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المللی مهندسی  بین  کنفرانس  اولین 
همت  به  ای  لرزه  ژئوتکنیک  و  زلزله 
فنی  دانشکده  عمران  مهندسی  گروه 
مدنی  شهید  دانشگاه  مهندسی  و 
خرداد   ۴ روز سه شنبه  در  آذربایجان 
۱۴۰۰ با سخنان دکتر ولی زاده رئیس 

این دانشگاه، آغاز بکار نمود.

رییس  و  دانشگاه  رئیس  ولی زاده  حسن  دکتر   
کنفرانس،  این  افتتاحیه  مراسم  در  کنفرانس 
که در پلتفرم اسکای روم برگزار شد، در سخنانی 
ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این همایش گفت: 
به همت همکاران محترم و اساتید گرانقدر و با 
همراهی دانشجویان عزیز فعالیت های آموزشی، 
پژوهشی و فناوری در شرایط سخت کرونایی با 
مثل  تقریبًا  تحسین برانگیزی  و  مناسب  کیفیت 
ارائه  وی  است.  یافته  ادامه  حضوری  شرایط 
آخرین یافته های علمی، تبادل افکار و اندیشه 
چنین  برکات  از  را  تخصصی  رشته های  محققان 

همایش هایی عنوان نمود.

این  علمی  دبیر  سلطانی  حسین  دکتر 
عمومی  روابط  با  گفتگو  در  نیز  کنفرانس 
را،  کنفرانس  برگزاری  از  هدف  دانشگاه 
یافته های  آخرین  اشتراک گذاری  و  تبادل 
محققین داخلی و خارجی در حوزه مهندسی 
نمود  معرفی  لرزه ای  ژئوتکنیک  و  زلزله 
منطقه  لرزه خیزی  به  توجه  با  گفت:  و 
کالنشهر  شدن  واقع  ویژه  به  آذربایجان، 
به  نیاز  تبریز،  شمال  گسل  روی  بر  تبریز 
به طراحی سازه های مهندسی  توجه جدی 
در  موجود  ساختمان های  مقاوم سازی  و 
الزم  راستا،  این  در  دارد.  وجود  شهر  این 
علمی  تحقیقات  نتایج  و  تجربیات  از  است 
دنیا بهره گرفته شود که متأسفانه در 3 
دهه اخیر بدون توجه به یافته های علمی 
ساخت و ساز در مجاورت و روی این گسل 

توسعه یافته است.
این  در  کنفرانس،  علمی  دبیر  از  نقل  به 
زبان  به  کلیدی  سخنرانی   5 همایش 
ارائه  انگلیسی  یعنی  کنفرانس  اصلی 
پروفسور  آقایان  اصلی  سخنرانان  شد. 
آتیال آنسال از دانشگاه Ozyeyin ترکیه، 
دانشگاه  از  میاجیما  ماساکاتسو  پروفسور 
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کیونو  ژونجی  پروفسور  ژاپن،  کانازاوای 
عباس  پروفسور  ژاپن،  کیوتو  دانشگاه  از 
سروش از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 
دانشگاه  از  کاشانی  مهدی  محمد  دکتر  و 
ساوتمپتون انگلیس بودند. همچنین تعداد 
3۲ مقاله با کیفیت علمی در ساعت ۱6:۰۰ 
الی ۱8:۰۰ روزهای 4 و 5 خرداد به صورت 
الکترونیکی به دو زبان انگلیسی و فارسی 
توسط محققین مختلف ارائه شدند که طبق 
تصمیم کمیته علمی این مقاالت به همراه 
صورت   به  شده  پذیرش  مقاالت  سایر 
چاپ  کنفرانس  مقاالت  مجموعه  در  پوستر 

خواهند شد.
دکتر سلطانی افزود: دو کارگاه تخصصی در 
پنجشنبه  روز  همایش  محورهای  خصوص 
زارع  مهدی  پروفسور  آقای  توسط  خرداد   6
استاد پژوهشگاه  بین المللی لرزه شناسی و 
مهندسی زلزله و آقای دکتر تورج تقی خانی 
تهران  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  استاد 

برگزار گردید.
این  نمود  عنوان  کنفرانس  علمی  دبیر 
دوره،  اولین  در  بین المللی  کنفرانس 
ناشی  مشکالت  و  محدودیت ها  علیرغم 
خوبی  استقبال  با  کرونا،  بیماری  شیوع  از 
و  نظر کمیته علمی  با  انشاا...  همراه شد. 
که  است  این  بر  تصمیم  کنفرانس  اجرایی 
این کنفرانس را در سال  های آتی به صورت 
دوره ای و با کیفیت بهتر در دانشگاه شهید 

مدنی آذربایجان برگزار نماییم.
و  مسئولین  همه  زحمات  از  پایان  در  وی 
رئیس  جمله  از  کنفرانس  دست اندرکاران 
مدیر  فناوری،  و  پژوهش  معاون  دانشگاه، 
آن  کارشناسان  سایر  و  اطالعات  فناوری 
کارکنان  و  مدیریت  عمومی،  روابط  حوزه، 

و  علمی  کمیته های  اعضای  تبریز،  پردیس 
داوری، اعضای شورای گروه مهندسی عمران 
و شورای دانشکده فنی و مهندسی و خصوصا 
اجرایی،  کمیته  روزی   شبانه   تالش های  از 
اجرایی(،  )دبیر  هویدایی  نادر  دکتر  آقای 
کمیته  )مسئول  قدمی  عباس  دکتر  آقای 
داوران و وب سایت(، دکتر محمدرضا سیفی 
)مسئول کارگاه های تخصصی(، دکتر مهدی 
مجموعه  تدوین  و  تبلیغات  )مسئول  دینی 
آقاجانی  فرشباف  حامد  دکتر  مقاالت(، 
و  کورهلی  سینا  دکتر  مالی(،  امور  )مسئول 
کمیته  اعضای  از  دیزج  افسر  ابراهیم  دکتر 
اجرایی  و  علمی  حمایت های  بخاطر  اجرایی 

تشکر نمود.
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برگزاری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های امام)ره( و شهدا  همزمان با سوم خرداد، روز ملی مقاومت

همزمــان بــا ســوم خــرداد روز ملــی مقاومــت و پیــروزی، دانشــگاهیان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا حضــور 
در یادمــان شــهید گمنــام ایــن دانشــگاه، بــا آرمانهــای امــام و شــهدا تجدیــد میثــاق نمودنــد. در ایــن مراســم کــه 
هــای  پروتــکل  رعایــت  بــا  دانشــجویان  و  کارکنــان  اســاتید،  از  جمعــی  و  رئیســه  هیئــت  اعضــای  دانشــگاه،  رئیــس 
رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی  نهــاد  مســئول  نقیــان  المســلمین  و  االســالم  حجــت  داشــتند،  حضــور  بهداشــتی 
ــه  ــت: ب ــهر گف ــح خرمش ــه فت ــوص حماس ــام )ره( در خص ــرت ام ــی از حض ــه بیان ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ــگاه، ط در دانش
ــش  ــزرگ ونق ــد ب ــه خداون ــه ب ــوکل و توج ــان، ت ــدون ایم ــران ب ــت ای ــروزی مل ــح و پی ــن فت ــالب، ای ــر انق ــر کبی ــوده رهب فرم
ــد  ــذا بای ــود ل ــر نب ــکان پذی ــری ام ــادالت ظاه ــبات و مع ــا محاس ــا ب ــروردگار و صرف ــزال پ ــدرت الی ــاری و ق ــی و ی ــود اله جن
همــه توجــه داشــته باشــیم کــه در این گونــه پیروزی هــای بــزرگ، توجــه بــه داشــته هــا و معــادالت معنــوی بســیار 
باالتــر از تــوان محــدود و ظاهــری نقــش دارد و بــی توجهــی بــه ایــن مســئله شــروع افــول و شکســت مــا خواهــد بــود
گفتنــی اســت در ایــن مراســم از ۲ همــکار ایثارگــر، آقایــان مهنــدس کــورش شــمس و حســن غفــاری تجلیــل بعمــل آمــد.
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انتخاب مقاله ای از اساتید گروه شیمی معدنی دانشگاه، بعنوان طرح روی جلد یکی از مجالت معتبر علمی جهان

علمــی  هیــات  عضــو  شــقاقی  زهــره  دکتــر  خانــم  مقالــه 
گــروه شــیمی معدنــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
 Applied علمــی  معتبــر  مجلــه  جلــد  روی  طــرح  بعنــوان 

شــد. برگزیــده   Organometallic Chemistry

بــا  معدنــی  شــیمی  گــروه  علمــی  هیــات  عضــو  مقالــه   
هــای  کمپلکــس  آب   اکسیداســیون  فعالیــت  عنــوان 
)II( مــس  و   )II( کبالــت    ،)ll( نیــکل  آزو-آزومتیــن 
Water oxidation activity of azo-azomethine-  

 based Ni )II(, Co )II(, and Cu )II( complexes
بعنوان طرح روی جلد دوره 35، شــماره 3، مجله معتبر علمی  
Applied Organometallic Chemistry انتخــاب گردید.

ــی  ــیمی معدن ــروه ش ــیار گ ــقاقی دانش ــره ش ــر زه ــم دکت خان
روابــط  بــا  در گفتگــو  آذربایجــان  دانشــگاه شــهید مدنــی 
مجلــه  گفــت:  مطلــب  ایــن  اعــالم  بــا  دانشــگاه  عمومــی 
مجــالت  جــزو   Applied  Organometallic Chemistry
توســط  و  باشــد  مــی   3.۱4۰ تاثیــر  ضریــب  دارای  و   JCR
Wiley منتشــر مــی شــود کــه تعــداد 3۰ مقالــه در ایــن 
ــن  ــا از بی ــه م ــیده و مقال ــاپ رس ــه چ ــوق ب ــه ف ــماره  مجل ش
اســت. برگزیــده شــده  جلــد  روی  طــرح  عنــوان  بــه  آنهــا 

در  مقالــه،  ایــن  مســئول  و  نویســنده  شــقاقی  دکتــر 
ــن  ــزود:  در ای ــوق اف ــه ف ــنده  مقال ــکاران نویس ــی هم معرف
گــروه  دانشــیار  رضایــی،  محمــد  رحیــم  دکتــر  پژوهــش، 
شــیمی گرایــش شــیمی تجزیــه بعنــوان اســتاد مشــاور و 
خانــم پریــا ســالخ کوهســنگینی دانــش آموختــه کارشناســی 
ارشــد شــیمی گرایــش شــیمی معدنــی همــکاری نمودنــد.

وی در پایان در خصوص اهمیت این پژوهش بیان نمود :
ــی  ــت محیط ــکالت زیس ــیلی و مش ــای فس ــوخت ه ــود س کمب
ماننــد افزایــش گازهــای گلخانــه ای و انتشــار مــواد آالینــده، 
ضــرورت یافتــن منابــع جدیــد و تجدیــد پذیــر را آشــکار مــی 
ســازد. در ســال هــای اخیــر، هیــدروژن بــه عنــوان یــک منبــع 
انــرژی ایــده آل بــه دلیــل ماهیــت پــاک، ارزان و تجدیــد پذیــر 
بــودن، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. یکــی از روش هــای 
ــش  ــدروژن واکن ــد هی ــرای تولی ــه ب ــورد توج ــر و م ــم، موث مه
تجزیــه آب اســت کــه شــامل دو نیــم واکنــش اکســایش 
نظــر  از  آب  اکســایش  کــه  آنجــا  از  مــی شــود.  کاهــش  و 

ــی   ــیل باالی ــه پتانس ــد و ب ــی باش ــته م ــیمیایی آهس الکتروش
الکتروکاتالیســتهای  طراحــی  اســت،  نیازمنــد  انجــام  جهــت 
کارآمــد و موثــر بــرای کاهــش پتانســیل اکســایش آب از زمینه 
ــر  ــای اخی ــال ه ــا در س ــان  مخصوص ــه محقق ــورد عالق ــای م ه
ــرای  ــوع ب ــتهای متن ــه الکتروتالیس ــود آنک ــا وج ــت. ب ــوده اس ب
واکنــش تجزیــه آب در منابــع طراحــی و گــزارش شــده انــد، امــا 
ــوز هــم طراحــی الکتروکاتالیســت هــای کارآمــد کــه قابــل  هن
دســترس، ارزان، دوســتدار محیــط زیســت و دارای روش تهیــه 
ــت. ــه اس ــن زمین ــم در ای ــای مه ــش ه ــند، از چال ــان  باش آس
دکتــر شــقاقی در ادامــه افــزود: هــدف از کار پژوهشــی حاضــر 
بررســی نقــش یــون مرکــزی در تعــدادی از کمپلکــس هــای 
حــاوی لیگنــد از خانــواده شــیف بازهــا بــا ســاختار مشــابه 
جهــت معرفــی الکتروکاتالیســتهای توانمنــد بــا پایــداری بــاال، 
ــش  ــرای واکن ــادی ب ــر اقتص ــه از نظ ــه صرف ــرون ب ــاده و مق س
ــی  ــه برخ ــان داد ک ــا نش ــی ه ــود.  بررس ــیون آب ب اکسیداس
از الکتروکاتالیســت هــای طراحــی شــده درایــن کار تحقیقاتــی 
نســبت بــه ترکیبــات قبلــی بــه چــاپ رســیده، پتانســیل 
مــازاد بــرای اکسیداســیون آب را بــه طــرز چشــمگیری کاهــش 
بــرای  مطلوبــی  بســیار  از ســنتیک  و همچنیــن  مــی دهنــد 
انجــام ایــن واکنــش برخــوردار مــی باشــند. امیــد آن مــی 
ــتهایی  ــده، الکتروکاتالیس ــات در آین ــام اصالح ــا انج ــه ب رود ک
باشــند. داشــته  ســازی  تجــاری  قابلیــت  قبیــل  ایــن  از 
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انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بعنوان محقق سرآمد کشور

ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــاب عض انتخ
ــی آذربایجــان بعنــوان محقــق  شــهید مدن

ــور: ــرآمد کش س
دکتــر علیرضــا امانــی عضــو هیــات 
دانشــکده  شــیمی  گــروه  علمــی 
علــوم پایــه بــرای دومیــن ســال 
ســرآمد  محقــق  بعنــوان  متوالــی 

كشــوري انتخــاب شــد.
  دکتــر علیرضــا امانــی عضــو هیات 
دانشــکده  شــیمی  گــروه  علمــی 
علــوم پایــه بــرای دومیــن ســال 
ســرآمد  محقــق  بعنــوان  متوالــی 

كشــوري انتخــاب شــد.

علمــی  ســرآمدان  فدراســیون   
ایــران ) تحــت حمایــت و مدیریــت 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
از  ۱۰۰نفــر  تعــداد  جمهــوری( 
محققــان کشــور را در ســال ۱4۰۰ 
ــاب و  ــی انتخ ــرآمد علم ــوان س بعن

معرفــی نمــود.

علیرضــا  دکتــر  اســاس  ایــن  بــر 
امانــی قدیــم، عضــو هیــات علمــی 
علــوم  دانشــکده  شــیمی  گــروه 
ایــن  پژوهشــی  معــاون  و  پایــه 
ســال  دومیــن  بــرای  دانشــکده 
ســرآمد  محقــق  بعنــوان  متوالــی 
ســوی  از   ۱4۰۰ ســال  در  کشــور 

شــد. مذکورانتخــاب  فدراســیون 

ریاســت جمهــوری،  و فنــاوری  معاونــت علمــی 
عنــوان »حمایــت  بــا  ای  برنامــه  از ســال ۹۴، 
بــا  از محققــان ســرآمد علمــی کشــور«  ویــژه 
هــدف افزایــش کیفیــت علمــی کشــور، افزایــش 
ــا محققــان معتبــر جهــان،  ــی ب تعامــالت بین الملل
مراکــز  امکانــات  و  زیرســاخت ها  از  اســتفاده 
معتبــر علمــی جهــان و کمــک بــه توســعه کیفــی 
علــم و فنــاوری کشــور بــه اجــرا گذاشــته اســت 
و همــه ســاله از بیــن محققــان برتــر کشــوری، 
شــماری را بــر اســاس فعالیــت هــای شــاخص 

ــد. ــی نمای ــاب م ــی انتخ علم
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 درخشــش نشــریه کیمیــای صنعــت انجمــن علمی دانشــجویی مهندســی
شــیمی در ســیزدهمین دوره جشــنواره بیــن المللــی حرکت

نشــریه کیمیــای صنعــت انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی شــیمی 
ــن  ــنواره بی ــیزدهمین دوره جش ــان در س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
المللــی حرکــت مقــام برگزیــده در حــوزه نشــریات برتــر انجمــن هــای علمــی 

ــود. ــب نم ــور را کس ــجویی کش دانش
 آییــن اختتامیــه ســیزدهمین جشــنواره بیــن المللــی حرکت در روز دوشــنبه 
ــران  ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــوم در دانش ــر عل ــور وزی ــا حض ــفند ۹۹ ب ۲5 اس

برگــزار شــد.
نشــریه کیمیــای صنعــت انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی شــیمی 
ــن  ــنواره بی ــیزدهمین دوره جش ــان در س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
المللــی حرکــت مقــام برگزیــده در حــوزه نشــریات برتــر انجمــن هــای علمــی 

ــود. ــب نم ــور را کس ــجویی کش دانش
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ــواره  ــی، هم ــای علم ــت در انجمنه ــت: فعالی ــجویی، گف ــی دانش ــوب علم ــای خ ــگاه از طرحه دانش
فرصــت بســیار مغتنمــی بــرای ظهــور و بــروز اســتعدادهای گوناگــون دانشــجویان عزیــز در حــوزه 

هــای علــم و فنــاوری و نهایتــا کســب افتخــار بیشــتر بــرای دانشــگاه بشــمار میــرود.
ــن  ــر انجم ــی دبی ــادق ضامن ــور، ص ــنواره مذک ــزاری جش ــه برگ ــی ب ــت در دوره منته ــی اس گفتن
مهندســی شــیمی، کوثــر نجیبــی، مدیــر مســئول و خانمهــا فائــزه راعــی و الهــام فکــری ســردبیری 

نشــریه فــوق را عهــده دار بودنــد
همچنیــن خانــم دکتــر ســمیرا آقبالغــی از پژوهشــگران برتــر دانشــگاه نیــز بعنــوان اســتاد مشــاور 

در کنــار ایــن انجمــن یاریگــر فعالیتهــای علمــی دانشــجویان بودنــد.
 انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی شــیمی، در حالــی موفــق بــه کســب ایــن رتبــه شــده اســت 
ــن  ــف ای ــای مختل ــه ه ــتند رتب ــده توانس ــرکت کنن ــگاه  ش ــگاه از ۱۱۰ دانش ــا 33 دانش ــه صرف ک

جشــنواره را کســب نماینــد.
محمدهــادی عســکری مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در آییــن پایانــی ســیزدهمین 
جشــنواره بیــن المللــی حرکــت : انجمــن هــای علمــی دانشــجویی در دانشــگاه هــا بایــد در افزایش 

اشــتغال پذیــری دانــش آموختــگان دانشــگاه هــا ســهم جــدی داشــته باشــند.
ــا  ــه ب ــنواره ک ــن جش ــه ای ــن اختتامی ــوم، در آیی ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
حضــور وزیــر علــوم برگــزار شــد، مهنــدس عســکری در ســخنانی اظهــار داشــت: دانــش آموختــگان 
دانشــگاه هــا بــرای ورود بــه بــازارکار و مشــارکت در حــل مســائل واقعــی جامعــه، الزم اســت در 

دوران دانشــجویی تجربــه مشــارکت در شناســایی و حــل مســائل واقعــی را داشــته باشــند.
وی افــزود: پیــش نیــاز ایــن موضــوع ایــن اســت کــه دانشــجویان صالحیــت هــای مشــارکت در 
تیــم هــای کالن و متمرکــز واقعــی را بــه دســت آورنــد و در موقعیــت هــای واقعــی کار بتواننــد کار 
بینــی کــرده و اعتمــاد بــه نفــس کافــی و صالحیــت حــل مســاله را بــه صــورت توأمــان بــه دســت 

آورنــد.
ــت  ــی هدای ــه خوب ــوع ب ــه موض ــرای اینک ــت: ب ــوم گف ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــرکل فرهنگ مدی
شــود بایــد از مشــارکت اســتادان مشــاوری اســتفاده شــود کــه هــم تجربــه حــل مســائل واقعــی 
ــوان یــک راهبرفرهنگــی مســائل اجتماعــی و فرهنگــی  ــه عن جامعــه را داشــته باشــند و هــم ب

ــد. دانشــجویان را هدایــت کنن

معــاون  حبیبــی  رامیــن  دکتــر 
دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
آذربایجــان، مدنــی  شــهید 

در گفتگــو با روابط عمومی دانشــگاه، 
ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت بــه 
تــالش  از  دانشــگاهیان،  عمــوم 
وافــر علمــی دانشــجویان فعــال در 
ضمــن  و  کــرد  تجلیــل  حــوزه  ایــن 
ــوی ــادی و معن ــت م ــر حمای ــد ب تاکی
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ــا مشــارکت ســایر  ــر اســاس یــک سیاســت فرابخشــی و ب ــاد دارم ب ــن اســاس اعتق وی افــزود: برای
حــوزه هــا، حــوزه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم بایــد دو فراینــد پــروژه یابــی را در حــوزه 
مســائل فرهنگــی و مســائل علمــی و تخصصــی دنبــال کنــد و بــه اقتضــای مأموریــت دانشــگاه هــا ایــن 
مســائل را بیــن تیــم هــای دانشــجویی توزیــع و بــا توانمنــدی ســازی دانشــجویان، آنهــا را بــرای ایفــای 

نقــش و رســالت راهبــردی آینــده آمــاده کنــد.
عســکری گفــت: دانشــجویان بــا فعالیــت در انجمــن هــای علمــی دانشــجویی هــم صالحیــت هــای فنــی 
وحرفــه ای پیــدا مــی کننــد و هــم واجــد یــک حیــات توســعه یافتــه فرهنگــی و اجتماعــی شــده و بــا 
انگیــزه ای بــاال در صــدد حــل نیــاز هــای واقعــی جامعــه برآمــده و جامعــه نیــز بــه دانــش آموختــه ای 
بــا ایــن مشــخصات نیــاز دارد و بــه طــور قطــع اشــتغال پذیــری ایــن دانــش آموختــگان افزایــش مــی 

یابــد.
مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم افــزود: ارتقــای نســل انجمــن هــای علمــی دانشــجویی و 
کمــک بــرای حضــور جــدی انجمــن هــا در زیســت بــوم مبتنــی بــر دانایــی و توانایــی یکــی از پــروژه هــای 
ــی دانشــجویی اســت و مقدمــات  محــوری اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی در حــوزه انجمــن هــای علم

پیگیــری و اجرایــی شــدن آن بــه عمــل آمــده اســت.
وی در پایــان ســخنان خــود گفــت: انتخابــات تمــام انجمــن هــای علمــی دانشــجویی در دانشــگاه 
هــای کشــور و همچنیــن انتخابــات اتحادیــه هــای علمــی دانشــجویی نیــز برگــزار شــده و نماینــدگان 
ــا باشــگاه  ــده و ســامانه جامــع ب ــز برگزی ــارت انجمــن هــا نی دانشــجویی در شــورای پشــتیبانی و نظ
دانشــجویان ایــران نیــز آمــاده اســت و امیــدوارم شــاهد نقــش آفرینــی جدیــد انجمــن هــای علمــی 

ــیم. ــا باش ــگاه ه ــجویی در دانش دانش
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مصاحبه با دکتر رحیم گلفر، مدیر مرکز 
بهداشت و درمان دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان

دکتر گلفر: کارکنان عزیز دانشگاه در رعایت اقدامات بهداشتی مقابله با کرونا، پیشرو هستند.

دکتــر رحیــم گلفــر، مدیــر مرکز بهداشــت و درمان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 
در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه بــه تشــریح اقدامــات و عملکــرد ایــن حــوزه 

در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا پرداخــت.
دکتــر گلفــر مدیــر مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه در خصــوص اقدامــات انجــام 
شــده همزمــان بــا شــیوع ویــروس در اســفند ۹۸ گفــت: بــا نظــارت پیگیــر و جــدی، 
و دســتور دکتــر ولــی زاده ریاســت محتــرم دانشــگاه، شــورای ســامت دانشــگاه در 
راســتای پیشــگیری و کنتــرل ویــروس کرونــا تشــکیل شــد، در ایــن راســتا، کنتــرل 
محیطهــای اداری، ضدعفونــی مرتــب محیطــی، غربالگــری تمــام کارکنــان و دانشــجویان 
ــگام ورود سرویســهای  ــزان تــب افــراد بهن ــژه، و ســنجش می ــای وی ــل فرمه ــا تکمی ب

ایــاب و ذهــاب بــه دانشــگاه، از اقدامــات اساســی ایــن مرکــز بــود.
وی افــزود: ارســال فایلهــای آموزشــی بــه عمــوم همــکاران محتــرم، اقــدام دیگــری 
بــود کــه بــا همــکاری روابـــط عمومــی دانشــگاه در راســتای فرهنگســازی مقابلــه بــا 

ویــروس انجــام گردیــد.
ــار  ــگاه اظه ــتقر در خواب ــجویان مس ــرای دانش ــه ب ــات یافت ــوص اقدام ــر در خص گلف
نمــود: بــرای دانشــجویان عزیــزی کــه جهــت اســتقرار در خوابــگاه مراجعــه کــرده انــد 
در بــدو ورود فــرم ویــژه ای پــر نمــوده و ســپس مــورد معاینــه اولیــه قــرار میگیرنــد 
ــتیم  ــزان هس ــن عزی ــامت ای ــب س ــر و مراق ــز پیگی ــار نی ــه یکب ــر دوهفت ــا ه و تقریب
ــا  ــر کــرده انــد و عایــم آنه کــه نزدیــک بــه 600 نفــر تاکنــون در ایــن مرکــز فــرم پ

ــود. رصدمیش
ــی  ــای اباغــی ســتاد مل ــول پروتکله ــق و قابــل قب ــان از نحــوه اجــرای دقی وی در پای
و اســتانی کرونــا و عمــل بــه توصیــه هــای ایــن مرکــز در دانشــگاه توســط مســئولین 
و کارکنــان عزیــز تقدیــر و تشــکر نمــود و بــا تاکیــد و توصیــه بــر عــدم صحبــت بیــن 
افــراد در محیــط سربســته سرویســهای دانشــگاه، اظهــار امیــدواری نمــود بــا ادامــه 

اتخــاذ تمهیــدات الزم بــه یــاری خــدا، از ایــن بحــران نیــز بســامتی گــذر کنیــم.
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های  نشست  سلسله  از  جلسه  دومین 
میزبانی  به  زیست،  محیط  و  معنویت 
اسالمی  معارف  و  الهیات  دانشکده 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اســتاد  حکمــت،  نرصاللــه  دکــر  ســخرنانی 
»تخریــب  عنــوان  بــا  عرفــان  و  فلســفه 

انســان« تخریــب  تجســم  طبیعــت، 
  دومیــن جلســه از سلســله نشســت هــای 
میزبانــی  بــه  زیســت  محیــط  و  معنویــت 
اســامی  معــارف  و  الهیــات  دانشــکده 
بــا  آذربایجــان،  مدنــی  شــهید  دانشــگاه 
اســتاد  حکمــت،  نرصاللــه  دکــر  ســخرنانی 
فلســفه و عرفــان دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا 
ــب  ــم تخری ــت، تجس ــب طبیع ــوان »تخری عن
انســان« روز چهارشــنبه 25 فروردیــن 1400 

بــه صــورت برخــط برگــزار شــد.
ــر  ــی دانشــگاه، دک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حکمــت در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه بحــران 
هــای متعــدد در حــوزه محیــط زیســت، ایــن 
بحــران هــا را از مثــرات مدرنیتــه و تکنولــوژی 
از  مطالبــی  بــه  اشــاره  ضمــن  و  دانســت 
بــه  ابــن ســینا،  و  ابــن عربــی  اندیشــه ی 
ترشیــح چگونگــی رابطــه ی انســان و طبیعــت 

ــت. ــامی پرداخ ــری اس ــنت فک در س
وی بــا بیــان ایــن مســاله کــه رابطــه ی انســان 

و طبیعــت بایــد بــر اســاس  حــق اشــیا و 

طبیعــت باشــد، تخریــب طبیعــت را جلــوه ای 
از تخریــب درونــی انســان معــارص دانســت.

دکــر نــرص اللــه حکمــت بــا بیــان ایــن مســاله 
ــده  ــی انســان مثــره ی نادی ــب درون ــه تخری ک
محیــط  بحــران  می باشــد،  غیــب  گرفــن 
زیســت را بــه عنــوان رسایــت تخریــب درونــی 
ــرد و راه  ــف ک ــرون از او تعری ــه بی ــان ب انس
ــه  ــان ب ــم انس ــران را ترمی ــن بح ــر ای ــه ب غلب

ــت. ــی دانس ــرن و زیبای ــیله ی ه وس
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ــی از  ــگاهیان، یک ــازنده دانش ــل س ــا تعام ــف ب ــای مختل ــگاه در عرصه ه ــت از دانش ــت و صیان حفاظ
مهمتریــن وظایــف حراســت دانشــگاه مــی باشــد کــه در راســتای اجــرای بهتــر و بیشــتر ایــن وظیفــه 
ســنگین همــکاران انتظامــات و حفاظــت فیزیکــی نقــش مهــم و ســهم بســزایی در ایفــای ایــن وظیفــه 
بــر عهــده دارد ایــن همــکاران بــا حضــور حداکثــری 24 ســاعته در محــل کار بــه نوعــی زندگــی در 

ــه مــی نماینــد. دانشــگاه را تجرب

ــگاه  ــت دانش ــراداره حراس ــور، مدی ــین باالپ حس
ــط  ــا رواب ــو ب ــان در گفتگ ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــب، در  ــن مطل ــان ای ــا بی ــگاه ب ــن دانش ــی ای عموم
ــط  ــه توس ــام یافت ــات انج ــالش و اقدام ــوص ت خص
ــه  ــوزه در دوران هم ــن ح ــاغل در ای ــکاران ش هم
ــاری  ــیوع بیم ــا ش ــت: ب ــا گف ــاری کرون ــری بیم گی
ــز  ــگاه نی ــه دانش ــر جامع ــم ب ــرایط حاک ــا و ش کرون
ــود  ــای موج ــا محدودیت ه ــه و ب ــر از جامع متاث
ــات  ــکاران انتظام ــد هم ــه گردی ــکالتی مواج ــا مش ب
ــک  ــا بی ش ــی از واحده ــکاران برخ ــار هم در کن
ــد در  ــور دارن ــرایط حض ــن ش ــدم ای ــط مق در خ
ــواده و  ــاعت از خان ــژه دوری 24 س ــرایط وی ــن ش ای
اســترس و فشــار ناشــی از ایــن موضــوع طبیعتــًا هم 
ــان  ــواده هایش ــر خان ــم ب ــکاران و ه ــود هم ــر خ ب
ــزام  ــه و ال ــزود: تهی ــور اف ــت. باالپ ــذار اس تاثیرگ
اســتفاده از ماســک و مایــع ضدعفونــی کننــده بــرای 
همــکاران انتظامــات در زمــان انجــام وظیفــه، تســت 
ورزش و چــکاب کامــل همــکاران، همچنیــن بررســی 
ــکاران  ــمانی هم ــت جس ــالمتی و وضعی ــزان س می
ــروری   ــات ض ــدات و اقدام ــا از تمهی ــام کرون در ای

ــود. ــش ب ــن بخ ــه در ای ــورت گرفت ص

ــت در  ــد حراس ــای واح ــوص همکاریه وی در خص
ــا در  ــا کرون ــه ب ــورای مقابل ــات ش ــرای مصوب اج
ــی  ــم بررس ــتقرار تی ــود: اس ــار نم ــگاه اظه دانش
بــرای  دانشــگاه  ورودی  در  ســالمت  وضعیــت 
ــای  ــت ه ــدات و محدودی ــرای تمهی ــن و اج مراجعی
ــا در  ــا کرون ــه ب ــورای مقابل ــرف ش ــی از ط اعالم
ــتقرار  ــی و اس ــا، و هماهنگ ــام کرون ــگاه در ای دانش
ــب  ــه و ت ــاعات اولی ــت در س ــز بهداش ــکار مرک هم
ســنجی تمــام مراجعیــن را از دیگــر تمهیــدات اتخــاذ 

ــرد. ــوان ک ــوص عن ــن خص ــده در ای ش
مدیــراداره حراســت دانشــگاه  بــا ذکــر ســختی کار و 
ــا توجــه  تــالش در بخــش حفاظــت فیزیکــی گفــت: ب
ــی  ــات ، هماهنگ ــکاران انتظام ــغلی هم ــی ش ــه ویژگ ب
ــام  ــده ای ــالم ش ــای اع ــا محدودیت ه ــغل ب ــن ش ای
ــاًل  ــد مث ــر نمیباش ــکان پذی ــال ام ــخت عم ــی س کرونای
همــکاران ســایر واحدهــا بــه راحتــی مــی توانســتند 
ــن  ــا بی ــذاری ه ــه گ ــع و فاصل ــتفاده از موان ــا اس ب
ــظ  ــود را حف ــم خ ــه حری ــوع ب ــاب رج ــود و ارب خ
ــرایط  ــتفاده از ش ــا اس ــز ب ــی نی ــی برخ ــد و حت نماین
و ضوابــط دورکاری انجــام وظیفــه نماینــد، امــا 
ــن  ــتفاده از ای ــکان اس ــاًل ام ــات عم ــکاران انتظام هم
ــی  ــت و بررس ــه گش ــه ب ــا توج ــته و ب ــرایط را نداش ش
و کنتــرل تمامــی ســاختمان هــا و مــکان هــای حــوزه 
ــری  ــیب پذی ــرض آس ــتر در مع ــود بیش ــتحفاظی خ اس

ــتند. هس
ــکر  ــر و تش ــا تقدی ــه ب ــن مصاحب ــان ای ــور در پای باالپ
ــت  ــاغل در حفاظ ــکاران ش ــرد هم ــه از فردف صمیمان
ــار  ــگاه، اظه ــت دانش ــر حراس ــز دفت ــی و نی فیزیک

ــود: نم
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بــه همــت دانشــجویان کارآفریــن 
شــرکت مســتقر در مرکــز رشــد و 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  فنــاوری 

انجــام شــد: آذربایجــان 
ــی،  ــد آقای ــدس حام ــا مهن ــه ب مصاحب
ــط  ــازنده خ ــرکت س ــل ش ــر عام مدی
ــت  ــد پل ــک تولی ــام اتوماتی ــد تم تولی

ــوختی س
اوراســیا،  تــوان  آدلیــم  شــرکت  کارشناســان  تــاش  بــا 
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــای دانش ــد فناوریه ــز رش ــتقر در مرک مس
ــت  ــد پل ــژه تولی ــک وی ــام اتوماتی ــد تم ــط تولی ــان، خ آذربایج
ــت.  ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــرا و م ــی، اج ــوختی، طراح س
مهنــدس حامــد آقایــی دانــش آموختــه دانشــگاه شــهید 
و  قــدرت  بــرق  کارشناســی  رشــته  در  آذربایجــان  مدنــی 
ــط عمومــی  ــا رواب ــه ب ــر عامــل شــرکت مذکــور در مصاحب مدی
ــتگاه  ــرکت و دس ــن ش ــای ای ــوص فعالیت ه ــگاه در خص دانش
ــیا  ــوان اوراس ــم ت ــرکت آدلی ــت: ش ــوختی گف ــت س ــد پل تولی
ــیس و در  ــز تاس ــال 13۹7 در تبری ــاه س ــفند م ــا( در اس )آت
فروردیــن ســال 13۹۸ بــا کســب مقــام برتــر جشــنواره شــتاب 
بــا ارائــه طــرح »مزرعــه هوشــمند« در مرکــز رشــد دانشــگاه 

ــد. ــتقر ش ــان مس ــی آذربایج ــهید مدن ش
 1400 ســال  تــا  شــرکت  تولیــدی  محصــوالت  افــزود:  وی 
عبارتنــد از : سیســتم کنترلــر گلخانــه هوشــمند ، طراحــی 
و ســاخت دســتگاه دیمــر دیجیتــال قابــل اتصــال بــه میکــرو 
و پی ال ســی ، طراحــی و ســاخت سیســتم کنترلــر مرغــداری 
ــتگاه  ــور )دس ــتگاه ونتیات ــاخت دس ــی و س ــمند، طراح هوش
تنفــس مصنوعــی( ، طراحــی و ســاخت کنترلــر هوشــمند و 

دســتگاه برداشــت نخــود و عــدس.
 وی بــا اشــاره بــه تــاش وافر تیمــی در انجام کارهــای مختلف 
ــکر از  ــر و تش ــن تقدی ــرکت ضم ــن ش ــی ای ــی و اجرای تحقیقات
مشــارکت فعــال آقایــان علــی اســدپور دانشــجوی رشــته بــرق 
و علــی کامرانــی دانشــجوی رشــته زبــان انگلیســی دانشــگاه 
در خصــوص ســاخت ایــن دســتگاه و محصــول تولیــدی آن 
ــای  ــوره ه ــات ک ــد ، ضایع ــط تولی ــن خ ــه ای ــاده اولی ــت: م گف
ــز و  ــی ناچی ــی خیل ــا قیمت زغــال ســنتی اســت )خاکــه( کــه ب
ــت.  ــترس اس ــه در دس ــاده اولی ــن م ــت تامی ــدون محدودی ب
بــا اضافــه کــردن فرمــول مختــص ایــن شــرکت ، محصــول 
نهایــی پلــت ســوختی تولیــد می شــود کــه در کشــور همســایه 
ترکیــه بــه عنــوان مــاده ســوختی مــورد اســتفاده وســیع قــرار 
میگیــرد. همچنیــن از ایــن دســتگاه میتــوان جهــت تولیــد 

زغــال صنعتــی اســتفاده کــرد.
ــری از  ــره گی ــا به ــوق ب ــتگاه ف ــد دس ــی و تولی ــی، طراح آقای
تکنولــوژی کشــور آلمــان، اســتهاک بســیار ناچیــز، و عــدم 
آلودگــی محیــط زیســت را از مزایــای دســتگاه فــوق برشــمرد 

فــوق ۹0  تولیــد محصــول در دســتگاه  راندمــان  و گفــت: 
ــول  ــور معم ــه ط ــرم ب ــزار کیلوگ ــوالً از ه ــت و معم ــد اس درص
ــات  ــود و ضایع ــت می ش ــی برداش ــال  صنعت ــرم زغ ۹00 کیلوگ
ایجــاد شــده، مجــددًا وارد چرخــه تولیــد می شــود کــه در 
مقایســه بــا دســتگاههای مشــابه خارجــی، از راندمــان بســیار 
ــده  ــد ش ــرژی تولی ــع ان ــد. در واق ــوردار می باش ــی برخ باالی
ــا  ــه ب ــوق، در مقایس ــدی ف ــول تولی ــوختن محص ــل از س حاص
محصــوالت مشــابه، از راندمــان انــرژی بســیار بــاال و بینظیــری 

برخورداراســت.
 وی ادامــه داد: مزیــت دیگــر  ایــن خــط تولیــد نســبت بــه خط 
تولیــد هــای دیگــر ، تــوان تولیــد دســتگاه اســت. بطوریکــه 
خــط تولیــد هــای متفرقــه نهایتــا روزی تــوان تولیــد 150 
ــروی کار در  ــر نی ــن 5 نف ــکار گرفت ــا ب ــی ب ــال صنعت ــو زغ کیل
هــر شــیفت کاری را دارا هســتند ، در دســتگاه طراحــی شــده 
توســط شــرکت آدلیــم تــوان اوراســیا ، تــوان تولیــد 300 کیلو 
در هــر ســاعت کاری ، یعنــی حــدود 3 تــن بــا بکارگیــری 2 نفــر 
نیــروی کار در هــر شــیفت کاری را داراســت کــه تفــاوت فــوق 
ــری  ــاف، بکارگی ــن اخت ــت ای ــری اســت. عل ــاده چشــم گی الع
و  مکانیــک  بــرق،  عرصــه  در  مهندســی  نویــن  هــای  روش 
اتوماســیون صنعتــی مــی باشــد، بطوریکــه خــط تولیــد مذکــور 

توســط پــی ال ســی بــه طــور کامــا اتوماتیــک کار میکنــد.
خــط تولیــد مذکــور میتوانــد بــه عنــوان منبــع درامــد قابــل 
ــا  تامــل و ســرمایه گــذاری باشــد ، بــه طوریکــه شــرکتمان ب
بکارگیــری ایــن خــط تولیــد ، کارگاه تولیــدی خــود را در کــوی 

ــز اســتارت زده اســت. ــی توحیــد کانشــهر تبری صنعت
مدیــر عامــل شــرکت آدلیــم تــوان اوراســیا، اخــذ ســفارش 
تولیدبــرای کارآفرینــان عزیــز  انــدازی خــط  راه  و  ســاخت 
کشــورمان و همچنیــن احــداث کارگاه تولیــد لــوازم خانگــی در 
راســتای افزایــش تولیــد در کشــورمان را از اهــداف توســعه 

ای ایــن شــرکت معرفــی کــرد و یــادآور شــد:
بــه لطــف ایــزد منــان توانســته ایــم در مدت یــک مــاه ، تعداد 
4 عــدد خــط تولیــد ســفارش بگیریــم. بــا راه انــدازی کارگاه 
تولیــدی و کارگاه ســاخت دســتگاه آالت ، توانســته ایــم بــرای 
ــهید  ــگاه ش ــجویان دانش ــان و دانش ــارغ التحصی ــر از ف ۸ نف
ــد را  ــت خداون ــن باب ــه از ای ــم ک ــی کنی ــتغال زای ــی اش مدن

شــاکریم .



ســالنامه آمــاری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، تهیــه 
و در دســترس عمــوم قــرار گرفــت

به همت مدیریت برنامه بودجه 
و تشکیالت دانشگاه انجام شد: 

ســالنامه آمــاری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 
ــه همــت مدیریــت برنامــه بودجــه و تشــکیالت،  ب

مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.
 دکتــر پیمــان یارمحمــدزاده مدیــر اداره برنامــه 
ــر  ــن ام ــدف از ای ــگاه ه ــکیالت دانش ــه و تش بودج
ــح و  ــق، صحی ــفاف، دقی ــی ش ــار تجمیع ــه آم را ارائ
ــدان،  ــی، کارمن ــات علم ــای هی ــاره اعض ــروز، درب ب
دانشــجویان، و همینطــور ارائــه اطالعــات و آمــار 
و  پژوهــش  و  اجتماعــی،  فرهنگــی  هــای  حــوزه 
فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان اعــالم 

ــود. نم
وی در خصــوص اهمیــت و لــزوم بکارگیــری آمــار و 
نقش آن در تصمیم گیری های صحیح در دانشــگاه 
گفــت: نقــش روزافــزون آمــار واطالعــات بــه عنــوان 
سیاســت  گیری هــا،  تصمیــم  کلیــه  نیــاز  پیــش 
گذاری هــا وبرنامــه ریزی هــا بــر کســی پوشــیده 
ــه قــدری  ــن نقــش در عصــر اطالعــات ب نیســت ای
بدیهــی اســت کــه نظــام آمــاری کشــورها و حجــم و 
ــی  ــا یک ــه تنه ــا ن ــی آنه ــای اطالعات ــت بانک ه کیفی

از مهم تریــن شــاخص های توســعه 
یافتگــی کشــورها به شــمار مــی رود، 
سیاســت گذاری ها  متقابــال  بلکــه 
توســعه  برنامه ریزی هــای  و 
اختیــار  در  بــدون  دانشــگاهها 
داشــتن آمــار کافــی، صحیــح و دقیــق 

و بــه روز امکان پذیــر نیســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــدزاده اف یارمحم
اینکــه آمــار بــه روز و موثــق نیــاز هــر 
دســتگاهی اســت حــوزه دانشــگاه 
نیــز بــرای برنامــه ریــزی و توســعه 
خــود نیازمنــد اطالعــات و آمــار دقیق 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  و  می باشــد 
موسســات  و  دانشــگاهها  اکثــر 
آموزشــی دارای واحــدی بــا عنــوان 
واحــد آمــار و اطالعــات هســتند ولــی 
ــن واحــد  ایــن دانشــگاه تــا حــاال ای
ــار  ــت و آم ــته اس ــار نداش را در اختی
و  پراکنــده  بصــورت  اطالعــات  و 
ــرای  ــود . ب ــود ب ــق موج ــه نادقی البت
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ســالنامه آمــاری دانشــگاه شــهید 
در  و  تهیــه  آذربایجــان،  مدنــی 

گرفــت  قــرار  عمــوم  دســترس 



همیــن اولیــن بــار اقــدام بــه جمــع 
ــای  ــات از واحد ه ــار و اطالع آوری آم
در  اقــدام  ایــن  و  نمــوده  مختلــف 
هــر نیمســال تحصیلــی بــا توجــه بــه 

و خروجــی  ورودی  دانشــجویان 
آمــاری«  عنوان«ســالنامه  بــا 
همــان ســالتحصیلی بــه روز رســانی 
خواهــد شــد و آمــار و اطاعــات ســایر 
واحــد هــا نیــز بــه تبــع ســالتحصیلی 
بــه روز خواهــد بــود تــا بتوانــد نیــاز 
دانشــگاهی  مختلــف  واحدهــای 
از  کلــی  دیــد  و  کــرده  بــرآورده  را 
قــرار  عمــوم  اختیــار  در  دانشــگاه 

دهــد.

پایــان  دکتــر یارمحمــدزاده در 
ایــن گفتگــو از همــت و تــالش 
پیگیــر آقــای مهنــدس بهمــن 
در  آمــار،  کارشــناس  چراغــی 
تهیــه و تدویــن ســالنامه آمــاری 
ــود. ــکر نم ــر و تش ــگاه تقدی دانش
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نمونه  اساتید  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت 
آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی بر اساس مصوبه شورای آموزشی، اساتید نمونه آموزشی 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به تفکیک دانشکده های این دانشگاه را معرفی کرد:
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تجلیل دکتر ولی زاده از روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

با هدف پاسداشت روزارتباطات و روابط عمومی انجام گرفت:
تجلیل دکتر ولی زاده از روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارتباطات،  و  عمومی  روابط  پاسداشت  هفته  با  همزمان 
مدنی  شهید  دانشگاه  رئیس  زاده  ولی  حسن  دکتر 
آذربایجان، با همراهی دکتر محسن فالح معاون اداری 
و مالی و دکتر رامین حبیبی معاون فرهنگی و اجتماعی 
عمومی  روابط  کارمدیریت  محل  در  حضور  با  دانشگاه، 
صادقانه  خدمات  از  سپاس،  لوح  اهدای  و  دانشگاه 

کارکنان شاغل در این بخش تقدیر و تشکر نمود. 

  

سخنان  در  دانشگاه  رئیس  جلسه  این  در 
کوتاهی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه 

مقوله اطالع  رسانی در دانشگاه گفت: خدای 
دانشگاه  روابط عمومی  را شاکریم که  بزرگ 
با سازمان یافتگی خوبی که دارا میباشد، در 
نقش  دانشگاه  برنامه های  و  اهداف  تحقق 
موثر و بی دلیلی یافته است و کسب رتبه های 
شایسته منطقه ای و ملی ، نشان از حضوری 
موفق و افتخارآمیز این حوزه در عرصه های 

مختلف دارد.
و  همکاری  بر  پایان  در  دانشگاه  رئیس 
این  با  دانشگاه  واحدهای  کلیه  تعامل 

مدیریت تاکید نمود.
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گفتنی است درادامه  این نشست، از وب سایت جدید دانشگاه توسط دکتر ولی زاده رونمایی بعمل آمد.
مجید فتاح زاده مدیر روابط عمومی دانشگاه، در تشریح خصوصیات فنی وبسایت جدید

www.azaruniv.ac.ir، بهره گیری از آخرین استانداردهای طراحی و توسعه وب سایت،  واکنشگرا یا ریسپانسیوبودن، 
تسهیل کاربا ماژولها و پنلهای مدیریتی را از شاخصه های اصلی این سایت برشمرد.

 گفتنی است در پایان این نشست دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه، دکتر فالح معاون اداری مالی و دکتر حبیبی معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لوح ویژه یادبود هفته ارتباطات و روابط عمومی را »یاد داشت و امضاء« نمودند.



24

جناب آقای یعقوب امینی/ جناب آقای سعید امینی/ جناب آقای دکتر محمد
                                                                                                                                                       جهانشاهی /  سرکا ر خانم زهرا جوادپور/ سرکار خانم رباب جوادپور

            ما را در غم خود شریک بدانید

 عرض تسلیت  به همکاران محترمی که در طول ماه های گذشته در
غم از دست دادن عزیزی از خانواده خود سوگوار بوده اند.

کار تسلیت هب هم
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