا،  در  غــرب  تســلط  ابزارهــای  از  یکــی   
اســت. قــدرت  مثابــه  بــه   ، علــم  مفهــوم  بــود. 

صنعــت  بــه  را  فنــاوری  فنــاوری،  بــه  بایــد  را  علــم   
کنیــم. وصــل  کشــور  توســعه  بــه  بایــد  را  صنعــت  و 

	تجلیل	از	برگزیدگان	قرآنی،	باحضور	حجت	االسالم	والمسلمین	دکترآل	هاشم،	نماینده
ولی	فقیه	در	استان	آذربایجان	شرقی	و	امام	جمعه	تبریز
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دکتــر علــی عجمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید 
بــا  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  بــا  درگفتگــو  آذربایجــان،  مدنــی 
اعــام ایــن مطلــب گفــت: بــر اســاس اعــام نتایــج رتبــه بنــدی 
در  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  تایمــز،  موسســه  موضوعــی 
اولیــن حضــور خــود در ایــن رتبــه بنــدی بیــن المللــی در حــوزه 
 Engineering و   Physical Science موضوعــی  هــای 
شــد.  601-800 رتبــه  کســب  بــه  موفــق   & Technology

وی افــزود : حــوزه موضوعــی Physical Science شــامل رشــته 
هــای فیزیــک و نجــوم، شــیمی، زمیــن شناســی، محیــط زیســت و علــم 
 Engineering & دریایــی، آمــار و ریاضــی و حــوزه موضوعــی
 General( ــی ــی عموم ــای مهندس ــته ه ــامل رش Technology ش
و  مکانیــک  مهندســی  عمــران،  مهندســی   ،)Engineering
هوافضــا، مهندســی بــرق و الکترونیــک و مهندســی شــیمی مــی باشــند.

ایــن  در  ارزیابــی  مــورد  هــای  شــاخص  بــه  ادامــه  در  عجمــی 
مــورد  هــای  شــاخص  گفــت:   و  کــرد  اشــاره  نیــز  بنــدی  رتبــه 
رتبــه  هــای  شــاخص  مشــابه  بنــدی،  رتبــه  ایــن  در  ارزیابــی 
بنــدی جهانــی تایمــز مــی باشــد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

  آمــوزش: شــهرت دانشــگاه: در ارتباط با شــهرت دانشــگاه از صاحب 

می شــود. نظرســنجی  موضوعــی  مختلــف  حوزه هــای  نظــران 

   نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو

   نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی

   نسبت فارغ التحصیان دکتری به اعضای هیئت علمی

 درآمد دانشگاه از آموزش

پژوهشــی  شــهرت  دانشــگاه:  پژوهشــی  شــهرت  پژوهــش: 
دانشــگاه از طریــق نظرســنجی از صاحب نظــران بــه دســت می آیــد

توســط  شــده  منتشــر  مقــاالت  تعــداد  پژوهشــی:  بهــره وری 
اســکوپوس اســتنادی  پایــگاه  گــزارش  براســاس  دانشــگاه 

درآمدپژوهشی: درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیات 
علمی

استناد  تعداد استنادهایی که مقاالت دانشگاه در پایگاه استنادی 

اسکوپوس دریافت کرده است.

 وجهه بین المللی نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی

نســبت اعضــای هیئــت علمــی بیــن المللی به اعضــای هیئت علمــی داخلی

همکاری بین المللی: تعداد مقاالتی که با مشارکت پژوهشگران سایر 
کشورها نوشته شده است.

درآمدصنعتی این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت 
دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه می شود

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه در پایــان، کســب ایــن رتبــه را کــه 
در ســایه لطــف الهــی و تــاش اســاتید فرهیختــه، دانشــجویان توانمنــد و 
بــا انگیــزه و کارمنــدان پرتــاش دانشــگاه بدســت آمــده اســت، بــه عموم 
جامعــه دانشــگاهی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تبریــک گفــت.

 گفتنــی اســت: در رتبــه بنــدی جهانــی دانشــگاه ها توســط پایــگاه تایمز، 
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان دانشــگاه رتبه 12 در بین 29 دانشــگاه 
ــود. ــه خــود اختصــای داده ب ــه 1000-800 جهانــی را ب ایرانــی و رتب

نتایج	رتبه	بندی	موضوعی	موسسه	تایمز	اعالم	شد

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در اولین 
حضــور خــود در رتبه بنــدی بین المللــی تایمز، 

 Physical Science در حوزه های موضوعی
موفــق   Engineering & Technology و

شــد.  601-800 رتبــه  کســب  بــه 
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بازدید	دکتر	حسن	ولی	زاده	،	رئیس	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان	در	راس	هیاتی	از	دانشگاه	باری	ایتالیا

  دکتر ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راس هیاتی،5تا 9آذرماه
 از دانشگاه »آلدومورو« باری ایتالیا بازدید نمود

 این بازدید به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری
و آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه  و  دانشگاه  این  بین   منعقده 
دانشگاه  2 مابین  مشترک  پژوهشی  طرح  اجرای  راستای   در 
شد انجام  باری  موروی  آلدو  و   آذربایجان  مدنی  .شهید 
موروی آلدو  دانشگاه  دعوت  به  بنا  حاکیست:  گزارش   این 
همکاری نامه  تفاهم  کردن  اجرایی  هدف  با  و   ایتالیا   باری 
 منعقده بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه مذکور،
مابین فی  مشترک  پژوهشی   طرح  اجرای  راستای  در   و 
با عنوان دانشگاه آلدومورو   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و 
پیترو طرح  قالب  در  ارسباران  منطقه  زیستی  بیوسفر   »بررسی 
آذربایجان مدنی  شهید  دانشگاه  از  نفره  سه  هیاتی   دالواله« 
تاریخ از  دانشگاه،  رئیس  زاده  ولی  حسن  دکتر  سرپرستی   به 
کرد بازدید  باری  موروی  آلدو  دانشگاه  از  آذر   9 الی   5

فرزاد )دکتر  همراه  هیات  و  دانشگاه  رئیس  سفر،  این  طی   در 
دکتر و  المللی  بین  همکاریهای  گروه  رییس   سلحشور، 
مشترک2دانشگاه( طرح  ایرانی  مجری  اللهی  لطف  پریسا 
نمودند شرکت  آلدومورو  دانشگاه  شورای   .درجلسه 
 دکتر ولی زاده طی سخنانی در جلسه شورای دانشگاه باری، با
 اشاره به سوابق مشترک تاریخی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور به
 اهمیت بسط و تعمیق روابط علمی بین دو دانشگاه تاکید نمود که
 مورد توجه اعضای جلسه قرار گرفت. بازدید از آزمایشگاهها و
 امکانات پژوهشی و آموزشی  گروههای مختلف دانشگاه« آلدو

بر تاکید  )با  حقوق  پزشکی،   گیاه  گروه  جمله  از   مورو« 
شناسی، زیست  تکنولوژی،  بیو  کشاورزی(،  در   حقوق 
بحث و  پزشکی  و  ادبیات،  سازی،  دارو  زیست،   محیط 
زمینه خصوص  در  گروهها   این  مسئولین  با  مذاکره   و 
بود سفر  این  های  برنامه  دیگر  از  مشترک  همکاری  های 

 گفتنی است در این مذاکرات به زمینه های مورد عاقه مشترک
بازه های زمانی ارشد در  تبادل دانشجویان دکتری و   از جمله 
طرحهای همچنین  تاکیدشد.  ماهه  شش  الی  سه  مدت  کوتاه 

آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه  طرف  از  پیشنهادی   پژوهشی 
قرار بررسی  و  بحث  مورد  مربوطه  دپارتمانهای  مسئولین   با 
این تر  دقیق  های  بررسی  انجام  از  بعد  شد  مقرر  و   گرفت 
موضوعات، مقدمات الزم برای اجرایی شدن آنها فراهم شود
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					همایش	پژوهش	های	شعر	معاصر	عربی	در	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان

همایــش پژوهــش هــای شــعر معاصر عربــی در 
روز یکشــنبه 27 آبــان بــه همــت گــروه زبــان و 
ادبیــات عــرب دانشــکده ادبیــات وعلوم انســانی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان باســخنرانی 
دکترعلــی عجمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری 
ــالن  ــان در س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
بکارنمــود. شــروع  دانشــگاه  ایــن  شــهریار 

دکترعبداالحدغیبــی، دبیــر علمــی ایــن همایــش در گفتگــو بــا 
ــراز حمایــت مســوالن  ــط عمومــی دانشــگاه، ضمــن تقدی رواب
وادبیــات  زبــان  ایرانــی  انجمــن  ومســاعدتهای  دانشــگاه، 
ــژه  ــخنران وی ــت : س ــش گف ــن همای ــزاری ای ــی در برگ عرب
ایــن همایــش، پروفســور میرزائــی رئیــس انجمــن ایرانــی 
ــدرس  ــت م ــگاه تربی ــاتید دانش ــی و از اس ــات عرب ــان وادبی زب
ــا محوریــت شــعر معاصرعربــی وجریانهــای  تهــران بــود کــه ب
ــه ســخنرانی پرداخــت. ــا در شــعر معاصــر ب فکــری و تاثیرآنه

دبیــر علمــی همایــش در ادامــه افــزود:  مجموعــا 134 مقالــه بــه 
دبیرخانــه ایــن همایــش رســیده اســت کــه عــاوه بــر دانشــگاه 
ــد  ــگاههایی مانن ــی از دانش ــان، مقاالت ــی آذربایج ــهید مدن ش
دانشــگاه گیان، دانشــگاه خوارزمی، دانشــگاه رازی کرمانشاه، 
دانشــگاه پیــام نــور، دانشــگاه تهران، دانشــگاه عامــه طباطبایی، 
دانشــگاه الزهــراء، دانشــگاه حکیــم ســبزواری، دانشــگاه آزاد 
لرســتان، دانشــگاه اصفهــان، دانشــگاه  اســامی، دانشــگاه 

مازنــدران، دانشــگاه تربیــت مــدرس، پژوهشــگاه علوم انســانی، 
دانشــگاه شــهید چمــران، دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــگاه 
ــج  ــان، از دانشــگاه خلی ــن، دانشــگاه فرهنگی ــی قزوی ــن الملل بی
ــس  ــم، پردی ــگاه ق ــم، دانش ــران کری ــارف ق ــوم مع ــارس، عل ف
ــع  ــی،  جام ــق اردبیل ــان، دانشــگاه محق ــی، دانشــگاه دامغ فاراب
کوفــه کشــور عــراق بــرای ایــن همایــش ارســال شــده اســت.

اســاتید  از  یکــی  شــرکت  بــه  اشــاره  بــا  عبداالحدغیبــی 
برجســته دانشــگاه کوفــه در ایــن همایــش گفــت: آقــای 
کوفــه  اساتیددانشــگاه  از  العــرداوی  هــادی  عبدالوهــاب 
ســخنرانی تاثیرگــزاری درخصــوص نقــد کاســیک شــعر 
عربــی و مقایســه آن بــا نقــد معاصــر، و همینطــور بررســی 
نمــود  ارائــه  ابوماضــی  ایلیــا  بــا محوریــت  معاصــر  شــعر 
گرفــت. قــرار  دانشــجویان  و  اســاتید  موردتوجــه  کــه 
گســترش  لــزوم  و  براهمیــت  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ــورهای  ــگاههای کش ــا دانش ــی ب ــی  فرهنگ ــای علم همکاریه
ــای علمــی در  ــه همکاریه ــاد تفاهمنام همســایه، خواســتار انعق
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــن دانش ــی بی ــات عرب ــان و ادبی ــوزه زب ح
شــد. وبغــداد  کوفــه  نظیــر  دانشــگاههایی  و  آذربایجــان 
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	برگزاری	سمینار	معرفی	تسهیالت	کسر	خدمت	سربازی	ویژه	دانشجویان	تحصیالت	تکمیلی	دانشگاه

خدمــت  کســر  تســهیات  معرفــی  ســمینار 
ــی  ــات تکمیل ــجویان تحصی ــژه دانش ــربازی وی س
و  تحقیقــات  ســازمان  مســئولین  حضــور  بــا 
ارتــش  زمینــی  نیــروی  خودکفایــی  جهــاد 
روز  در  )نزاجــا(  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــد. ــزار ش ــان 97 برگ ــورخ اول آب ــنبه م ــه ش س

نحــوه  آموزشــی،  کارگاه  و  ســمینار  ایــن  در 
اســتفاده از مزایــای طــرح کســر خدمــت ســربازی 
ــط  ــی، توس ــات تکمیل ــجویان تحصی ــرای دانش ب
ــروی  ــی نی ــر تحقیقــات جهــاد خودکفای ــر دفت مدی
زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در اســتان 
آذربایجــان شــرقی ارائــه شــد. نحــوه تکمیــل 
ــه کاری و  ــه رزوم ــده و ارائ ــت ای ــوزال و ثب پروپ
ــازمان  ــاز س ــورد نی ــای م ــش ه ــا و گرای ــته ه رش
تحقیقــات و جهــاد خودکفایــی نیــروی زمینــی 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران برای دانشــجویان 
شــد. تشــریح  دانشــگاه  تکمیلــی  تحصیــات 

و  پرســش  جلســه  نیــز  ســمینار  ایــن  پایــان  در 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــجویان  بیــن  پاســخ 
ارائــه  بــرای  و  برگــزار  نزاجــا  مســئولین  و 
ــرای  ــاه ب ــه م ــی ن ــی از دو ال ــر خدمت ــهیات کس تس
ــد. ــکاری داده ش ــاعدت و هم ــول مس ــجویان ق دانش

دانشــجویان متقاضــی اســتفاده از تســهیات مربوطــه مــی 
ــان  ــه کارشناس ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــد ب توانن
مدیریــت امور فناوری دانشــگاه واقع در ســاختمان اداری، 
حــوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشــگاه مراجعه نمایند.
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تجلیل از برگزیدگان یازدهمین جشنواره حرکت 

مراســم اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره 
ــدگان  ــل از برگزی ــت و تجلی ــگاهی حرک دانش
ــگاه،  ــجویی دانش ــی دانش ــای علم انجمنه
ــور  ــا حض ــاه ب ــنبه ۲۹ آبانم ــه ش در روز س
ــگاه  ــس دانش ــی زاده رئی ــن ول ــر حس دکت
ــتقبال  ــا اس ــان و ب ــی آذربایج ــهید مدن ش
دانشــجویان، در ســالن شــهریار برگــزار شــد. 

ــاون فرهنگــی و اجتماعــی  ــان، مع ــول قربانی ــر بهل  دکت
ــخنانی در  ــی س ــان ط ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
ــا تقدیــر از تــاش دانشــجویان فعــال در  ایــن مراســم ب
انجمــن هــای علمــی دانشــگاه گفــت : خوشــحالیم کــه 
بســیاری از شمادانشــجویان عزیــز ضمــن انجــام فعالیــت 
ــی  ــای اجتماعــی فرهنگــی و ورزشــی مشــغول رقابت ه
ــت و  ــا عضوی ــی ب ــتید یعن ــین هس ــل تحس ــی و قاب علم
فعالیــت در انجمــن هــای علمــی مختلف و مــورد عاقه 
خــود بــه جشــنواره ملــی حرکــت اعــزام شــده و آخرین 
دســتاوردهای علمــی پژوهشــی خــود را در عرصــه 
ــش و  ــه نمای ــور ب ــر کش ــجویان سراس ــا دانش ــت ب رقاب
ــدهلل  ــذر بحم ــن رهگ ــا از ای ــد، م ــی گذاری ــاوت م قض
شــاهد ارائــه آثــار خــوب و شایســته و در مــواردی هــم 
ــم . ــوده ای ــز ب ــوب نی ــه هــای مطل ــن و رتب دارای عناوی
ــجویان  ــما دانش ــه ش ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ــان ب قربانی
ــتید، در  ــامیمان هس ــن اس ــی میه ــازان علم ــده س آین

ــاری  ــاهد تج ــه ش ــحالیم ک ــیار خوش ــزود: بس ــه اف ادام
ســازی بعضــی از آثــار ارائــه شــده توســط دانشــجویان 
بیــان  بــا  وی  هســتیم.  قبلــی  هــای  جشــنواره  در 
ــط  ــان توس ــی درخش ــای علم ــت ه ــرای فعالی ــه ب اینک
ــود  ــگاه وج ــی در دانش ــه باالی ــز زمین ــجویان عزی دانش
دارد، گفــت: دانشــگاه مــا پتانســیل علمــی فــوق العــاده 
ــی  ــای علم ــن ه ــه انجم ــه جانب ــاء هم ــت ارتق ای جه
دانشــجویی دارد، لــذا از دانشــجویان پــر انگیــزه و 
ــر حســب عائــق و رشــته  خــاق دعــوت مــی کنیــم ب
خــود در قالــب انجمــن هــای علمــی فعالیــت نماینــد .

 گفتنــی اســت در ایــن مراســم گزارشــی از فعالیت های 
انجمــن هــای علمــی در طــول یکســال گذشــته توســط 
خانــم محمــد زاده، دبیــر شــورای دبیــران انجمــن هــای 
علمــی دانشــجویی ارائــه شــد و بــا حضــور دکتــر حســن 
ولــی زاده رئیــس دانشــگاه، از برگزیــدگان انجمــن 
هــای علمــی و تــاش وافــر آن هــا تجلیــل بعمــل آمــد .
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موفقیت	دانشجویان	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان	در	مرحله	نهایی	المپیاد	علمی	و	دانشجویی	کشور

تجلیل	دکتر	حسن	ولی	زاده	رئیس	دانشگاه	از	اساتید	تاثیرگزار	فیزیک	دانشکده	علوم،	در	کسب	جایگاه	ششم	کشور	،	بر	اساس	رتبه	بندی	نیچر	ایندکس

اولیــن جلســه شــورای معاونیــن فرهنگــی و 
اجتماعــی دانشــگاههای منطقــه3 کشــور بمیزبانی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگزارشــد.

 اوایــن جلســه شــورای معاونیــن فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاههای 
منطقــه 3 کشــور بمیزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
ــاون  ــاری، مع ــر غف ــور دکت ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ــد. ای برگزارش

فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، مهنــدس  
ــوم،  ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــر کل ام ــکری، مدی عس
دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، و 
معاونیــن فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاههای اســتان هــای آذربایجان 
شــرقی، آذربایجــان غربی، اردبیــل و زنجان حضور داشــتند، پیرامون 
ــد. ــر ش ــادل نظ ــث وتب ــی بح ــی و اجتماع ــف فرهنگ ــائل مختل مس

تجلیــل دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  
فیزیــک  گــذار  تاثیــر  اســاتید  از 
کســب  در  پایــه،  علــوم  دانشــکده 
ــر  ــگاه ب ــوری دانش ــم کش ــگاه شش جای
ــس ــر ایندک ــدی نیچ ــه بن ــاس رتب اس

 

رئیــس دانشــگاه در روز دوشــنبه 30 مهــر 97 بــا حضور در دانشــکده 
ــک، از  ــا حضــور اعضــای  گــروه فیزی ــه، در جلســه ای ب ــوم پای عل
تــاش بــی وقفــه اســاتید ایــن گــروه در ارتقاء دانشــگاه تجلیــل نمود.

دکتــر حســن ولــی زاده، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
بــا همراهــی دکتــر علــی عجمــی ، معــاون پژوهــش و فنــاوری 
دانشــگاه، در جلســه ویــژه ای از همــکاران گــروه فیزیــک بــه جهــت 
ــگاه  ــوری دانش ــم کش ــگاه شش ــب جای ــا در کس ــزای آنه ــر بس تاثی
براســاس ارزیابــی پایــگاه رتبــه بنــدی نیچرایندکــس تجلیــل کــرد.
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برگزاری	دومین	دوره	جشنواره	“رویش”	در	دانشگاه
دومیــن دوره از جشــنواره دســتاوردها و 
فرهنگــی،  کانون هــای  توانمندی هــای 
ــا  ــگاه ها ب ــی دانش ــی و اجتماع ــری، دین هن
عنــوان جشــنواره رویــش در دانشــگاه شــهید 
ــد. ــاح ش ــگاه افتت ــان دانش ــی آذربایج مدن

دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
شــهید مدنــی آذربایجــان در گفت وگــو 
شــرقی،  آذربایجــان  منطقــه  ایســنا،  بــا 
بیــان کــرد: جشــنواره رویــش بــا هــدف 
ــج  ــه و تروی توســعه  فرهنگــی، کســب تجرب
فعالیت هــای گروهــی قانونمنــد و داوطلبانــه، 
دســتاوردهای  و  ظرفیت هــا  معرفــی 
در  شــرکت  بــرای  آمادگــی  کانون هــا، 
تشــویق  و  ایــن جشــنواره   ملــی  مرحلــه  
فرهنگــی  فعالیت هــای  بــه  دانشــجویان 
اســت. برگــزاری  حــال  در  اجتماعــی  و 

دکتربهلــول قربانیــان تاکید کــرد: برنامه های 
کانون هــا بــه نوعــی ویتریــن برنامه هــای 
فرهنگــی دانشــگاه اســت و کانون هــا نقــش 
بســیار مهمــی در جــذب دانشــجویان بــه 
فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی داشــته 
و بــا توجــه بــه تنــوع موضوعــات مــورد 
فعالیــت کانون هــا جایــگاه بســیار خوبــی در 
پــر کــردن اوقــات فراغــت، توســعه روحیــه 
ــوان  همــکاری و تعامــل و کار گروهــی و ت
داشــته اند. دانشــجویان  در  را  مدیریــت 

شــرکت  کانون هــای  خصــوص  در  وی 
کننــده در ایــن جشــنواره گفــت: حــدود 
دارنــد کــه  فعــال  18 کانــون مشــارکت 
هنرهــای  عتــرت،  و  قــران  کانون هــای 
آســیب هاي  از  پیشــگیري  تجســمي، 
اجتماعــي، رضــوی، همیــاران ســامت و 
و  فیلــم  احمــر،  هــال  مهدویــت،  روان. 
ــواده(،  ــات خان ــان و مطالع ــس، مهر)زن عک
ادب،  و  شــعر  موســیقي،  نیکــوکاری، 
و  عفــاف  تئاتــر.  اندیشــه،  و  فرهنــگ 
و  پویــش  شناســی،  ایــران  حجــاب، 
بــرد. نــام  می تــوان  را  وموســیقي  قلــم 

دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
از  افــزود:  آذربایجــان  شــهیدمدنی 
ــوان  ــن جشــنواره مي ت ــي ای ــاي جانب برنامه ه
ازکانون هــا،  هریــک  در  بــه عضوگیــري 
شــعرخواني، اجــراي تئاتــر، برگــزاری انــواع 
مســابقات، دلنوشــته، تریبــون آزاد، موســیقي 
ــت اچ آی  ــون، تس ــار خ ــت فش ــی، تس آئین
وی، آمــوزش کمک هــای اولیــه، اکــران 
فیلــم، فــروش صنایــع دســتی بــه نفــع خیریه، 
نمایشــگاه صنایــع دســتی، طراحــی و نقاشــي 
اجــرای  مشــاوره،  باخــود،  عهــد  زنــده، 
رادیــو و ... اشــاره کــرد کــه بــا اســتقبال 
فــراوان دانشــجویان همــراه شــده اســت.

رویــش  دانشــگاهی  نمایشــگاه جشــنواره 
از 24 لغایــت 27 آذر مــاه جهــت بازدیــد 
ــن  ــه ای ــر اســت و مراســم اختتامی عمــوم دای
ــای  ــون و غرفه ه ــاب کان ــا انتخ ــنواره ب جش
ــي  ــردی و گروه ــار ف ــن آث ــر و همچنی برت
ــود. ــزار می ش ــاه برگ ــنبه 26 آذرم روز دوش

گزارش آئین اختتامیه :  26 آذر

جشــنواره  دومیــن  اختتامیــه  مراســم 
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــگاهی دانش ــش دانش روی
ــان  ــدس پورمرج ــا حضورمهن ــان ب آذربایج
رئیــس اداره کانــون هــای فرهنگــی وزارت 
ــد: ــزار ش ــاوری برگ ــات و فن ــوم تحقیق عل

ایــن مراســم رئیــس دانشــگاه شــهید  در 
مدنــی آذربایجــان، ضمــن تقدیــر از فعــاالن 
تــاش  گفــت:   دانشــجویی  کانونهــای 
دانشــجویان  فرهنگــی  و  علمــی  هــای 
ــت  ــگاه اس ــاط در دانش ــای و نش ــث پوی باع
ــن  ــده ای ــث ش ــه باع ــی ک ــی از دالیل و یک
دانشــگاه هــای جامــع  بیــن  دانشــگاه در 
کســب  را  ای  شایســته  رتبــه  کشــور 
برتــر  هــای  دانشــگاه  کنــار  در  و  کنــد 
ــای  ــت ه ــن فعالی ــرد همی ــرار بگی ــور ق کش
ــه  ــت ک ــجویان اس ــی دانش ــی و علم فرهنگ
در مقاطــع مختلــف فعالیــت مــی کننــد.

دکتــر ولــی زاده افــزود:  همانظــور کــه 
اصلــی  وظایــف  از  پژوهــش  و  آمــوزش 
دانشــجویان اســت فعالیــت هــای فرهنگــی، 
جــزو  هــم  اجتماعــی   و  دینــی  هنــری، 
ــرا  ــت چ ــجویان هس ــی دانش ــف اساس وظای
رشــته  کنــار  در  شــود  مــی  باعــث  کــه 
تخصصــی خــود مهــارت هــای دیگــری 
ــی  ــه م ــی را ک ــا علم ــد ی ــاد بگیرن ــم ی را ه
ــه کار  ــی ب ــر عمل ــد از نظ ــد را بتوانن آموزن
ببندنــد و ایــن باعــث مــی شــود یــاد بگیریــم 
کــه علــم نافــع علمــی اســت کــه بتوانیــم از 
آن در حــل مشــکات جامعه اســتفاده کنیم. 

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهــداف ایــن 
ــم و فرهنــگ  ــه عل جشــنواره گفــت: اگــر ب
ــی  ــجویان م ــگاه و دانش ــم دانش ــه کنی توج
ــذا  ــدا تحــول در کشــور باشــند، ل ــد مب توانن

و  دانشــگاهها  در  کــه  رویــش  جشــنواره 
ــی  ــزار م ــی برگ ــورت مل ــه ص ــور ب در کش
ــه در  ــکاری ک ــای ابت ــه فض ــا ب ــود مطمئن ش
خواهــد  رونــق  دارد  وجــود  دانشــگاهها 
بخشــید و ضمــن شناســایی خاقیــت هــا  
و اســتعداد هــا مســیر فعالیتهــای علمــی و 
فرهنگــی بیشــتر فراهــم میشــود ایــن فعالیتهــا 
راهی اســت بــرای اینکــه دانشــجویان از علم 
ــا  ــه م ــد. و وظیف ــی کنن ــروت آفرین ــود ث خ
مســئوالن حمایــت از ایــن فعالیــت ها اســت.

در ادامــه آقــای مهنــدس پورمرجــان ضمــن 
پرشــور  جمــع  در  حضــور  از  خشــنودی 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  هــای  کانونــی 
آذربایجــان گفــت: در بازدیــد بعمــل آمــده 
هــا کیفیــت کار  هــای کانــون  از غرفــه 
ــود و  ــی ب ــیار عال ــگاه بس ــجویان دانش دانش
ــا  ــداد کانونه ــه اینکــه ســقف تع ــا توجــه ب ب
در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  فعالیــت  بــرای 
دانشــگاه  اســت،  مــورد   21 دانشــگاهها 
ــون در  ــا 20 کان ــی آذربایجــان ب شــهید مدن
اوج هســت کــه جــای خوشــحالی دارد.

وی افــزود: انتظــاری کــه مــا کانونــی هــا از 
مدیــران و مســئوالن دانشــگاه داریــم اعتمــاد 
ــت.  ــجویی اس ــای دانش ــون ه ــه کان ــتر ب بیش
متقابــًا انتظــاری کــه از اعضــای کانــون هــا 
داریــم افزایــش فعالیــت هــا و ورود به فضای 
ــت. ــا اس ــوع کاره ــاد تن ــی  و ایج خوابگاه

رئیــس اداره کانــون هــای وزارت علــوم 
تحقیقــات و فنــاوری بیــان کــرد: مــا در 
ــون هــای  ــا هســتیم. کان ــا خودکف ــون ه کان
و  فرهنگــی  معاونــت  پیشــانی  فرهنگــی 
اجتماعــی در دانشــگاه هــا اســت. مهمتریــن 
ــه  ــه جامع ــد ب ــا بای ــون ه مســئله ای کــه کان
ــدف و  ــگ، ه ــاق، فرهن ــد اخ ــل کنن منتق
ــا در کل کشــور حــدود ســه  ــر اســت. م هن
هــزار و پانصــد کانــون فرهنگــی داریــم کــه 
در دانشــگاه هــای مختلــف در حــال فعالیــت 
هســتند. جای خوشــحالی دارد که جشــنواره 
رویــش هــای دانشــگاهی بــرای اولیــن بــار با 
ــش از 75 دانشــگاه در  ــوت بیشــتری در بی ق
آبــان و آذرمــاه امســال برگــزار گردیــد. در 
ایــن شــرایط اقتصــادی ایــن حجــم فعالیــت 
از طــرف دانشــجوها قابــل تقدیــر اســت.

گفتنــی اســت: پخــش کلیــپ، اجــرای تئاتــر 
و موســیقی زنــده از بخــش هــای دیگــر ایــن 
ــل از  ــش تجلی ــا بخ ــم ب ــود. مراس ــم ب مراس
ــی زاده،  ــر ول ــا حضــور دکت ــدگان، ب برگزی
دکتــر قربانیــان معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
یافــت. پایــان  پورمرجــان  مهنــدس  و 
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بــا به ثمر رســیدن یک طرح اســتارت آپی توســط دانشــجوی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان؛ کافی شــاپ 

دانشــجویی خواهــران، تحــت عنوان کافــه STARTUP در مجاورت ســلف غذاخوری خواهران افتتاح شــد.

کافه رستوران سلف مرکزی خواهران در ظهر روز شنبه 10 آذرماه 1397 با حضور دکتر احمدآبادی معاون دانشجویی، دکتر رضوانی معاون اداری 
مالی، مهندس رشیدی مدیر امور فنی، دکتر فاح مدیر کل امور دانشجویی و جمعی از  اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
افتتاح شد.
معــاون دانشــجویی دانشــگاه در مراســم افتتــاح ایــن رســتوران، ایجــاد تنــوع غذایــی مناســب و افزایــش رضایتمنــدی و اســتفاده از غذاهــای
ــگاه  ــی در دانش ــش رفاه ــعه بخ ــداف توس ــه اه ــدرن را از جمل ــات م ــه خدم ــت و ارای ــجویان و کیفی ــاب دانش ــدرت انتخ ــش ق ــوع، افزای ــالم و متن  س
ــود ــی ش ــرا م ــوب اج ــردی مص ــه راهب ــاس برنام ــجویی براس ــوزه دانش ــه ح ــا از جمل ــوزه ه ــی ح ــگاه در تمام ــای دانش ــه ه ــت: برنام ــمرد و گف برش
وی افزود: راهبرد حوزه دانشجویی این دانشگاه، اصاح مستمر رویه ها، ارتقای کیفی و کمی خدمات رفاهی و ارتقای کیفی و کمی تغذیه دانشجویی

 است.
ــی  ــم کمبودهای ــت: علیرغ ــد گف ــی جدی ــای رفاه ــا و مکانه ــروژه ه ــاح پ ــه افتت ــاره ب ــن اش ــز، ضم ــگاه نی ــی دانش ــاون اداری و مال ــی مع ــر رضوان دکت
کــه در بحــث تخصیــص بودجــه وجــود دارد، ســعی کــرده ایــم تــا حــد توانمــان گامــی موثــر بــرای تامیــن نیازهــای دانشــجویان برداریــم.

در ایــن مراســم دکتــر فــاح مدیــر کل امــور دانشــجویان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کافــه رســتوران بــا دو هــدف اصلــی یکــی افزایــش خدمــات رفاهــی 
بــرای دانشــجویان بــه ویــژه در ایــام تعطیــل و نیــز ایجــاد محیطــی بــرای کارآفرینــی و کســب درآمــد بــرای دانشــجویان دختــر عاقــه منــد بــه هنــر آشــپزی 
و شــیرینی پــزی افتتــاح شــده اســت، گفــت: تمــام تاشــمان از ابتــدا ایــن بــوده تــا در حــد تــوان و امکانــات موجــود، بــه دانشــگاهیان و دانشــجویان عزیــز 
خدمــت رســانی بهتــر و شایســته کرامــت انســانی و دانشــجویی داشــته باشــیم. ایجاد تنــوع و ارتقای ســطح کیفی خدمــات در حــوزه رفاهی با ایجــاد رقابت 
مثبــت و ســازنده، میــان بخشــهای خصوصــی و دولتــی در دانشــگاه و نیــز ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان در ایــام تعطیــل از دیگــر مزایــای ایــن طرح اســت.
فــاح درپایــان، از تــاش  پیگیــر و مســتمر مدیریــت و کارشناســان امــور فنــی  دانشــگاه در تکمیــل پــروژه هــای رفاهــی دانشــجویان تقدیــر و تشــکر نمود  
ــر، از  ــم آرمیتاپاوی ــی در ســطح دانشــگاه و اســتفاده از دانشــجویان خــاق، کــه توســط  خان ــی اســت طــرح حاضــر در راســتای ایجــاد کارآفرین گفتن
دانشــجویان مقطــع کارشناســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، اجــرا شــده عــاوه بــر ســرو انــواع غذاهــای ســرد، دســرها، میــان وعــده و انــواع آب 
میــوه و نوشــیدنی بــا کیفیــت بــاال و قیمتــی مناســب، نمایشــگاهی بــرای ارائــه و عرضــه دســتاوردها و صنایــع دســتی دانشــجویان دختــر نیــز مــی باشــد.
آرمیتــا پاویــر، دانشــجوی مقطــع کارشناســی زیســت مولکولــی، در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه، ضمــن تقدیــر از مســاعدت مســئوالن دانشــگاه 
در ایجــاد و برپائــی ایــن مجموعــه گفــت: ایــده افتتــاح یــک مجموعــه خــوب بــا ارائــه محصــوالت فرهنگــی، صنایــع دســتی دانشــجویان بــا تمهیداتــی 
بــرای کتابخوانــی و ارائــه خدمــات کافــی شــاپ بــرای دختــران  از اهــداف و آرزوهــای مــن و تعــدادی دیگــر از دانشــجویان بــود کــه بــرآورده شــد 
ــد. ــزان را پرکن ــن عزی ــت ای ــات فراغ ــی از اوق ــی بخش ــد بخوب ــه بتوان ــن مجموع ــده وای ــه ش ــجو مواج ــران دانش ــوم خواه ــتقبال عم ــا اس ــدوارم ب و امی

افتتاح	رستوران	کافه	STARTUP، ویژه	خواهران		
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	مصاحبه	با	مدیر	مرکز	رشد	و	نوآوری	دانشگاه	در	آستانه	هفته	پژوهش	و	فناوری	97

دکتر رحیم محمدرضائی استادیار گروه شیمی دانشکده 
علوم پایه؛ و مدیرمرکز نوآوری ومرکز رشد، درمصاحبه 
با روابط عمومی دانشگاه، اقدامات انجام شده در طول 

یک سال گذشته را تشریح نمود.

محمد رضایی، ابتدامنشور پژوهش و فناوری یک دانشگاه کارآفرین و 
نسل سوم را بصورت زیر بیان کرد:

1 - مد نظر قرار دادن مشــکات کشــور در تحقیق ها و پژوهش ها
بــه  حرکــت  و  کاربــردی  هــای  پــروژه  2-تعریــف 
فنــاوری تــا  ایــده  چرخــه  تکمیــل  بــا  کارآفرینــی  ســمت 

3- حرکــت دانشــگاه بــه ســمت خاقیــت، ابــداع و نــوآوری

4-تعامــل بــا مراکز تحقیقاتی جهان و تعریف پروژه های مشــترک، 
اســتفاده از دســتاوردهای مراکز تحقیقاتی جهان و ادامه مســیر آنها

5 -ثــروت آفرینــی از طریــق فــروش دانــش فنــی تولیــدات علمــی

ــرکتها،  ــت ش ــی ثب ــم حقوق ــا مفاهی ــگاهیان ب ــدن دانش ــنا ش 6-آش
مذاکــره و  تجــارت  قوانیــن  اختراعــات،  ثبــت  و  قراردادهــا 

وی بــا اشــاره بــه اســتقرار 9  واحــد فنــاور در مرکــز نــوآوری و 4 شــرکت فنــاور در 

ــز اشــاره  ــه حمایتهــای مــادی و معنــوی از ایــن واحدهــا نی مرکــز رشــد دانشــگاه، ب

کــرد وگفــت:  بــه هســته هــای فنــاوری کــه در مرکــز نــوآوری مســتقر شــوند مبلــغ 

3 میلیــون تومــان بــه صــورت باعــوض و بــا تاییــد پیشــرفت پــروژه در طــول مــدت 

زمــان اســتقرار پرداخــت میشــود. همچنیــن شــرکتهای مســتقر درمرکز رشــد دانشــگاه 

ــه صــورت وام دریافــت نمــوده و یــک  ــی ب ــا مبلــغ 70 میلیــون تومــان کمــک مال ت

ــه میشــود.  ــاب دفتــر کار درمرکــز رشــد دانشــگاه واقــع در ســاختمان خطیــب ارائ ب

مدیرمرکــز نــوآوری و رشــد در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت شــرکتهای دانــش بنیــان 

در تجــاری ســازی و توســعه کســب و کارهــای جدیــد بــه تأســیس 3 شــرکت دانــش 

ــگاه و  ــجویان دانش ــی و دانش ــت علم ــای هیئ ــط اعض ــته توس ــال گذش ــان درس بنی

افزایــش کمــی و کیفــی ایــن شــرکتها را از اهــداف دانشــگاه نســل ســوم برشــمرد.

بیــن  و  داخلــی  اختراعــات  ثبــت  از  دانشــگاه  حمایــت  محمدرضایــی 

شناســایی  جشــنواره  دومیــن  برگــزاری  فنــاور،  اســاتید  از  حمایــت  المللــی، 

 ،1397 مــاه  دی  در  دانشــگاه  )شــتاب(  برتــر  هــای  ایــده  توانمندســازی  و 

شــرکتهای  افزایــش  ســال،  طــول  در  فناورانــه  کارگاههــای  منظــم  برگــزاری 

دانــش بنیــان، وافزایــش تعــداد واحدهــای فنــاور در مرکــز رشــد و نــوآوری 

ــرد. ــام ک ــاوری اع ــوزه فن ــگاه در ح ــی دانش ــای آت ــه ه ــزو برنام ــگاه را ج دانش

ــای  ــگاه از فعالیته ــئولین دانش ــای مس ــن تقدیرازحمایته ــو ضم ــن گفتگ ــان ای در پای

دانشــجویان  از  بنیــان  دانــش  و  نوپــا  کارهــای  و  کســب  توســعه  و  فناورانــه 

ســوی  بــه  و حرکــت  ثــروت  بــه  علــم  تبدیــل  راســتای  در  کــه  اســاتیدی  و 

نمــود. تشــکر  تقدیــر و  میکننــد  نســل ســوم حرکــت  دانشــگاه کارآفریــن و 
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رشــته  دکــرای  التحصیــل  فــارغ  زاده  فــرج  نــارص  دکــر 
علــوم کامپیوتــر بــا گرایــش هــوش مصنوعــی  از دانشــگاه 
ــه  ــوگل ب ــت گ ــاه در رشک 9 م ــه   ــک ب ــن، نزدی ــگ چی زیجیان
13مــاه  صــورت کارآمــوز مشــغول بــه کار بــوده و حــدود 
ــا،  ــی باب ــت عل R&Dرشک ــد   ــمی واح ــد رس ــوان کارمن ــه عن ب
اســت.  کــرده  فعالیــت  چیــن،  فنــاوری  رشکــت  بزرگریــن 
1392 بــه عنــوان  عضــو هیــات  نــارص فــرج زاده از ســال 
دانشــکده  در  آذربایجــان،  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  علمــی 
فنــاوری اطالعــات ومهندســی کامپیوتــر مشــغولبه فعالیــت 

مــی باشــد. وی در راس یــک رشکــت فعــال دانــش بنیــان 
ــز  ــردی نی ــای کارب ــرم افزاره ــر و ن ــوم کامپیوت ــوزه عل در ح
کوشــیده  مصاحبــه  ایــن  در  میباشــد.  فعالیــت  مشــغول 
»رشکتهــای  و  آپ«  »اســتارت  بــه  مربــوط  مفاهیــم  ایــم 
کنیــم. بررســی  ایشــان  نــگاه  از  را  بنیــان«  دانــش 

ســوال: لطفــا تعریــف ســاده و مختصــری
ــد. ــه فرمائی Startup را ارائ ــا  ــاط ب  در ارتب

معنــی  بــه  آپ  اســتارت  کلمــه  زاده:  فــرج  دکــر  پاســخ 
اصطــالح  ایــن  اســت،  گرفــن  اوج  بــه  رشوع  و  خیــزش 
بــر  مبتنــی  کــه  جدیــد  کار  و  کســب  هــای  برایــروش 
بــه  میشــود  بــرده  کار  بــه  هســتند  نویــن  هــای  فنــاوری 
در  کــه  ای  شــده  شــناخته  و  مصطلــح  دیگرمعنــی  عبــارت 
ــک روش  ــن اســت: ی ــی شــود، چنی ــن خصــوص اســتفاده م ای
ــب کســب  ــه در قال ــا روش حــل مســئله ای ک کســب و کار ی
ــد  ــل کن ــکلی را ح ــت مش ــرار اس ــود و ق ــی ش ــان م و کار بی
یــا اگــر راه حلــی بــرای ایــن مشــکل از قبــل وجــود دارد 
بیشــری  ارزش  بــا  را  آن  بتوانــد  و  ببخشــد  بهبــود  را  آن 
نســبت بــه کارهــای قبلــی بــرای کســی کــه ایــن ایــده را 
ســاخته و پرداختــه، ســودآوری داشــته باشــد. نکتــه حائــز 
Startup هــا وجــود دارد ایــن اســت کــه  اهمیتــی کــه بــرای 
ــن  ــل، تضمی ــود و راه ح ــه س ــیدن ب ــواره رس ــت هم در حقیق
شــده نیســت، در واقــع شــا ایــده خــود را اجــرا مــی کنیــد 

ــروزه  ــه نتیجــه برســید. ام ــا ب ــه حت ــی نیســت ک ــی تضمین ول
ــت ــروف اس ــات مع ــاوری اطالع ــات و فن ــه عرصارتباط ــه ب ک

ــر  ــه وســیله کامپیوت  و بازاریابــی هــا و مدیــرت هــای کالن ب

هــا« آپ  »اســتارت  فراینــد  در  بایــد  گیــرد،  مــی  صــورت 

مدیریــت و  فــروش  بازاریابــی،  حــوزه  در  متخصصینــی   

باشــیم. داشــته  رســانی  اطــالع  همچنیــن،  و  اینرنتــی   

ســئوال: آیــا طرحهــای »اســتارت آپ » ویــژه
ــوند؟ ــرح ش ــد مط ــی بای ــای خاص ــته ه  رش
پاســخ : طبق تعریف اســتارت آپ و فرهنگ  آن هدف
 ماحــل یــک مشــکل و ارائــه یــک راه حــل بــرای آن
 اســت. بنابرایــن مشــکل چالــش و معضــل در همه رشــته 
هــا وجــود دارد پــس در مــورد رشــته هایــی کــه حتــی
 تصــور ســود آوری را هــم نمیتــوان داشــت یــا تصــور 
کســب و کار را نمی توان داشــت می تواند اتفاق بیفتد 
ــاوری هــای  ــر فن ــذا منحصــرا در رشــته هــای مبتنــی ب ل
ــاال اتفــاق نمــی افتــد در تمامــی ــا تکنولــوژی ب نویــن ب
 رشــته ها امکان برگزاری  »اســتارت آپ« وجود دارد.
بقیــه صفحــه بعد.....
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؟ چیســت ، فق مو پ  آ ت  ر ســتا ا ی  ا جــر ا ینــد  آ فر و  حــل  ا مر

،  شــکل  ید آ نمی  د  جــو بو شــبه  یــک  ه  یــد ا نیــد  ا د مــی  کــه  ر  طــو ن  همــا
ز  ا ه  د ســتفا ا با  کــه  ســت  ا ت  مــد نــی  ال ینــد طو ا فر یــک  ه  یــد ا ی  گیــر

یــن  ا ز  ا بعــد  د  گیــر مــی  ت  ر ع صــو ضــو مو یــک  ر  د هــش  و پژ و  تحقیــق 
ه  یــد ا ن  شــد ح  مطــر ز   ا بعــد  یعنــی   ، ســت ا تیــم  تشــکیل  حلــه  مر  ، م  گا
ر  د کــه  یــی  ها تخصــص  بــه  ز  نیــا بــه  جــه  تو بــا  تیــم    و  ه   و گــر تشــکیل 
ت  ر ســتا ا سیســتم  ت  یــا ر و جــز ضر د  بو هــد  ا ز خو نیــا د  ر مــو ه  یــد ا یــن  ا
تشــکیل  پ  آ ت  ر ســتا ا ی  هــا فقیــت  مو ز ا  یکــی  یــن  ا بر بنا ســت  ا پ  آ
بــا  ســبک  تیــم   ، هــا تیــم  د  شــو مــی  د  پیشــنها و  ســت  ا متخصــص  ه  و گــر

بر  کیــد  تا لیــل  د  ، شــد  با نفــر   5 یــا   4 د  و ر حــد د کــم  د  ا فــر ا د  ا تعــد
و  لــی  ما بــع  منا ن  د بــو د  و محــد لیــل  د بــه  کــم  ی  عضــا ا بــا  تیــم  تشــکیل 

یی  همآ د  گــر ی  ا بــر نــی  مکا ن  د کــر هــم  ا فر و ه  د فشــر ی  هــا ی  بنــد ن  مــا ز
 . ســت ا ت  ر مشــو و  یشــی  ند ا هــم  ت  جلســا تشــکیل  و 

 ، د بو هــد  ا بیشــتر خو نــع  ا مو یــن  ا د  یــا ز ی  عضــا ا بــا  تیــم   یــک  ی  ا بــر
ی  هــا لیت  و مســئو شــخص  یــک  لیــه  و ا حــل  ا مر ر  د ســبک  ی  هــا تیــم  ر  د

ح  طــر ســعه  تو و  ی  بعــد حــل  ا مر ر  د کــه  شــت  ا د هــد  ا خو ا  ر نــه  گا چند
. د بو هــد  ا خو نفــر  یــن  چند ه  عهــد بــر  یــف  ظا و یــن  ا

ر  د  ، ســت ا  ) ر کا و  کســب  نقشــه  ( پلــن  ینــس  بیز تهیــه  بعــد  حلــه  مر
د شــو می  ه  د ا د ســخ  پا ل  ا ســو یــن  بــه چند حلــه  مر یــن  ا

نــه  چگو ر ا ز با ضعیــت  ؟ و یــم و ر مــی  بــه کجــا  ؟   یــم د ع کر و شــر ز کجــا  ا
یــن  ا همه  ؟ هســتند نی  کســا چــه  ــا  قب ر ؟  کیســت ر  ا گــذ یه  ما ســر ؟ ست ا
نکتــه   ، تیــم تشــکیل  ز  ا بعد  د شــو مــی  شــته  نو نقشــه  یــن  ا ر  د حــل  ا مر

ا  ر ه  یــد ا بــا  ســب  متنا ر  ا یه گــذ ما ســت کــه ســر ا ی  ر ا یه گــذ ما مهــم ســر
ل  و ا حلــه  مر ر  د ی  کلیــد ع  ضــو مو چنــد  قــع  ا و ر  د مــا  . کنیــم  تعییــن 

: ز ا تنــد  ر عبا کــه  یــم  ر ا د

د  شــو مــی  ح  مطــر فیــا  ا جغر م  ا کــد ر  د ه  یــد ا ینکــه  ا  : فیــا  ا جغر  -  1  
ــه  مع جا د  ــا قتص ا ر  ــو همینط و ــی  هنگ فر ــی   س سیا ــی  ع جتما ا ــت    ضعی و

ر کجــا  ه د یــد ا یــن  ا نکتــه کــه   یــن  ا ن  د ؟ مشــخص کــر ســت ا نــه  چگو
ت  و متفا ی  هــا هنــگ  فر بــا  هــا  ر  یر کشــو ســا ر  د یــا  ا د  شــو مــی  ح  مطــر

. ؟ ســت ا ا  جر ا بــل  قا

ســعه  تو مــه  نا بر  ، شــد ح  مطــر ه  یــد ا ینکــه  ا ز  ا بعــد   : ه  ا ر نقشــه   -2  
نکتــه  یــک  یــن  ا ؟  کنیــد مــی  ح  طــر د  ر ا و ا  ر ت  ییــا جز نــه  چگو چیســت 

گر  ا یــد  ر ا د قیــب  ر  ، ر ا ز بــا ر  د نــی کــه شــما  ما ز ســت  ا مهــم  خیلــی 
 ، کــم بقه  ســا بــا  نیــد  ا تو مــی  کینــد  د  ر ا و ر  ا ز بــا بــه  ا  ر ل  محصــو قــع  بمو

شــید با شــته  ا د ر  ا ز بــا ر  د ی  بیشــتر ســهم 

ن  ا بحــر ع  قــو و ن  مــکا ا کــه  قعــی  ا مو ی  ا بــر  : ن  ا بحــر یــت  یر مد  -3  
همــه  نیســت  ممکــن   . د شــو مــی  ح  مطــر ن  ا بحــر یــت  یر مد د  ر ا د د  جــو و

یه  ما ســر ســت  ا ممکن  د  و بــر پیــش  ینــد  آ ش  ت خــو ر بــه صــو چیــز 
ه  ز ی حــو ر ل کا ا و ســت ر ا یــا ممکــن  بکشــد  ر  کنــا یلــی  ال بــه د ر  ا گــذ

. ــد کن ــر  تغیی ی  ا مه  ــنا بخش ــی  ط ــما  ش ــت  لی فعا

نچ  ال (  ، فــی معر ر  ا ز بــا بــه  یــد  یس جد و ســر یــا  ل  کــه محصــو نــی  ما ز
ئه  ا ر ا ا  ر لیــه  و ا نــه  نمو  ، نــی ما ز ت  مــد شــت  گذ ز ا بعــد  پــس   ، شــد  )

و  کجــا  ر د ل  محصــو  . د شــو مــی  ح  مطــر ســعه  تو و  بــی  یا ر ا ز با یــم  د ا د
ل چه  قبا ر  ؟ د فــی ی چــه هد ا بــر ؟  ســد مــی ر ش  و فــر بــه  قیمتــی  بــا چــه 

د  جــو و یــی  ها مــه  نا بر چــه  قبــا  ر بــا  بلــه  مقا ی  ا بــر ه  ینــد آ ر د ؟  ی چیــز

و  مهــم  خیلــی   ، ت نــکا یــن  ا  ، ر کا و  یــک کســب  ع  و شــر ی  ا بــر ؟  د  ر ا د
. ــتند هس ــی  ت حیا

ن  بنیــا نــش  ا د کت  شــر ســس  مو ه  د ا ز ج  فــر صر نا کتــر  د  : ســت ا گفتنــی 
بــه   ، ت عــا طا ا ت و  طــا تبا ر ا ی  ر فنــا ه  ز حــو ر شــند کــه د با مــی  نیــز 

ن  مــا ر د ه  ز حــو ر  د جملــه  ز ا عــی  مصنو ش  هــو ز  ا ه  د ســتفا ا ص  خصــو
ل  محصــو بــا  کت  شــر یــن  ا  . شــد با مــی  لیــت  فعا بــه  ل  مشــغو مت  ســا و 

ه  شــد خته  شــنا یــن  نا ا هــی  د بــت  نو  « یــا  ک  ا د شــفا » م بنا نــی  بنیا نــش  ا د
یی  شــنا آ م  پلتفــر یــن  گتر ر بز  ، یــن نا ا هــی  د بــت  نو نه  ما ســا  ، ســت ا

ل  یــن محصــو ا ت  مــا . خد ســت ا یــن  نا هــی آ بــت د نو و  ن  شــکا پز بــا 
ز  ا بعضــی   ، بــی غر  ، قی شــر ن  یجــا با ر ذ آ ن  ســتا ا ر  د ضــر  حا ل  حــا ر  د
ــی  م ــه  ئ ا ر ا ن  ــتا چس بلو و  ن  ــتا سیس ن  ــتا س ا و  ن  ا ــر ته ی  نها ــتا س ر بیما

. د شو

رد؟ تی دا بنیــان چــه خصوصیا نــش  : شــرکتهای دا ســوال 

هــش  کا و  د  جــو مو ی  ر و فنــا ی  ز ســا مــی  بو  ، کتها شــر یــن  ا صلــی  ا ف  هــد
کت  حر ــیر مس ــت  ی یر مد  . ــت س ا یگر د ی  ها ر ــو کش ــه  ب ــتگی  بس ا و

ســط  تو ر  ا ز با به  ه  شــد ئــه  ا ر ا یــا  ه  شــد لیــد  تو ت  مــا یــا خد ل  محصــو
ز  ا ــی  تخصص و  ــی  علم ت  ــا هی ی  ــا عض ا ی  ا ر ا د یی  کتها ــر ش

ه  ــد ی ا  . ســت ا ن  ــا بنی ــش  ن ا د ی  کتها شــر د  یجــا ا فلســفه   ، هها یشــگا ما ز آ
 ، لت و د و  ه  شــد یــب  تصو لــت  و د ت  هیــا ر د هــا  کت  شــر یــن  ا ســیس  تا

. یــد نما مــی  ئــه  ا ر ا ن  آ تجهیــز  و  ســعه  تو ی  ا بــر تی  تســهیا

ن  د کــر عملــی  ی  ا بــر تی  تســهیا و  یــت  حما تید  ســا ا ز  ا ح  طــر یــن  ا ر  د
. د ئــه می شــو ا ر ا ن  یشــا ه ها یــد ا

 ، کنــد مــی  بو ا  ر ی  ا ه  پیچیــد ل  محصــو نــد  ا بتو کتی  شــر گــر  ا
تــا  ل  یــک محصــو قطعــه  یــن  تر چــک  کو ز ا ن  ا بتــو گــر  ا ل  مثــا ی  ا بــر

ح  صطــا ا بــه  و  د  کــر لیــد  تو و  مــی  بو ر  کشــو ر  د ا  ر قطعــه  یــن  گتر ر بز
ن  ، آ د م شــو نجا ا کت  یــک شــر ر ل د یــک محصــو تــا صــد  صفــر 

. د مــی شــو ب  ن محســو بنیــا نــش  ا د  ، کت شــر

یــک  به  مشــا یــا  جــی  ر خا نــه  نمو خت  ســا ینــد  ا فر نچــه  چنا قــع  ا و ر  د
تیــم  یــک  بــه  ز  نیــا  ، ه پیچیــد ی  ر ختا ســا بــا   ، ت مــا خد یــا  ل  محصــو

 ، ل محصــو یــن  ا بــه  یــت  نها ر  د  ، شــد با شــته  ا د ال  بــا نــش  ا د بــا  متخصــص 
. د مــی شــو ن گفتــه  بنیــا نــش  ا د



ارتقاء	رتبه	علمی	5	همکار	عضو	هیات	علمی	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان

موفقیت	تیم	انجمن	علمی	دانشجویی	مهندسی	شیمی	دانشگاه	در	دوازدهمین	دوره	مسابقات	کشوری	کمیکار

ارتقاء از  دانشگاه،  تکمیلی  تحصیات  و  آموزش  معاون   دکترمنصورایمانپور، 

 رتبه علمی 5 همکار عضو هیات علمی دانشگاه خبر داد و گفت: پنجمین جلسه

97برگزار، مهرماه   25 چهارشنبه  روز  در   1397 سال  در  دانشگاه  ممیزه   هیأت 

 ودر خصوص تقاضای ارتقای رتبه علمی 5 نفر ازهمکاران عضو هیات علمی

ارتقاء تقاضای  با  مذکور،  جلسه  شد:در  اتخاذ  زیر  بشرح  تصمیماتی   دانشگاه 

ریاضی آموزشی  گروه  علمی  هیأت  عضو  خیرفام  بهروز  دکتر   آقای 

ساویز محمدرضا  دکتر  استادی،  به  دانشیاری  مرتبه  از   کاربردی 

استادیاری مرتبه  از  مکانیک  مهندسی  آموزشی  گروه  علمی  هیأت   عضو 

مصفا امیرحسین  دکتر  آقای  ارتقاء  تقاضای   با  همچنین  دانشیاری،   به 

استادیاری مرتبه  از  مکانیک  مهندسی  آموزشی  گروه  علمی  هیأت   عضو 

کاری عیوضیان  ناصر  دکتر  آقای  ارتقاء  تقاضای   با  دانشیاری،   به 

به استادیاری  مرتبه  از  گیاهپزشکی  آموزشی  گروه  علمی  هیأت   عضو 

آموزشی گروه  علمی  هیأت  عضو  رنجبر  مجتبی  دکتر  و   دانشیاری، 

آمد عمل  به  موافقت  دانشیاری  به  استادیاری  مرتبه  از  کاربردی  ریاضی 

 دوازدهمین دوره مسابقات کشوری  کمیکار به میزبانی دانشگاه تهران با حضور 30 تیم ازدانشگاههای سراسر کشور، در روزهای دوم
و سوم آبان ماه برگزار شد

 کمیکار یک مسابقه دانشجویی بین المللی است که به صورت ساالنه برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی و شیمی برگزار می شود. نیروی محرک خودرو
.شرکت کننده در مسابقه، باید یک ماده شیمیایی باشد که محیط زیست را آلوده نکرده و باتری تجاری نیز در ساخت آنها به کار نرفته باشد

 دکتر بیگی ، استاد مشاور 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
 بیگی افزود: در این دوره از مسابقات، 6 تیم به نمایندگی از دانشگاه های شمال غرب کشور شامل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه تبریز، دانشگاه
 صنعتی سهند، ودانشگاه صنعتی ارومیه حضور داشتند که تیم دانشگاه تهران در بخش عملکردی رتبه اول راکسب نمود وتیم کمیکار دانشگاه شهید مدنی

.آذربایجان موفق به کسب رتبه ارزشمند اول در ارائه پوستر شد
.وی در پایان از مساعدتهای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در اعزام این تیم پرانگیزه دانشجویی تقدیر و تشکر نمود
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برگزاری	راهپیمایی	13	آبان	در	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان	
آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  کارکنــان  و  دانشــجویان  اســاتید، 

توطئــه  خــود  شــکن  دشــمن  و  انقابــی  حضــور  بــا  آبــان،   13 روز  در 
نمودنــد. محکــوم  را  ایــران  عزیــز  مــردم  علیــه  جهانــی  اســتکبار  هــای 
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	افتتاح	چهار	آزمایشگاه	گروه	مهندسی	مواد	دانشکده	فنی	و	مهندسی	با	حضور	معاون	اداری	و	مالی	و	معاون	پژوهش	و	فناوری	دانشگاه

		بازدید	رئیس	دانشگاه	،	دکتر	حسن	ولی	زاده	از	خوابگاه	های	دانشجویی

آزمایشــگاه هــای تولیــد فلزات-خوردگــی، عملیــات حرارتــی، 
ــواد  ــه گــری و جوشــکاری گــروه مهندســی م انجمــاد و ریخت
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا حضــور، دکتــر رضوانــی 
ــش و  ــاون پژوه ــی مع ــی عجم ــر عل ــی، دکت ــاون اداری مال مع
ــی و  ــکده فن ــس دانش ــمی رئی ــف هاش ــر میریوس ــاوری، دکت فن
مهندســی و جمعــی از اســاتید و همــکاران گــروه مهندســی مواد 
روز ســه شــنبه 1 آبــان مــاه افتتــاح شــد. دکتــر رقیــه محمــدزاده 
ــی  ــط عموم ــا رواب ــو ب ــواد در گفتگ ــی م ــروه مهندس ــر گ مدی
گفــت: آزمایشــگاه هــای فــوق از دروس آموزشــی رشــته 
ــا حمایــت هــای رئیــس دانشــگاه،  مهندســی مــواد اســت کــه ب
معــاون پژوهــش و فنــاوری و همینطــور مســاعدت هــای معاونت 
اداری مالــی و رئیــس دانشــکده فنــی و مهندســی و نیــز پیگیــری 
هــای مســتمر دکتــر آویشــن مدیــر اســبق گــروه مهندســی مــواد، 
ــر بحــث آمــوزش،  ــاح شــد. ایــن آ زمایشــگاه هــا عــاوه ب افتت
بــرای امــور تحقیقاتــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفت.

محمــدزاده در ادامــه افــزود : هدف نهائــی ما در این آزمایشــگاه 
هــا توســعه ارتباط دانشــگاه بــا صنعت و ســوق دادن دانشــجویان 
ــردی، و در حــوزه  ــان بســمت انجــام پژوهشــهای کارب و محقق

مهندســی مــواد و متالــورژی پاســخ بــه نیــاز جامعــه اســت.

حســن  دکتــر  دانشــجویی  ســراهای  از  زاده،  ولــی  دکتــر  بازدیــد 

ولــی زاده، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز ســه 

بازدیــد  دانشــگاه  ایــن  دانشــجویی  ســراهای  از  آبانمــاه   15 شــنبه 

کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، ســراهای دانشــجویی 

ــه  ــا ازجمل ــی-رفاهی آنه ــات ورزش ــدی وامکان ــدس و المه ــراء، ق الزه

مکانهایــی بودنــد کــه مــورد بازدیــد رئیــس دانشــگاه قرارگرفتنــد.

ــران  ــجویی ، مدی ــاون دانش ــادی مع ــر احمدآب ــه دکت ــد ک ــن بازدی  درای

ــدگان  ــن نماین ــی دانشــگاه، و همچنی ــط عموم ــور دانشــجویی و رواب ام

دانشــجویی  ســراهای  ومســئولین  دانشــجویان  صنفــی  شــورای 

مســائل  حاضــر،  دانشــجویان  میکردنــد،  همراهــی  را  نیــزوی 

ــتند. ــان گذاش ــگاه درمی ــس دانش ــا رئی ــتقیم ب ــور مس ــف را بط مختل
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کنیــم؟  محافظــت  مجــازي  فضــاي  در  خودمــان  از  چگونــه  عنــوان  تحــت  ســخنرانی  جلســه 
ــد. ــزار ش ــرقی برگ ــان ش ــتان آذربایج ــای اس ــس فت ــس پلی ــودي رئی ــن محم ــرهنگ محس ــط س توس

ــی  ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــي معاون ــاي اجتماع ــیب ه ــگیري از آس ــون پیش ــت کان ــه هم ــه ب ــن جلس ای
و  اســاتید، کارکنــان  از  دانشــگاه، جمعــی  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  بــا حضــور  دانشــگاه،  
ــد. ــزار ش ــهریار برگ ــتاد ش ــات اس ــالن اجتماع ــان 97 در س ــت 15 اول آب ــاعت 13 لغای ــجویان از س دانش

هــاي  آســیب  و  مجــازي  فضــاي  بــا  ارتبــاط  در  فتــا  پلیــس  رئیــس  اســت،  گفتنــی 
کنیــم،  محافظــت  هــا  آســیب  ایــن  برابــر  در  خــود  از  بایــد  چگونــه  اینکــه  و  آن 
بــود. همــراه  حضــار  اســتقبال  بــا  کــه  نمــود  ارائــه  را  مفیــدی  و  کاربــردي  مباحــث 

	سخنرانی		رئیس	پلیس	فتای	استان	با	موضوع	حفظ	امنیت	در	فضای	مجازی

	انتخابات	هیات	ممیزه	و	کمسیون	های	تخصصی	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان

انتخابات	هیات	ممیزه	وکمیسیونهای	تخصصی	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان،	در	روز	دوشنبه	14	آبان	97	با	حضور	و	مشارکت

	حداکثری	اعضای	هیات	علمی	دانشگاه،	به	تفکیک	هردانشکده	برگزار	شد	
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نشست	مشترک	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان	با	آکادمی	ملی	علوم	کشور	آذربایجان
در حاشــیه ششــمین نمایشــگاه نــوآوری و فناوریهــای 
ربــع رشــیدی تبریــز، و باهــدف بررســی همکاریهای 

علمــی و تعامــل دوجانبــه، برگــزار شــد :

ــنواره  ــگاه و جش ــمین نمایش ــیه شش در حاش
رشــیدی  ربــع  پیشــرفته  هــای  فنــاوری 
تبریــز و بــه منظــور گســترش همــکاری 
ــق  ــر توفی ــی، دکت ــن الملل ــی و بی ــای علم ه
حســن آقااوغلــو مدیــر انســتیتو فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات آکادمــی ملــی علــوم 
ــی  کشــورآذربایجان از دانشــگاه شــهید مدن
آذربایجــان بازدیــد و در نشســتی بــا حضــور 
دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و 
فنــاوری، رئیــس گــروه همــکاری هــای 
علمــی و بیــن المللی، روســا و اعضــای هیات 
علمــی دانشــکده هــای فنــی و مهندســی 
نمــود. شــرکت  اطاعــات  فنــاوری  و 
ایــن  در  اســت،  حاکــی  گــزارش  ایــن 
جلســه پیشــنویس تفاهــم نامــه همــکاری 
ــادل  ــه منظــور تب هــای علمــی و پژوهشــی ب
ــا  ــت ه ــزاری نشس ــجو و برگ ــتاد و دانش اس
و همایــش هــای مشــترک تهیــه شــد.در 

از  اســتفاده  امــکان  مذکــور  پیشــنویس 
ــزاری  ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــزات س تجهی
طرفیــن در راســتای اجــرای پــروژه هــای 
تحقیقاتــی مشــترک پیــش بینی شــده اســت.
فنــاوری  انســتیتو   مدیــر  ایــن جلســه  در 
اطاعــات و ارتباطــات  آکادمــی ملــی علــوم 
کشــورآذربایجان ضمــن تاکیــد براهمیــت و 
لــزوم همــکاری در خصــوص انجــام پــروژه 
هــای مشــترک در زمینــه رمــز نــگاری و 
تحقیقــات  از  گزارشــی  ماشــین،  بینایــی 
علــوم  آکادمــی  توســط  گرفتــه  انجــام 
آذربایجــان در ایــن حــوزه را نیزارائــه نمــود.
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حضور	پرشور	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان	در	ششمین	نمایشگاه	و	جشنواره	ربع	رشیدی

ششــمین نمایشــگاه و جشــنواره نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی بــا رویکــرد کمــک بــه تجاری ســازی 
ــتم  ــاد اکوسیس ــاوری و ایج ــان فن ــدگان و متقاضی ــه کنن ــل عرض ــت تعام ــب جه ــتر مناس ــاد بس و ایج
نــوآوری در منطقــه از 10 الــی 14 آبــان مــاه 1397 در محــل نمایشــگاه بیــن المللــی تبریــز برگــزار شــد

ــز  ــدار تبری ــد فرمان ــان/ بازدی 3 1 آب
آقــای علیــار راســتگو از غرفــه آزمایشــگاه 
تحقیقاتــی هــوش مصنوعــی و یادگیــری 
ماشــین دانشــکده فنــاوری اطاعــات 
شــهید  کامپیوتردانشــگاه  مهندســی  و 
مدنــی آذربایجــان در ششــمین نمایشــگاه 
رشــیدی ربــع  فنــاوری  و  نــوآوری 

	مصاحبه	روابط	عمومی	دانشگاه	با	اساتید	

	شرکت	کننده	دانشگاه	در	ششمین	نمایشگاه	و

جشنواره	نوآوری	و	فناوری	ربع	رشیدی

	مصاحبه	با	دکتر	بهزاد	سلطانی،	مدیر	امور	فناوری
RINOTEX 2018 TABRIZ 

برگزاری	کارگاه	آموزشی:	توسط	خانم	دکتر	صفر	پور

	دکتر	رحیم	محمد	رضایی،	رئیس	مرکز	رشد
و	نوآوری

	دکتر	مهدی	هاشم	زاده	از	دانشکده	فناوری
اطالعات	و	مهندسی	کامپیوتر

	دکتر	رحمانپور	از	دانشکده
فنی	و	مهندسی

	خانم	دکتر	حسینی،	شرکت	کننده	درخانم	دکتر	الله	پرویزاز	دانشکده	کشاورزی
نمایشگاه	/	دانشکده	فنی	و	مهندسی

	دکتراسماعیل	نورانی	از	دانشکده	فناوری
اطالعات	و	مهندسی	کامپیوتر

	دکترحبیب	رزمی	از	دانشکده
علوم	پایه
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برگزاری	نمایشگاه	زندگی	سالم	با	موضوع	پیشگیری	از	اعتیاد	به	مواد	مخدر
ــه  ــدر، ب ــواد مخ ــه م ــگیری از اعتیادب ــوع پیش ــا موض ــالم ب ــی س ــگاه زندگ نمایش

ــی،  ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــی معاون ــیبهای اجتماع ــگیری از آس ــون پیش ــت کان هم
برگزارشــد.  آبانمــاه   15 تــا   12 از  دانشــگاه  نمایشــگاههای  دائمــی  محــل  در 

گزارش تصویری این نمایشگاه:
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و عمران،  گروه  علمی  هیات  عضو  فرشباف   دکترحامد 
دانشگاه، عمومی  روابط  با  گفتگو  در  پروژه،  این   مشاور 
دانشگاه مشترک  طرح  اجرای  موفق  پیشرفت   از 
و طبیعی  منابع  کل  اداره  با  آذربایجان  مدنی   شهید 
»بند عنوان  تحت  شرقی  آذربایجان  استان   آبخیزداری 
شهرستان لیوار  منطقه  در  غلطکی  بتن  گیری   رسوب 
طرحهای از  یکی  طرح  این   : گفت  و  داد  خبر   مرند« 
شمالغرب در  بار  اولین  برای  که  دنیاست  در   نوین 
اعتبارات محل  از  و  شرقی  آذربایجان  در  و   ایران 

باشد می  اجرا  حال  در  ملی  توسعه  .صندوق 

طــرح  مزیتهــای  بــه  اشــاره  بــا  فرشــباف 

مذکورگفــت: در ایــن پــروژه، مــا در حــدود 30 درصد 
کاهــش هزینــه را شــاهد هســتیم، ضمــن اینکــه در ایــن 
روش اســتحکام ســازه افزایــش می یابــد و بدلیــل 
نزدیکــی مصالــح اولیــه پروژه در بســتر و مســیر رودخانه، 
ــراوان میباشــد. ــروژه دارای ســرعت ف ــن پ اجــرای ای

دکتــر فرشــباف افــزود: ســازه مــدرن بتن غلطکــی یکی 

از دســتاورد هــای جدیــد  مهندســی عمــران مــی باشــد 
کــه بــرای اولیــن بــار بــا طراحــی  و اجــرای دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان در طــرح  آبخیــزداری 
حــوزه لیــوار شهرســتان مرنــد اجــرا مــی شــود. 

درایــن روش، بجای اســتفاده از ســنگ و مات ســیمانی، 
ــب)موجود در  ــاک مناس ــه و خ ــن و ماس ــا ش ــیمان ب س
ــپس  ــده و س ــوط ش ــس مخل ــم خی ــورت نی ــل( بص مح
ــک  ــا غلط ــده و ب ــه ش ــد، ریخت ــداث بن ــل اح در مح
فشــرده مــی شــود کــه ضمــن صرفــه جویــی در 
ــت. ــز داراس ــتری را نی ــتحکام و دوام بیش ــه، اس هزین

وی در پایــان از زحمــات دکتــر علــی عجمــی معــاون 
پژوهــش و فنــاوری، دکتــر بهــزاد ســلطانی مدیــر 
ــی کارشــناس  ــدس علیرضــا طالب ــاوری، و مهن ــور فن ام
آزمایشــگاه گــروه عمــران، تقدیــر و تشــکر نمــود.

	اجرای	طرح	مشترک	دانشگاه		با	اداره	کل	منابع	طبیعی	و	آبخیزداری	استان	آذربایجان	شرقی

 اجرای طرح مشترک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری -
 استان آذربایجان شرقی تحت عنوان » بند رسوب گیری بتن غلطکی در منطقه لیوار« شهرستان
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برگزاری	کارگاه	آموزشی	“	نگارش	مقاله	و	پایان	نامه	به	زبان	انگلیسی

ــان  ــه و پای ــی”نگارش مقال کارگاه آموزش
بصــورت  انگلیســی”،  زبــان  بــه  نامــه 
ــه همــت  ــو، ب ــس اینتراکتی ــو کنفران ویدئ
دانشــگاه  در  انگلیســی  زبــان  گــروه 
شــهید مدنــی آذربایجــان برگزارشــد

ــان انگلیســی«،  ــه زب ــان نامــه ب ــه و پای ــگارش مقال کارگاه آموزشــی »ن
ــتاد  ــط اس ــب ویدئــو کنفرانــس و بصــورت اینتراکتیــو، توس در قال
مدعونــروژی در روز دوشــنبه 13 آذر 97 در دانشــکده ادبیــات و 
علــوم انســانی برگــزار شــد. دکتــر امینــی مدیــر گــروه زبــان انگلیســی 
ــن کارگاه آموزشــی دو  ــط عمومــی گفــت: در ای ــا رواب در گفتگــو ب
ســاعته کــه بــا عنــوان  »نــگارش مقالــه و پایــان نامــه بــه زبــان انگلیســی« 
ویــژه اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی 
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی و بــه مناســبت هفتــه پژوهــش  
توســط گــروه زبــان انگلیســی ترتیــب داده شــده بــود، پروفســور 
ــه  ــروژ ب ــج« ن ــتفلد کال ــگاه آس ــتاد »دانش ــتم«، اس ــن اکس ــن متیس »جی
شــیوه ای کاربــردی و تعاملــی بــه تشــریح ویژگیهــای نــگارش متــون 
علمــی پرداختــه و ســپس بــه پرسشــهای شــرکت کننــدگان در زمینــه 
مشــکات نویســندگان ایرانــی در نگارش به زبان انگلیســی پاســخ داد.

بــاال  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  ادامــه  در  امینــی،   دکتــر 
المللــی،  بیــن  علمــی  ارتباطــات  هــای  هزینــه  رفتــن 
برگــزاری کارگاه هــا و ســمینارها بــا شــرکت اســاتید 
ــد  ــی مــی توان ــن شــیوه هــای نوین ــق چنی خارجــی از طری
ــطح  ــی در س ــای علم ــت ه ــاء فعالی ــر در ارتق ــی موث گام
ــل ســایر بخشــهای  ــذا در صــورت تمای دانشــگاه باشــد، ل
دانشــگاه، گــروه زبــان انگلیســی دانشــکده ادبیــات و 
علــوم انســانی، آمــاده همــکاری و ارائــه خدمــات در 
ــو  ــن اینتراکتی ــای آنای ــمینارها و کارگاه ه ــزاری س برگ
بــا مشــارکت اســاتید نامــدار خــارج از کشــور مــی باشــد.
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کسب	عنوان	پایان	نامۀ	برتر	،	پنجمین	سمپوزیوم	بین	المللی	ایمنی	سدها

در	هفته	وحدت	و	هفته	بسیج	برگزار	شد:	تجدید	میثاق	با	آرمان	های	امام)ره(	و	شهدا	در	مزار	شهید	گمنام

 پایان نامۀ مهندس مهسا موسوی انزابی، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

 با عنوان »مدل سازی عددی تأثیر حفاری گمانه در داخل بدنه سد خاکی بر وقوع پدیده شکست هیدرولیکی« به راهنمایی دکتر

حامد فرشباف آقاجانی، عضو هیات علمی گروه عمران ،در پنجمین سمپوزیوم بین المللی ایمنی سدها

 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY AND EXHIBITION  که با موضوع “Academic Thesis 

Competition” در 27 الی 31 اکتبر 2018 در استانبول ترکیه و با حضور جمع کثیری از اساتید برجسته، محققین و دانشجویان 

 تحصیات تکمیلی ازسراسر جهان برگزار شد، از میان جمع زیادی از شرکت کنندگان در این مسابقه از کشور میزبان و سایر کشورها،

عنوان رتبه اول پایان نامه های کارشناسی ارشد در سال 2018 را کسب نمود

 ویژه مراسمی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی، و بمناسبت ایام فرخنده ربیع االول و در آستانه میاد باسعادت پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی)ص( و

.همزمان با هفته بسیج، با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان، در روز شنبه 3 آذر و در مزار شهید گمنام دانشگاه، برگزار شد

 دراین آیین، دکتر حسن ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سخنانی ضمن تبریک این ایام خجسته با تاکید بر اینکه همه مسلمانان باید به فرمایش پیامبر
 گرامی اسام با وحدت و انسجام در مقابل دشمنان بایستند، وحدت اسامی را ضرورت همیشگی جهان اسام خواند. ولی زاده ضمن گرامیداشت هفته بسیج، با تجلیل از

.مقام شامخ شهدا و امام شهیدان، برلزوم ادامه راه پاک شهدای طریق حق و فضیلت توسط عموم مردم، خصوصا دانشگاهیان فرهیخته، تاکید نمود
 حجت االسام والمسلمین نقیان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، با تبریک سالروز میاد باسعادت پیامبر اکرم )ص( در سخنانی با اشاره به آیاتی از

 کام اهلل مجید، گفت: به تعبیر قرآن، درشرایط وجود رسول، حجت و رهبری بر مردم، عدم استفاده شایسته و مناسب از نعمتهای الهی وسپاسگزاری نکردن از درگاه الهی ،
.نوعی ظلم محسوب میشود که در قرآن کریم وعده مجازات و هاکت آن امتها داده شده است

 نقیان با تاکید بر اینکه نعمت جمهوری اسامی به تعبیری درست یعنی حکومت مسلمین، افزود: امام عزیز ما ادامه دهنده راه انبیا بود، وما ازخداوند متعال میخواهیم بما
.توفیق حفظ دستاوردهای انقاب اسامی و قدردانی شایسته از این نعمت بزرگ را عنایت فرماید
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برگزاری	جشن	سالروز	آغاز	امامت	حضرت	مهدی)عج(	در	دانشگاه

انتخاب	دانشجوی	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان	،	بعنوان	عضو	دانشجویی	مجمع	شورای	عالی	مهندسی	شیمی	کشور

ورودی  موفــق  دانشــجوی  ســبزی  امیــد 
94 رشــته مهندســی شــیمی دانشــگاه شــهید 
ــورای  ــع ش ــا رای مجم ــان ب ــی آذربایج مدن
ــوان  ــه عن ــور، ب ــیمی کش ــی ش ــی مهندس عال
ــد. ــاب ش ــورا انتخ ــن ش ــجویی ای ــو دانش عض

ــه ایــن  ــا اشــاره ب ــا روابــط عمومــی دانشــگاه، ب امیــد ســبزی در گفتگــو ب
موفقیــت گفــت: اینجانــب دبیــر انجمــن علمــی مهندســی شــیمی و دبیــر 
کمیتــه پژوهــش اتحادیــه انجمــن هــای علمــی مهندســی شــیمی، نفــت و 
پلیمــر کشــور نیــز هســتم کــه بــا توجــه بــه ســوابق علمــی ونتایــح کســب 
شــده، توســط گــروه مهندســی شــیمی دانشــگاه، و همچنیــن رئیــس 
ــه  ــا ب ــده و نهایت ــی ش ــد معرف ــوان کاندی ــی، بعن ــی و مهندس ــکده فن دانش
لطــف الهــی در انتخابــات شــورای عالــی انجمــن مهندســی شــیمی ایــران 
درجلســه 27 آبــان بــا اکثریــت آرا، بــه عضویــت این شــورا انتخاب شــدم.

  

وی در خصوص بخشی از وظایف این شورا گفت: انجام کنگره ها، سمینارهای 
ملی و منطقه ای، برگزاری همایشهای ملی و مسابقات ملی کمیکار از جمله 

مواردی است که تحت نظارت این شورا انجام میشوند.

ــیمی  ــی ش ــن مهندس ــط انجم ــده توس ــب ش ــای  کس ــه ه ــه رتب ــبزی ب ــد س امی
ــود: ــاره نم ــر اش ــرح زی ــز بش ــت، نی ــگاهی حرک ــنواره دانش ــن جش در یازدهمی

1-انجمن علمی-دانشجویی برگزیده در حوزه : انجمن برتر )بخش فنی و 
مهندسی(

2-انجمن علمی-دانشجویی برگزیده در حوزه :  نشریات علمی-
تخصصی)بخش فنی و مهندسی(

ویــژه بخــش   : حــوزه  در  برگزیــده  علمی-دانشــجویی  3-انجمــن 
دیجیتــال محتــوی   : حــوزه  در  برگزیــده  دانشــجویی  علمــی  4-انجمــن 
ــز  ــکار نی ــری کمی ــابقات سراس ــن دوره مس ــه دوازدهمی ــی ب ــم اعزام ــا تی و ضمن
ــن مســابقات را بخــود اختصــاص دهــد. ــه اول در حــوزه پوســتر ای توانســت رتب

ــر و  ــر تــاش پیگی ــان افــزود: همــه ایــن موفقیتهــای مذکــور عــاوه ب وی در پای
وافــر دانشــجویان، و مســئولین ارجمنــد دانشــگاه، مدیــون اســتاد مشــاور انجمــن، 
آقــای دکتــر یونــس بیگــی خسروشــاهی، مدیــر گــروه مهندســی شــیمی اســت که 
ســهم غیــر قابــل انــکار و باالیــی در تعامــل بــا دانشــجویان و رشــد شــتابنده ایــن 
انجمــن دارنــد، لــذا از طــرف همــه دانشــجویان از ایشــان تقدیــر و تشــکر نمــود.

 به همت کانون مهدویت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزارشد: جشن ویژه سالروز آغاز امامت حضرت مهدی )ع( در
.دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، برگزارشد

 با استقبال پرشوردانشجویان، ویژه برنامه ای” تحت عنوان بیعت با امام زمان )عج( بمناسبت سالروزآغازامامت   حضرت ولی عصر)ع( به همت کانون مهدویت

معاونت فرهنگی و اجتماعی و با حضور و سخنرانی” حجت االسام والمسلمین شعبانی”در روز شنبه 26 آبانماه در تاالرشهریار دانشگاه برگزار شد

 در این مراسم ضمن سخنرانی دکتر قربانیان معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه و حجت االسام شعبانی، برنامه های متنوع فرهنگی نیز در قالب ) مسابقه،

تواشیح، و... ( نیز اجرا شد
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نشست	هبات	عالی	جذب	با	دانشگاه	های	استان	های	آذربایجان	شرقی،	غربی	و	اردبیل	در	دانشگاه
نشســت هیــات عالــی جــذب با روســا، مســئوالن 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری و دبیران 
ــگاههای  ــی دانش ــات علم ــای هی ــذب اعض ج
و  غربــی   ، شــرقی  آذربایجــان  اســتانهای 
اردبیــل در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  
احضــور دکتــر محمــد علــی کــی نــژاد، 
ــات  ــای هی ــذب اعض ــی ج ــات عال ــس هی رئی
ــد: ــزار ش ــات برگ ــن هی ــای ای ــی و اعض علم

 

نشســت »هیــات عالــی جــذب« بــا روســای 
ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــئوالن نه ــگاهها، مس دانش
معظــم رهبــری، و دبیــران هیاتهــای اجرایــی 
شــرقی،  آذربایجــان  اســتانهای  جــذب 
بمیزبانــی  اردبیــل  و  غربــی  آذربایجــان 
ــا حضــور  دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، ب
ــات  ــس هی ــژاد رئی ــی ن ــی ک ــد عل ــر محم دکت
عالــی جــذب، دکتــر محمــدی دبیــر هیــات 
عالــی جــذب و ســایر اعضــای ایــن هیــات 
شــد. برگــزار  آبانمــاه   24 روزپنجشــنبه  در 

در ایــن همایــش یکروزه، ضمن تبــادل افکاربین 
شــرکت کننــده درجلســه، رئیــس واعضــای 
هیــات عالــی جــذب بــه پرسشــهای مطــرح شــده 
توســط حضــار پیرامــون فرایندهــای مربــوط 
ــد. ــخ دادن ــگاهها، پاس ــاتید دانش ــذب اس ــه ج ب

ــز  ــان نی ــی اســت در روز چهارشــنبه 23 آب گفتن
نشســت »هیــات عالــی جــذب« بــا اعضــای 
هیــات علمــی دانشــگاههای اســتان آذربایجــان 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  بمیزبانــی  شــرقی 
ــای  ــدادی از اعض ــور تع ــا حض ــان و ب آذربایج
ــالن  ــتان، در س ــگاههای اس ــی دانش ــات علم هی
ــد. ــزار ش ــز برگ ــگاه تبری ــری دانش ــهید باک ش
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افتخار	آفرینی	انجمن	علمی	دانشجویی	مهندسی	شیمی	در	یازدهمین	دوره	جشنواره	ملی	حرکت

انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی 
شــیمی در یازدهمین دوره جشــنواره 
ملــی حرکــت کــه از 4 لغایــت 7 آذر 
ــان  ــی دانشــگاه اصفه ــه میزبان ــاه  ب م
کســب  بــه  موفــق  برگزارشــد، 
عنــوان شایســته تقدیــر در بخــش 
ــه  ــد . الزم ب ــال ش ــوای دیجیت محت
مهندســی  انجمــن  اســت  ذکــر 
ــا  ــت ب شــیمی دانشــگاه  کــه در رقاب
بیــش از 3500 عنــوان اثــر در حــوزه 
ــب  ــه کس ــق ب ــی موف ــی مهندس فن
ایــن عنــوان شــده اســت، جــزو 
انجمــن هــای فعــال دانشــگاه اســت 
کــه  امســال در یازدهمیــن جشــنواره 
ــه  ــق ب ــز موف ــت نی ــگاهی حرک دانش
کســب عنــوان انجمــن برگزیــده 
ــر  ــش دیگ ــده و در 3 بخ ــگاه ش دانش
ایــن جشــنواره نیــز موفقیــت هایــی 
را بدســت آورد. اســامی دانشــجویان 
ــوای  ــش محت ــر در بخ ــته تقدی شایس
ــد  ــان امی ــد از: آقای ــال عبارتن دیجت
ســبزی، ســعید ایرانــی، امیــر رهبــری 
ــای  ــتاد راهنم ــی اس ــا همراه ــه ب ک
طــرح، خانــم دکتــر مریــم حســینی، 
ــود. در  ــب نم ــت را کس ــن موفقی ای
ــنواره  ــن دوره از جش ــن، در ای ضم
حرکــت کــه بصــورت بیــن المللــی 
برگــزار گردیــد انجمــن هــای علمی 
و دانشــجویی دانشــگاه بــا 11 عنــوان 

اثــر در حــوزه هــای مختلف شــرکت 
داشــته و از تاریــخ 4 لغایــت 7 آذر در 
ــم،  ــنواره یازده ــی جش ــش نمایش بخ
ــد  ــان امی ــر از دانشــجویان  آقای 2 نف
ــور  ــلیم زاده حض ــدی س ــبزی مه س
ــتند . ــینی داش ــل تحس ــته و قای شایس
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آئین	تجلیل	از	پژوهشگران	و	فناوران	برگزیده	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان
ــل  ــش و تجلی ــه پژوه ــت هفت ــن گرامیداش آئی

ــگاه  ــده دانش ــاوران برگزی ــگران و فن از پژوهش

بــا اســتقبال اســاتید و دانشــجویان و بــا حضــور 

ــالن  ــاوری در س ــور ی ــخنرانی استادپروفس و س

ابــن ســینای ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

ــی آذربایجــان در ایــن مراســم طــی   رئیــس دانشــگاه شــهید مدن
ســخنانی  بــا تبریــک هفتــه پژوهــش و فنــاوری و تقدیــر از همــت 
و تــاش اســاتید و دانشــجویان پژوهشــگر بــه جهــت ایفــای نقــش 
مثبــت و ســازنده آنهــا در ارتقــای دانشــگاه، گفت: خــدای بزرگ 
را شــاکریم کــه بــر اســاس اعــام پایــگاه هــای بیــن المللــی رتبــه 
بنــدی دانشــگاهها ماننــد Times و ISC  و بموجــب تــاش وافر 
دانشــگاهیان ارجمنــد، ایــن دانشــگاه در ســطح ملــی و بیــن المللــی 
از جایــگاه و رتبــه علمــی نســبتا رضایــت بخشــی برخوردار اســت.

ــاالی  ــیل ب ــود پتانس ــه وج ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ــن ول ــر حس دکت
ــزوم گســترش تعامــات  اســاتید و دانشــجویان ایــن دانشــگاه، برل
تاکیــد  کشــور  از  خــارج  دانشــگاههای  بــا  اســاتید  شایســته 
کــرد و گفــت: ارتباطــات و روابــط بیــن المللــی مــی توانــد 
ــل  ــترک و ح ــای مش ــه ه ــان نام ــی و پای ــای پژوهش ــرح ه ــه ط ب
ــاره ای از مشــکات کشــور و ایــن منطقــه منجرشــود. اساســی پ

 ولــی زاده در ادامــه بــا اشــاره بــه عملیاتــی شــدن موفــق تفاهمنامــه 
ــازاوای ژاپــن و آلدومــوروی  ــا دانشــگاههای کان هــای دانشــگاه ب
ایتالیــا گفــت: توســعه ارتبــاط بیــن المللی دانشــگاه عاوه بــر اینکه 
ــد  ــی توان ــد، م ــی نمای ــک م ــکات کم ــائل  و مش ــل مس ــه ح ب

مــاک و  ســنجه خوبــی بــرای ارتقــاء رتبــه دانشــگاه نیــز باشــد.

و  ایــران  در  دانشــگاهی  هــای  پژوهــش  دهــی  جهــت  لــزوم 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، مــورد تاکیــد رئیــس دانشــگاه 
ــا  ــش ه ــد پژوه ــا بای ــرد:  م ــار ک ــتا اظه ــن راس ــود، وی در ای ب
را در جهــت حــل مســائل و حــوزه هــای مختلــف اجتماعــی 
پژوهشــهای  نقــش  از  اینکــه  ضمــن  ببریــم؛  پیــش  جامعــه  و 
ــاش  ــا کار و ت ــد ب ــگاهها بای ــیم. دانش ــل نباش ــز غاف ــادی نی بنی
خودشــان اعتمــاد بخــش جامعــه و صنعــت را جلــب نماینــد.

پروفســور یــاوری، اســتاد برجســته رشــته شــیمی دانشــگاه تربیــت 
مــدرس تهــران بــه ســخنرانی تحــت عنــوان ســیر تحــول آمــوزش 
ــود. ــراه ب ــار هم ــتقبال حض ــا اس ــه ب ــت ک ــران پرداخ ــی در ای عال

وی در بخشــی از ســخنان خــود بــه تشــریح انــواع ارتباطــات 
بیــن اســتاد و دانشــجو در نظــام آموزشــی نیــز اشــاره کــرد 
اخــاق  بــا  راهمــراه  آمــوزی«  »هــم  آموزشــی  سیســتم  و 
ارتقــاء  بــه  کمــک  و  همراهــی  مســاعدت،  و  پســندیده، 
ــر  ــی باالت ــب علم ــه مرات ــجو ب ــیدن دانش ــدف رس ــا ه ــجو ب دانش
نامیــد. آموزشــی  نظــام  هــای  روش  بهتریــن  از  را  اســتاد،  از 

گفتنــی اســت در ادامــه ایــن مراســم، ضمــن تجلیــل از 18 
از  آذربایجــان،  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  برگزیــده  پژوهشــگر 
پژوهشــگر جــوان، پژوهشــگران فعــال درحــوزه روابــط بیــن 
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــتانی از دانش ــده اس ــگر برگزی ــل، پژوهش المل
ــد. ــل آم ــل بعم ــگاه تجلی ــر دانش ــریه برت ــر نش ــان، و دبی آذربایج
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تجلیل	از	دو	عضو	هیات	علمی	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان	در	نوزدهمین	جشنواره	تجلیل	از	پژوهشگران	و	فناوران	استان	آذربایجان	شرقی

و  پژوهشــگران  از  تجلیــل  جشــنواره  نوزدهمیــن 

فنــاوران اســتان آذربایجــان شــرقی در روز چهارشــنبه 

ــتاندار  ــدی اس ــر پورمحم ــور دکت ــا حض ــاه ب 28 آذرم

آذربایجــان شــرقی، روســای دانشــگاهها و دســتگاههای 

اجرایــی اســتان، در دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.

فنــاوران مراکــز پژوهشــی,  از پژوهشــگران و  ایــن مراســم  در 

دانشــگاهها و دســتگاههای اجرایــی اســتان آذربایجــان شــرقی 

در گــروه هــای عمــده علــوم پایــه, فنــی و مهندســی, علــوم 

ــر  ــه ب ــکی ک ــوم پزش ــکی, عل ــاورزی, دامپزش ــر, کش ــانی, هن انس

اســاس اییــن نامــه انتخــاب پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده 

فعالیــت  بــه  توجــه  بــا  و  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم  وزارت 

هــای پژوهشــی و فنــاوری 5 ســال اخیــر, بعنــوان پژوهشــگران 

هــای  ازگــروه  یــک  هــر  در  اســتانی  برگزیــده  فنــاوران  و 

عمــده اموزشــی انتخــاب شــده بودنــد تجلیــل بــه عمــل امــد.

در ایــن جشــنواره از دکتــر محمدرضــا بنائــی اســتاد گــروه مهندســی 

بــرق دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه جهــت انتخــاب بعنــوان 

پژوهشــگر برگزیــده اســتان در گــروه عمــده فنــی و مهندســی و از  

ــاوری  ــی فن ــروه مهندس ــتادیار گ ــرج زاده اس ــر ف ــر ناص ــای دکت آق

ــد. ــل ش ــتان تجلی ــده اس ــاور برگزی ــوان فن ــگاه بعن ــات دانش اطاع
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مراسم	بزرگداشت	روز	دانشجو	با	حضور	پرشور	دانشجویان
بــه  17آذر،  شــنبه  روز  در  دانشــجو  روز  بزرگداشــت  مراســم 
حضــور  و  اســتقبال  بــا  و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت  همــت 
شــد. برگــزار  شــهریار  اســتاد  ســالن  در   دانشــجویان  پرشــور 

ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده، رئی ــن ول ــر حس دکت
ــای  ــت ه ــه فعالی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم، ب ــن مراس ــخنانی در ای ــی س ط
ــت  ــت: فعالی ــت، گف ــگاه اس ــی دانش ــد و پویای ــث رش ــجویی باع دانش
هــای دانشــجویی در قالــب تشــکل هــا، انجمــن هــای علمــی و فرهنگــی 
درتوســعه علمــی و ارتقــای جایــگاه دانشــگاه نقــش اساســی دارد.

ــگاه و  ــی دانش ــی از ارکان اصل ــجو یک ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــم و دان ــل عل ــا تحصی ــت: همان ــت، گف ــور اس ــی کش ــه علم جامع
اســت،  دانشــجویان  اولیــه  وظایــف  از  تخصصــی  آمــوزی  علــم  و 
توســعه مرزهــای دانــش، تحقیــق، فــن آفرینــی و کارآفرینــی در 
ــجویان  ــه دانش ــد ک ــمار میرون ــری بش ــای موث ــت ه ــا؛ ازفعالی ــگاه ه دانش
بــا  کــه  مــا خوشــحالیم  و  دهنــد  انجــام  اســاتید  کنــار  در  بایــد 
توجــه بــه اعــام موسســات بیــن المللــی، دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــت. ــوده اس ــب نم ــوص کس ــن خص ــی را در ای ــه خوب ــان رتب آذربایج

ــاز و  ــق ب ــد اف ــجو بای ــت: دانش ــجویان گف ــه دانش ــاب ب ــی زاده خط ول
ــه را  ــف جامع ــای مختل ــه ه ــای عرص ــد و رویداده ــته باش ــی داش بزرگ
ــه  ــائل چ ــه مس ــرا هم ــد زی ــری نمای ــئوالنه پیگی ــر و مس ــور موث ــه ط ب
در دانشــگاه هــا و چــه در جامعــه، از طریــق راهکارهــای علمــی 
ــد  ــا بای ــت و م ــه اس ــر و اندیش ــز تفک ــگاه مرک ــد. دانش ــل میباش ــل ح قاب
ــا  ــی، و ب ــده و هــم افزای ــه آین ــد ب ــا امی ــه اهدافمــان ب ــرای رســیدن ب ب
ــم. ــکات گام برداری ــائل و مش ــل مس ــرای ح ــر، ب ــه تمامت ــدرت هرچ ق

دکتــر ولــی زاده با تاکیــد بر ضــرورت اســتمرار فعالیت جنبش دانشــجویی 
ــی  ــای اساس ــعار ه ــامی، از ش ــوری اس ــتقال، آزادی و جمه ــت: اس گف
دوران انقــاب اســامی بــود، همچنیــن برقــراری عدالــت اجتماعــی، رفع 
فســاد، شایســته ســاالری و فقرزدایــی، مــواردی بودنــد کــه مــردم بدنبــال 
تحقــق آنهــا، انقــاب کردنــد. درزمــان کنونــی کــه بــه جامعــه خــود نگاه 
مــی کنیــم مــی بینیــم کــه بــا آرمــان هــا و اهــداف خــود فاصلــه داریــم، 
لــذا جنبــش دانشــجویی تــا تحقــق کامــل عدالــت، همچنــان بایــد ادامــه 
داشــته باشــد و در ایــن خصــوص، دانشــگاه باید اســتقال خــودش را حفظ 
ــاح هــا و فشــار هــای گوناگــون  ــات و جن ــر جزیان نمــوده، و تحــت تاثی
قــرار نگیــرد زیــرا دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی بایــد بــه جامعــه جهــت 
ــا همدلــی و هــم اندیشــی، صبــر و حوصلــه،  بدهــد و میتــوان همــواره ب
اخــاق مــداری و تمکیــن از قوانیــن و تحمــل مخالــف، ضمــن آگاهــی 
ــای  ــه ه ــبرد برنام ــا پیش ــت، و ب ــه ماس ــده هم ــر عه ــه ب ــی ک ــه وظایف ب

مختلــف علمــی و فرهنگــی، جامعــه خــود را بنحــو مطلوبــی اداره نمائیــم.

دکتــر فــرج محمد قلیــزاده، عضو شــورای اســامی کانشــهر تبریــز و عضو 
ــوان ســخنران  ــز بعن ــی آذربایجــان نی ــات علمــی دانشــگاه شــهید مدن هی
ویــژه ایــن مراســم، طی ســخنانی با اشــاره بر گذشــت بیــش از 65 ســال از 
شــروع جنبــش دانشــجویی کــه همــواره در تــاش بــرای اصــاح وضعیت 
موجــود جامعــه فعــال بــوده اســت، گفــت: قشــر دانشــجو و دانشــگاهی، 
ــوده کــه: چــه بایــد کــرد؟ ــه ایــن ســئوال ب همــواره در صــدد پاســخ ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه درایــران طی صد ســال گذشــته شــاهد ســرنگونی 
2 نظــام حکومتــی بودیــم، بــا ارائــه تحلیلــی از وضعیــت اجتماعــی جامعــه 
و جنبــش دانشــجویی گفــت: وقــت ان رســیده اســت کــه بجــای تغییــر 
نظــام هــا، کاری کنیــم کــه در انســانها تغییــری عمیــق ایجــاد شــود. وی به  
نقــش مهــم و حســاس جنبــش دانشــجویی در گســترش عقانیــت، گفتگــو، 
ــود. ــد نم ــه تاکی ــاح جامع ــای الزم دراص ــارت ه ــب مه ــوزش و کس آم

قلیــزاده بــا ذکــر آمــاری از تیــراژ کتــاب و آمارهــای بیــن المللــی در این 
خصــوص، بــه مقایســه آن بــا آمــار موجــود در کشــور پرداخــت و گفــت: 
ــرای خشــونت باشــد.بایدخودمان را  ــزاری ب جنبــش دانشــجویی نبایــد اب
نقــد کنیــم و بــه انتقــاد دیگــران گــوش دهیــم، از 16 آذر درس بگیریــم و 
اگــر قــرار اســت راه قهرمانــان گذشــته خــود و انســان هــای تربیــت یافتــه 
و آگاه را ادامــه بدهیــم، الزمــه آن، مطالعــه، یادگیــری، آمــوزش دیــدن و 
آمــوزش دادن اســت، غیــر از ایــن، راهمــان بــه ناکجاآبــاد خواهــد بــود.

آن  امیــد  ملتــی  هــر  ســرمایه  بزرگتریــن  گفــت:  پایــان  در  وی 
ــت  ــن مل ــی ای ــمنان خارج ــا دش ــا ب ــی ه ــفانه بعض ــت؛ متاس ــت اس مل
همدســت شــده انــد تــا امیــد ایــن ملــت را ناامیــد ســازند، اگــر 
ــم داد. ــت خواهی ــان را از دس ــه چیزم ــویم هم ــد ش ــا امی ــوس و ن مای

تشــکلهای  بیانیــه  قرائــت  مراســم، ضمــن  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
دانشــجویی و شــورای صنفــی دانشــجویان، و اجــرای برنامــه هــای 
ــن  ــیقی و همچنی ــر و موس ــای تئات ــت کانونه ــه هم ــی ب ــوع فرهنگ متن
ــی و دارای  ــی، پژوهش ــه فرهنگ ــجویان نمون ــوری، از دانش ــابقه حض مس
ــاز کنکــور کارشناســی و کارشناســی  ــه هــای ممت ــه هــای ملــی و رتب رتب
آمــد. بعمــل  تجلیــل  نیــز  ومختــرع  نخبــه  دانشــجویان  و  ارشــد 
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	سخنرانی	علمی	استاد	برجسته	ریاضی،	پروفسور	مگردیچ	تومانیان

مسابقات	فوتسال	درون	دانشگاهی	،	دانشگاه	شهید	مدنی	آذربایجان	با	قهرمانی	تیم	تایماز

ســخنرانی علمــی اســتاد برجســته ریاضــی، 
پروفســورمگردیچ تومانیــان، رئیــس شــاخه 
ــه  ــران ب ــوم ای ــتان عل ــی فرهنگس ریاض
مناســبت دهــه ریاضیــات و هفتــه پژوهــش 
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

بــا اســتقبال اســاتید و دانشــجویان ریاضــی دانشــگاه در ســالن 
ابن ســینای دانشــکده علــوم پایــه، پروفســورمگردیچ تومانیان، 
رئیــس شــاخه ریاضــی فرهنگســتان علــوم ایــران بــه مناســبت 
دهــه ریاضیــات و هفتــه پژوهــش، بــه دعــوت گــروه ریاضــی 
دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در 
ــون  ــود را پیرام ــی خ ــخنرانی علم ــنبه 13 آذر س ــه ش روز س
چالــش هــای پیــش روی پژوهــش در ریاضیــات ارائــه نمــود .

ــن  ــابقات فوتســال بی ــه مس ــی و اختتامی ــابقه نهائ مس
دانشــکده ای در روز یکشــنبه 11 آذر ســاعت در 
ســالن ورزشــی شــماره یــک دانشــگاه برگــزار شــد.

در روز آخــر و در بــازی رده بنــدی، تیم هــای« مدنــی تراختــوری« و ا«ولــدوزالر« 
ــر 4  ــه 6 ب ــا نتیج ــوری ب ــی تراخت ــم مدن ــان، تی ــه در پای ــد ک ــم رفتن ــاف ه ــه مص ب
بــر تیــم اولــدوزالر غلبــه کــرده و بــه مقــام ســوم مســابقات دســت یافــت.

همچنیــن در بــازی فینــال، دو تیــم ارشــد عمــران و تایمــاز در وقــت 
پنالتــی،  ضربــات  در  تایمــاز  تیــم  نهایتــاً  کــه  رســیدند  تســاوی  بــه  قانونــی 
 5 بــر   6 مجمــوع  نتیجــه  بــا  را   ) عمــران  ارشــد   ( خــود  حریــف سرســخت 
ــد. ــان ش ــب قهرم ــران نای ــد عم ــید و ارش ــی رس ــام قهرمان ــه مق ــت داد و ب شکس

محــراب  را  مســابقات  گل  آقــای  عنــوان  حاکیســت،  گــزارش  ایــن 
داد.  اختصــاص  خــود  بــه  اولــدوزالر  تیــم  از  زده  گل   9 بــا  عیــدی 
انتخــاب شــد. تیــم اخــاق مســابقات  بــه عنــوان  اولــدوزالر  تیــم  همچنیــن 

)معــاون  احمدآبــادی  دکتــر  حضــور  بــا  مراســمی  طــی  و  پایــان،  در 
دکتــر  دانشــجویان(،  امــور  )مدیــرکل  فــاح  دکتــر  دانشــگاه(،  دانشــجویی 
علــوم  گــروه  )مدیــر  فرجــی  دکتــر  فنــی(،  دانشــکده  )رئیــس  هاشــمی 
گــروه  آوران،  مقــام  از  بدنــی(،  تربیــت  )مدیــر  بشــیری  دکتــر  و  ورزشــی( 
شــد. تجلیــل  مســابقات  انتظامــات  و  پزشــکی  اجرایــی،  کادر  داوری، 
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عرض تسلیت به همکاران محترمی که در طول ماه های گذشته 
در غم از دست دادن عزیزی از خانواده خود سوگوار بوده اند

  آقای دکتر سجاد نجفی       آقای عسگر عبادی        آقای صابر عبادی     

   آقای حسن غفاری      آقای جعفر غفاری      آقای دکتر مهدی دینی

     آقای مرتضی محمد زاده
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