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ــد، و  ــش تولي ــی و بخ ــز علم ــن مراک ــاط بي ــت ارتب ــدف تقوي باه
ــد: ــزار ش ــروت، برگ ــه ث ــم ب ــل عل ــازی و تبدي ــاری س تج

 )2019 RINOTEX( هفتمیــن نمایشــگاه فنــاوری و نــوآوری ربــع رشــیدی
طــی مراســمی بــا حضــور معــاون وزیــر صمــت، رئیــس خانــه معــدن ایــران، 
مدیــر عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات، 
روســای دانشــگاههای اســتان و مســئوالن اســتانی در تبریــز آغــاز بــه کار کــرد 
و تــا هفدهــم آبان مــاه ســال جــاری نیــز ادامــه دارد. اســتاندار آذربایجان شــرقی 
در ســخنانی  بــا تاکیــد بــر تقویــت ارتبــاط بیــن مراکــز علمــی و بخــش تولیــد، 

گفــت: راه پیشــرفت و تعالــی از مســیر توســعه علمــی و فنــاوری مــی گــذرد.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در آئیــن گشــایش هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری 
ــن  ــدرکاران ای ــی از دســت ان ــا قدردان ــیدی رینوتکــس، ب ــع رش ــاوری رب و فن
ــالء  ــه خ ــت ک ــازار اس ــن ب ــک ف ــس ی ــت: رینوتک ــار داش ــگاه، اظه نمایش
ارتباطــی بیــن فنــاوران و پژوهشــگران بــا مراکــز تولیــدی و صنعتــی را پــر کنــد.

وی بــا بیــان اینکــه گام هــای بســیار بزرگــی بــرای توســعه علمــی در کشــور 
برداشــته شــده اســت، افــزود: رتبــه نخســت رشــد علمــی در دنیــا و ســهم 1.6 
درصــدی از تولیــدات علمــی جهــان بــرای کشــورمان یــک واقعیــت اســت، امــا 

در کنــار آن واقعیــت تلخــی هــم هســت و آن اینکــه از نظــر تبدیــل علــم بــه 
فنــاوری و فنــاوری بــه ثــروت جایــگاه خوبــی نداریــم.

پورمحمــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــالش هــا در ایــن زمینــه بایــد افزایــش یابد، 
گفــت: رویکــرد جدیــد وزارت صمــت در تقویــت تولید داخلــی و تامیــن نیازهای 

صنایــع و بخــش تولیــد توســط متخصصــان و فنــاوران داخل ســتودنی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی در ایــن 
زمینــه، گفــت: مطمئنــا بــا تقویــت ارتبــاط بیــن مراکــز علمــی و بخــش تولیــد 
در بســتر ایــن نمایشــگاه، بخشــی از اهــداف تجــاری ســازی و تبدیــل علــم بــه 

ثــروت محقــق خواهــد شــد.
ــان،  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــجویان دانش ــاتید و دانش ــت اس ــی اس گفتن
درهفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی تبریــز حضــور پررنگــی 

ــد. دارن
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان امســال زون نــوآوری و فناوری هــای مــواد 
پیشــرفته، کامپوزیــت، مصالــح ســاختمانی و راه ســازی را در هفتمین نمایشــگاه 

نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی بــه عهــده دارد.

ــاوری ــوآوری و فن ــگاه ن ــن نمایش ــایش هفتمی ــن گش  آیی
ــان ــنبه 13 آب ــر روز دوش ــیدی عص ــع رش رب
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رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:
ــرح  ــا 70 ط ــی ب ــهید مدن ــگاه ش ــور دانش حض
فناورانــه در زون مــواد پیشــرفته رینوتکــس 

ــم هفت
رییــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان گفــت: 70 طــرح 
ــرفته  ــواد پیش ــگاه در زون م ــن دانش ــه ای ــه و نوآوران فناوران
و کامپوزیــت در هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع 

ــت. ــده اس ــه ش ــیدی ارای رش
ــه اطــاع رســانی  ــا کمیت ــو ب ــی زاده در گفــت و گ حســن ول
هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی افــزود: 
برخــی طــرح هــا و ایــده هایــی کــه در دوره هــای قبــل ایــن 
ــد خوشــبختانه تجــاری ســازه  نمایشــگاه حضــور یافتــه بودن

شــده و اکنــون در غالــب محصــول ارایــه شــده انــد.
ــیدی  ــع رش ــاوری رب ــوآوری و فن ــگاه ن ــه داد: نمایش وی ادام
فرصــت مناســبی بــرای تقویــت ارتبــاط بیــن دانشــگاه هــا و 

صنایــع اســت .

ــن  ــف ای ــای مختل ــه ه ــم نام ــاد تفاه ــاره انعق ــا اش وی ب
ــاز  ــه آغ ــا نقط ــه ه ــم نام ــت: تفاه ــع، گف ــا صنای ــگاه ب دانش
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت مــورد نظــر اســت و هــر ســال در 
ایــن حــوزه قــرار دادهــای خوبــی  بــا صنایــع مختلــف منعقــد 

ــت. ــه اس ــت یافت ــی دس ــج خوب ــه نتای ــرده و ب ک
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مراســم تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان، در روز ســه شــنبه 19 آذر98 در ســالن ابــن ســینای ایــن 

دانشــگاه برگزارشــد
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور دکتــر گزنــی، معــاون ســابق پژوهشــی 
ISC  اعضــای هیــات رئیســه و مســئوالن و جمعــی از دانشــجویان برگزار 
شــد، دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
در ســخنانی بــا تقدیــر از اســاتید و دانشــجویانی کــه در شــرایط ســخت 
ــای  ــا فعالیته ــود ب ــت واالی خ ــاش و هم ــا ت ــی ب ــای مال ــه ه و مضیق
پژوهشــی و فن آفرینــی باعــث ارتقــای نــام و جایــگاه دانشــگاه 
می شــوند بــه چالــش هــا و مشــکات ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه بــر 
علیــه کشــور عزیــز ایــران اســامی اشــاره نمــود و بــا یــادآوری نقــش 
مهــم دانشــگاه در ارائــه راه حــل بــرای مشــکات ناشــی از ایــن موضــوع 
ــای  ــح و تاش ه ــت گذاری های صحی ــر سیاس ــا در اث ــور م ــت:  کش گف
فــراوان جایــگاه مطلــوب علمــی در منطقــه و دنیــا بــه خــود اختصــاص 
ــته ای  ــت شایس ــاوری موقعی ــم و فن ــد عل ــاظ تولی ــه لح ــت و ب داده اس
ــیل  ــدی و پتانس ــفانه از توانمن ــه متأس ــرد ک ــه ک ــت.  وی اضاف را داراس
ــکات  ــل مش ــت ح ــگاه ها در جه ــود در دانش ــر ارزش موج ــم و پ عظی

مختلــف جامعــه و کشــور اســتفاده نمــی شــود .
ولــی زاده در ادامــه افــزود: در کشــور مــا ایــن انتظــار کــه نهاد دانشــگاه 
بایــد پاســخگو بــوده و بــرای مشــکات راه حــل داشــته باشــد مشــاهده 
ــگاه در  ــذاری دانش ــم اثرگ ــای مه ــانه ه ــی از نش ــن یک ــود، و ای می ش
ــاظ  ــه لح ــگاه ها ب ــه دانش ــت ک ــت آن اس ــی واقعی ــت ول ــه هس جامع
ــکات  ــها ومش ــار چالش ــاری دچ ــی و اعتب ــاختی و مال ــای زیرس حمایته
ــه  ــا ب ــر م ــه اگ ــی ک ــد. در حال ــی افتاده ان ــه روزمرگ ــوده ب ــی ب فراوان
دانشــگاه نقــش اساســی و منشــا تحــوالت را قائلیــم، بایــد ابتــدا بــه حل 
مشــکات خــود ایــن نهــاد تمرکــز کنیــم کــه در ایــن صــورت دانشــگاه 
ــائل و  ــل مس ــیر ح ــتری در مس ــتاب بیش ــا ش ــور ب ــد کش ــای توانمن ه

مشــکات جامعــه و کشــور حرکــت خواهــد کــرد.
ــام  ــگاهی در انج ــن دانش ــی و بی ــای تیم ــز کاره ــه تمرک ــان ب وی در پای
طــرح هــا و پروژه هــای ملــی بــرای رفــع انــواع بحرانهــای ملــی زیســت 

محیطــی و آب و ... تاکیــد نمــود.

دکتــر علــی عجمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان، ســخنران بعــدی بــود کــه گــزارش عملکــرد حــوزه پژوهــش 

و فنــاوری دانشــگاه در یکســال گذشــته را ارائــه نمــود.   

در ایــن مراســم دکتــر گزنــی معــاون ســابق ISC و عضــو هیــات علمــی 
ــگاه اســتنادی جهــان اســام )  گــروه پژوهشــی مدیریــت اطاعــات پای
ISC ( بــه ســخنرانی تحــت عنــوان ثــروت آفرینــی از علــم پرداخــت.

ــش  ــی پژوه ــرکتهای حام ــم از ش ــن مراس ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
ــده دانشــگاه، پژوهشــگران دارای  ــا دانشــگاه، فنــاوران برگزی وهمــکار ب
ــال  ــگران فع ــگاهی، پژوهش ــرون دانش ــه ب ــه یافت ــرح خاتم ــترین ط بیش
ــیدی  ــع رش ــگاه رب ــده نمایش ــل، برگزی ــن المل ــط بی ــوزه رواب در ح
تبریــز2019 ، پژوهشــگر برتــر دانشــجویی، و 17 پژوهشــگر برگزیــده 
ــمیرا  ــر س ــم دکت ــی آن، خان ــه ط ــد ک ــل ش ــر و تجلی ــگاه تقدی دانش
ــی،  ــی و مهندس ــکده فن ــیمی دانش ــی ش ــروه مهندس ــی از گ آقباغ

ــاص داد. ــود اختص ــگاه را بخ ــر دانش ــگر برت ــوان پژوهش عن
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بیســتمین جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران 
ــده  ــرات برگزی ــل از نف ــا تجلی ــرقی ب ــان ش ــده آذربایج برگزی

ــد. ــزار ش ــز برگ ــگاه تبری ــی دانش ــه میزبان ب
اســتاندار آذربایجــان رشقــی در ایــن آییــن بــا بیــان اینکــه دانشــگاه 

هــا و ســایر مراکــز تحقیقاتــی بــا تولیــد علــم و فنــاوری بــا توجــه 

بــه نیــاز روز جامعــه، توســعه ارتبــاط بــا بدنــه جامعــه و کاربــردی 

ــکالت  ــیاری از مش ــد بس ــی توانن ــود م ــای خ ــش ه ــودن پژوه من

جامعــه را در بخــش هــای مختلــف برطــرف مناینــد، گفــت: امــروزه 

تولیــدات علمــی در دانشــگاه هــای مــا خیلــی بــا ارزش هســتند و 

بایــد از ایــن تولیــدات در راســتای ارتقــای همــه جانبــه کشــورمان 

در حــوزه هــای مختلــف اســتفاده منــود.

دکــر محمدرضــا پورمحمــدی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دســتگاه 

ــد از  ــاز ســنجی خــود مــی توانن ــا نی ــز ب ــی نی ــران اجرای هــا و مدی

ــی  ــز تحقیقات ــایر مراک ــا و س ــگاه ه ــاوری دانش ــم و فن ــد عل تولی

بهــره منــد شــوند، ترصیــح کــرد: دســتگاه هــا و مدیــران اجرایــی بــه 

کمــک دانشــگاه هــا نیــاز دارنــد و در ایــن ارتبــاط نیــز از دانشــگاه 

هــا نیــز انتظــار مــی رود بــه کمــک جامعــه و صنایــع  بیاینــد.

 اســتاندار آذربایجــان رشقــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود یــادآور 

ــت  ــگاهیان اس ــرای دانش ــی ب ــت خوب ــا فرص ــم ه ــن تحری ــد: ای ش

کــه بــا نیــاز ســنجی و بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بــه کمــک رفــع 

ــد. مشــکالت کشــور روی کار بیاین

یــادآور مــی شــود: در بیســتمین جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران 

ــده  ــده آذربایجــان رشقــی از 12 پژوهشــگر برگزی ــاوران برگزی و فن

دانشــگاه هــا و دیگــر مراکــز پژوهشــی اســتان تجلیــل بعمــل آمــد.

اسامی برگزیدگان به این رشح است:

* منتخبین دستگاه های اجرائی استان آذربایجان رشقی

دکر وحید فرزانه از سازمان صمت استان

ــتان  ــی اس ــز پژوهش ــا و مراک ــگاه ه ــدگان دانش ــده ش * برگزی

ــی ــان رشق آذربایج

دکــر مــژگان میرغفــور ونــد  دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تربیــز

دکر حسن سلیامن پور استاد دانشگاه علوم پزشکی تربیز

دکرسیدهادی پیغمربدوست استاد دانشگاه تربیز

دکر رضا تیموری مفرد دانشیار دانشگاه تربیز

دکتــر ســجاد نجفــی روادانــق دانشــیار 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

دکر بختیار فیضی زاده دانشیار دانشگاه تربیز

دکر مینو قره بگلو دانشیاردانشگاه هرن اسالمی تربیز

دکر عزت اله فتحی دانشیار دانشگاه تربیز

* فناوران برتر دانشگاه های استان آذربایجان رشقی

دکــر مهــدی قاســمی کاکــرودی  عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

یز ترب

دکــر اســامعیل فاتحــی فرعضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

صنعتــی ســهند

دکــر محمدباقــر حســینی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تربیــز

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده آذربایجان شرقی برگزار شد
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ــی  ــن الملل ــی بی ــای علم ــترش همکاریه ــتای گس در راس
ــت: ــورت گرف ــگاه ص دانش

ــی ارزوم  ــگاه صنعت ــس دانش ــاک رئی ــوالت چاکم ــر ب دکت
ــه  ــاد تفاهمنام ــرای انعق ــی ب ــه در راس هیات ــور ترکی کش
همکاریهــای علمــی پژوهشــی دوجانبــه از دانشــگاه شــهید 

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــی آذربایج مدن

در بازدیــد رئیــس دانشــگاه صنعتــی ارزوم کشــور ترکیــه و هیــات 
ــعه  ــای توس ــان؛ راه ه ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــراه از دانش هم
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــگاه، م ــن دو دانش ــگاهی بی ــکاری دانش هم

ــت. گرف

ــترش  ــتای گس ــگاه، در راس ــئوالن دو دانش ــترک مس ــت مش  در نشس
ــاک  ــت چاکم ــگاه، دکتربولن ــی دانش ــن الملل ــی - بی ــای علم همکاریه
ــرای  ــی ب ــه، در راس هیات ــور ترکی ــی ارزوم کش ــگاه صنعت ــس دانش رئی
انعقــاد تفاهمنامــه همکاریهــای علمــی - پژوهشــی دوجانبــه از دانشــگاه 

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــن دو  ــگاهی بی ــکاری دانش ــعه هم ــای توس ــد راهه ــن بازدی ــی ای ط

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــگاه، م دانش
ــی زاده  ــن ول ــر حس ــگاه، دکت ــئوالن دو دانش ــترک مس ــت مش در نشس
رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، بــا اشــاره بــه پتانســیل هــا 
ــال  ــگاه، در ح ــن دانش ــه ای ــان اینک ــا بی ــگاه، ب ــای دانش ــدی ه و توانمن
ــش  ــی، بی ــروه پژوهش ــت گ ــکده و هش ــتن دو پژوهش ــا داش ــر ب حاض
ــی از  ــجو یک ــر دانش ــزار  نف ــی و 7 ه ــات علم ــو هی ــر عض از 280 نف
ــتان  ــع اس ــگاه جام ــن دانش ــران و دومی ــور ای ــع کش ــگاههای جام دانش
بــه شــمار میــرود، گفــت: دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، در ســال 
هــای اخیــر گام هــای موثــری بــرای توســعه همــکاری هــای بیــن المللــی 
برداشــته و هــم اکنــون بــا دانشــگاه هــای مختلــف دنیــا علــی الخصــوص 
بیــش از 17 دانشــگاه کشــور ترکیــه تفاهمنامــه همــکاری دارد. ولــی زاده 
بــه اجرایــی کــردن تفاهــم نامــه منعقــده فــی مابیــن، علــی الخصــوص 
ــترک،  ــی مش ــای پژوهش ــرح ه ــام ط ــجو، انج ــتاد و دانش ــادل اس تب
ــزات  ــات و تجهی ــتفاده از امکان ــترک و اس ــای مش ــش ه ــزاری همای برگ

ــود. ــد نم ــن  تاکی ــگاهی طرفی آزمایش

دکتــر بولنــت چاکمــاک رئیــس دانشــگاه صنعتــی ارزوم کشــور ترکیــه 
ــا  ــترک ب ــای مش ــکاری ه ــعه هم ــتار توس ــدار،  خواس ــن دی ــز در ای نی
توجــه بــه ظرفیــت هــای دو دانشــگاه شــد. وی در ادامــه ضمــن معرفــی 
اجمالــی دانشــگاه صنعتــی ارزوم گفــت: ایــن دانشــگاه نزدیــک 9 ســال 
ــکده  ــتن 6 دانش ــا داش ــر ب ــال حاض ــده و در ح ــیس ش ــه تاس ــت ک اس
ــرق،  ــوم ســامت، ب ــه، عل ــوم پای در بخــش هــای فنــی و مهندســی، عل
معمــاری، ادبیــات، علــوم ورزشــی و ... و 110 نفــر هیــات علمــی، بــا توجــه 
بــه پتانســیل هــای ایــن دانشــگاه آمــاده هــر گونــه همــکاری علمــی و 

ــا دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان اســت. پژوهشــی ب

ــگاه  ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه ــی مع ــی عجم ــر عل ــه دکت در ادام
شــهید مدنــی آذربایجــان گزارشــی از وضعیــت فعالیــت هــای پژوهشــی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه صنعتــی ارزروم بــا تاکیــد 

بــر حــوزه هــای مشــترک همــکاری فــی مابیــن ارائــه نمــود.
ــن دو  ــی بی ــکاری علم ــه هم ــم نام ــت، تفاه ــن نشس ــان ای در پای
دانشــگاه بــا تاکیــد بــر تبــادل اســتاد و دانشــجو و اجــرای پــروژه هــا و 
کنفرانــس هــای علمــی مشــترک، توســط روســای دانشــگاهها بــه امضــاء 

ــید. رس

عــاوه بــر آن تفاهــم نامــه بیــن دانشــگاهی جهــت همــکاری در برنامــه 
اراســموس پــاس بیــن دو دانشــگاه بــه امضــا رســید. اراســموس پــاس 
برنامــه حمایتــی اتحادیــه اروپــا مــی باشــد کــه از اجــرای پــروژه هــای 
ــادل اســاتید و دانشــجویان  مشــترک بیــن دانشــگاه هــا خصوصــا از تب

بیــن دانشــگاه هــا حمایــت مــی کنــد.

ــای  ــه ه ــر برنام ــگاه از دیگ ــگاههای دانش ــدادی از آزمایش ــد از تع بازدی
ــراه وی  ــات هم ــه و هی ــور ترکی ــی ارزوم کش ــگاه صنعت ــس دانش رئی

ــود. ب
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دکــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فناوری دانشــگاه شــهید 

ــط عمومــی دانشــگاه از  ــا رواب ــی آذربایجــان در گفتگــو ب مدن

انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بیــن مجتمــع مــس ســونگون، بــا 

دانشــگاه در جریــان برگــزاری هفتمیــن منایشــگاه فنــاوری هــای 

پیرشفتــه ربــع رشــیدی تربیزخــرب داد و گفــت: هــدف از انعقــاد 

ــه از پتانســیل هــای موجــود،  ایــن تفاهــم نامــه اســتفاده بهین

ــره  ــا به ــی ب ــی، آموزش ــی- پژوهش ــای علم ــا و تواناییه ظرفیته

منــدی از امکانــات فنــی، تولیــدی، نیــروی انســانی و اطالعــات، 

تجربــه و تخصــص طرفیــن میباشــد.

عجمــی زمینــه هــای همــکاری طرفیــن ایــن تفاهمنامــه را 

حامیــت از طرحهــای تحقیقاتــی، تصویــب و تأمیــن اعتبــار 

ــن  ــل طرفی ــدی متقاب ــره من ــاز، به ــورد نی ــات م ــی و امکان مال

آزمایشــگاهی،  پژوهشــی،  تجربــی،  فکــری،  ازتوامنندیهــای 

کارگاهــی، کتابخانــه ای، ارتباطــات، ارائــه خدمــات مشــاوره ای 

ــتای  ــی در راس ــعه صنعت ــات، توس ــاوری و تحقیق ــه فن در زمین

شــکوفایی و رشــد صنعتــی رشکــت، ارائــه طیــف گســرده ای از 

خدمــات مشــاوره فنــی و تخصصــی، تامیــن مالــی پــروژه هــای 

ــای  ــا فعالیته ــط ب ــای مرتب ــه ه ــان نام ــوب و پای ــرک مص مش

ــه هــای  ــن هزین ــی، تامی مجتمــع دوره هــای تحصیــالت تکمیل

ــی  ــای مطالعات ــاد فرصته ــوب، و ایج ــای مص ــروژه ه ــی پ مال

ــرد. ــوان ک ــی، عن ــات علم ــرای اعضــای هی ب

ــن  ــان ای ــه مــدت زم ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی ــان ب عجمــی در پای

ــا  ــت ب ــده اس ــرر ش ــت: مق ــد، گف ــال میباش ــه ۵ س تفاهمنام

تشــکیل کار گروهــی ویــژه، رونــد اجــرای مطلــوب تفاهمنامــه 

ــم. ــری کنی ــه پیگی ــورت ماهیان را بص

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مجتمع مس 
تفاهمنامــه همــکاری بیــن شــرکت مادرتخصصــی سونگون تبریز

ــع  ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
پیشــرفته و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در 

گفتگــو بــا روابــط عمومــی خــرب داد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان و مجتمع مس سونگون تربیز
ــی  ــت های کل ــم انداز، سیاس ــند چش ــرر در س ــداف مق ــق اه ــتای تحق در راس
علــم و فنــاوری و رونــق تولیــد در جهــت تقویــت اقتصــاد دانش بنیــان صــورت 

گرفــت:
تفاهمنامــه همــکاری بیــن شــرکت مادرتخصصــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات 

و توســعه صنایــع پیشــرفته و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان منعقــد شــد.

تفاهمنامــه همــکاری بیــن شــرکت مادرتخصصــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات 
ــان  ــان در جری ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــرفته و دانش ــع پیش ــعه صنای و توس
ــز  بیــن شــرکت مادرتخصصــی  برگــزاری آییــن اختامیــه رینوتکــس 2019 تبری
ــهید  ــگاه ش ــرفته و دانش ــع پیش ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن

ــد شــد. ــه همــکاری منعق ــی آذربایجــان تفاهمنام مدن
دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن تفاهمنامــه در راســتای تحقــق اهــداف مقــرر در 
ــق تولیــد در جهــت  ــم و فنــاوری و رون ســند چشــم انداز، سیاســت های کلــی عل
ــر  ــع پیشــرفته و خدمــات مبتنــی ب تقویــت اقتصــاد دانش بنیــان و توســعه صنای
ــی  ــادر تخصص ــرکت م ــداف ش ــا اه ــو ب ــم س ــد و ه ــای جدی ــوم و فناوری ه عل
صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته در توســعه همه جانبــه 
ــهید  ــگاه ش ــای دانش ــارب و ظرفیت ه ــوابق، تج ــه س ــر ب ــرفته و نظ ــع پیش صنای
ــاه  ــنبه 23 آبانم ــرفته، در روز پنجش ــع پیش ــه صنای ــان در زمین ــی آذربایج مدن

همزمــان بــا آییــن اختتامیــه نمایشــگاه رینوتکــس 2019 تبریــز منعقــد شــد.
عجمــی در ارتبــاط بــا مفــاد تفاهمنامــه اظهــار کــرد: مــوارد مهــم تفاهمنامــه کــه 
بمــدت 2 ســال مــورد تفاهــم طرفیــن قــرار گرفــت عبارتنــد از: تبدیــل ایده هــای 
ــتاوردهای  ــازی دس ــت، تجاری س ــا خدم ــول ی ــه محص ــی ب ــاوری و کارآفرین فن
ــرفته  ــع پیش ــه صنای ــاور در زمین ــا و فن ــای نوپ ــریع بنگاه ه ــد س ــی، رش پژوهش
طبــق سیاســت گذاری مشــترک همــکاری در زمینــه برگــزاری رویدادهــای نوآورانه 
ــی و  ــای آموزش ــایر برنامه ه ــی و س ــی تخصص ــای آموزش ــتارت آپی، دوره ه و اس
ترویجــی مرتبــط بــا توســعه صنایــع پیشــرفته در ســطح اســتان آذربایجانشــرقی 
ــی،  ــای فن ــی در زمینه ه ــات مشــاوره ای و صنعت ــه خدم ــه ارائ همــکاری در زمین
ــرکتها در  ــه ش ــی ب ــای توجیه ــه طرح ه ــی و تهی ــتانداردها، بازاریاب ــب اس کس
زمینــه صنایــع پیشــرفته و برگــزاری ســمینارهای تخصصــی همــکاری در زمینــه 
پژوهــش هــای علمــی مرتبــط بــا صنایــع پیشــرفته همــکاری در زمینــه ارزیابــی، 
ارزش گــذاری، مدیریــت خطــر و مدیریــت پــروژه طرح هــای فناورانــه مرتبــط بــا 
ــر  ــت خط ــذاری، مدیری ــی، ارزش گ ــه ارزیاب ــکاری در زمین ــرفته هم ــع پیش صنای
ــاوره،  ــرفته مش ــع پیش ــا صنای ــط ب ــه مرتب ــای فناوران ــروژه طرح ه ــت پ و مدیری
ــهید  ــگاه ش ــه دانش ــدوق ب ــوی صن ــه از س ــی ک ــر طرح های ــارت ب ــی، و نظ ارزیاب
ــر  ــه و براب ــی مــی گــردد، در راســتای موضــوع تفاهم نام ــی آذربایجــان معرف مدن

بــا ضوابــط صنــدوق
  تدویــن و ارائــه گزارش هــای کارشناســی دربــاره وضعیــت صنایــع پیشــرفته در 
ــا،  ــرقی، افق ه ــتان آذربایجانش ــطح اس ــتقر در س ــرکتهای مس ــت ش ــوزه فعالی ح
ــتقر  ــرفته و مس ــع پیش ــوزه صنای ــال در ح ــای فع ــا و واحده ــا، اولویت ه نیازه
ــرکت  ــی ش ــه یاب ــوار و عارض ــای همج ــتان ه ــرقی و اس ــتان آذربایجانش در اس
ــه واحدهــای  ــی ب ــی شــده از ســوی صنــدوق اعطــای تســهیات مال هــای معرف
فنــاور، شــرکتها و صاحبــان ایــده معرفــی شــده از ســوی دانشــگاه شــهید مدنــی 

ــدوق. ــط صن ــر ضواب ــه براب ــوع تفاهم نام ــتای موض ــان، در راس آذربایج
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تولیــد  کاربــردی  هــای  زمینــه  تخصصــی  نشســت 
ــور  ــا حض ــان ب ــب در گیاه ــو ترکی ــای ن ــا و داروه ــن ه واکس
ــوژی  ــوم تکنول ــوزه عل ــگران ح ــاتید، پژوهش ــی از اس جمع
ــن  ــالن اب ــان در س ــنبه 28 آب ــه ش ــجویان، در روز س و دانش
ــد. ــزار ش ــان برگ ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــینای دانش س

در افتتاحیــه همایــش مذکــور کــه بــا همــکاری ســتاد توســعه 
فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
شــد،  برگــزار  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  در 

ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده رئی ــن ول ــر حس دکت
ــگاه  ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ــان ط آذربایج
ــی  ــح و اصول ــتگذاریهای صحی ــت سیاس ــه برک ــور ب ــای کش ه
ــده  ــم ش ــد عل ــگاه در تولی ــای جای ــاهد ارتق ــور ش در کش
ــیار  ــتاورد بس ــوع، دس ــن موض ــه ای ــد ک ــت: هرچن ــد، گف ان
ــن  ــم ای ــر، مه ــر حاض ــا در عص ــرود ام ــمار می ــی بش خوب
ــعه مرزهــای  ــم و توس ــد عل ــه تولی ــد ب ــا نبای ــه صرف اســت ک
دانــش پرداخــت، بلکــه بــه مــوازات ایــن کار پــر اهمیــت، کار 
ــت  ــه فعالی ــروت را در هم ــاد ث ــی و ایج ــن آفرین ــی، ف آفرین
ــئوال  ــن س ــه ای ــت و ب ــر گرف ــگاه در نظ ــی دانش ــای علم ه
ــکل  ــه مش ــی چ ــت علم ــن فعالی ــام ای ــه انج ــم ک ــخ دهی پاس
یــا مســئله ای از زندگــی اجتماعــی مــا را حــل خواهــد کــرد؟
کشــور  مشــکات  و  مســائل  همــه  افــزود:  زاده  ولــی 
ــر  ــه خاط ــا ب ــم صرف ــاد عل ــرا ایج ــی دارد زی ــکار علم راه
رفــاه مــردم و حــل مســائل مختلــف در حــوزه هــای 
اجتماعــی مــی باشــد و علــم همــواره در کنــار رفــع 
ــه  ــرای هم ــد ب ــگاه بای ــت و دانش ــکات اس ــع و مش موان

نمایــد. راهکارارائــه  اجتماعــی  مشــکات  و  مســائل 
ــا در شــرایط  ــه اینکــه کشــور م ــا اشــاره ب ــی زاده ب دکتــر ول
ــه  ــه جانب ــتفاده هم ــر اس ــت، ب ــادی اس ــگ اقتص ــک جن ی
ــوب در  ــزی مطل ــه ری ــانی و برنام ــع انس ــته از مناب و شایس
ــت از  ــگاهی و حمای ــگان دانش ــگان و نخب ــری فرهیخت بکارگی
طــرح هــا و پژوهــش هــای فــن آفریــن تاکیــد نمــود و گفــت: 
ــم. ــره بزنی ــگاه گ ــه دانش ــود را ب ــروت خ ــد و ث ــد درآم بای
وی در پایــان از ابتــکار ســتاد توســعه زیســت فنــاوری 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری در خصــوص توزیــع 
ــا  ــگاه ه ــودن دانش ــرا نم ــت گ ــات و ماموری ــب امکان مناس
ــاتید و  ــص اس ــب تخص ــر حس ــا ب ــود در آنه ــع موج ومناب
تجهیــزات دانشــگاهی مربوطــه تقدیــر و تشــکر نمــود.

دکتــر محمــد احمدآبــادی، رئیــس دانشــکده کشــاورزی و دبیر 
ــا بیــان اینکــه  علمــی و اجرایــی ایــن همایــش در ســخنانی ب
ــی  ــرفته م ــای پیش ــاوری ه ــن فن ــاوری از مهمتری ــت فن زیس
ــاوری  ــه فن ــور ب ــای کش ــد نیازه ــا بای ــود: م ــار نم ــد اظه باش
هــای پیشــرفته را از طریــق توجــه بــه پتانســیل هــای داخــل 
کشــور برطــرف کــرده و در جهــت رقابــت و کســب ســهمیه از 
بــازار هــای خارجــی نیــز بیاندیشــیم، وی در ادامــه بیــان کــرد: 
ــای  ــت ه ــتفاده از فرص ــتی، اس ــای زیس ــاوری ه ــوزه فن در ح
ــت  ــاش در جه ــا و ت ــوازی کاری ه ــز از م ــادی و پرهی اقتص
ــم،  ــای متخاص ــور ه ــط کش ــده توس ــاد ش ــع ایج ــع موان رف
ــاوری  ــت فن ــعه زیس ــتاد توس ــای س ــت ه ــن اولوی از مهمتری
ــد. ــی باش ــوری م ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
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 لــذا ایــن ســتاد جهــت تســهیل در ارزیابــی فعالیــت هــای 
ــی- ــز علم ــایر مراک ــا و س ــگاه ه ــط دانش ــده توس ــام ش انج
پژوهشــی اقــدام بــه تقســیم کار ملــی و ماموریــت محورنمودن 
دانشــگاهها و مراکــز علمــی -پژوهشــی نمــوده اســت.

وی بــا تشــریح اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ســتاد از 
ــای  ــت ه ــاوری، ماموری ــت فن ــوزه زیس ــی ح ــیم کار مل تقس
ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــرای دانش ــی ب ــتانی اباغ اس
ــان  ــت گیاه ــت باف ــف( کش ــود: ال ــی نم ــور معرف را در دو مح
ــد  ــاری. ب( تولی ــاری از بیم ــای ع ــال ه ــد نه ــی و تولی چوب
واکســن هــا و داروهــای نوترکیــب در گیاهــان زراعــی.
امیــدواری کــرد:  پایــان اظهــار  دکتــر احمدآبــادی در 
برگــزاری نشســت فــوق زمینــه همــکاری بیــن رشــته هــای 
ــل  ــت نی ــتان را جه ــوق در اس ــای ف ــت ه ــا ماموری ــط ب مرتب
ــد. ــم نمای ــاوری فراه ــت فن ــعه زیس ــتاد توس ــداف س ــه اه ب

ــر  ــان دکت ــش از آقای ــن همای ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
ــت  ــاوری معاون ــت فن ــعه زیس ــتاد توس ــده س ــی نماین درویش
ــو  ــان عض ــر باغب ــوری، دکت ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز، دکتــر کیافــر معــاون کیفــی 
ــو  ــم« عض ــر »در یتی ــراوی و دکت ــازی زه ــرکت داروس ش
ــد. ــل آم ــل بعم ــیس ژن، تجلی ــرکت پرس ــره ش ــات مدی هی

ــن  ــردی واکس ــای کارب ــه ه ــی زمین ــت تخصص ــر نشس تصاوی
ــان: ــب در گیاه ــای نوترکی ــا و دارو ه ه
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افتخارآفرینــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
ــز در rinotex 2019  تبری
ــان در  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض افتخارآفرین

rinotex 2019  تبریــز
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــردی دانش ــیمی کارب ــتادیار ش ــی اس ــه فرش ــر فهیم دکت
آذربایجان،بــا ارائــه طــرح« پوششــهای هیدروکلوئیــدی بــرای درمــان زخمهــای  
فشــاری و مزمــن » عنــوان منتخــب زون تخصصــی نــوآوری و فنــاوری نانــو را در 

ــاص داد. ــود اختص ــز  rinotex 2019  بخ ــای تبری ــگاه فناوریه ــن نمایش هفتمی

ــت  ــوص اهمی ــگاه، درخص ــی دانش ــط عموم ــا رواب ــه ب ــی در مصاحب ــر فرش دکت
طــرح مذکــور گفــت:  بــا توجه بــه جمعیــت بــاالی بیمــاران دیابتــی و ســالمندان 
ــم  ــی( و زخ ــای دیابت ــم پ ــر زخ ــن )نظی ــای مزم ــم ه ــروز زخ ــر ب ــه، خط جامع
هــای فشــاری )نظیــر زخــم بســتر( کــه حتــی قابلیــت فــوت بیمــار را دارنــد، 
اهمیــت ایــن طــرح را بصــورت بســیار جــدی مطــرح مینماید.لــذا ایــن موضــوع 
ــه در  ــجام یافت ــکلی انس ــه ش ــم ب ــان زخ ــت درم ــا مدیری ــد ت ــی کن ــاب م ایج
ــات و  ــب اطاع ــه و کس ــاز جامع ــی نی ــا بررس ــن ب ــود. بنابرای ــاد ش ــور ایج کش
بررســی هــای الزم اقــدام بــه ســاخت یــک نمونــه پوشــش مختــص زخــم هــای 
فشــاری و مزمــن و زخــم هایــی کــه دارای ترشــحات بــاال هســتند شــده اســت. 
بــا توجــه بــه بررســی هــای صــورت گرفتــه مــی تــوان گفــت کــه ایــن پوشــش 
ــن و  ــازار متفــاوت اســت و جــزء مؤثرتری ــا ســایر پوشــش هــای موجــود در ب ب
مــدرن تریــن پوشــش هــا بــه شــمار مــی رود و توانایــی ورود بــه بــازار داخلــی 

ــا محصــوالت خارجــی را دارد. و رقابــت ب

ــرد:  ــار ک ــوق، اظه ــش ف ــی پوش ــات فن ــن و جزئی ــا محاس ــاط ب ــی در ارتب فرش
ــای  ــت ه ــو بیوکامپوزی ــه نان ــر پای ــرح ب ــن ط ــده در ای ــه ش ــای تهی ــش ه پوش
ــات  ــنتزی، ترکیب ــی و س ــای طبیع ــر پلیمره ــتمل ب ــه مش ــتند ک ــری هس پلیم
ــا داشــتن  ــو مــواد و نیــز داروهــا مــی باشــند. ایــن پوشــش هــا ب طبیعــی، نان
ــت  ــوان پوس ــه عن ــت، ب ــی پوس ــای طبیع ــن ه ــه پروتئی ــک ب ــات نزدی ترکیب
موقــت عمــل کــرده و بــا تحریــک فاکتورهــای رشــد، رونــد التیــام زخــم را بــه 
ــن پوشــش هــا  ــای ای ــل توجهــی افزایــش مــی دهنــد. از دیگــر مزای طــور قاب
مــی تــوان بــه داشــتن خاصیــت آنتــی باکتریالــی، کاهــش زمــان ترمیــم زخــم، 
کاهــش تعــداد دفعــات تعویــض و درد، و جــذب ترشــحات اشــاره کــرد. بررســی 
هایــی کــه در محیــط in-vivo بــر روی مــوش هــای آزمایشــگاهی انجــام گرفــت 
ــن زخــم پــوش هــا ســبب تســریع فرآینــد بهبــود  حاکــی از آن اســت کــه ای
ــه عفونــت و اســکار  ــدون هیچگون ــه زخــم ب زخــم و بســته شــدن ســریع دهان

مــی شــوند.
ــم  ــان زخ ــر در درم ــرد مؤث ــه کارب ــه ب ــا توج ــول ب ــن محص ــی رود ای ــار م انتظ
ــل  ــد راه ح ــر، بتوان ــوی دیگ ــد آن از س ــادی تولی ــه اقتص ــو و صرف ــک س از ی
ــه زخــم هــای فشــاری و  مناســبی در جهــت ارتقــاء ســامت بیمــاران مبتــا ب
مزمــن و نیــز کاهــش هزینــه هــای درمانــی آنــان ارائــه دهــد. تــاش بــر ایــن 
اســت کــه تولیــد محصــوالت داخلــی باکیفیــت، ســهم واردات چنیــن تجهیــزات 
ــه  ــل توج ــی ارزی قاب ــه جوی ــث صرف ــش داده و باع ــور را کاه ــه کش ــکی ب پزش

شــود.
گفتنــی اســت ایــن طــرح حاصــل همــکاری دکتــر فهیمــه فرشــی،عضو هیــات 
علمــی  و پریــا رســتم زاده، دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته شــیمی 

کاربــردی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان میباشــد.

و  نــوآوری  نمایشــگاه  هفتمیــن 
ــار  ــیدی در چه ــع رش ــاوری رب فن
ــه و  ــده فناوران ــی 1- ای ــش اصل بخ
طــرح هــای اســتارتاپی 2- توســعه و 
ــروش  ــاوری 3- ف ــازی فن ــاری س تج
محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان 
و 4- نیازمندیهــای فناورانــه از تاریــخ 
13 لغایــت 17  آبــان مــاه ســال 
ــل نمایشــگاه بیــن  جــاری در مح

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری الملل

طــرح   363 نمایشــگاه   ایــن  در 
شــرکت داشــتند کــه 220 طــرح 
وارد مرحلــه ارزیابــی و داوری شــدند 
ــی  ــرح در 18 زون تخصص ــه  10 ط ک
ــای  ــرح ه ــوان ط ــه عن ــگاه، ب نمایش

ــدند. ــده ش ــب برگزی منتخ
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در آستانه روز دانشجو انجام شد:
افتتاح چهار پروژه خدماتی رفاهی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

در آستانه روز دانشجو انجام شد:
افتتــاح چهــار پــروژه خدماتــی 
رفاهــی دانشــجویان دانشــگاه شــهید 

ــان ــی آذربایج مدن
ــگاه در  ــی دانش ــی - رفاه ــروژه خدمات  4 پ
ــور  ــا حض ــجو ب ــیدن روز دانش ــتانه فرارس آس
ــران  ــه و مدی ــات رئیس ــای هی ــی از اعض جمع
ــد. ــرداری قرارگرفتن ــره ب ــورد به ــگاه م دانش

مســیر 500 متــری خیابــان و پیــاده رو زیبــای 
ــا  حدفاصــل بیــن ایســتگاه قطــار اتوبوســی ب
محوطــه دانشــگاه، گیتهــای الکترونیکــی ورود 
ــرا و  ــای الزه ــتقر در خوابگاهه ــروج  مس و خ
ــان«  ــاک »ریح ــرح ت ــتوران ط ــدس، و رس ق
ــنبه 9  ــه در روز ش ــد ک ــی بودن ــروژه های پ
ــد. ــرار گرفتن ــرداری ق ــره ب ــورد به ــاه م آذرم

ــگاه  ــس دانش ــی زاده، رئی ــن ول ــر حس دکت
ــاح  ــان افتت ــان درجری ــی آذربایج ــهید مدن ش
پــروژه هــای فــوق از همــت و پیگیــری 
ــت  ــا معاون ــگاه، خصوص ــکاران دانش ــه هم هم
ــی، مدیریــت  ــت اداری و مال دانشــجویی، معاون
صنفــی  شــورای  همچنیــن  و  دفترفنــی 
ــق  ــاندن موف ــر رس ــه ثم ــجویان، در ب دانش
طرحهــای خدماتــی -رفاهــی ویژه دانشــجویان 

ــرد. ــکر ک ــر وتش تقدی
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نشست مشترک رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با دبیران انجمن های علمی – دانشجویی

بــا حضــور دبیــران انجمن هــای علمــی - دانشــجویی 
ــد؛ برگزار ش

ــهید  ــگاه ش ــس دانش ــترک رئی ــت مش نشس
ــای  ــن ه ــران انجم ــا دبی ــان، ب ــی آذربایج مدن

ــجویی ــی - دانش علم

 دبیــران انجمــن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه در 
نشســت ویــژه ای بــا دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه 
ــه  ــوده و نقط ــو نم ــدار و گفتگ ــان دی ــی آذربایج ــهید مدن ش
نظــرات وپیشــنهادهای خــود را بــا وی مطــرح کردنــد.
ــی و  ــاون فرهنگ ــان مع ــر قربانی ــه دکت ــه ک ــن جلس  در ای
ــی  ــی و  ول ــور فرهنگ ــر کل ام ــاوری مدی ــر ی ــی، دکت اجتماع
ــز  اهلل حامــی، کارشــناس انجمــن هــای علمــی دانشــجویی نی
ــاش  ــر از ت ــن تقدی ــی زاده ضم ــر ول ــتند، دکت ــور داش حض
ــگاه  ــجویی دانش ــی - دانش ــای علم ــن ه ــران انجم ــای دبی ه
گفــت: انجمــن هــای علمــی - دانشــجویی در مســیری صحیــح، 
علمــی و کامــا فعــال وپویاســت، انجمنهــای علمــی بــا تــاش 
علمــی،  همفکــری و تبــادل اندیشــه، نشــاط و پویایــی ویژه ای 
بــه دانشــگاه بخشــیده و در آینــده نیــز نقشــی موثــرو تعییــن 
کننــده در پیشــرفت و توســعه جامعه و کشــور خواهند داشــت.

دکتــر ولــی زاده بــا ذکــر نمونــه ای ازتــاش دســت انــدرکاران 
برگــزاری نمایشــگاه کارآفرینــی و مســابقه دادرســی مجــازی 
دانشــگاه هــای شــمالغرب کشــور، بــر لــزوم تمریــن و یادگیری 
ــتفاده از  ــگاه، و اس ــی« در دانش ــای گروه ــام کاره ــوه »انج نح
نظــرات کارشناســی رشــته هــای مختلــف و اســتفاده از آنــان 
ــرد. ــت، تاکیدک ــه و صنع ــه جامع ــوط ب ــکات مرب ــل مش در ح
ــجویی  ــی دانش ــای علم ــن ه ــر کل انجم ــی، دبی ــدی ملک مه
ــی  ــه کوتاه ــان در مصاحب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
ــئولین  ــای مس ــر از حمایت ه ــا تقدی ــی، ب ــط عموم ــا رواب ب

دانشــگاه، از رشــد و بالندگــی و ارتقــای روزافــزون انجمنهــای 
علمــی دانشــجویی، گفــت: در جلســه فــوق، دبیــران انجمــن 
هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه پیشــنهادها ونــکات مــورد 
نظــر خــود را ارائــه دادنــد کــه مــی تــوان بــه مــواردی ماننــد: 

)1(درخواست تجهیز کارگاه های فنی و دفاتر انجمن ها
ــای  ــن ه ــاور در انجم ــاتید مش ــاط اس ــت ارتب ــزوم تقوی  )2( ل

ــجویی  ــی دانش علم
)3( مســاعدت در خصــوص فعال تــر و حمایت هــای مالــی 

ــود. ــاره نم ــتر، اش بیش

ملکی افــزود: بخــش نمایشــگاهی جشــنواره داخلــی حرکت در 
آذرمــاه امســال برگزارخواهد شــد، ســپس با طی فراینــد داوری، 
آثــار برگزیــده بــه جشــنواره ملــی حرکــت معرفــی میشــوند.
در  دانشــگاه  دانشــجویی  علمــی  انجمنهــای  دبیــرکل 
ــی  ــت بررس ــای در دس ــم فعالیته ــاش و حج ــا ت ــاط ب ارتب
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاه، ب ــی دانش ــای علم ــن ه ــرای انجم و اج
ــان  ــا پای ــاه 97 ت ــگاه، از اول مهرم ــی دانش ــای علم انجمنه
 97 ســالهای  فعالیتهــای  مجمــوع   رکــورد   98 مــاه  آذر 
فعــال  دبیــران  زحمــات  از  شکســت،  خواهنــد  را   98 و 
تقدیرنمــود. دانشــجویی  علمــی  انجمنهــای  وپرتــاش 
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نمایشگاه کار و کارآفرینی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نمایشگاه کار و کارآفرینی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتتاح شد

 اولیــن نمایشــگاه کار و کارآفرینــی، در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
ــور  ــیمی، باحض ــی ش ــی مهندس ــن علم ــط انجم ــگاه توس ــی دانش ــگاه های دائم ــل نمایش ــان 1397 در مح ــنبه 20 آب در روز دوش
ــاوری« ،  ــان »فرهنگــی واجتماعــی« ، »پژوهــش وفن ــی آذربایجــان، معاون ــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدن ــر حســن ول دکت
»دانشــجویی«، و جمعــی  از مدیــران دانشــگاه وصاحبــان صنایــع تولیــدی و کارآفریــن و شــرکتهای دانــش بنیــان، آغــاز بــه کار 

کــرد.

نمایشــگاه 3 روزه کار و کارآفرینــی، بــا اهدافــی چــون معرفــی کارفرمایــان و کارآفرینــان موفــق جامعــه ، رویارویــی 
ــاء  ــویه و ارتق ــاط دوس ــهیل ارتب ــازار کار، تس ــود در ب ــغلی موج ــای ش ــت ه ــی فرص ــن، معرف ــش و کارآفری ــتقیم دان مس
ــت. ــده اس ــزار ش ــان، برگ ــش بنی ــرکتهای دان ــی، وش ــر کارآفرین ــرح در ام ــرکتهای مط ــتقرار ش ــا اس ــی ب ــای ارتباط ــارت ه مه
بحــث  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانی  طــی  نمایشــگاه   ایــن  افتتــاح  جریــان  در  زاده  ولــی  دکتــر 
زدن  گــره  را  کشــور  در  فناورانــه  اهــداف  پیشــبرد  راه  تنهــا  بنیــان،  دانــش  اقتصــاد  پیشــرفت  در  کارآفرینــی 
دانســت. دانشــگاهها  در  موجــود  پتانســیلهای  از  منــدی  بهــره  و  دانشــگاه  بــه  جامعــه  و  صنعــت  مشــکات 
ــه روش  ــور ارائ ــه منظ ــی ب ــی مهندس ــازمانهای تخصص ــا و س ــرکت ه ــی ش ــن گردهمای ــگاه، اولی ــن نمایش ــا ای ــان ب همزم
ــد. ــزار ش ــان برگ ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــجویان در دانش ــغلی دانش ــای ش ــده ه ــیم آین ــر و ترس ــی موث ــای کارآفرین ه
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به نقل از سایت ستاد نانو:
افزایش بازدهی سلول های خورشیدی با نانولوله کربنی

پژوهشــگران دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موفــق شــدند بــا اعمــال نانولوله هــای کربنــی بــه درون ســاختار ســلول های 
خورشــیدی پروفســکایتی، بازدهــی تبدیــل انــرژی خورشــیدی بــه انــرژی الکتریکــی را در ایــن نــوع ســلول هــای خورشــیدی 

بــه بیــش از 17 درصــد افزایــش دهنــد.
ــلول  های  ــان، س ــن می ــت. در ای ــروزی اس ــع ام ــر جوام ــای اجتناب  ناپذی ــی از دغدغه  ه ــاک یک ــای پ ــتفاده از انرژی  ه اس
ــر  ــال  های اخی ــان در س ــاخت آس ــب و روش س ــوان مناس ــل ت ــازده تبدی ــودن ب ــل دارا ب ــه دلی ــکایتی ب ــیدی پروفس خورش
موردتوجــه زیــادی قــرار گرفته انــد. بــا ایــن وجــود محققــان در تــاش  هســتند ضمــن کاهش هرچــه بیشــتر هزینه ســاخت این 

نــوع ســلول های خورشــیدی، بازدهــی آن هــا را نیــز بــه ســطح باالتــری ارتقــا دهنــد.
دکتر ســمیرا آقباغی؛ عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان، هدف از انجام این طرح را اســتفاده از نانولوله های کربنی 

در جهــت افزایش بازدهی ســلول های خورشــیدی پروفســکایتی عنوان کرد.
بــه گفتــه ایــن محقــق در طــرح حاضــر تاش شــده بــا اســتفاده از یــک رویکــرد آســان و ارزان، بازدهی ســلول های خورشــیدی 

پروفســکایتی- پلیمــری تــا مقادیر قابــل قبولــی افزایش یابد.
ــت: »در کار  ــیدی گف ــلول های خورش ــی س ــا کارای ــی در ارتق ــای کربن ــرد نانولوله ه ــوه عملک ــوص نح ــق در خص ــن محق ای
ــن  ــوع پلی تیوف ــا دو ن ــی ب ــای کربن ــطح نانولوله  ه ــی س ــامل پیوندزن ــه ش ــاده ک ــیار س ــی بس ــا روش ــر، ب ــی حاض تحقیقات
ــکایتی  ــیدی پروفس ــلول  های خورش ــازده س ــوده، ب ــن(( ب ــیل تیوف ــژه )پلی)دودس ــن(( و غیرفضاوی ــژه )پلی)3-هگزیل تیوف فضاوی
ســاخته شــده از 11/10% بــه 17/40% افزایــش یافتــه اســت. دلیــل بهبــود کارایــی دیوایس هــای ســاخته شــده بــه بلورینگــی 
و نظــم بــاال در الیــه  فعــال، رشــد انــدازه  نواحــی انتقــال  دهنــده بــار و همچنین افزایــش قابــل ماحظه  انتقــال الکتــرون و حفره 

نسبت داده شده است.«
آقباغی در رابطه با اثر معکوس نانولوله کربنی بدون اعمال اصاح ســطحی بر عملکرد ســلول های خورشــیدی افزود: »اســتفاده از 
ترکیبات کربنی نظیر نانولوله  های کربنی  در الیه  فعال ســلول  های خورشــیدی پروفســکایتی در اغلب موارد منجر به کاهش عملکرد 
آن  هــا می  شــود. در ایــن کار تحقیقاتــی نیــز چنیــن اثر معکوســی بر روی مشــخصه  دســتگاه ســاخته شــده ماحظه شــد )کاهش 
بازده از 11/10% به 9/32%(. اما اصاح ســطحی نانولوله های کربنی به روش شــیمیایی پیوندزنی باعث بهبود چشــمگیر مورفولوژی، 

ــار و در نتیجــه عملکــرد ســلول  های فتوولتاییکــی شــد.« انتقــال ب
ــر  ــه، مقادی ــت بهین ــت: »در حال ــده گف ــه ش ــیدی بهین ــلول خورش ــت آمده از س ــات به دس ــای عملی ــوص پارامتره وی در خص
 mA/cm2 ــه ــوان )PCE( ب ــل ت ــازده تبدی ــاز )Voc( و ب ــاژ مدارب ــوندگی )FF(، ولت ــب پرش ــاه )Jsc(، ضری ــدار کوت ــان م جری
V ،%76 ،23/60 0/97 و 17/40% رســید. ایــن در حالــی اســت کــه مقادیــر پارامترهــای متناظــر در دیوایــس  اولیــه بــه ترتیــب 
برابــر بــا V ،%66 ،17/90 mA/cm2 0/94 و 11/10% بوده  انــد. عــاوه بــر این، رشــد نواحــی بلورین پروفســکایتی از 230 نانومتر تا 

مــرز 600 نانومتر اتفــاق افتاد.«
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برگزاری آئین بزرگداشت روز دانشجو

بــه مناســبت بزرگداشــت روز دانشــجو، آئیــن نکوداشــتی بــا حضــور 
ــان  ــتاندار آذربایج ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس ــتگو مع ــدس راس مهن
شــرقی و جمعــی از مســئوالن و دانشــجویان ایــن دانشــگاه در 
روز یکشــنبه 17 آذر در ســالن اســتاد شــهریار برگــزار شــد.

دکتــر ولــی زاده، رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در 
ــه 16 آذر و روز  ــهدای واقع ــاد ش ــت ی ــا گرامیداش ــخنانی  ب س
ــه اینکــه 16 آذر نقشــی تاریــخ ســاز در  ــا اشــاره ب دانشــجو، ب
ــه  ــداد ک ــن روی ــت: ای ــت، گف ــته اس ــورمان داش ــوالت کش تح
در66 ســال پیــش توســط رژیــم ســابق بوقــوع پیوســت، صرفــا 
یــک حادثــه نبــود، بلکــه ســرآغاز جنبــش فعــال دانشــجویی و 
نقطــه شــروعی در مبارزه با ســلطه اســتکبار و اســتبدادی شــد.
ولــی زاده در بخــش دیگری از  ســخنان خود  افــزود: مطالبه گری 
و عدالتخواهــی در چهارچــوب مقــررات بــا حفظ حرمــت و کرامت 
انســانها، از خصوصیــات بــارز جنبــش دانشــجویی بشــمار میرود.

اســتاندار  امنیتــی  سیاســی  معــاون  مراســم،  ادامــه  در 
ــت روز  ــن گرامیداش ــخنانی ضم ــی س ــرقی ط ــان ش آذربایج
ــه  ــه در جامع ــد منصفان ــول نق ــت اص ــزوم رعای ــر ل ــجو، ب دانش
ــظ  ــت: حف ــود و گف ــد نم ــردم، تاکی ــاد م ــه آح ــط هم توس
ــه در  ــف جامع ــار مختل ــن اقش ــی بی ــدت مل ــجام و وح انس
ــرود. ــمار می ــی بش ــه همگان ــی وظیف ــوار کنون ــت دش وضعی

ــرد و  ــاره ک ــز اش ــی نی ــات آت ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــتگو ب راس
ــد گان در  ــام کنن ــت ن ــداد ثب ــاری، تع ــاظ آم ــه لح ــزود:  ب اف
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی بیشــتر از دوره هــای 
قبــل بــوده و افزایــش 37 درصــدی را شــاهد هســتیم، همچنین 
ــت. ــمگیر اس ــه چش ــن مرحل ــز در ای ــوان نی ــارکت بان مش
راســتگو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از تشــکلها 
خواســت  مجلــس  در  مــردم  نمایندگــی   کاندیداهــای  و 
در امــور تبلیغــی خــود صرفــا بــه ذکــر توانمندیهــای 
هرگونــه  از  و  پرداختــه  جامعــه  مســائل  حــل  در  خــود 
نماینــد. خــودداری  دیگــران  بــه  تهمــت  و  تخریــب 

گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم، هشــت دانشــجوی نخبــه 
دانشــگاه بشــرح زیــر مــورد تجلیــل وتقدیــر قــرار گرفتنــد:

ــن  ــام اول در ســی و چهارمی ــرد: کســب مق ــری ف ســعیده نصی
ــته  ــجویان در رش ــرت دانش ــرآن و عت ــری ق ــابقات سراس مس

ــزء ــظ ده ج حف
محمــد گرامــی: کســب مقــام  اول در ســی و چهارمیــن 
ــته  ــجویان در رش ــرت دانش ــرآن و عت ــری ق ــابقات سراس مس

ــتر ــی پوس طراح
ــگاه  ــه دانش ــجوی نمون ــاهی: دانش ــادری خسروش ــر به  جعف

ــال98 ــان در س ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــه دانش ــجوی نمون ــی: دانش ــه کریم معصوم

ــال98 ــان در س آذربایج
حمیــد پرتــور باســمنج:  کســب مقــام اول مســابقات قهرمانــی 

کشــور در رشــته کشــتی پهلوانــی و زورخانــه ای
افضــل ملــک زاده اوزبــک: کســب رتبــه ی 4 المپیــاد علمــی و 

دانشــجویی کشــوری در ســال 98
ــته  ــوری در رش ــر کش ــه ی برت ــب رتب ــدرزاده:  کس ــرو خ هی

ــال 98 ــری س ــور سراس ــوق درکنک حق
ــته  ــوری در رش ــه ی 1061کش ــب رتب ــش: کس ــروش نوربخ س
ــال 98 ــری در س ــور سراس ــی در کنک ــان انگلیس ــوزش زب آم
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ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر زهرا ایازی عضو هیات علمی گروه شیمی از استادیاری به دانشیاری

ارتقــاء رتبــه علمــی خانــم دکتــر زهرا ایــازی عضــو هیــات علمی گــروه شــیمی از اســتادیاری 
ــیاری به دانش

دکتر ایمانپوردبیر هیات ممیزه دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی بیان کرد:
ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر زهرا ایازی عضو  هیات علمی گروه شیمی

 بــا مصوبــه هیــات ممیــزه دانشــگاه کــه در اول آبانمــاه 98 برگزار شــد، بــا درخواســت ارتقای 
خانــم دکتــر زهــرا ایــازی عضــو  هیــات علمــی گــروه شــیمی از رتبــه علمــی اســتادیاری بــه 

دانشــیاری موافقــت بعمــل آمد.
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مراسم بزرگداشت هفته بسیج به همت بسیج کارمندی دانشگاه برگزار شد.
بمناسبت هفته بسیج برگزار شد:

مراسم بزرگداشت هفته بسیج به همت بسیج کارمندی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج، نشست ویژه ای با حضور جمعی از 

اعضای بسیج کارمندی دانشگاه، رئیس دانشگاه و معاونت فرهنگی و اجتماعی، برگزارشد.

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ســخنانی ضمــن نکوداشــت 
هفتــه بســیج و زحمــات و تاشــهای بســیجیان در همه عرصه هــای اجتماعی کشــور، دانشــگاهیان را 
بــه بررســی مســئولیتهای خــود در قبال توصیــه های مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم انقاب 
دعــوت کــرد و بیــان نمــود: توصیــه اول مقام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم اینســت کــه در عصر 
حاضــر، بهتریــن نمود قدرت وتوانایی هرکشــور، علم آن کشــور اســت. لــذا در هرجایگاه و مســئولیتی 
هســتیم بایــد در جهــت تفــوق علمــی کشــور همچنــان مجاهــدت و تــاش علمــی داشــته باشــیم 
تــا نقــش و تاثیرگــذاری کشــور بــرای تعامــل ســازنده در ســطوح مختلــف بیــن المللــی ارتقــا یابــد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود براهمیت و لزوم تمرکز در بحث استقرارعدالت اجتماعی اقتصادی 
درکشور بمنظور تحقق آرمانهای واالی انقابی و افزایش امید در جامعه تاکید نمود.

ــاع  ــال دف ــرافراز 8 س ــاز س ــعلیزاده جانب ــواد عباس ــاج ج ــت، ح ــن نشس ــان ای ــخنران و میهم س
ــاع  ــی ازحماســه هــای رزمنــدگان رشــید اســام در دوران دف ــا ذکــر خاطرات ــود کــه ب مقــدس  ب
مقــدس، اولیــن تجربــه بســیج را عملکــرد عالــی در دوران دفــاع مقــدس دانســت و گفــت: بســیج 
یــک تفکــر و ســیره ای اســت کــه نــه تنهــا در حــوزه نظامــی و دفــاع مقــدس، بلکــه در جــای جــای 

جامعــه اثــرات و بــرکات خــود را داشــته اســت
عباســعلیزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــور مــا نیازمنــد وحــدت و انســجام میباشــد بــه نقش بیســج 
ــروز  ــت و ام ــی اس ــزرگ اله ــت ب ــت، نعم ــت: امنی ــرد و گف ــاره ک ــدت اش ــتقرارامنیت و وح در اس

بســیج در میــدان حفــظ امنیــت، ســینه ســپر کــرده اســت.
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برگزاری دوره آموزشی مجازی به همت گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی

ــت  ــه هم ــازی ب ــی مج ــزاری دوره آموزش برگ
ــاورزی ــکده کش ــکی دانش ــروه گیاهپزش گ

دانشــکده  گیاهپزشــکی  گــروه  توســط 
کشــاورزی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

ــد : ــزار ش برگ
ــت  ــه هم ــازی ب ــی مج ــزاری دوره آموزش برگ
گــروه گیاهپزشــکی دانشــکده کشــاورزی 
ــط   ــان، توس ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
پروفســور ســین چــی اســتاد تمــام بازنشســته 

ــوان ــینگ تای ــگ س ــی چان ــگاه مل دانش

براســاس برنامــه ریــزی انجــام گرفتــه در حوزه 
معاونت پژوهــش و فناوری دانشــگاه در خصوص 
برگــزاری کارگاه هــا، دوره آموزشــی، ســخنرانی 
هــای علمــی بــا اســتفاده از متخصصیــن 
ــارج از  ــای خ ــگاه ه ــی و دانش ــات علم موسس
کشــور بــه صــورت مجــازی و از طریــق ویدئــو 
ــی  ــی تخصص ــن دوره آموزش ــس، اولی کنفران
مجــازی توســط گــروه همــکاری هــای علمــی 
ــروه  ــکاری گ ــا هم ــگاه ب ــی دانش ــن الملل بی
گیاهپزشــکی دانشــکده کشــاورزی بــا عنــوان 
ــاس  ــر اس ــرات ب ــت حش ــازی جمعی »مدلس
ــبت  ــی، نس ــی دوجنس ــدول زندگ ــه ج نظری
شکار-شــکارگری و تجزیــه و تحلیــل داده 
هــا«، از شــنبه 18 آبــان 1398 در محــل ســایت 

کامپیوتــری دانشــکده کشــاورزی آغــاز شــده 
ــان مــاه ادامــه خواهــد داشــت. در  ــا 29 آب و ت
ایــن دوره آموزشــی کــه بــا تدریــس پروفســور 
ســین چی اســتاد تمــام بازنشســته از دانشــگاه 
ملــی چانــگ ســینگ تایــوان و دکتــر ســولماز 
عظیمــی اســتادیار گروه گیاهپزشــکی دانشــگاه 
ــود،  ــزار می ش ــان برگ ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــرات از  ــوژی حش ــا اکول ــاط ب ــی در ارتب مطالب
ــه و  ــی، تجزی ــی دوجنس ــداول زندگ ــل ج قبی
ــطح  ــه آن در س ــوط ب ــای مرب ــل داده ه تحلی
ــای  ــراف ه ــیم گ ــرفته، ترس ــدی و پیش مبت
مربــوط بــه داده هــا در نــرم افــزار ســیگماپات 
ــکارگر  ــکار و ش ــه ش ــل رابط ــه و تحلی و تجزی
جهــت بــرآورد زمــان رهاســازی مناســب 
شــکارگر بــا هــدف مدیریــت آفــات  و ... ارائــه 

مــی شــود.
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بهره برداری از زمین چمن مصنوعی خوابگاه المهدی

ــی ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم تحقیقــات و  ــرکل تربیــت بدن ــا حضــور مدی ب
فنــاوری صــورت گرفــت:

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی خوابگاه المهدی
ــازمان  ــی س ــت بدن ــرکل تربی ــزاده، مدی ــین علی ــد حس ــر محم ــمی باحضوردکت در مراس
امــور دانشــجویان وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، جمعــی از اعضــای هیــات رئیســه و 
مدیــران دانشــگاه، زمیــن چمــن مصنوعــی خوابــگاه المهــدی افتتــاح و مــورد بهره بــرداری 
قرارگرفــت. دکترعلیــزاده، پیــش از ایــن مراســم از مجموعــه تندرســتی خوابــگاه المهــدی 

بازدیــد نمــود.
ــا  دکترمحمــد کریمــی معــاون دانشــجویی دانشــگاه، درحاشــیه ایــن مراســم در گفتگــو ب
ــاد 23  ــگاه المهــدی در ابع ــط عمومــی دانشــگاه گفــت: زمیــن چمــن مصنوعــی خواب رواب
ــی  ــت بدن ــارکت اداره کل تربی ــا مش ــع ب ــر مرب ــر 1000 مت ــغ ب ــاحتی بال ــردر مس در 43 مت
ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، صنــدوق رفــاه دانشــجویی و 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان مــورد بهــره بــرداری قرارگرفــت و بــا نظــارت مدیریــت 

تربیــت بدنــی دانشــگاه اداره میشــود.
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انتخاب و انتصاب دبیر عمرانی دانشگاههای منطقه 3 )شمالغرب( کشور

ــی  ــر عمران ــاب دبی ــاب و انتص انتخ
ــمالغرب(  ــگاههای منطقه 3 )ش دانش

کشــور

 مهنــدس مهــدی  رشــیدی باحکــم معــاون اداری و 
مالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بعنــوان 
دبیــر عمرانــی دانشــگاههای منطقــه 3)شــمالغرب( 

کشــور منصــوب شــد.
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون اداری و مال  مع
فنــاوری بدنبــال انتخــاب انجــام شــده در  شــورای 
ــدس  ــور، مهن ــه 3 کش ــی منطق ــران عمران مدی
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــر فن ــیدی، مدی ــدی رش مه
ــوان  ــال بعن ــدت 2 س ــه م ــان را ب ــی آذربایج مدن
ــمالغرب  ــه ش ــگاههای منطق ــی دانش ــر عمران دبی

ــود. ــوب نم ــور منص کش

ــا  ــی ب ــه کوتاه ــیدی، در مصاحب ــدس رش مهن
روابــط عمومــی دانشــگاه، مولفــه هایــی مانند 
ــات و  ــوم، تحقیق ــداف وزارت عل ــری اه پیگی
ــدی  ــه بن ــه منطق ــوص برنام ــاوری در خص فن
ــه  ــی ب ــز آموزش ــگاهها و مراک ــی دانش عمران
ــای عمرانی،  ــی طرحه ــطح کیف ــور ارتقاءس منط
ــی،  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــن برگ همچنی
ــت  ــاختمانها، مدیری ــازی س ــاوم س ــج مق تروی
ــر و  ــای تجدیدپذی ــتفاده از انرژیه ــبز، اس س
تشــکیل کمیتــه نظــارت و ارزیابــی درمنطقــه را 
ــمرد. ــه برش ــری منطق ــمت دبی ــف س از وظای

افتخارآفرینی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی/ انتخاب کتاب سال استان آذربایجان شرقی

انتخاب کتاب سال استان آذربایجان شرقی،  افتخارآفرینی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی
مجموعــه مــرا صــدا کــردی؟ تالیــف دانشــجوی دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موفــق 

بــه کســب رتبــه اول در بخــش ادبیــات مراســم انتخــاب کتــاب ســال اســتان آذربایجــان شــرقی شــد.

ــف  ــا تالی ــان،  ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش ــات فارس ــان و ادبی ــرای زب ــع دکت ــجوی مقط ــا، دانش ــین نی ــا حس  لی
کتابــی تحــت عنــوان »مــرا صــدا کــردی؟«  توانســت رتبــه اول را در بخــش ادبیــات مراســم انتخــاب کتــاب ســال اســتان 

ــد. ــاص ده ــود اختص ــرقی بخ ــان ش آذربایج
بــه گفتــه خانــم حســین نیــا، مجموعــه شــعری مــرا صــدا کــردی؟ در ســال 97 در انتشــارات »شهرســتان ادب تهــران« بــه 
ــده  ــر ش ــاره منتش ــزل و چهارپ ــب غ ــه در قال ــد، ک ــه 80 و 90 میباش ــر ده ــه اواخ ــوط ب ــعار مرب ــامل اش ــیده و ش ــاپ رس چ

اســت.
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قرار گرفتن نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در جمع دانشگاه های برتر در حوزه علوم فیزیکی

بر اساس جدیدترین رتبه بندی تایمز 2020
  قرار گرفتن نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در جمع 

دانشگاه های برتر در حوزه علوم فیزیکی

دانشــگاه  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
ــام  ــن نظ ــازه تری ــت : ت ــان گف ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــد  ــی ده ــان م ــز نش ــی تایم ــن الملل ــدی بی ــه بن رتب
31 دانشــگاه ایرانــی در چهــار شــاخه علمــی علــوم 
ــی  ــوم بالین ــی و عل ــی، روانشناس ــوم فیزیک ــتی، عل زیس
ــد. ــرار دارن ــان ق ــای جه ــن ه ــع برتری ــامت در جم و س

 دکترعلــی عجمــی افــزود : بــر اســاس ایــن رتبــه 
بــا  آذربایجــان  مدنــی  شــهید  دانشــگاه  بنــدی 
ــی  ــوم فیزیک ــوزه عل ــی +801 در ح ــه جهان ــب رتب کس
. گرفــت  قــرار  رشــته  ایــن  برترینهــای  جمــع  در 
ــه  ــن رتب ــاس ای ــر اس ــه ، ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــر عجم دکت
ــگاه  ــن 31 دانش ــته در بی ــن رش ــگاه، در ای ــدی دانش بن
ــوزه  ــزود : در ح ــرد اف ــب ک ــتم را کس ــه بیس ــی رتب ایران
ــیمی،  ــه ش ــردی از جمل ــاخص عملک ــی 13 ش ــوم فیزیک عل
فیزیــک و نجــوم، علــوم زمیــن و دریــا، ریاضیــات و آمــار ، 
زمیــن شناســی و نجــوم مــورد ارزیابــی قــرار گرفته اســت .

ــتون  ــگاه پرینس ــرد : دانش ــان ک ــر نش ــی خاط دکترعجم
آمریــکا،  از  کالیفرنیــا  فنــاوری  موسســه  آمریــکا،  از 
ــتانفورد از  ــگاه اس ــتان، دانش ــج از انگلس ــگاه کمبری دانش
ــاوری  ــه فن ــکا، موسس ــاروارد از آمری ــگاه ه ــکا، دانش آمری
MIT از آمریــکا، دانشــگاه آکســفورد از  ماساچوســت 
ــگاه  ــوئیس، دانش ــخ س ــاوری زوری ــه فن ــتان، موسس انگلس
از  شــیکاگو  دانشــگاه  آمریــکا،  از  برکلــی  کالیفرنیــا 
آمریــکا جــزء، 10 دانشــگاه برتــر دنیــا در رده بنــدی 
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــوم فیزیک ــوزه عل ــز 2020 ح تایم
ــک  ــامل ی ــدی ش ــه بن ــن رتب ــود ؛ ای ــی ش ــاد آور م ی
هــزار و 54 دانشــگاه اســت و ســال گذشــته تعــداد 
963 دانشــگاه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه بودنــد.
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پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.

پنجمیــن کنفرانــس ملــی محاســبات توزیعــی و 
پــردازش داده هــای بــزرگ در دانشــگاه شــهید 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــی آذربایج مدن

دانشــکده فنــاوری اطاعــات و مهندســی کامپیوتــر 
ــود: ــزار نم ــان برگ ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش

پنجمیــن کنفرانــس ملــی محاســبات توزیعــی و پــردازش 
داده هــای بــزرگ در  دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

برگــزار شــد.

پنجمیــن کنفرانــس ملــی محاســبات توزیعــی و پــردازش 
ــا  ــان 98 ب ــنبه 22 آب ــزرگ در روز چهارش ــای ب داده ه
ســخنرانی دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فناوری 
ــه کار نمــود. دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان شــروع ب

دکتــر عجمــی طــی ســخنانی در افتتاحیــه ایــن کنفرانس 
ضمــن اشــاره بــه نقــش مهــم، اساســی و کاربــردی علــم 
محاســبات توزیعــی و پــردازش داده هــای بــزرگ گفــت: 
در عصــر کنونــی، شــرکت هــای دانــش بنیــان و صنایــع 
مربــوط بــه آن نقــش پیشــران و شــتاب دهنــده دارنــد و 
آمــاده تبــادل اطاعــات و مشــارکت هــای الزم می باشــند 
ــن شــرکت ها از راهکارهــای عملــی در  ــا ای ــذا تعامــل ب ل
گســترش شــاخصهای علــم و فنــاوری بــه شــمار مــی رود.
وی پــردازش داده هــای حجیــم را از الزامــات مهــم انقاب 
ــا و  ــه ه ــد یافت ــه در آن بای ــت ک ــارم دانس ــی چه صنعت

اطاعــات بــه صنعــت پیونــد داده شــود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــی در بخ عجم
بــازار خــوب رشــته هــای مهندســی کامپیوتر در کشــور و 
جــذب حداکثــری فــارغ التحصیــان رشــته هــای مرتبــط 
ــی آذربایجــان  ــا آن اعــام کــرد، دانشــگاه شــهید مدن ب
بــه لحــاظ اشــتغال فــارغ التحصیــان مقطــع کارشناســی، 
ــد  ــر چن ــع دارد ه ــگاههای جام ــن دانش ــه 6 را در بی رتب
ــور،  ــع در کش ــگاههای جام ــداد دانش ــه تع ــبت ب ــه نس ک
ــم  ــاز ه ــا ب ــود، ام ــوب می ش ــی محس ــیار عال ــه بس رتب

بایــد در جهــت ارتقــای جایــگاه فعلــی تــاش کنیــم.

ــن  دکتــر مهــدی هاشــم زاده، دبیــر علمــی و اجرایــی ای
ــت:  ــی گف ــط عموم ــا رواب ــه ب ــز در مصاحب ــش نی همای
ــس پــس از موفقیــت در برگــزاری 4 دوره آن  ــن کنفران ای
در حــال برگــزاری اســت کــه در چهــار محــور تخصصــی 
سیســتم هــای توزیــع شــده و محاســبات، تحلیــل شــبکه 
هــای اجتماعــی، و بینایــی ماشــین هــا برگــزار می شــود. 
هاشــم زاده تعــداد مقــاالت دریافتــی کنفرانــس را از 
ــرد  ــام ک ــوان اع ــور 172 عن ــر کش ــگاه های سراس دانش
ــورد  ــه را م ــس 89 مقال ــه داوران کنفران ــزود: کمیت و اف
ــه  ــا 41 مقال ــن آن ه ــه از بی ــد ک ــرار داده بودن ــرش ق پذی
ــس  ــزاری کنفران ــی در روز برگ ــن 8 کارگاه جنب و همچنی

ــود. ــه می ش ارائ
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نشست »نحوه ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان در راستای تحقق اشتغال پایدار و کارآفرین«

ــش  ــه پژوه ــی و هفت ــی کارآفرین ــه جهان ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس  ب
ــد : ــزار ش برگ

ــان  ــاور و دانــش بنی نشســت »نحــوه ایجــاد شــرکت هــای فن
ــن« ــدار و کارآفری ــتغال پای ــق اش ــتای تحق در راس

ــتای  ــان در راس ــش بنی ــاور و دان ــای فن ــت ه ــاد رشک ــوه ایج ــت »نح نشس

تحقــق اشــتغال پایــدار و کارآفریــن« بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه 

ــاه 1398  ــم آذر م ــنبه نه ــش در روز ش ــه پژوه ــی و هفت ــی کارآفرین جهان

بــه همــت حــوزه معاونــت پژوهــش و فنــاوری و همــکاری شــورای صنفــی 

و انجمــن هــای علمــی دانشــجویان و بــا حضــور دانشــجویان رشــته هــای 

مختلــف دانشــگاه در آمفــی تئاتــر ابــن ســینا دانشــگاه و بــا ســخرنانی دکــر 

ــاوری اســتان آذربایجــان رشقــی برگــزار شــد. ــم و فن ــارک عل واعظــی رئیــس پ

دکــر علــی عجمــی  معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه درمراســم افتتاحیه 

ــوآوری و  ــتم ن ــاد اکوسیس ــرای ایج ــای الزم ب ــاخت ه ــداد، زیرس ــن روی ای

ــی در دانشــگاه را مطــرح منــود. کارآفرین

ــارت  ــای مه ــزاری دوره ه ــغلی، برگ ــت ش ــاوره و هدای ــه مش ــی ارائ عجم

آمــوزی در کنــار دروس دانشــگاهی، برگــزاری بــا کیفیــت دوره هــای 

کارآمــوزی و کارورزی، شناســائی و توامنندســازی ایــد هــای برتــر دانشــجویان 

ــاور و دانــش  ــا تشــکیل رشکــت هــای فن ــوآوری و رشــد و نهایت در مراکــز ن

ــه  ــان در راســتای حــل مســائل و نیازهــای صنعــت و جامعــه را از جمل بنی

ــرد. ــان ک ــگاه بی ــی در دانش ــوآوری و کارآفرین ــتم ن ــو سیس ــات اک الزام

ــاور و  مجموعــه نشســت هــای تخصصــی، »نحــوه ایجــاد رشکــت هــای فن

ــا هــدف معرفــی خدمــات  ــدار«  ب ــرای تحقــق اشــتغال پای ــان ب ــش بنی دان

پــارک بــه اســاتید و دانشــجویان و شناســایی  ایــده هــا و طــرح هــای 

فناورانــه بــا قابلیــت تجــاری ســازی بــرای اســتقرار در پــارک و مراکــز رشــد 

ــزار میشــود . برگ

در ادامــه، دکــر واعظــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان حامیــت هــا 

و خدمــات قابــل ارائــه بــه صاحبــان ایــده هــای فنــاور و فراینــد جــذب و 

پذیــرش طــرح هــا و ایــده هــای فناورانــه در پــارک و مراکــز رشــد، را ترشیــح 

کــرد.

برگــزاری مســابقات اســتعدادیابی دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تحت 
ــر مدنی«2  ــوان » عص عن

مســابقات اســتعدادیابی دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تحــت عنــوان » عصر 
 » نی مد

مســابقات اســتعدادیابی دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تحــت عنــوان » عصر 
مدنــی« در روز یکشــنبه 19 آبانمــاه شــروع بــکار نمود.

در ایــن دوره 24 گــروه از دانشــجویان پراســتعداد دانشــگاه در بخشــهایی ماننــد گویندگــی و 
مجریگــری، ورزشــی، خوانندگــی و موســیقی در 5 روز بــه مســابقه میپردازنــد.

ایــن مســابقات توســط معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، و بــا همــکاری شــورای صنفی 
ــاه  در  ــابقات در 11 آذر م ــن مس ــال ای ــان وفین ــای 19 - 22 -26 -28 آب ــجویان در روزه دانش

ســالن شــهریار دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی برگــزار شــد.
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برگزاری مسابقات استعدادیابی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تحت عنوان » عصر مدنی«2

برگــزاری مســابقات اســتعدادیابی دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تحت 
ــر مدنی«2  ــوان » عص عن

مســابقات اســتعدادیابی دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تحــت عنــوان » عصر 
 » نی مد

مســابقات اســتعدادیابی دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تحــت عنــوان » عصر 
مدنــی« در روز یکشــنبه 19 آبانمــاه شــروع بــکار نمود.

در ایــن دوره 24 گــروه از دانشــجویان پراســتعداد دانشــگاه در بخشــهایی ماننــد گویندگــی و 
مجریگــری، ورزشــی، خوانندگــی و موســیقی در 5 روز بــه مســابقه میپردازنــد.

ایــن مســابقات توســط معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، و بــا همــکاری شــورای صنفی 
ــاه  در  ــابقات در 11 آذر م ــن مس ــال ای ــان وفین ــای 19 - 22 -26 -28 آب ــجویان در روزه دانش

ســالن شــهریار دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی برگــزار شــد.
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نخبه دانشجویی، همچنان پیشرو در مسیر افتخارآفرینی

نخبه دانشجویی، همچنان پیشرو در مسیر افتخارآفرینی

امیــد آقابــاالزاده، دبیــر انجمــن علمــی مکانیــک دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 
ــی و هیدروتراپــی کشــور در دانشــگاه  ــداد اســتارت آپــی آب درمان عنــوان ســوم روی

علــوم پزشــکی اردبیــل را بــه خــود اختصــاص داد.
ــه خصــوص  ــی ب ــی و درمــان دردهــا و مشــکات عضان ــه فیزیوتراپ ــوط ب مســئله مرب
بعــد از آســیب هــای بدنــی در تصادفــات و اتفاقــات روزمــره، بســیاری از خانــواده هــا 
را دچــار مشــکات درمانــی فــراوان مــی نمایــد، صــرف هزینــه هــای گــزاف در بخــش  
فیزیوتراپــی، موضوعــی اســت کــه بــرای یافتــن راه حلــی مناســب، ســاده و کــم هزینه، 
ــه  ــا ارائ ــا ب ــت ت ــر آن داش ــف را ب ــگاههای مختل ــجویان دانش ــکل از دانش ــی متش تیم

ایــده ای نــو، راهگشــای ایــن معضــل باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، امیــد آقابــاالزاده، دبیــر انجمــن علمــی مکانیــک 
ــه در حــوزه هــای کســب و کار و کارآفرینــی،  ــا رویکــرد ایــده پردازان در راس تیمــی ب
ایــده ای جالــب و کاربــردی را بــا پیشــنهاد اســتفاده علمــی از آب درمانــی در چشــمه 

هــای درمانــی از طریــق فیلــم هــای آموزشــی و اپلیکیشــن
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بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت ناگهانــي همــکار عزیزمــان آقــای ابوالفضــل محمدپور از پرســنل 
شــریف وصدیــق دانشــگاه، شــاغل در معاونــت پژوهــش و فنــاوری را بــه عمــوم همــکاران، اســاتید، 

دانشــجویان و خصوصــا خانــواده داغــدار آن مرحــوم تســلیت عــرض مــي نمائیــم.

ــر و  ــز صب ــي را ج ــر اله ــن تقدی ــت، لیک ــوار اس ــخت و دش ــران س ــراق و هج ــاب ف ــه ت ــد ک هرچن
ــت. ــاره اي نیس ــاري چ بردب

ــدگان محتــرم  ــراي کلیــه بازمان ــراي آن ســفر کــرده غفــران واســعه الهــي و ب ــزرگ ب ــد ب از خدوان
ــم. ــل را مســئلت مــي داری صبــري جمیــل و اجــري جزی

           روحش شاد یادش گرامی
      روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت اســتاد فرهیختــه گــروه علــوم 
ــان،  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش قرآن
ــه  ــه جامع ــور را ب ــزه پ ــر حم ــای ناص ــاب آق جن
دانشــگاهی، تســلیت گفتــه و از درگاه ایــزد 
ــرای  ــرای آن مرحــوم مغفــرت الهــی و ب منــان ب
ــکیبایی  ــر و ش ــان صب ــرم ایش ــواده محت خان

آرزومندیــم.  

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



آذر ماه 1398
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


