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سخن سردبیر

همکاران عزیز سالم
بـا  و  حـال  و  باشـور  پرتـالش،  یکسـال 
گذراندیـم. را  هـا  بلنـدی  و  هـا  پسـتی 

 سـال 96 بـرای مردم عزیز ایـران با تلخی 
و شـیرینی هـای خـود گذشـت، و اینک 
در آسـتانه سـال 1397 هسـتیم، از خدای 
بـزرگ و سـبحان طلـب مـی کنیـم سـال 
جدیـد را بـرای همـه هموطنانمـان سـالی 
پـر از خیـر و برکـت و نشـاط و شـادی 

ا... انشـا  بگرداند 
خصوصـا  پرافتخـار،  دانشـگاهیان  بـرای 
دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان سـال 
آرزومندیـم،  را  پرامیـدی  و  موفـق 
اخبـار  کننـده  منعکـس  امیدواریـم 
موفقیـت هـای شـما عزیزان باشـیم. شـما 

هسـتید. هـا  بهتریـن  الیـق 
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روابط عمومی دانشگاه به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر برخی مسائل و آشنایی بیشتر با رویکردها، فعالیتهای انجام شده و برنامه ها از زبان 
مدیریت محترم دانشگاه، مصاحبه ا ی صریح و بی پرده با دکترحسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام داده است که 

به صورت مشروح از نظر شما دانشگاهیان عزیز می گذرد.

آقای دکتر ولی زاده؛ ضمن تشکر از شما بخاطر شرکت در این مصاحبه متفاوت ،  بعنوان اولین سئوال : لطفا با اشاره مختصری به سوابق 
مدیریتی خود بفرمایید که دقیقا کی و با چه وضعیتی ازنظر تعداد دانشجو، تعداد عضو هیات علمی و ... مسئولیت را تحویل گرفتید؟

به نام و یاد خدا وبا سالم و تشکر از جنابعالی به خاطر همه زحماتتان در بخش روابط عمومی دانشگاه، بنده در همان سال های اول استخدام یعنی در مهرماه سال 
1383 به ریاست دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شدم و تا آذرماه سال 1387 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در این مسئولیت 

فعالیت داشتم. بعد از پایان مدیریت در دانشگاه آزاد اسالمی، به مدت نزدیک دو سال به عنوان مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه انجام وظیفه نمودم. در حین مدیریت 
پژوهشی، ریاست دانشکده علوم پایه پیشنهاد گردید که بعد از شش ماه فعالیت در این مسئولیت، معاونت اداری مالی دانشگاه به اینجانب محول شد.

در آبان ماه سال 1392 مسئولیت فعلی برای من پیشنهاد گردید که بعد از طی فرآیندی نهایتا در اوایل سال 1393 با نظرسنجی از اعضای محترم هیات علمی به این 
مسئولیت منصوب شدم. در همین سال تعداد کل دانشجویان دانشگاه اعم از کارشناسی، ارشد و دکتری به صورت روزانه و نوبت دوم در حدود 6650 نفربود. تعداد 

227نفر عضو هیات علمی و 214 نفر کارمند مشغول فعالیت بودند.

   بفرمائید که نوع نگرش و معیارهای شما در انتخاب مدیران دانشگاه در سطوح مختلف چه بوده است و چه اندازه از مدیران با سابقه 
دانشگاه و مشورت های آنها در مدیریت دانشگاه استفاده کرده اید؟

به اعتقاد من معاونین دانشگاه که مستقیما با نظر رئیس دانشگاه تعیین می شوند، باید افرادی علمی، توانمند، مقبول بدنه دانشگاه و قانونمند واخالق مدارو در عین حال 
مستقل و شفاف  وصریح باشند و بتوانند نظر خود را در زمینه های مختلف به راحتی مطرح نمایند. البته سابقه مدیریتی هم از شروط و ملزومات برای فردی است که 

به عنوان معاون دانشگاه انتخاب می شود و بنده در انتخاب معاونین این شرایط را لحاظ کرده ام و همه معاونین فعلی دانشگاه سابقه مدیریتی در سطوح مختلف از 
جمله ریاست دانشکده و حتی معاونت دانشگاه را داشته اند. سایر مدیران حوزه ها با نظر شخص معاونین و البته با مشورت با بنده  وشاید با دیگر همکاران )با تشخیص 

خود معاونین( تعیین گردیده اند. مدیران گروه های آموزشی و روسای دانشکده ها تا جایی که مقدور بوده است، از طریق انتخابات تعیین گردیده اند.
نکته مهمی که وجود دارد اینکه از همه ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه با ویژگی های ذکر شده فارغ از گروه، دانشکده و جناح و دیدگاه سیاسی در مدیریت های 

دانشگاه دعوت به همکاری شده است و در حال فعالیت هستند. بدیهی است دانشگاه با 270 نفر عضو هیات علمی افراد توانمند و شایسته مدیریت ییشتری دارد ولی با 
تعداد پستهای مدیریتی محدود امکان استفاده و همکاری مستقیم از همه آنها مقدور نبوده است ولی مطمئنا این همکاران محترم و به ویژه مدیران با سابقه در صورت 

تمایل خود، از طریق طرح نظرات و پیشنهدات در گروه ها و شورا های دانشکده و دانشگاه، مدیریت دانشگاه را از توانمندی های خود بهره مند کرده اند. و البته 
چرخش و گردش افراد در پستهای مدیریتی و استفاده از نیروهای جوان و پر انرژی تر که مورد تاکید مسئولین محترم نیز بوده، در انتصابات دانشگاه لحاظ شده است.

 

گفتگوی صریح و صمیمی روابط عمومی با رئیس دانشگاه
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  آقای دکتر ، به یک سوال دیگر میپردازم ، روند جذب هیات علمی، رویکرد هیات اجرائی جذب در گزینش، جذب و تبدیل وضعیت 
اساتید در طول مدت مدیریت جنابعالی چگونه بوده است؟

ببینیــد آرامــش و امنیــت خاطراســاتید دانشــگاه در ارتقــای دانشــگاه نقــش اساســی دارد. بــا ایــن بــاور تــالش بــر ایــن بــوده اســت کــه امــورات مهــم مربــوط 
ــال علمــی،  ــرد کام ــی گی ــی جــذب صــورت م ــات اجرائ ــا کــه در هی ــت آنه ــل وضعی ــد و تبدی ــل جــذب، تمدی ــات علمــی از قبی ــرم هی ــه اعضــای محت ب
منصفانــه و بــه دور از هرگونــه غــرض ورزی و اعمــال نظرهــای شــخصی انجــام گیــرد. لــذا اســاتید عالــم و منصــف و خوشــنام بــرای عضویــت در هیــات 
ــا نظــر اعضــای هیــات اجرائــی انتخــاب شــده  ــز ب ــد. اعضــای کارگــروه هــای علمــی نی اجرائــی جــذب و کارگــروه صالحیــت عمومــی معرفــی شــده ان

ــت مقــررات و  ــدی و رعای ــوده اســت کــه قانونمن ــن ب ــد. در کل هــدف ای دســتورالعمل هــای مربوطــه و نــگاه و رویــه یکســان بــرای همــه همــکاران ان
ــه هیــات علمــی در دانشــگاه ایجــاد شــود.بــا رویکــرد اصالحــی و مســاعدت، فضایــی آرام و بــدون اســترس در  هیــات اجرائــی جــذب و بدن

   در خصوص تاسیس و راه اندازی رشته های جدید چه کارهایی صورت گرفته یا انجام خواهد شد؟ ظاهرا دانشگاه با آغاز 
مدیریت شما دانشجوی نوبت دوم نمی پذیرد، می شه در مورد علت آن توضیح بفرمایید؟

 »ارتقای کیفیت آموزشی«با تاسیس و تقویت رشته های بین رشته ای و مورد نیازجامعه، توسعه رشته های جذاب و پرکاربرد در تحصیالت تکمیلی، 
حذف پذیرش دانشجوی نوبت دوم، توانمندسازی اساتید و محدودیت در تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای هر عضو هیات علمی )با نگاه 

کارشناسی( مورد توجه و از اقدامات سالهای گذشته در دانشگاه بوده است. در طول این مدت و در چارچوب سیاستهای کالن و درست وزارت علوم 
مبنی بر محدود کردن توسعه کمی و تمرکز بر ارتقای کیفیت، رشته هایی عمدتا در سطح کارشناسی ارشد و دکتری تاسیس شده اند. رشته هایی 

مانند : دکتری بیوتکنولوژی،مهندسی عمران، سازه های هیدرولیک ارشد،دکتری مکانیک،کارشناسی ارشدفلسفه دین،دکترای ادبیات عرب،شیمی 
کاربردی،فیتوشیمی و....  چنانچه عرض شد از مهر ماه سال 93 با بررسی کارشناسی و طرح و تصویب شوری دانشگاه، و در راستای »ارتقای کیفیت 

آموزشی« ، پذیرش دانشجوی شبانه انجام نمی گیرد. البته باید عرض کنم که بررسی کارشناسی در دانشگاه نشان می داد که از منظر مالی نیز با شهریه های 
فعلی پذیرش دانشجوی شبانه مقرون به صرفه نمی باشد.

   آقای دکتر اخیرا صحبتهایی در مورد افت سطح دانشگاه مطرح شده 
است، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در حال حاضر دارای چه جایگاهی 

در بین دانشگاه های کشور است؟ ما چرا باید در سطح 3 باشیم ؟
توجه کنید ، سطح بندی یک پدیده جدیدی است که برای اولین بار در کشور صورت 
گرفته است. معیار و شاخص های کمی از قبیل تعداد دانشجویان، تعداد اساتید، فضای 

فیزیکی، تعداد رشته ها و دانشکده ها و ... در این خصوص مورد نظر بوده است. دانشگاه 
ما نیز در کنار نزدیک 50 دانشگاه دیگر که تعداد زیادی از آنها دانشگاه مادر استان های 

مربوطه بوده و تعداد دانشجو و استاد خیلی بیشتری از دانشگاه ما دارند، در سطح 3 قرار 
گرفته است و این موضوع هیچ ارتباطی با رتبه بندی دانشگاهها ندارد. بنابراین اصال سطح 
بندی قبال نبوده است که افتی هم وجود داشته باشد. ولی جایگاه دانشگاه ما و رتبه ما در 
بین دانشگاههای کشور طبق آخرین رنکینگ  ISC رتبه 25 می باشد که رضایت بخش 

می باشد. البته با توجه به توانمندی اساتید و دانشجویان ما رتبه های بهتر ازاین قابل حصول 
است. با اصالح بودجه دانشگاه که در سال جاری اتفاق افتاده است و انشااهلل با حمایتهای بیشتر از پژوهش و تقویت بستر ایجاد شده برای تحقیقات و البته 

با تالش مضاعف اساتید محترم و دانشجویان عزیز شاهد رتبه های بهتر در سالهای آتی خواهیم بود.

 چه برنامه ای درخصوص ایجاد قطبهای علمی در دانشگاه دارید؟ آیا اقدام خاصی در اینباره صورت گرفته است؟
طبق سیاست گزاری ها و دستورالعمل ابالغی وزارتی، اقداماتی با همکاری و پیشنهاد برخی گروه های آموزشی و معاونت محترم پژوهشی برای ایجاد 

قطبهای علمی انجام گرفته و برای تصمیم گیری نهایی به وزارت متبوع ارسال گردیده است که انشااهلل در آینده نزدیک شاهد معرفی برخی از این رشته 
ها و تخصص ها به عنوان قطب علمی خواهیم بود. بخشی از دالیل تاخیر در این امر به زمان الزم برای تدوین و ابالغ دستورالعمل و همچنین بررسی 

کارشناسی در وزارت مربوط می باشد.

   در صورت امکان در مورد نحوه تعیین اعضای هیات ممیزه و چگونگی تشکیل جلسات و بررسی پرونده ها نیزتوضیحاتی 
بفرمایید.

بله برخالف دوره های قبلی که اعضای هیات ممیزه طبق دستورالعمل های مربوطه با معرفی رئیس دانشگاه و حکم مقام عالی وزارت منصوب می شدند، 
تعیین اعضای هیات ممیزه فعلی طبق شیوه نامه ابالغی و از طریق انتخابات توسط اساتید دانشکده ها صورت گرفته است. هر چند در خصوص انتخاباتی 

بودن تعیین اعضا هم بحث هایی وجود دارد که مجال صحبت در این خصوص نیست. پرونده متقاضیان نیز در کمیته های منتخب و کمسیونهای تخصصی 
)که تعیین اعضای آنها نیز در شیوه نامه کامال شفاف آمده است( بررسی و برای تصمیم گیری نهایی به هیات ممیزه ارجاع می گردد.   
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رویکرد و برنامه جنابعالی به پژوهش چگونه بوده است؟ و آیا در این مدت از نتیجه اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح پژوهش دانشگاه رضایت دارید؟
چنانچه استحضار دارید فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه مرزهای دانش یکی از رسالتهای اساسی دانشگاههاست و ایجاد بستر مناسب از قبیل توانمندسازی اساتید و دانشجویان، تجهیز کارگاهها 

و آزمایشگاههای تحقیقاتی و فراهم نمودن فضاهای فیزیکی مناسب برای پژوهش و البته از همه مهمتر ایجاد محیطی آرام و امن به ویژه برای اساتید از شروط اساسی موفقیت در این زمینه می 
باشد. یکی از برنامه های ما تامین این امکانات و شرایط بوده است ورشد چند برابری اعتبار تعمیرات و تجهیزاتی دانشگاه در سال 94 نسبت به سالهای قبل ازآن و تاسیس و راه اندازی فازهای 

اول دانشکده های کشاورزی و فنی به این منظور صورت گرفت و باعث گشایش نسبی فضاهای آزمایشگاه ها تحقیقاتی و اتاق اساتید و همچنین خرید برخی تجهیزات پژوهشی گردید. از 
طرف دیگر رسالت مهم دیگر دانشگاه گره زدن فعالیتهای تحقیقاتی به نیازهای جامعه و صنعت می باشد، به این معنی که دانشگاه باید مرجع حل تمام مشکالت جامعه باشد. بنابراین تقویت 

ارتباط دانشگاه با جامعه و سوق دادن پژوهشگران به سمت تحقیقات کاربردی و در نتیجه تجاری سازی یافته های علمی و دانش بنیان نمودن  و مقاوم سازی اقتصاد از اهداف اساسی دیگری 
است که به جد پیگیر آن بوده ایم و خواهیم بود و نیاز به کار خیلی زیادی در این خصوص هست که همت همه به ویژه اساتید بزرگوار را می طلبد. برگزاری مستمر بازدیدهای علمی اساتید 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی از صنایع و سازمانهای دیگر استان، دعوت از مدیران، کارشناسان و صاحبان صنایع به دانشگاه و تشکیل جلسات متعدد در این خصوص با اساتید در دانشگاه، 

ایجاد کلینیک صنعت معدن و تجارت، تاسیس مراکز نوآوری و رشد و اسقرار شرکت های دانش بنیان و ... همه در راستای حرکت در مسیر به دانشگاه نسل سوم صورت گرفته است که البته 
هنوز در اول کار هستیم. دانشگاه ما به رسالت خود در توسعه مرزهای دانش به خوبی عمل می کند، هر چند که بازهم تالشهای زیادی هم از طرف مدیریت دانشگاه و هم از طرف اساتید ما و 

دانشجویان عزیز الزم هست که صورت بگیرد. خیلی مصمم هستیم که با برنامه ریزی های بهتر و دقیقتر کوتاه مدت در راستای عمل به برنامه راهبردی مصوب هیات امنای دانشگاه، که براساس 
برنامه های باال دستی به ویژه برنامه تقدیمی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس تدوین شده است، دانشگاه در آینده نزدیک در جایگاه خیلی بهتر و مطلوب تربه عنوان دانشگاه 

کارآفرین به خود خواهد گرفت.
 آقای دکتربرنامه شما برای جهت دهی فعالیت های پژوهشی در دانشگاه چه بوده است؟ آیا سیاستگزاری خاصی در این زمینه صورت گرفته است؟

واضح است که سیاستهای کلی پژوهشی همانهایی است که از وزارت علوم در قالب آیین نامه ها و دستورالعمل ها مثل آیین نامه ارتقا، ترفیع پایه و مشابه آن برای دانشگاهها ابالغ می گردد و 
این آیین نامه ها در جهت دهی فعالیتهای علمی اساتید مهم ترین نقش را ایفا می کنند. ولی در کنار آیین نامه های کلی ابالغی که عمدتا برای همه دانشگاهها مشابه هستند، هردانشگاهی بسته 
به ظرفیتها و ماموریتهایی که برای خود تعریف می کند، در تنظیم شیوه نامه های اجرایی در داخل دانشگاه سیاستهای جزئی می تواند اعمال نماید که اغلب نیاز به مصوبه هیات امنا دارند. در 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، چنین مواردی داشتیم که در آنها نگاه ما این بوده است که اساتید با برنامه تحقیقاتی مدون و هدفمند و نه پراکنده، در جهت برنامه های پژوهشی و ماموریت 

دانشگاه و در راستای برنامه راهبردی که خود اساتید به صورت غیر مستقیم در تنظیم آن نقش داشته اند، فعالیت تحقیقاتی داشته باشند.
   در مورد آزمایشگاه مرکزی و تجهیز آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی نیز توضیحاتی بفرمایید. آیا تجهیزات جدیدی در این مدت به این آزمایشگاهها اضافه 

شده است؟
ایجاد و تجهیز آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه یکی از تدابیر و سیاستهای خوب وزارتی برای تجمیع و استفاده بهینه از تجهیزات تحقیقاتی تخصصی و به ویژه خدماتی است که در سالهای 

گذشته اتخاذ گردید. اختصاص محلی به این منظور در دانشگاه و تعمیر و انتقال برخی دستگاه های خدماتی پژوهشی که متاسفانه در چندین سال گذشته با قیمتهای کالن خریداری شده و بال 
استفاده رها شده بودند، به این محل و خرید برخی تجهیزات جدید دیگر به این آزمایشگاه در این راستا انجام شده است. نگهداری و ارائه خدمات بهتر به داخل و خارج از دانشگاه یکی دیگر 

از مزایای وجود آزمایشگاه مرکزی است. از طرفی خیلی از آزمایشگاه ها و تجهیزات دیگردانشگاه ،به عنوان آزمایشگاه ها و تجهیزات اقماری با مدیریت مسئول محترم آزمایشگاه مرکزی 
تحت نظر به منظورنگهداری بهترو تعمیرات به موقع می باشند. الزم به ذکر است که انتقال تجهیزات و خرید دستگاه های جدید پژوهشی در شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی تصمیم 

گیری می شود که نظراساتید و گروه ها هم به صورت غیر مستقیم از طریق حضور روسای محترم دانشکده های مربوطه در این شورا لحاظ می گردد.
 آقای دکترشما همواره در سخنانتان از لزوم تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کار آفرین میگوئید،  دانشگاه های نسل سوم و چهارم به چه دانشگاههایی اطالق می 

شود؟ آیا اقدام خاصی در این زمینه در دانشگاه صورت گرفته است یاخواهد گرفت؟
دانشگاه باید بتواند از یافته های پژوهشی خود در جهت حل معضالت جامعه اعم از مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی استفاده نماید. یعنی در کنار تحقیقات بنیادی و توسعه مرزهای 

دانش که به جای خود خیلی ضروری است و نیاز به حمایت های بیشتر و تقویت دارد و بدون آنها امکان توسعه کامل فراهم نیست، باید موضوعات تحقیقاتی در دانشگاه با اعمال سیاستهایی که 
به بخشی از آنها در پاسخ به یکی ازسئواالت شما اشاره شد، به سمت تولید فناوری و تاسیس شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی و توانمند سازی اقتصاد هدایت شود. این می تواند ساده 

ترین تعریف برای دانشگاه نسل سوم باشد که در دانشگاه ما هم همانطور که اشاره شد ، در این خصوص اقدامات اولیه و اساسی صورت گرفته است که میتوان به ایجاد مرکز نوآوری و مرکز 
رشد و اقدامات دیگر اشاره نمود. همچنین دانشگاه ما جزو معدود دانشگاههایی است که سند دانشگاه کارآفرین تدوین و به وزارت ارسال نموده است.

راه اندازی دوره های مهارت افزایی برای دانشجویان ما و به ویژه ایجاد سامانه رصد شغلی برای فارغ التحصیالن از جمله امورات بسیارضروری است که در تعداد انگشت شماری از دانشگاهها 
اتفاق افتاده است و یکی از آنها دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است. این امر به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم میزان و زمینه های اشتغال و اندازه ارتباط تخصص دانشجویان به نوع حرفه ای 

که در آن مشغول هستند را به عنوان داده های با اهمیت در برنامه ریزی های آینده آموزشی و تحقیقاتی به عنوان دانشگاه نسل سوم لحاظ بکنیم.
یک قدم به جلوتر دانشگاه های نسل چهارم هستند که عالوه بر فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی و فن آفرینی و کارآفرینی در تعیین موقعیت و جایگاه مطلوب منطقه ای و جهانی کشور در آینده 

نقش ایفا می کنند. لذا برای توسعه و پیشرفت واقعی کشور باید مسئولین امر به دانشگاهها توجه ویژه و بیش از این  داشته باشند. 
 برای آخرین سوال در حوزه پژوهش، در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی منطقه ای و ملی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

بدون شک ارتباطات و تعامالت علمی بین محققین در داخل و با خارج بسیار ضروری است و باعث شتاب رشد و توسعه علمی می 
شود. این امر عالوه از اینکه از طریق نشر یافته های علمی صورت می گیرد، برگزاری همایش ها و تبادل اندیشه، فکر و تجربه به 

صورت چهره به چهره و ارائه سخنرانی ها، پوسترها و پرسش و پاسخ ها هم از راه های با اهمیت دیگر برای این منظور می باشد. با 
این نگاه، سمینارهای منطقه ای و ملی زیادی با موضوعات مختلف با کمک گروه ها و دانشکده ها و با حمایت معاون محترم پژوهشی 

دانشگاه برگزار می گردد. در همین هفته گذشته شما شاهد برگزاری 
ششمین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده بودید 

که به دلیل به روز بودن موضوع و کاربردی بودن آن از اهمیت ویژه ای 
برخورداربود و به همین دلیل مورد استقبال خوب اساتید، دانشجویان و 

صاحبان صنایع مرتبط قرار گرفته بود. امیدوارم بتوانیم در آینده نزدیک 
با پیگیری و تامین اعتبارات الزم محل مناسبی برای برگزاری همایشهای 
دانشگاه ایجاد بکنیم. روسای محترم دانشکده های ما باید طوری برنامه 

ریزی بکنند که هر کدام حداقل یک همایش ملی در سال برگزار نمایند و 
البته ما هم باید بستر  و حمایتهای الزم در این خصوص را فراهم بکنیم.
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جسارتا گاها مطرح می شود که رئیس دانشگاه از آشنایان خود  در طول مدیریت به دانشگاه جذب کرده است. اگر الزم می دانید دراین خصوص نیز بطور شفاف پاسخ دهید.

چه عرض کنم؟! تا جایی که من اطالع دارم حتی یک نفر از اقوام من در این دانشگاه اشتغال ندارند. البته همسر بنده عضو محترم هیات علمی و دانشیار گروه زیست شناسی این دانشگاه هستند که تقریبا با دو سه 
سال فاصله از بنده و درزمانی که من هنوز دانشجو بودم، به عنوان بورسیه این دانشگاه در آمده بودند.

 آقای دکتر آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باعث تحمیل بار مالی اضافی به دانشگاه میشود ؟

درطول سالهای گذشته از زمان تاسیس دانشگاه، از روی ناچاری بیش از 40 نفر به صورت نیروهای شرکت خدماتی برای پیشبرد امورات جاری دانشگاه به کارگیری شده اند. از طرفی طبق آیین نامه های ابالغی 
در سالهای اخیر به کارگیری نیروی انسانی شرکتی در بخشهای اداری منع قانونی دارد. لذا با توجه به نیاز دانشگاه و سوابق کاری زیادی این افراد در دانشگاه و در راستای ساماندهی نیروی انسانی، اقدام تدریجی 

به تبدیل وضعیت این افراد به قرارداد کارمعین با دانشگاه از طریق اخذ مجوز از هیات امنای دانشگاه نمودیم. البته میزان سابقه کار در دانشگاه، رضایت از عملکرد و نوع و سطح مدارک تحصیلی آنها و شرایط 
دیگری که در هیات امنا تعیین گردیده بود، در اولویت بندی برای این منظور مورد مالک قرار داده می شود. نه تنها بار مالی اضافی از این بابت به دانشگاه تحمیل نمی شود، بلکه آرامش خاطر بعد از تبدیل 
وضعیت، انگیزه زیاد، تقویت روحیه همکاری و مسئولیت پذیری آنها باعث افزایش کارآیی می شود. می توانم بگویم که یکی از کارهای خوب در زمینه نیروی انسانی و ساماندهی نیروی انسانی در بخش 

کارمندی همین مورد می باشد.

   لطفا بفرمائید که پیمانکاران طرف قرارداد دانشگاه چگونه انتخاب می شوند؟ گاها مطرح می شود که برخی پیمانکاران برای دو یا حتی سه سال در دانشگاه حضور دارند؟

کلیه پیمانکاران طرف قرارداد دانشگاه از قبیل پیمانکاران عمرانی، خدماتی و رفاهی، تاسیساتی و فضای سبز همه برابر آیین نامه مالی و معامالتی مصوب هیات امنا و با طی تشریفات و فرآیندهای قانونی الزم 
تعیین می شوند. حاال اگر در مورد خاصی با طی مراحل الزم مذکور پیمانکاری برای دو یا حتی سالهای بیشتری برنده مناقصه مربوطه بشود و البته دانشگاه هم از عملکرد او در سالهای قبل رضایت نسبی داشته 

باشد، ادامه همکاری منعی نخواهد داشت.

   مشکالت مالی و اقتصادی تقریبا جنبه عمومی دارد،  این مسئله تا چه اندازه دانشگاه ما را تحت الشعاع قرار داده است؟

عرض کنم در اینکه بنا به دالیل متعدد دانشگاه ما یکی از دانشگاههای مشکل داراز نظر اعتبارای و بودجه ای بود، شکی نیست. البته علت های مختلفی باعث بروز این مشکل شده بود که مسئولین وقت بودجه 
بهتر به این دالیل واقف هستند و اشاره به آنها در اینجا مشکلی را حل نخواهد کرد.

خوشبختانه به لطف خدای متعال و در سایه کمک همه همکاران محترم به ویژه در بخش برنامه و بودجه و پیگیری های مکرر این مشکل مرتفع گردیده است و از سال 96 بودجه دانشگاه اصالح شده است. به 
طوری که بخش قابل توجهی از بدهی به اساتید محترم تا این لحظه که من با شما مصاحبه می کنم پرداخت گردیده و تقریبا کلیه مطالبات آنها ازقبیل حق التدریس و مطالبات پژوهشی تا پایان سال جاری به طور 

کامل پرداخت خواهد شد. باز هم الزم می دانم از صبر، تحمل و حوصله همه همکاران عزیزم که در سالهای سخت همکاری کردند و همراه مدیریت دانشگاه بودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

 لطفا در خصوص وضعیت اعتبار دانشگاه توضیح بفرمایید؟

پاسخ این سئوال جنابعالی را در سواالت قبلی عرض کردم. باز هم تاکید می کنم که وضعیت فعلی اعتباری دانشگاه نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر شده است ولی با این حال هزینه ها باید به دقت مدیریت 
و اولویت بندی شود و هم اینکه صرفه جویی همواره باید مورد دقت و عمل همه ما در دانشگاه قرار گیرد و از هزینه های اضافی جلوگیری گردد. از طرف دیگر باید پیگیری های الزم در خصوص بودجه و 

اعتبارات دانشگاه به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

 شنیده ها حاکی از آن است که دانشگاه وام میلیاردی برای پرداخت بدهی های خود اخذ کرده است. ایا صحت دارد؟ لطفا در این خصوص نیز توضیح بفرمایید؟

نه، هنوز متاسفانه تا این لحظه موفق به اخذ این وام نشده ایم ولی به جد دنبال این موضوع هستیم. مجوز الزم از هیات امنا اخذ شده است و مراحل دیگر الزم در حال طی شدن است تا اینکه منبع مالی الزم به 
منظور تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاههای آموزشی و تحقیقاتی از طریق وام تامین گردد. البته با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و محدودیت منابع مالی برای طرح های 

عمرانی و برابر قانون، دانشگاهها می توانند برای منظور تکمیل طرح های تملک سرمایه ای از طریق وام بانکی اقدام نمایند.

   بحث محدودیت در افزایش حقوق اساتید به کجا رسید؟ و سوال دیگر اینکه حقوق و حق مدیریت مدیران دانشگاه از چه محلی پرداخت می شود؟

خوشبختانه چنانچه مستحضرید، با پیگیری ها و رایزنیهای فراوان از طرف دانشگاهها و وزارت علوم به ویژه از طرف شخص مقام عالی وزارت و البته همکاری نمایندگان محترم مجلس، مشکل محدودیت در 
افزایش حقوق اساتید مرتفع گردید که جای قدردانی فراوان دارد. حقوق مدیران دانشگاه مثل سایر اساتید پرداخت می شود 

و حق مدیریت آنها طبق اشل قانونی تعیین شده و ازمحل بند واو )مثل سایر دانشگاهها( پرداخت می شود.

   آقای دکتر در خصوص مسائل فرهنگی ، چگونگی تعیین سخنرانان به ویژه سخنرانان سیاسی برای 
مراسمات مختلف دانشگاه توضیح می دهید؟

اهمیت فعالیت های فرهنگی در دانشگاه کمتر از فعالیتهای علمی نیست. چنانچه می دانیم و قبال هم عرض کردم، نوع 
فعالیتهای علمی دانشگاه باید در ارتباط با مسائل جامعه و صنعت باشد و اهمیت ارتباط با جامعه در مورد فعالیتهای فرهنگی 

به مراتب بیشتر است. نخبگان فرهنگی هم یا در دانشگاهها هستند و یا فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند. لذا دانشگاه ها 
نقش بسیار موثری در تعیین و جهت دهی فرهنگ جامعه دارند.  دانشگاهها باید بتوانند این نقش خود را به خوبی ایفا کنند 

نه اینکه خود تحت تاثیر قرار گیرند. به این معنی که دانشگاه ها باید از منظر فرهنگی و اجتماعی بتوانند در تعیین جایگاه 
جامعه و کشور در آینده نقش بسیار موثری ایفا نمایند. همه اینها در صورتی به نحو مطلوب انجام پذیر خواهد بود که امکان 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مختلف در دانشگاه فراهم شود. ایجاد فضای راحت و باز به همراه احساس آرامش و امنیت 

برای فعالین فرهنگی از ملزومات و شروط اساسی برای این منظور می باشد. تمامی دانشجویان فارغ از عنوان تشکلی که در 
آن عضو هستند، به مانند برادران، خواهران و فرزندان ما هستند و باید با ایجاد و فراهم نمودن بستر مناسب و کمک به آنها، 
انگیزه فعالیتهای فرهنگی در آنها را تقویت بکنیم، نه اینکه خدای نکرده با نگاه بسته و ایجاد محدودیت باعث سرخوردگی 
و بی تفاوتی آنها بشویم. البته که دانشجویان و فعالین فرهنگی با هر سلیقه فکری هم باید آستانه تحمل برای شنیدن صدای 

مخالف خود را داشته باشند وبدانند که در چنین فضایی امکان رشد اندیشه فراهم می شود. باید قبول کنیم که فکر، اندیشه و نگاه انسانها به مسائل، اتفاقات و پدیده ها متفاوت است و به نظر بنده هیچ دو انسانی 
عین هم فکر نمی کنند و در حقیقت نوع تفکر و نگاه انسانها به مسائل مثل اثرات انگشت آنها می ماند.

برنامه های فرهنگی دانشگاه که اغلب با طرح و تصویب شوری فرهنگی دانشگاه انجام می گیرند، در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهنگ غنی اسالمی، ایرانی و انقالبی می باشد. و رئیس دانشگاه باید 
حامی و پشتیبان تمامی فعالین فرهنگی در دانشگاه باشد و همین رویه را در سالهای گذشته سعی کردیم دنبال بکنیم. البته در مواردی هم مورد انتقاد قرار گرفته ایم )از طرف جناح های فکری مختلف( که چرا 

فالن سخنران به اصطالح تند دعوت به سخنرانی شد که بخشی از آن هم ناشی از تحمل پایین در تحمل نظر مخالف مربوط می شود که اغلب در جامعه و دانشگاه های ما وجود دارد.

سخنرانان سیاسی و فرهنگی طیق آیین نامه های مربوطه اغلب با پیشنهاد دبیران محترم تشکل های دانشجویی و با بررسی و نظر هیات نظارت بر تشکل ها تعیین و در مورد امکان دعوت از آنها تصمیم گیری می 
شود. و همیشه سعی بر این بوده است که در تصمیم گیری های هیات نظارت تعلقات سیاسی و سلیقه ای دخیل نباشد.  

   بنابر ادعای خیلی از همکاران محترم دانشگاه و دانشجویان، فضای راحت و بازتری نسبت به طرح مسایل و انتقادات در دانشگاه فراهم است. چقدر همکاران محترم دانشگاه 
پیشنهادات و انتقادات خود را به جنابعالی مطرح می نمایند؟

همدلی، هم افزایی، دلسوزی برای دانشگاه، اولویت قراردادن منافع جمعی به منفعت فردی و مسئولیت پذیری کلیه اعضای دانشگاه مهمترین عوامل تعیین کننده برای موفقیت در ارتقای دانشگاه می باشد. هر 
چقدر ما بتوانیم این نگاه و فرهنگ را در دانشگاه نهادینه بکنیم توسعه دانشگاه شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. از طرفی اعتماد متقابل بین مسئولین با بدنه دانشگاه نیز شاخص بسیار مهمی است. تمام سعی 

من بر این بوده است که بتوانم این موارد مطرح شده و اعتماد متقابل را ایجاد و تقویت بکنم، ولی باید قیول کنیم که انجام آن برای دانشگاه به عنوان بخش و زیر مجموعه ای از جامعه ای که در آن زندگی می 
کنیم کار راحتی نیست. هر چند که موفقیت نسبی به اعتقاد من حاصل شده است. ولی در پاسخ به  سئوالی که جنابعالی مطرح کردید باید عرض کنم که در این مدت پیشنهادات نسبتا خوبی از نظر تعداد و هم 
کیفیت از طرف همکاران محترم دریافت شده است. ولی موارد بسیار متعددی هم بوده است که مسائل و انتقاداتی را از افراد و نهادهای دیگر حتی غیر از دانشگاه شنیده ام که حتی برای یک بار هم با شخص 

بنده مطرح نشده است. این موضوع به نظر من نیاز به کار بیشتر، آسیب شناسی و کار علمی دارد که می تواند موضوع بررسی علمی متخصصین مربوطه در دانشگاه ها قرار گیرد. 

  آقای دکتر ولی زاده ،ازشما بخاطر شرکت در این مصاحبه سپاسگزارم

- خیلی ممنون ، من هم از زحمات شما تقدیر و تشکر میکنم .
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  برگزاری مراسم تجلیل از همکاران و مهندسین امور فنی و دانشکده فنی و مهندسی

دکتر رحیم محمدرضائی رئیس مرکز نوآوری دانشگاه درباره برگزاری مرحله نهایی اولین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر )شتاب( دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان گفت : مرحله نهایی اولین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر )شتاب( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان روز سه شنبه 8 اسفندماه با 
حضور برگزیدگان مرحله اولیه جشنواره به منظور ایجاد روحیه نوآوری و خالقیت در بین دانشجویان، توسعه و جهت گیری پژوهش های دانشگاهی به سمت 

پژوهشهای کاربردی و تبدیل ایده های فناورانه به محصوالت دانش بنیان و قابل عرضه به بازار برگزار گردید.
رضایی در ادامه افزود  : هر یک از صاحبان ایده ها، طرح خود را در حضور هیات داوران ارائه نمودند و براساس نظرات داوران ایده های برتر دانشگاه انتخاب 

می شوند. برگزیدگان این جشنواره در مرکز نوآوری دانشگاه )واقع در ساختمان پردیس تبریز دانشگاه ( مستقر خواهند شد و از تسهیالت این مرکز جهت تجاری 
سازی ایده های خود بهره مند خواهند شد.

همزمان با هفته مهندس و با هدف تجلیل از تالشهای همکاران امورفنی و مهندسی  دانشگاه 
جلسه ای باحضور دکتررضوانی معاون اداری و مالی ، دکتر هاشمی رئیس دانشکد فنی و 

مهندسی  ، مهندس رشیدی مدیر دفتر فنی دانشگاه و کارشناسان آن حوزه در روز چهارشنبه
 9 اسفند ماه  برگزارشد .

در این جلسه دکتر رضوانی طی سخنانی از تالش مجدانه  مدیریت ، کارشناسان و همکاران
 اجرایی امور فنی دانشگاه تقدیر و تجلیل نموده و  روز و هفته مهندس را به کلیه مهندسین و 

کارشناسان دانشگاه تبریک گفت.وی در بخشی از سخنان خود ، خصوصیت بارز یک مهندس 
را پشتکار، ایثار، جدیت و صداقت در انجام و پیگیری کارها ،عنوان نمود و همکاران حوزه های

 فنی دانشگاه  را به تالش هر چه بیشتر در راستای تعالی اهداف دانشگاه توصیه کرد .

مرحله نهایی اولین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر )شتاب( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد .
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جشن میالد حضرت فاطمه زهرا )س ( و گرامیداشت روز زن در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.

میــالد  جشــن  (مراســم  ص  اکــرم)  نبــی  دخــت  ســعادت  بــا  میــالد  ســالروز  رســیدن  فــرا  بــا  همزمــان 
باشــکوه  حضــور  بــا  دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت  و  رضــوی  کانــون  همــت  بــه  کوثــر 
شــد برگــزار  فرهنگــی  متنــوع  هــای  برنامــه  اجــرای  بــا  مــاه  اســفند   ۱٤ دوشــنبه  روز  در  دانشــجویان 

ــرت  ــخصّیتی حض ــاد ش ــان ابع ــه بی ــخنانی ب ــی س ــی ط ــا برگ ــاج آق ــلمین ح ــالم و المس ــه االس ــم حج ــن مراس در ای
ــی  ــره قدس ــان جوه ــره ایش ــالم ، جوه ــی اس ــوی گرامم ــه آن بان ــت: در زیارتنام ــت و گف ــرا) س( پرداخ ــه زه فاطم
ــد. ــوده ان ــاره نم ــه اش ــن نکت ــه ای ــان ب ــز در آثارش ــّنت نی ــل س ــای اه ــی علم ــه حت ــت ک ــری اس ــن ام ــده و ای ــده ش نامی
اهــل  از  روایاتــی  در   مــی گویــد  امینــی  عالمــه  افــزود:  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  برگــی  آقــا  حــاج 
نــور  متعــال  خداونــد   : فرمودنــد  )ص(  پیامبــر  کــه  اســت  آمــده  )س(  فاطمــه  حضــرت  دربــاره  ســّنت 
بــود. نیافریــده  را  زمیــن  و  هــا  آســمان  هنــوز  کــه  زمــان  آن  آفریــد  خــودش  نــور  از  را  زهــرا  حضــرت 

وی افــزود : فاطمــه ام ابیهاســت ؛ ام یعنــی مــادر ، زیــرا مــادر ریشــه و پناهــگاه اســت در هــر ســن و ســالیّ ؛ مــادر برای انســان 
هماننــد پناهــگاه اســت.و اینجاســت کــه امــام خمینــی چــه زیبــا مــی فرمایــد کــه از دامــن زن مــرد بــه معــراج مــی رود.

بازدید کارگروه شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه از واحد تولیدی پتروپیرامون

کلینیــک  قالــب  در  آذربایجــان،  مدنــی   شــهید  دانشــگاه  شــیمی  مهندســی  و  شــیمی  کارگــروه  اعضــای 
شــهید  صنعتــی  شــهرک  در  واقــع  پتروپیرامــون  کارخانــه  از   ، اســفندماه   ۱2 در  تجــارت  و  صنعت،معــدن 
نمودنــد. بازدیــد  باشــد،  مــی  فعــال  پالســتیکی  هــای  کیســه  انــواع  تولیــد  و  طراحــی  حــوزه   در  کــه  ســلیمی 

دکتر اسدیان رییس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه درگفتگو با روابط عمومی گفت : در راستای جهت گیری های کارشناسی تر ارتباط دانشگاه با جامعه 
و صنعت، کارگروه های تخصصی در سطح دانشکده های مختلف تاسیس شده است. هدف از ایجاد این کارگروها، رویکردی علمی تر و مؤثر تر در مواجهه با 

مسائل و مشکالت جامعه و خصوصا بخش صنعت می باشد.

 وی در ادامه افزود :از جمله این کارگروه ها می توان به کارگروه های  آب و فاضالب، انرژی، برنامه ریزی آموزش کارکنان، فناوری اطالعات، مواد و متالوژی، 
شیمی و مهندسی شیمی، برق و الکترونیک، روابط بین الملل، کشاورزی، مکانیک و ماشین سازی ، عمران و محیط زیست اشاره نمود.

 دکتر اسدیان در باره پیشنهاد های ارائه شده به این واحد تولیدی نیز گفت : پیشنهادهای ارائه شده  عبارتند از :

1.  اصالح  مواد اولیه مورد استفاده شرکت )پی وی سی( به آنتی باکتریال زیست فعال

2.  تهیه پالستیک مخصوص بسته بندی میوه جهت افزایش ماندگاری باال با خاصیت زیست تخریب پذیری

3.  طرح کاهش ضایعات تولید کیسه های پالستیکی با استفاده از اصول پژوهشی و فنی تولید ناب و سیستم های مدیریت فناوری اطالعات

گفتنــی اســت : ایــن بازدیــد هــا در قالــب برنامــه 
بــا  ارتبــاط  و  کارآفرینــی  گــروه  راهبــردی 
ــورت دوره  ــه ص ــگاه  ب ــت دانش ــه و صنع جامع
ای در قالــب کارگــروه هــای دانشــگاه پیــش 
ــت. ــد یاف ــداوم خواه ــز ت ــال 97 نی ــی و در س بین
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هــای  انــرژی  روزه  دو  کنفرانــس 
پراکنــده  تولیــد  و  تجدیدپذیــر 
ــتانی  ــئوالن اس ــور مس ــا حض ــران ب ای
دانشــگاه  همــت  بــه  کشــوری  و 
ــز  ــان در تبری ــی آذربایج ــهید مدن ش

برگزارشــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه 
بــه  و  آذربایجــان،  مدنــی  شــهید 
نقــل از خبرگــزاری ایســنا، منطقــه 
آذربایجــان شــرقی، رئیــس دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان در ششــمین 
کنفرانــس انــرژی هــای تجدیــد پذیــر 
و تولیــد پراکنــده ایــران، بــا بیــان 
این کــه ســرمایه هــای ملــی ارزشــمند 
هــدر  فروشــی  ارزان  بــا  را  خــود 
ــت از  ــا حمای ــار کــرد: ب ــم، اظه ندهی
ســرمایه گــذاران و فراهــم نمــودن 
بســتر و سیاســت گــذاری هــای کالن 
در زمینــه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر 
و ارائــه تســهیالت از اصــول کلــی 
ــد  ــای تجدی ــرژی ه ــردن ان ــاده ک پی

ــت. ــر اس پذی
حســن ولــی زاده بــا بیــان این کــه 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
ــم و  ــژه عل ــه وی ــرژی منطق ــون ان کان
فنــاوری ربــع رشــیدی اســت، گفــت: 
حضــور شــرکت هــا در ایــن همایــش 
ــا دانشــگاه  نقــش  ــا ب ــاط آن ه و ارتب
ســازنده ای در توســعه همــه جانبــه 

ــرژی دارد.  ــوزه ان ــه در ح جامع
ــانی  ــروی انس ــیل نی ــزود: پتانس وی اف
جــزو مــوارد مهــم در ایــن زمینــه 
نیــز  ســویی  از  و  رود  مــی  بشــمار 
ــه ســوخت هــای  ــع نســبت ب ایــن مناب
ــتند. ــه هس ــه صرف ــرون ب ــیلی مق فس

ــی  ــز ط ــش نی ــن همای ــی ای ــر علم دبی
ســخنانی اظهــار کــرد: باتوجــه بــه 
اینکــه اکنــون بــه  ســمت سیســتم  
ــد  ــم تولی ــی کنی ــال حرکــت م دیجیت
بــرای  کیفیــت  بــا  بــرق  توزیــع  و 
ــال،  ــای دیجیت ــه نیازه ــخگویی ب پاس

ــعه  ــار توس ــد در کن ــت، بای ــر اس موث
ــرق  ــرژی و صنعــت ب ــرای ان کمــی ب
توســعه کیفــی را نیــز در اولویــت 

ــم. ــرار دهی ق
دکترعلــی عجمــی ادامــه داد: ترکیب 
بهینــه ســبد روش هــای تولیــد انــرژی 
بــا بهــره گیــری از انــرژی هــای پــاک 
ــا  ــه ب ــرای هم ــرق ب ــود ب ــزوم وج و ل
ــو  ــل هــزار کیل مصــرف ســرانه حداق
ــت  ــزو اولوی ــال 2050 ج ــا س وات ت
ــش  ــاس پی ــرق براس ــت ب ــای صنع ه
پــی  ای  تحقیقــات  موسســه  بینــی 
ایــن رو  از  اســت؛  قــرن 21  آر در 
ــا  ــش تقاض ــت، افزای ــش جمعی افزای
ــی و  ــرژی الکتریک ــرف ان ــرای مص ب
ــای  ــوخت ه ــودن س ــام ب ــه اتم رو ب
ــن  ــکل تامی ــا مش ــع را ب ــیلی جوام فس

ــت. ــرده اس ــه ک ــرژی مواج ان
وی افــزود: پاســخگویی بــه تقاضــای 
بــا  الکتریکــی  انــرژی  مصــرف 
ــیلی،  ــای فس ــوخت ه ــتفاده از  س اس
عــالوه بــر محــدود بــودن ایــن منابــع، 
ــه  ــای گلخان ــش گاز ه ــب افزای موج
ــت  ــای زیس ــده ه ــزاش آالین ای و اف
ــز  ــویی نی ــود؛ از س ــی ش ــی م محیط
ــام  ــته ای باتم ــرژی هس ــتفاده از ان اس
ــوده و  ــدود ب ــه دارد مح ــی ک مزایای
دارای مصــرف زیســت محیطــی مــی 

ــود. ش
هــای  انــرژی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  آلودگــی  نــه  پذیــر  تجدیــد 
ــرژی  ــی ان ــت محیط ــکالت زیس مش
هــای فســیلی و هســته ای را داشــته و 
ــان  ــتند، خاطرنش ــر هس ــان پذی ــه پای ن
کــرد: تنهــا چالــش پیــش رو اســتفاده 
از انــرژی هــای تجدیدپذیــر، بــاال 
بــودن هزینــه هــای تمــام شــده و 
احــداث ایــن نــوع نیــروگاه ها اســت.

ــوژی  ــه تکنول ــان این ک ــا بی ــی ب عجم
هــای نســبتا نــو در ایــن منابــع اســتفاده 
شــده اســت، گفــت: پرداختــن بــه این 

انــرژی هــا از نظــر پژوهشــی و کســب 
ــردن آن  ــادی ک ــی و اقتص ــش فن دان
ــرای هــر کشــوری  ــر ب هــا امــری موث

اســت.
و  اشــتغالزایی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایجــاد فضــای کســب و کار مناســب 
اظهــار  هــا،  انــرژی  نــوع  ایــن  در 
ــگاوات  ــزار م ــر ه ــه ازای ه ــرد: ب ک
نفــر   4000 خورشــیدی،   نیــروگاه 
ــه ازای  ــی شــود و ب اشــتغال ایجــاد م
ــادی،  ــروگاه ب ــگاوات نی ــزار م ــر ه ه
10 هــزار نفــر اشــتغال ایجــاد مــی 
شــود و ضمــن حفــظ محیــط زیســت 
و کاهــش آلودگــی هــوا، ارتقــای 
امنیــت ملــی در عرضــه انــرژی را بــه 
ــز منجــر  ــال داشــته و از ســویی نی دنب
ــر  ــده از نظ ــد پراکن ــش تولی ــه افزای ب
ــات  ــش تلف ــل و کاه ــد غیرعام پدافن

ــود. ــی ش ــم م مه

کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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سی و سومین دوره جشنواره سراسری فرآن و عترت دانشجویی

سی وسومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد .
این مسابفات در موضوعات نهج البالغه، سیره معصومین، حفظ موضوعی و کل ، ترجمه تفسیر، احکام، صفیحه سجادیه، احادیث اهل بیت، سبک زندگی 

، قرائت تحقیق، ترتیل ، مناجات، دعا و اذان در 7 اسفند ماه برگزار گردید.
گزارش تصویری روابط عمومی دانشگاه:
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ــی آذربایجــان از افتخارآفرینــی شایســته انجمنهــای علمــی دانشــجویی مکانیــک و  تجلیــل رئیــس دانشــگاه شــهید مدن
زیســت شناســی در دهمیــن جشــنواره ملــی حرکــت 96

ریــس  تجلیــل  از  تصویــری  گــزارش 
از  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه 
افتخارآفرینــی شایســته انجمــن هــای علمــی 
شناســی  زیســت  و  مکانیــک  دانشــجویی 
96 حرکــت  ملــی  جشــنواره  دهمیــن  در 

افتتاح نمایشگاه کتاب ترکی و فارسی با حضور رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

گزارش تصویری از افتتاح نمایشگاه کتاب به زبان ترکی و فارسی در دانشگاه:
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه ، اولیــن دوره مســابقات 
شــطرنج ســریع )ریتــد آزاد زیــر 
2000( بــه مناســبت گرامیداشــت 
ــت  ــه هم ــز ب ــن تبری ــام 29 بهم قی
و  آذرشــهر  شــطرنج  هیــأت 
هیــأت  همــکاری  و  مشــارکت 
و  ورزش  اداره  اســتان،  شــطرنج 
شــهرداری  آذرشــهر،  جوانــان 
ــی  آذرشــهر و دانشــگاه شــهید مدن
ــگاه  ــی دانش ــه میزبان ــان ب آذربایج
ــزار  ــان برگ ــی آذربایج ــهید مدن ش

ــد. ش

دکتــر بشــیری مدیــر تربیــت بدنــی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
ایــن  بابرگــزاری  ارتبــاط  در 
مســابقات گفــت : در ایــن دوره از 
ــده از  ــرکت کنن ــابقات 140 ش مس
ــه،  ــد مراغ ــف  مانن ــهرهای مختل ش
صوفیــان،  ســراب،  اهــر،  مرنــد، 
آذرشــهر)قاضی جهــان، تیمورلــو(، 
میانــدوآب،  ممقــان،  گــوگان، 
بنــاب، تبریــز، شــهر جدیــد ســهند، 
ــه،  ــس، ارومی ــوی، هری ــران، خ ته
اســکو و دانشــگاه شــهید مدنــی 

آذربایجــان حضــور داشــتند.
شــرکت در مســابقات آزاد بــود که 
ــان  ــا و آقای ــم ه ــن دوره، خان در ای
ــال  ــا 88 س ــنی 6 ت ــای س در رده ه
حضــور داشــتند. همچنیــن حضــور 
ــر از  ــال، 10 نف ــر 14 س ــر زی 15 نف

بانــوان، 20 نفــر پیشکســوت و 6 
ــز  ــگاه نی ــجویان دانش ــر از دانش نف
ــی  ــم م ــه چش ــابقات ب ــن مس در ای

ــورد. خ
قوانیــن  طبــق  مســابقات  ایــن 
شــطرنج  جهانــی  فدراســیون 
در  سوئیســی  روش  بــه  )فیــده( 
ــابقات  ــت. مس ــام گرف 10 دور انج
حاضــر، فرصــت مناســبی بــرای 
محــک شــطرنج بــازان بــا بازیکنان 
مختلــف و ثبــت افزایــش ریتینــگ 
ــابقات  ــان مس ــم آورد. در پای فراه
رده بنــدی بــر اســاس امتیــاز کســب 

شــده و پوئــن شــکنی هــر بازیکــن 
مشــخص خواهــد شــد.

بشــیری عوامــل اجرایــی مســابقات 
را نیــز بشــرح زیــر معرفــی کــرد :

گیاهــی  مقصــود  آقــای  داوران: 
بیــن  )ســرداور مســابقات و داور 
راد  محبــی  یوســف  المللــی(، 
)داور(،  الهــی  عبدالــه  )داور(، 

)داور( بردبــاری  مهــدی 
مســابقات:  برگــزاری  مســئول 

اولین دوره مسابقات شطرنج سریع ) ریتد آزاد زیر 2000 ( به میزبانی دانشگاه
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تشریح عملکرد یک ساله تربیت بدنی دانشگاه در مصاحبه  مدیر تربیت بدنی با روابط عمومی

مدیــر  بشــیری  مهــدی  دکتــر 
ــو  ــگاه در گفتگ ــی دانش ــت بدن تربی
بــه  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  بــا 
گرفتــه  انجــام  فعالیتهــای  تشــریح 
و کســب عناویــن مربوطــه توســط 
تیمهــای مختلــف ورزشــی در طــول 
یکســال گذشــته و برنامــه هــای آتــی 

. ،پرداخــت 

مهــدی بشــیری در پاســخ بــه ســوالی 
ازورزش  هــدف  خصــوص  در 
ــت  ــای مدیری ــه ه ــجویی وبرنام دانش
تربیــت بدنــی بــرای کســب رتبــه هــا 
و ارتقــای آنهــا گفــت : دانشــجویان 
ســکانداران هدایــت جامعــه در آینده 
مــی باشــند. لــذا مــی طلبــد کــه ایــن 
ســرمایه هــای انســانی نــه تنهــا از 
ــاد  ــایر ابع ــه در س ــی بلک ــاظ علم لح
از جملــه ســالمت جســم و روان نیــز 
ــن  ــند. در ای ــرآمد باش ــه س در جامع
ــا  ــه تنه ــجویی ن ــتا، ورزش دانش راس
در افزایــش ســالمت مؤثــر اســت 
تمامــی  توســعه  و  رشــد  در  بلکــه 
ــی  ــی و اخالق ــی، تربیت ــاد آموزش ابع
دانشــجو موثــر می باشــد. بنابرایــن 
ــش  ــجویی افزای ــدف ورزش دانش ه
نشــاط و شــادابی و پــر کــردن اوقــات 
ــی باشــد کــه  فراغــت دانشــجویان م
امیدواریــم بتوانیــم ورزش همگانی را 
در بخــش دانشــجویی نهادینــه کنیــم 
ــی کــه  و علی رغــم مشــکالت فراوان
ــاهد  ــود دارد، ش ــه وج ــن زمین در ای
رشــد مشــارکت دانشــجویان دختــر و 
ــده  ــی در آین ــر در ورزش همگان پس

ــیم.  باش

وهلــه  در   : افــزود  ادامــه  در  وی 
و  ورزش  کــردن  همگانــی  اول 
دانشــجویان  مشــارکت  افزایــش 
در فعالیــت هــای ورزش همگانــی 
اســت، چراکــه پایــه تمامــی ســطوح 
همگانــی  ورزش  ورزش،  مختلــف 
اســت. اگــر ورزش همگانــی در بیــن 
ــزان  ــود و می ــه ش ــجویان نهادین دانش
ورزش  در  دانشــجویان  حضــور 
ورزش  یابــد،  افزایــش  همگانــی 
ــه(  ــب رتب ــان کس ــا هم ــی )ی قهرمان
نیــز حتمــا اتفــاق خواهــد افتــاد چــرا 
کــه بیشــتر اســتعدادهای ورزشــی از 
ــرورش  ــی کشــف و پ ورزش همگان

بنــد.  می یا
ورزش  اصلــی  هــدف  و  اولویــت 
و  نشــاط  افزایــش  دانشــجویی، 
ــه  ــق برنام شــادابی و ســالمتی از طری
هــای مختلــف ورزشــی و فعالیــت 
جســمانی اســت کــه ایــن امــر بــا 
دانشــجویان  مشــارکت  افزایــش 
هــای  برنامــه  برگــزاری  از طریــق 
مختلــف و متنــوع ورزشــی میســر 
خواهــد بــود. بــا تأکیــد معاونــت 
در  دانشــگاه  دانشــجویی  محتــرم 
خصــوص همگانــی کــردن ورزش و 
برگــزاری مســابقات ورزشــی متنــوع 
ــرای  ــا، ب ــگاه ه ــا در خواب مخصوص
مختلــف  برنامه هــای  ســال،  طــول 
ــا و  ــگاه ه ــرای خواب ــم ب ــی ه ورزش
هــم بــرای تمامــی دانشــجویان تدوین 

ــت.  ــده اس ش
بــه  میکنیــم  ســعی  راســتا  درایــن 
مــوازات ورزش همگانــی، در حــوزه 
دانشــجویان  نیــز  قهرمانــی  ورزش 
مســتعد و توانمنــد بــه ایــن حــوزه 
هدایــت شــوند. تــالش شــد در طــول 
ســال از مربیــان رشــته هــای ورزشــی 
ــا  ــه ب ــود ک ــه ش ــره گرفت ــدد به متع
دانشــجویی  معــاون  حمایت هــای 
دانشــگاه، در نیمســال دوم 97-96 از 

24 مربــی زن و مــرد در رشــته های 
ــم  ــتفاده کردی ــی اس ــف ورزش مختل
کــه چنــد رشــته ورزشــی جدیــد 
نیــز بــه رشــته های ورزشــی فعــال 
قبلــی اضافــه گردیــد کــه بــا حضــور 
مربــی بــه فعالیــت خواهنــد پرداخــت. 
کمــان،  بــا  تیرانــدازی  جملــه  از 
تنیــس خاکــی، شــطرنج و کیــک 
خوبــی  اســتقبال  کــه  بوکســینگ 
اســت.  شــده  دانشــجویان  توســط 
همچنیــن در طــی یــک ســال، انجمن 
ــده و  ــال ش ــتر فع ــی بیش ــای ورزش ه
ــت هــای  ــه هــا، فعالی در تمامــی زمین
ــا همــکاری انجمــن هــای  ورزشــی ب

ــرد.  ــی گی ــام م ــی انج ورزش
ــاء ورزش  ــتای ارتق ــن در راس بنابرای
خواهــد  آن  بــر  ســعی  قهرمانــی، 
بــود تــا بــا بهره گیــری از مربیــان 
بــه طــور پیوســته و فعــال نمــودن 
ــرورش  ــه پ ــی، ب ــای ورزش انجمن ه
و اســتعدادیابی دانشــجویان پرداختــه 
ــاهد  ــی ش ــال های آت ــا در س ــود ت ش
ــا و ســهمیه های بیشــتر  کســب مقام ه

در مســابقات ورزشــی باشــیم.

مشــروح خبــر را از لینــک زیــر دنبــال 
کنیــد :

/http://www.azaruniv.ac.ir /1980/News/0
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مراسم استقبال از شهید دفاع مقدس و افتتاحیه کاروان راهیان نور در مسجد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزارشد 

دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، دز شب شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( از 
شهید گمنام دفاع مقدس استقبال کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( مراسم سوگواری  
یاس نبوی با حضور پرشور دانشجویان ، رئیس دانشگاه ، مسئول نهاد مقام معظم رهبری و جمعی از معاونین و مدیران 

دانشگاه در فضایی مملو از معنویت و عشق و دلدادگی به آرمان شهدا وبا حضور شهید گمنام 19 ساله دوران دفاع 
مقدس برگزار شد .

در این مراسم حاج عظیم ابراهیم پور طی سخنانی به  بیان ابعاد شخصیتی حضرت زهرا )س( و نقش پیروی از راه مقدس 
دخت نبی کرامی اسالم ، در پیروزی رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس پرداخت . در ادامه مراسم و با حضور شهید 

گمنام در مراسم مذکور ، عزاداری باشکوه و سوگواری یاس نبی در فضایی آکنده از عشق و شور حسینی و فاطمی 
وبانوای گرم کربالیی اباصلت ابراهیمی برگزار گردید .
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طرح تصفیه آب شرب شهرستان میانه به روش کریستال سازی با همکاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اجرا میشود.

نحــوه  بررســی  جلســه 
همــکاری دانشــگاه شــهید 
در  آذربایجــان  مدنــی 
ــه  آب  ــه خان ــرای تصیفی اج
ــا  ــه ب ــتان میان ــرب شهرس ش
اســتاندار  معــاون  حضــور 
و  شــرقی  آذربایجــان 
فرمانــدار شهرســتان میانــه 
و  ، مســئولین شــرکت آب 
ــئولین  ــتان، مس ــالب اس فاض
شــرکت آب و فاضــالب میانه 
ــا  ــاط ب ــر ارتب ــس دفت و رئی
صنعــت وجامعــه دانشــگاه 
و  آذربایجــان  شــهیدمدنی 
رحمانپــور  دکترمرتضــی 
ــروه  ــی گ ــات علم ــو هی عض
ایــن  مکانیــک  مهندســی 

برگــزار شــد. دانشــگاه 
عمومــی  روابــط  گــزارش   بــه 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
، دکتــر ســیروس اســدیان ، رئیــس 
گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط بــا 
صنعــت و جامعــه دانشــگاه گفــت:  

ــرح  ــنهاد ط ــا پیش ــه ب ــن جلس درای
شهرســتان  شــرب  آب  تصفیــه 
ــازی  ــتال س ــه روش کریس ــه ب میان
توســط  دکتــر مرتضــی رحمــان 
پــور عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
ــود  پــس از بحــث  مطــرح شــد ه ب
و  کارشناســی  هــای  بررســی  و 
ــد مســئولین اســتانی از طــرح  بازدی
ــورد  اجــرا شــده در شهرســتان بجن
کــه بــا مشــارکت ایشــان بــه مرحلــه 
ــت  ــت، موافق ــیده اس ــی رس اجرای

ــد. ــل آم ــه بعم اولی
 ســیروس اســدیان در خصــوص 
تصمیمــات اتخــاذ شــده در ایــن 

ــت: ــه گف جلس
 مقــرر شــد بــا توجــه بــه تجربیــات 
زمینــه  ایــن  در  دانشــگاه  موفــق 
عقــد  طریــق  از  مذکــور  طــرح 
قــرارداد فــی مابیــن دانشــگاه شــهید 
ــرکت آب  ــان و ش ــی آذربایج مدن
ــی شــود. و فاضــالب اســتان اجرای
موظــف  دانشــگاه  افــزود:   وی 

ــد  ــاه بع ــدت دو م ــرف م ــت ظ اس
ــی  ــزارش نهای ــرارداد گ ــد ق از عق
ــه همــراه  فــاز مطالعاتــی خــود  را ب
جزئیــات کامــل بــه شــرکت آب و 

ــد. ــل ده ــتان تحوی ــالب اس فاض
وی در ادامــه اظهــار کــرد: بــرآورد 
اولیــه هزینــه اجــرای طــرح مذکــور 
ــد  ــالم ش ــال اع ــارد ری ــل میلی چه
ــد آن  ــاه درص ــد پنج ــرر ش ــه مق ک
از محــل اعتبــارات شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان و  مابقــی از محــل 

اعتبــارات اســتانی تامیــن گــردد.

معصومه کریمی دانشجوی دکترای برق منتخب جشنواره ملی ایثار دانشگاههای سراسر کشور  



اسفند ماه 96

شماره هشتم

نشریه الکترونیکی شماره 8
ضمیمه نوروز97

16

اولین کنفرانس و کارگاه ملی نظریه اطالعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز

ــی  ــس و کارگاه مل ــن کنفران اولی
ــی و  ــات کوانتوم ــه اطالع نظری
ــط  ــی باز،توس ــتمهای کوانتوم سیس
مدنــی  شــهید  دانشــگاه 
آذربایجــان از روز چهارشــنبه 2 
ــالن  ــدت 3 روز در س ــفند بم اس
دکتــر مبیــن تبریــزدر حــال 

برگــزاری میباشــد .

 

 

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
معــاون  عجمــی  علــی  دکتــر   ،
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه و 
رئیــس ایــن  همایــش  گفــت : 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
گــذاری  سیاســت  راســتای  در 
دولــت تدبیــر و امیــد مبنــی بــر 
بیــن المللــی شــدن دانشــگاهها ،هر 
ــن همایــش در ســطح  ــاله چندی س
ــا حضــور اســاتید و  بیــن المللــی ب
ــر  ــای معتب ــور ه ــگران کش پژوهش
جهــان برگــزار مــی نمایــد کــه در 
ایــن راســتا امروزشــاهد برگــزاری 
در  هــا  همایــش  ایــن  از  یکــی 
فیزیــک کوانتومــی توســط گــروه 
فیزیــک دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــاتیدی  ــرکت اس ــا ش ــان ب آذربایج
دانشــگاه  و   UlM دانشــگاه  از 
و  آلمــان  کشــور  فرایبــورگ 
دانشــگاه CNRS کشــور فرانســه 
و اســاتید و پژوهشــگران داخــل 
کشــور در حــال برگــزاری اســت 
ــن ســه روز  و انشــااهلل در طــول ای
مباحــث تئــوری و کاربــردی در 
ــاتید  ــن اس ــط ای ــوزه توس ــن ح ای

خواهــد  ارائــه  پژوهشــگران  و 
شد.

دکتــر فصیحــی دبیر ایــن کنفرانس 
ــا برگــزاری ایــن  نیــز در ارتبــاط ب
کنفرانــس گفــت :  بــه لحــاظ 
ســطح علمــی و حضــور جمعــی از 
برجســته تریــن دانشــمندان حــوزه 
ــورهایی  ــوم از کش ــک کوانت فیزی
ماننــد آلمان و فرانســه ، واســاتیدی  
ازدانشــگاههای تبریــز،  صنعتــی 
 ، مشــهد  فردوســی   ، شــریف 
شــهید مدنــی آذربایجــان و .... 
ایــن کنفرانــس در ابعــاد مطلــوب 
بیــن المللــی در حــال انجــام اســت.

فصیحــی در ادامه افــزود : افزایش 
دانشــجویان در دوره تحصیــالت 
تکمیلــی رشــته فیزیــک و فقــدان 
ــاره  ســمینارها و کنفرانســهایی درب
ایــن شــاخه از فیزیــک ، گــروه 
را  دانشــگاه  فیزیــک  آموزشــی 
بــرآن داشــت تــا بــا هماهنگیهــای 
ــوت  ــی و دع ــی و علم الزم اجرای
خارجــی   و  داخلــی  اســاتید  از 
ســمینار   ، حــوزه  ایــن  برجســته 
مذکــور را از 2 تــا 4 اســفند 96 

ــد. ــزار نمای برگ
محورهــای  خصــوص  در  وی 
گفــت  نیــز  کنفرانــس  اصلــی 
زمینــه  در  اخیــر  پیشــرفتهای   :
اطالعــات کوانتومــی ؛  بررســی 
اطالعــات  شــاخه  آینــده  مســیر 

آشــنایی   ، کوانتومــی  فیزیــک 
ــی  ــالت تکمیل ــجویان تحصی دانش
ــا نظریــه اطالعــات کوانتومــی  از  ب
ــس  ــن کنفران ــی ای محورهــای اصل
میباشــد کــه از 60 مقالــه رســیده 
بــه دبیرخانــه کنفرانــس ،تعــداد  
ــه  ــده و ارائ ــه ش ــه پذیرفت 35  مقال

خواهنــد شــد .
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کسب مقام سوم تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات دانشگاه های منطقه -3 اسفند 96

کسب مقام سوم تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات دانشگاه های منطقه 3- اسفند 96

تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات دانشگاه های منطقه 3 به میزبانی دانشگاه 
تبریز جهت کسب سهمیه برای چهاردهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی از پنجم لغایت نهم 

اسفند 96 به مصاف حریفان خود رفتند.
که پس از پشت سر گذاشتن حریفان خود، در بین 12 تیم شرکت کننده در این مسابقات، 
به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات دانشگاه های منطقه 3 )انتخابی المپیاد( صعود کردند.
دانشگاه های تبریز، ارومیه، زنجان و شهید مدنی آذربایجان در دیدارهای حذفی با هم به 
رقابت پرداختند که در روز اول دانشگاه تبریز با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان روبرو و 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با نتیجه ای بسیار نزدیک به دانشگاه تبریز نتیجه را واگذار 
کرد و راهی مسابقه رده بندی شد.

در روز دوم نیز دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان برای کسب مقام 
سومی با دانشگاه زنجان روبرو شد 
که در نهایت با غلبه بر تیم دانشگاه 
زنجان، به مقام سومی این مسابقات 

دست یافت.

بازدید از سلف مرکزی ، طرح تاک و خوابگاههای دانشجویی دانشگاه، ازبرنامه های  سفر مهندس یزدانمهر مشاور وزیر علوم  بود .                               

بازدید مهندس یزدانمهر ، مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق 
رفاه دانشجویی از سلف مرکزی، طرح تاک و خوابگاه های 

دانشجویی دانشگاه

مهندس یزدانمهر ، مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه 
دانشجویی در 16 اسفند ماه از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

بازدید کرد. یزدانمهر در این بازدید از مجموعه های سلف های 
سرویس های دانشجویی و خوابگاه ها بازدید نموده و نسبت به 

تکمیل و تجهیز امکانات مختلف رفاهی قول مساعدت داد.
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  افتخار آفرینی جعفر بهادری خشروشاهی، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه

جعفر بهادری خسروشاهی، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه ، عنوان پرافتخار پژوهشگر 
فرابرجسته ایران در حوزه علوم انسانی را کسب نمود .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جعفر بهادری خسروشاهی، دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ) استاد 
راهنما : دکتر رامین حبیبی (،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موفق شد عنوان« پژوهشگر فرابرجسته ایران« در 

حوزه علوم انسانی را در جریان برگزاری دومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی که توسط موسسه شبکه 
پژوهشگران ایرانی در بهمن ماه 96 برگزار شد به خود اختصاص داده و تندیس طالیی این جشنواره را کسب 

نماید.
گفتنی است در این جشنواره که در تاریخ 26 بهمن 96 در هتل بین المللی میزبان شهر بابلسر برگزار 

شد آقای جعفر بهادری موفق شد با کسب امتیاز 65/ 635 امتیاز، شامل مجموع امتیازات مقاله، کتاب 
، طرح پژوهشی، جشنواره و کمیته علمی ، عنوان »پژوهشگر فرابرجسته »را در حوزه علوم انسانی از 

آن خود نماید.
روابط عمومی دانشگاه این توفیق شایسته را به ایشان ، خانواده ارجمند وی ، و عموم دانشگاهیان 

فرهیخته و پرافتخار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریک می گوید .

گرامیداشت روز زن با حضور جمع کثیری از بانوان کارمند و عضو هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

آیین گرامیداشت روز زن  در روز شنبه ۱9 اسفند ماه با حضور جمع کثیری از بانوان کارمند و عضو هیات علمی دانشگاه در سالن جلسات حوزه 
ریاست دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی سخنانی در این مراسم با تبریک والدت با سعادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( ضمن تقدیر از زحمات همه خواهران پرتالش که در کسوت کارمند ویا عضو هیات علمی تالش می کنند گفت : نقش شما عزیزان در تعالی 

جامعه دانشگاهی بسیار مهم واساسی است زیرا درمدیریت خانواده و جامعه موفقیت حاصل نمی شود مگر با ایفای نقش مثبتی که بانوان در ایجاد تعامل، همکاری، 
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پانزدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

برگزاری پانزدهمین دوره انتخابات  سراسری انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بدرقه کاروان راهیان نور از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و گزارش تصویری از مناطق عملیاتی دوران 8 سال دفاع مقدس

در روز چهار شنبه 16 اسفند ماه کاروان راهیان نور از دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان در قالب 8 اتوبوس با بدرقه دکتر ولی زاده، رئیس 
دانشگاه برای بازدید از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس اعزام شد.
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دکتر حسن ولی زاده ، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در هفتمین گنگره روسای دانشگاههای عضو اتحادیه قفقاز، دراستانبول ترکیه شرکت نمود .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، دکتر حسن ولی زاده ، رئیس دانشگاه  ، 
در روز جمعه 25 اسفند ماه در هفتمین گنگره یکروزه روسای دانشگاههای عضو اتحادیه قفقاز، در 

استانبول ترکیه شرکت نمود .
ولی زاده در حاشیه این اجالس با  دانشگاههایی از اکراین ، قبرس ، آذربایجان و ترکیه تفاهم نامه هایی در راستای 

افزایش ارتباطات بین المللی امضا کرد .
اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز از سال 2009 با هدف گسترش تعامالت علمی و ایجاد ارتباط بین دانشگاههای منطقه 
قفقاز تاسیس شده است. در حال حاضر بیش از 120 دانشگاه از کشورهای ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، روسیه، 

گرجستان، قزاقستان، اکراین و ... عضو این اتحادیه می باشند.
ازجمله دانشگاههای کشور ایران که عضو این اتحادیه می باشند می توان به دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه هنر های اسالمی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه محقق اردبیلی، 
دانشگاه اورمیه، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه الزهرا و ... اشاره نمود.

اتحادیه قفقاز بعنوان یک پل ارتباطی برای گسترش تعامالت علمی و پژوهشی و روابط بین المللی در بین دانشگاههای 
اتحادیه محسوب میشود.
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معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، ویژه مراسم هفته درختکاری را با حضور عموم دانشگاهیان برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی ،به همت معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، ویژه مراسم  هفته 
درختکاری در روز  چهارشنبه ۱6 اسفندماه، با کاشت درخت توسط جمعی از دانشجویان ، اساتید و کارکنان در زمین 

مابین ساختمانهای اداری و شهدا ، برگزار شد .

درحاشیه این مراسم ، اسفندیار گلزار ، مدیر امور اداری دانشگاه ، طی مصاحبه ای با روابط عمومی 
دانشگاه ، به فضای سبز دانشگاه ومنابع تامین آب اشاره کرد و گفت : با توجه به موقعیت جغرافیایی و 

شرایط آب و هوای منطقه، و به اذعان میهمانان و استفاده کنندگان از این فضا، فضای سبز دانشگاه یکی 
از فضاهای با طراوت و دلگشا در منطقه محسوب می شود که برای نگهداری از این فضای دلنشین که 

حدود 120 هکتار و نسبتاً  فضای بزرگی است با استفاده از آب دو حلقه چاه نیمه عمیق که هر کدام 
حدود 7/5 لیتر آب بر ثانیه و دوحلقه چاه نیمه سطحی که  هر کدام حدود 3 لیتر آب برثانیه و از یک 
قنات بنام قنات داغ مانی بزرگ و از آب آزمایش شده و قابل مصرف تصفیه خانه فاضالب و از سایر 

آبهای سطحی موجود در فضای دانشگاه استفاده می کنیم .
ــوان نمــود: ــر عن ــده را بشــرح زی ــم انجــام ش ــات مه ــت حــوزه فضــای سبزدانشــگاه اقدام ــه فعالی ــه گســتردگی زمین ــا توجــه ب وی ب

آبیــاری بــه موقــع ، ســرزنی بــه موقــع ، مبــارزه بــا آفــات و امــراض و علــف هــای هــرز ، ســم پاشــی ، جمــع آوری و حمــل آشــغال 
ــرس و  ــا، ه ــن ه ــری چم ــه گی ــده ، لک ــده ش ــای بری ــاخه ه ــا و ش ــرگ ه ــه ب ــع آوری هرگون ــا ، جم ــن کاری ه ــت چم و و نظاف
ــان ، راه  ــای درخت ــوب پ ــد و ک ــا، کن ــات و نهره ــی قن ــه روب ــالح و الی ــان ، اص ــای درخت ــتک پ ــم تش ــان ، ترمی ــی درخت ــرم ده ف
ــازی  ــاده س ــال کاری و آم ــی ، نه ــه کن ــی و چال ــبز، کودده ــای س ــه فض ــوط ب ــای مرب ــه ه ــی موتورخان ــم و بازرس ــدازی و تنظی ان
ــای کاری  ــاق ه ــای ات ــن گله ــه و تامی ــی ،تهی ــورات ارجاع ــاورزی در ام ــکده کش ــا دانش ــکاری ب ــا و ... و هم ــل گل کاری ه مح
ــئولین  ــکاران و مس ــای کاری هم ــای اتاقه ــداری ازگله ــد. نگه ــی باش ــگاه م ــبز دانش ــای س ــده فض ــز برعه ــمات نی ــان و مراس کارکن
ــژه  ــه وی ــه توج ــر ب ــه نظ ــی ب ــت و از طرف ــات  آنهاس ــا و آف ــروز بیماریه ــورت ب ــا در ص ــم آنه ــیدگی و ترمی ــتلزم رس ــرم مس محت
ــگاه و  ــرم دانش ــت محت ــوص ریاس ــه خص ــاعدت ب ــرای مس ــان ب ــام آن ــبز و اهتم ــای س ــت فض ــه مطلوبی ــگاه ب ــرم دانش ــئولین محت مس
ــا اســتفاده از نظــرات اســاتید  ــرای رســیدگی و ترمیــم ایــن گلهــا و درختــان ب معــاون محتــرم اداری و مالــی مقــرر اســت کلینیکــی ب
دانشــکده کشــاورزی وکارشناســان بــه صــورت تخصصــی تــر و بــرای تشــخیص آفــات و بیماریهــا  و ترمیــم آنهــا راه انــدازی شــود.

فضاهــای  جامــع  نقشــه  تهیــه  دانشــگاه  ســبز  فضــای  مانــدگار  و  خــوب  اقدامــات  از  یکــی   : افــزود  ادامــه  در  گلــزار 
و  هــا  درخچــه   ، زینتــی  گلهــای  درختــان،  نــوع   ، تعــداد  درج  بــا  و  شــده  بنــدی  بلــوک  صــورت  بــه  دانشــگاه  ســبز 
انــد. پــالک کوبــی گردیــده  دانشــگاه  نقشــه جامــع درختــان  ایــن  براســاس  اســت  بذکــر  اســت الزم  دانشــگاه  درختــان 

مدیــر امــور اداری دانشــگاه  اقدامــات دانشــگاه بــا توجــه بــه  فرارســیدن عیدنــوروز و فصــل زیبــای بهــار  رانیــز تشــریح 
کــرد و گفــت : الیروبــی قنــات داغ مانــی کــه ایــن امربــا همــت نیروهــای زحمــت کــش حــوزه فضــای ســبز دانشــگاه 
ــال بخــش خصوصــی آب  ــارکت فع ــگاه بــا مش ــه فاضــالب دانش ــه خان ــا توجــه بــه راه انــدازی تصفی ــت و ب ــام گرفتــه اس انج
ــتفاده  ــورد اس ــل و م ــگاه متص ــاورزی دانش ــارف کش ــاری مص ــتم آبی ــه سیس ــات ب ــام آزمایش ــد از انج ــالب بع ــه فاض ــه خان تصفی
ــت. ــده اس ــاده گردی ــد آم ــال جدی ــتفاده در س ــرای اس ــا ب ــزکاری آنه ــا و تمی ــتخر ه ــی اس ــه روب ــن الی ــم چنی ــه وه ــرار گرفت ق

دانشــکده  محتــرم  اســاتید  مشــاوره  حاصــل  دانشــگاه  فضاســبز  دلنشــینی  و  طــراوت   : افــزود  درپایــان  گلــزار 
و  ســبز  فضــای  حــوزه  حقیــردر  زحمتکــش  همــکاران  و  کارگــران  وایثارگرانــه  روزی  شــبانه  کشاورزی،تالشــهای 
مســاعدت هــای مســئولین محتــرم اســت و امیــدوارم دل تمامــی عزیــزان بــه طــراوت گلهــا  همیشــه شــاد و خــرم باشــد.
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مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهید گمنام دانشگاه ، بمناسبت 22 اسفند ، روز بزرگداشت شهدا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی ،و با حضور جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان ، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید گمنام دانشگاه ، بمناسبت 22 اسفند ، روز بزرگداشت 

شهدا در روز سه شنبه  در یادمان شهید گمنام دانشگاه برگزار شد .
دراین مراسم دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیزانقالب ، جنگ تحمیلی و مدافعان حرم 

، وبا ذکر این نکته که باید راه و اهداف شهیدان را بدرستی شناخت ، گفت : راه برون رفت از مشکالت ، و همچنین نیاز همیشگی کشور ما هم افزائی 
نیروها ، وحدت و انسجام ملی درهمه امور میباشد در این بین ، شناخت راه پرفروغ و هدف شهیدان و عمل به توصیه های آنان ضامن وحدت و اقتدار ملی 

و پیشرفت همه جانبه ماست .
حاج آقانقیان  ، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیز در سخنان کوتاهی ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و 

ِِّهم یُرَزقوَن ، هرگز  ِ أَمواتًا  بَل أَحیاٌء ِعنَد َرب َّذیَن قُتِلوا في َسبیِل اهللَّ گرامیداشت روز 22 اسفند ،با اشاره به سوره مبارکه آل عمران آیه 169 ) َوال تَحَسبَنَّ ال
گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند، بلکه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.

وی شهادت را در مسیر سیر کمال انسانی دانسته و بر رهروی از راه پرفروغ شهدا تاکید نمود .
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تجلیل از اعضای هیات علمی و کارکنان باز نشسته دانشگاه در سال 96

ارتقای رتبه علمی دو همکار هیات علمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر ایمانپور ، معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه و دبیر هیأت ممیزه با اعالم این خبر به مصوبات هشتمین جلسه هیأت ممیزه 

دانشگاه در سال 1396 اشاره کرد و گفت : این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 16 اسفند 
تشکیل وبا تقاضای ارتقای رتبه علمی دو همکار از اعضای  هیات علمی به شرح زیر، 

موافقت شد :
با تقاضای ارتقاء آقای دکتر علیرضا غفاری 

حدیقه عضو هیأت علمی گروه آموزشی 
ریاضی کاربردی از مرتبه دانشیاری به استادی 

موافقت به عمل آمد.
  با تقاضای ارتقاء آقای دکتر رضا عبدی عضو 

هیأت علمی گروه آموزشی روانشناسی از مرتبه 
استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آمد.
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 ، دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رئیــس دانشــگاه  دکتــر حســن ولــی زاده 
ــی  ــدور پیام ــا ص ــان ، ب ــی آذربایج ــهید مدن ش
، فرارســیدن ســال نــو را بــه دانشــگاهیان 
ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــه دانش فرهیخت
ــده اســت : ــام آم ــن پی ــت ؛ در ای ــک گف تبری

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب و األبصار

یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و االحوال

حول حالنا الی احسن الحال
بار دیگر آغاز زیبای حیات طبیعت و حرکت 

کاروان تغییر و تبدیل به احسن الحال ،  و چه 
نیکوست همنوایی این آغاز با شمیم عطر علوی، میالد امام متقیان  و معنویت ایام اعتکاف.

امید که به  برکت این ایام، سالی سرشار از  تعالی و پیشرفت در تمامی زمینه ها برای ایران 
اسالمی رقم بخورد.

با  تقدیم صمیمانه ترین  تبریکات  به اساتید گرانقدر، کارمندان ارجمند، دانشجویان عزیز و 
نیروهای پرتالش و  زحمتکش شرکتی در کلیه بخشهای دانشگاه، و قدردانی از تالشها، همکاری ها 

و همراهی همه شما بزرگواران، از درگاه خداوند متعال سالمتی، توفیق و شادکامی برای همه 
همکاران گرانمایه و سربلندی و سرفرازی روز افزون برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

خواهانم.
امید که در سال جدید با تاسی از فرامین رهبر فرزانه و با پیگیری اهداف دولت خدمتگزار ،

 برگ های زرین دیگری از خدمت رسانی دانشگاه  شهید مدنی آذربایجان در زمینه های علمی 
و فرهنگی به میهن اسالمی مان رقم بخورد .
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