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انتصاب دکتر محمدباقر محمد صادقی آزاد بعنوان سرپرست دانشگاه  
شهید مدنی آذربایجان توسط وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری

ــي آزاد  ــد صادق ــر محم ــر محمدباق دکت
بــا حکــم دکتــر زلفــي گل، وزیــر علوم؛ 
ــت  ــوان سرپرس ــاوري بعن ــات و فن تحقیق
ــان  ــي آذربایج ــهید مدن ــگاه  ش دانش
ــاب  ــم خط ــن حک ــد. در ای ــوب ش منص
ــت: ــده اس ــي آزاد آم ــر صادق ــه دکت ب

ــارب  ــص و تج ــد، تخص ــب تعه ــه مرات ــر ب نظ
ــه  ــه موجــب ایــن حکــم ب ارشــمند جنابعالــی ب
عنــوان »سرپرســت دانشــگاه  شــهيد مدنــی 
انتظــار  می شــوید.  منصــوب   « آذربایجــان 
مــی رود بــا پيــروی از آموزه هــای اســالمی، 
ــای  ــی، راهبرده ــۀ انقالب ــی، روحي ــی علم مبان
اساســی دولــت مردمــی و برنامه هــای ارائــه 
ــب  ــالمی و جل ــورای اس ــس ش ــه مجل ــده ب ش
ــی  ــاوران علم ــران، ی ــتادان، مدی ــکاری اس هم

ــات  ــی امکان ــجویان، تمام ــان( و دانش )کارکن
ــت  ــه ظرفي ــگاه از جمل ــوی دانش ــادی و معن م
عظيــم خيریــن و واقفيــن را جهــت تحقــق 
باالدســتی  اســناد  برنامه هــای  و  سياســت ها 
ــی  ــزون جنابعال ــق روزاف ــد. توفي ــه کار گيری ب
ــی نظــام مقــدس  ــرد اهــداف متعال را در پيش ب
جمهــوری اســالمی ایــران و منویــات رهبــر 
ــت اهلل  ــرت آی ــالمی، حض ــالب اس ــم انق حکي
خامنــه ای )مدظلــه العالــی( از درگاه پــروردگار 

ــتارم.     ــال خواس متع
ــد  ــر محم ــر محمدباق ــت دکت ــر اس ــایان ذک ش
مهندســی  دکتــرای  دارای  آزاد،  صادقــی 
ــو  ــرژی، عض ــل ان ــش تبدی ــک در گرای مکاني
هيئت علمی  دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجان 
ــت و پيــش از ایــن،  ــياری اس ــا مرتبــه دانش ب
مالــی، مدیریــت تحصيــالت  اداری  معــاون 
تکميلــی و دبيــر هــم اندیشــی اســاتيد در نهــاد 
دانشــگاه  رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی 
ــيج  ــئوليت بس ــن مس ــه و همچني ــی ارومي صنعت
ــگاه  ــه و دانش ــی ارومي ــگاه صنعت ــاتيد دانش اس
ــز  شــهيد مدنــی شــهيد مدنــی آذربایجــان را ني

در ســوابق اجرایــی خــود دارد.
وزیــر علــوم، تحقيقــات و فنــاوری همچنيــن در 
ــر  ــه دکت ــات صادقان ــه ای از خدم ــه  جداگان نام
حســن ولــی زاده رئيــس ســابق دانشــگاه شــهيد 
ایــن  تصــدی  طــول  در  آذربایجــان  مدنــی 

ــود. ــی نم ــئوليت قدردان مس
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با  ــهید مدنی آذربایجان  ــت دانشگاه ش تجدیدمیثاق سرپرس
ــهدای عزیز و امام شهیدان آرمانهای بلند ش

دکــر محمدباقرمحمدصادقــی آزاد رسپرســت دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در اولیــن روز کاری خود در مراســمی 

بــا حضــور اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه، حجــت االســام واملســلمین رنجــر مسســول نهــاد منایندگــی مقــام معظــم 

ــد بیعــت  ــام دانشــگاه تجدی ــا آرمانهــای مقــدس امــام )ره( و شــهدا در یادمــان شــهید گمن رهــری در دانشــگاه،  ب

منــوده و رســا آغــاز بــه کار منــود.

ــخنان  ــگاه در س ــام دانش ــهید گمن ــزار ش ــی آزاد« در م ــد صادق ــگاه، دکر«محم ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

کوتاهــی گفــت: کار بــرای رسبلنــدی و رسافــرازی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران خســتگی نــدارد و امــروز 

بــار دیگــر همــه مــا بــا راه و طریــق پــر فضیلــت امــام و شــهدای عزیزمــان عهــد و پیــان مــی بندیــم همــه تــاش 

و همــت مــان را در راه پیشــرد اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و منویــات رهــری حکیــم 

انقــاب اســامی بــه کار خواهیــم بســت.

ــی  ــر ول ــاش دک ــال ها ت ــگاه، از س ــه دانش ــت رئیس ــه هیئ ــور در جلس ــا حض ــی آزاد ب ــد صادق ــر محم ــپس دک س

زاده رئیــس ســابق ایــن دانشــگاه تقدیــر و تشــکر منــوده و توفیقــات روزافــزون وی را از درگاه خداونــد باریتعالــی 

خواســتار شــد.

محمــد صادقــی آزاد اظهــار امیــدواری کــرد: بــه یــاری خداونــد امیــدوارم بــا همــت همگانــی مدیــران و کارمنــدان 

پرتــاش، رونــد رو بــه رشــد دانشــگاه را اســتمرار بخشــیده و بــا کار و نیــروی مضاعــف، و حســن تدبیــر در راه تعالــی 

آن تــاش کنیــم .
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گفتنــی اســت درجلســه مذکــور، دکــر ولــی زاده رئیــس 

ســابق دانشــگاه نیــز ضمــن تقدیــر از تــاش و زحــات 

همــه مدیــران و اعضــای هیئــت رئیســه و کارکنــان 

اظهــار داشــت: خــدا را شــاکریم کــه تــا امــروز بــا همــه 

ــه  ــم هم ــه بوده ای ــگاه مواج ــه در دانش ــی ک کمبودهای

تــاش و تــوان خــود را بــه منظــور رفع مشــکات مختلف 

ــم. ــه ای ــکار گرفت آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی ب

دانشــگاه،  آموزشــی  شــورای  جلســه  در   رشکــت 

از ســایر برنامــه هــای روز اول رشوع کاری دکــر 

محمــد صادقــی آزاد بــود در ایــن شــورا کــه روســای 

دانشــکده هــای هفتگانــه دانشــگاه حضــور داشــتند، 

دکــر محمدصادقــی آزاد رسپرســت دانشــگاه بــه 

ــئولین  ــایر مس ــا و س ــازنده روس ــی و س ــش اساس نق

دانشــکده هــا در پیشــرد بهینــه امــور، تشــکیل 

ــوزش  ــر آم ــهیل ام ــا، تس ــا، کارگاه ه ــم کاس ه منظ

ــاه دانشــجویی  ــی و رف دانشــجویان، هدایــت تحصیل

آنــان اشــاره کــرده و خواســتار تــاش مجدانــه همــه 

ــد. ــوص ش ــن خص ــگاه در ای ــکاران دانش هم

مختلــف  بخشــهای  از  محمدصادقــی 

معاونــت آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و 

همچنیــن معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه 

در ســاختان اداری نیــز بازدیــد منــوده و از 

تــاش، همــت و زحــات کارمنــدان شــاغل 

ــود. ــکر من ــر و تش ــا تقدی ــن حوزه ه در ای
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با نماینده ولی  سرپرست دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان 
فقیه در اســتان آذربایجان شــرقی دیدار و گفتگو کرد

رسپرســت دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان عــر روز یکشــنبه ۲۹ آبامنــاه بــا مناینــده محــرم 

ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان رشقــی دیــدار و گفتگــو منــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در ایــن دیــدار صمیانــه کــه حجــت االســام واملســلمین رنجــر 

مســئول نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــری در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز حضــور داشــت 

آیــت اللــه دکــر آل هاشــم مناینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان رشقــی و امــام جمعــه تریــز ضمــن 

تریــک انتصــاب دکــر محمدصادقــی آزاد بــه رسپرســتی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، توفیقــات 

وی را در مســیر خدمــت بــه جامعــه دانشــگاهی در مســیر نیــل بــه ارزشــهای نظــام مقــدس جمهــوری 

اســامی ایــران و منویــات مقــام معظــم رهــری در خصــوص علــم و فنــاوری و فرهنــگ دانشــگاهی، از 

درگاه باریتعالــی مســئلت منــود.
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با مسئول  دیدار سرپرســت دانشگاه شــهید مدنی آذربایجان 
نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه 

ــت  ــی آزاد سرپرس ــر محمدصادق ــر محمدباق دکت
دانشــگاه در روز دوشــنبه ۳۰ آبــان بــا حضــور در 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه دفت
ــا حجــت االســام والمســلمین رنجبــر  دانشــگاه ب

ــود. ــو نم ــدار و گفتگ دی

 در ایــن دیــدار کــه منایندگانــی از بســیج اســاتید، بســیج 

ــدی،  ــام نق ــج اس ــجویی و حج ــیج دانش ــدی، بس کارمن

کریــم زاده و همچنیــن دکــر محمــد فــام مدیــر کل امــور 

ــی  ــط عموم ــر رواب ــاح زاده مدی ــدس فت ــی و مهن فرهنگ

ــلمین  ــتند، حجــت االســام واملس ــگاه، حضــور داش دانش

رنجــر در ســخنانی بــا تریــک و ابــراز خوشــحالی از 

ــری  ــوان مدی ــی آزاد بعن ــر صادق ــته دک ــاب شایس انتص

انقابــی و دغدغــه منــد، بــر لــزوم تــاش در مســیر 

تربیــت جــوان انقابــی، رشــد فضائــل علمــی و معنــوی، 

پیگیــری ارتقــای امــور  فرهنگــی بهمــراه اســتمرار رشــد 

ــد منــود. ــه دانشــگاه، تاکی ــه جانب علمــی و هم

ــهدا  ــر ش ــا در مح ــه م ــزود: هم ــا رنجــر اف ــاج آق ح

ــای  ــه ه ــطه حاس ــت بواس ــای خدم ــتیم و فرصته هس

ــذا امیدواریــم  شــهدا و ایثارگــران بوجــود آمــده اســت ل

بــا وحــدت و آرامــش، و بــا عمــل بــه رهنمودهــای مقــام 

ــی و شــکوفائی  ــروز شــاهد بالندگ معظــم رهــری روز ب

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و برازنــده نــام بــزرگ 

آن، شــهید محــراب و بزرگــوار ، آیــت اللــه شــهید مدنــی،  

باشــیم.

دکــر محمــد صادقــی آزاد نیــز در ایــن جلســه ضمن اعام 

ــوزه  ــادی در ح ــی و جه ــای انقاب ــت از فعالیت ه حای

هــای فرهنگــی و علمــی پژوهشــی در دانشــگاه گفــت: 

ــز و خــون  ــا خــون پــاک شــهدای عزی کشــور عزیزمــان ب

دل نیروهــای انقابــی آبیــاری شــده اســت لــذا از خداوند 

ــذاری  ــق خدمتگ ــم توفي ــم مســئلت میکنی ــز و حکی عزی

بــرای تحقــق اهــداف عالــی نظــام در مجموعــه دانشــگاه 

را بــه مــا ارزانــی فرمایــد.
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پانزدهمیـن کنفرانـس بیـن المللـی انجمـن ایرانـی تحقیـق در عملیـات 
آذربایجان  مدنـی  شـهید  دانشـگاه  بمیزبانـی 

مراســم افتتاحيــه پانزدهميــن کنفرانــس بيــن المللــی انجمــن ایرانــی تحقيــق در 
ــا حضــور جمعــی  ــی دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان ب ــه ميزبان عمليــات ب
ــه همــت گــروه ریاضــی دانشــگاه در  از پژوهشــگران و محققــان کشــور و ب
ســالن اجتماعــات مرکــز فنــی حرفــه ی شــماره 3 تبریــزدر 25 روز چهارشــنبه 

آبــان مــاه بــه صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار گردیــد.

دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهيد مدنــی 
آذربایجــان در ایــن مراســم طــی ســخنانی گفــت: در راســتای تحقــق اهــداف 
بلنــد مــدت پژوهشــی دانشــگاه و در راســتای توســعه هــر چــه بيشــتر ارتباطات 
علمــی بيــن محققــان داخــل و خــارج  کشــور و ایجــاد محيطــی مناســب جهت 
برقــراری ارتبــاط علمــی و تبــادل افــکار، پانزدهميــن کنفرانــس بيــن المللــی 
ــا همــکاری انجمــن ایرانــی تحقيــق در  انجمــن ایرانــی تحقيــق در عمليــات ب

عمليــات برگــزار ميشــود.
ــگران و  ــت پژوهش ــالش و هم ــا ت ــه ب ــاکریم ک ــدا را ش ــزود: خ ــی اف عجم
ــران توانســته  ــف علمــی، جمهــوری اســالمی ای ــان عرصــه هــای مختل محقق
ــا افتخــار  اســت در حــوزه توليــد علــم، رتبــه  15 و رتبــه اول منطقــه را نيــز ب

ــت آورد. بدس
وی ضمــن تاکيــد بــه ایــن نکتــه کــه کاربــردی نمــودن پژوهشــها در سيســتم 
وســازمان هــای امــروزی امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت و بــا کاربــردی کــردن 
ــزار  ــود، از برگ ــی ش ــر م ــتر نمایانت ــا بيش ــودمندی آنه ــی، س ــای علم ــه ه یافت

کننــد گان ایــن کنفــراس قــدر دانــی کــرد.

دکتــر جعفــر پــور محمــود دبيــر اجرایــی پانزدهميــن کنفرانــس بيــن المللــی 
ــی گفــت:  ــط عموم ــا رواب ــات در گفتگــو ب ــق در عملي ــی تحقي انجمــن ایران
ــتانهای  ــای اس ــگاه ه ــس از دانش ــن کنفران ــوری ای ــدگان حض ــرکت کنن ش
ــدران، زنجــان،  ــی، مازن ــه آذربایجــان شــرقی و غرب مختلــف کشــور از جمل
اردبيــل و خوزســتان بودنــد و تعــداد قابــل توجهــی از پژوهشــگران و شــرکت 
ــد. ــه صــورت مجــازی در ایــن کنفرانــس شــرکت نمودن کننــدگان کنفرانــس ب

 بيش از 200 مقاله به دبيرخانه کنفرانس رسيده بود که 184 مقاله به 

ــه  ــه، 106 مقال ــن 184 مقال ــز از بي ــد و داوران ني ــال ش ــس ارس داوران کنفران
ــد. ــرش کردن ــه را بصــورت پوســتر پذی ــه صــورت ســخنرانی و 25 مقال را ب

دبيــر اجرایــی در خصــوص نقــاط قــوت کنفرانــس گفــت: یکــی از بارزتریــن 
ــق در  ــی تحقي ــن ایران ــی انجم ــن الملل ــس بي ــن کنفران ــوت پانزدهمي ــاط ق نق
عمليــات، ارائــه 5 ســخنرانی کليــدی ازاســاتيد برجســته دانشــگاههای مختلفــی 
ــود کــه بصــورت مجــازی  ــران ب ــن، اســتراليا و ای از کشــورهای فرانســه، چي
ــزار  ــس برگ ــن کنفران ــز در ای ــی ني ــه کارگاه علم ــن س ــد. همچني ــزار ش برگ
ــا را مطــرح  ــردی روز دني ــا مســائل کارب ــط ب ــد کــه چالــش هــای مرتب گردی

نمودنــد.

وی افــزود: ایــن کنفرانــس یکــی از معــدود کنفرانســهایی اســت کــه توانســته 
ــی  ــئولين صنعت ــه مس ــاند، بطوریک ــگاه بکش ــط دانش ــه محي ــت را ب ــای صنع پ
ــگاه  ــا دانش ــرارداد ب ــد ق ــرای عق ــود را ب ــی خ ــس، آمادگ ــر در کنفران حاض
اعــالم کردنــد، در ایــن راســتا کارگاه بســيار موثــری هــم در شــرکت پمپيــران 
ــات در  ــق در عملي ــای تحقي ــوان »ردپ ــا عن ــرکت ب ــل ش ــت مدیرعام ــه هم ب
صنعــت« در تاریــخ ســه شــنبه 24 آبــان برگــزار شــد کــه پژوهشــگران، اســاتيد 
و دانشــجویان دانشــگاه هــای تبریــز، شــهيد مدنــی آذربایجــان، صنعتــی ســهند 
تبریــز و موسســه آمــوزش عالــی نبــی اکــرم)ص( بــه خصــوص جنــاب آقــای 
دکتــر اســالميان در آن شــرکت داشــتند. پــس از ارائــه توضيحاتــی جامــع و 
کامــل توســط مهنــدس نوحــی مدیــر فنــاوری شــرکت پمپيــران، بازدیــدی از 

کارخانــه فــوق توســط حاضریــن صــورت گرفــت.
ــزاری  ــرای برگ ــب ب ــتر مناس ــن بس ــاد ای ــت: ایج ــار داش ــود اظه ــور محم پ
ــران،  ــرکت پمپي ــل ش ــه مدیرعام ــای صادقان ــت ه ــون حمای ــس مره کنفران
ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
قائــم مقــام اداره کل تبليغــات و فرهنــگ اســالمی اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــه اجرایــی  ــود کــه کميت ــز ب ــه ای شــماره 3 تبری و رئيــس مرکــز فنــی و حرف

ــی دارد. ــالم م ــواران اع ــن بزرگ ــود را از ای ــژه خ ــکر وی ــس تش کنفران
دکتــر جعفرپورمحمــود دبيــر اجرایــی ایــن کنفرانــس در پایــان، ضمــن 
تشــکر و قدردانــی از تمامــی دســت انــدرکاران برگــزاری کنفرانــس از 
ــی داده  ــل پوشش ــن تحلي ــات، انجم ــق در عملي ــی تحقي ــن ایران ــه انجم جمل
ــی  ــاون پژوهش ــن مع ــجویان، همچني ــاتيد و دانش ــئولين، اس ــی مس ــا و تمام ه
اميــدواری کــرد  ابــراز  فنــاوری دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربایجــان،  و 
دســتاوردهای کنفرانــس فــوق، گام موثــری در مســير پيشــرفت کشــور بــوده 
ــان آورد. ــه ارمغ ــات ب ــق در عملي ــوزه تحقي ــی را در ح ــوالت مثبت ــا تح و نهایت
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2 کتاب اســـتاد مشـــتاق مهر در دانشـــکده ادبیات و علوم انســـانی  رونمایـــی از 

کتابهای “ذره سان در پی آفتاب” و 
“درهوای آفتاب “، با حضور دکتر مهری 

باقری عضو فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی رونمایی شد. 

ــری  ــری باق ــر مه ــور دکت ــا حض ــی ب ــزاری آئين ــا برگ ب
وجمعــی  فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  عضــو 
ازاســاتيد، دانشــجویان و عالقمنــدان بــه  فرهنــگ و ادب، 
ــاب،   ــوای آفت ــاب و در ه ــی آفت ــاب ذره ســان در پ ازکت
بــه قلــم دکتــر رحمــان مشــتاق مهــر اســتاد گــروه زبــان و 
ــی آذربایجــان،  در  ــات فارســی دانشــگاه شــهيد مدن ادبي
ســالن صائــب تبریــزی دانشــکده ادبيــات و علــوم انســانی، 

ــد. ــی ش رونمای
ــوم  ــات وعل ــکده ادبي ــس دانش ــزاده، رئي ــر ناصرعلي دکت
انســانی، بــا تشــریح کتــاب هــای رونمایــی شــده،  از 
ــکروقدردانی  ــگاه تش ــتاد دانش ــن اس ــداوم  ای ــات م زحم

ــرد. ک
در ایــن آیيــن کــه بــا حضــور دکتــر مهــری باقــری عضــو 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی و اســتاد بازنشســته 
ــم  ــل قل ــتان و اه ــگ دوس ــایر فرهن ــز، و س ــگاه تبری دانش
برگزارشــد، دکتــر مشــتاق مهــر بــا تشــریح هــدف از 
نــگارش ایــن دو کتــاب گفــت: ایــن دو کتــاب مجموعــه 
مقاالتــی هســتند کــه اینجانــب از 25 ســال پيــش در 

حــوزه مولــوی شناســی نوشــته ام، کتــاب ذره ســان در پی 
آفتــاب نقدهایــی کــه دربــاره آثــار منتشــر شــده در حــوزه 
مولــوی شناســی مخصوصــاً غزليــات شــمس نوشــته ام و 
ــد  ــف نق ــای مختل ــدگاه ه ــا را از دی ــن کتاب ه در آن ای
و بررســی نمــوده ام،  کتــاب در هــوای آفتــاب، مقاالتــی 
ــاره وجــوه مختلــف شــخصيت، شــعور و  اســت کــه درب
ــای  ــه ه ــه جنب ــردم ک ــعی ک ــته و س ــا نوش ــان موالن عرف
گوناگــون اندیشــه و جهــان بينــی موالنــا را توضيــح دهــم 
ــدان، دانشــجویان و پژوهشــگران از  ــدم عالقمن و آرزومن

ــد آنهــا اســتفاده و بهــره ببرن

دکتــر مهــری باقــری عضــو فرهنگســتان زبــان و ادب 
ــن  ــه ارزش کار ای ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــی، در ای فارس
ــی منشــاء بســياری  ــرس و نادان ــه گفــت: ت اســتاد فرهيخت
از گرفتاری هــای انســان اســت، کــه مانــع رشــد و تکامــل 
انســان مــی شــود، دانایــی را نقطــه مقابــل تــرس و نادانــی 
عنــوان کــرد، و بيــان نمــود: بــه همــان انــدازه کــه آگاهــی 
و دانایــی بــاال رود بــه همــان انــدازه تــرس از بيــن مــی رود 
و دانســتن را قــوی تریــن ابــزار بــرای رســيدن بــه ســعادت 

و دانایــی دانســت.
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نظارت و بازدیدهای میدانی سرپرســت دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان با هدف بررسی روند 
ــانی دانشگاه: فعالیتهای خدمت رس

بازدید دکتر محمدصادقی آزاد از دو حوزه« معاونت دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی«

ــا  ــنایی ب ــگاه و آش ــای دانش ــد فعالیته ــی رون ــدف بررس ــا ه ــاه ب ــنبه، اول آذرم ــه ش ــی آزاد در روز س ــر محمدصادق ــر محمدباق دک

کارکنــان شــاغل در معاونتهــای فرهنگــی اجتاعــی و دانشــجویی، بــا حضــور در محــل کار یکایــک همــکاران یخشــهای مذکــور، در 

ــه دانشــجویان عزیزقــرار گرفــت. ــان کــم و کیــف خدمــت رســانی ب جری

در جریــان ایــن بازدیدهــا کــه معاونــان »دانشــجویی« و« فرهنگــی و اجتاعــی« مدیــران روابــط عمومــی، امــور فرهنگــی، و حراســت، 

دکــر محمدصادقــی را همراهــی میکردنــد، دکــر حبیبــی معــاون فرهنگــی و اجتاعــی دانشگاه،گزارشــی جامــع از فعالیتهــا و برنامــه 

هــای جــاری و آتــی حــوزه هــای مربوطــه را بــا محوریــت کانونهــای علمــی و فرهنگــی، نرشیــات دانشــجویی و ســایر برنامــه هــای 

فرهنگــی ارائــه منــود.

رسپرســت دانشــگاه نیــز ضمــن تاکیــد بــر انجــام برنامــه هــای موثــر و مفیــد فرهنگــی، بــر بهــره منــدی دانشــگاه از فعالیــن فرهنگــی،  

تشــویق دانشــجویان بــه انجــام کارهــای گروهــی و فعالیــت در قالــب کانونهــای فرهنگــی و انجمنهــای علمــی دانشــجویی تاکیــد 

منــود.

محمــد صادقــی آزاد ســپس بــا حضــور در واحدهــای مختلــف معاونــت دانشــجویی از رونــد فعالیت هــای مجدانــه همــکاران ایــن 

ــز بهداشــت و  ــا، تســهیات رفاهــی دانشــجویان، مرک ــور خوابگاهه ــت ام ــد وی از واحــد مدیری ــود. در بازدی ــد من ــز بازدی حــوزه نی

درمــان، اداره کل تربیــت بدنــی، مرکــز مشــاوره دانشــجویی، امــور مربــوط بــه واحدهــای مذکــور بــا مســئولین و کارشناســان مربوطــه 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و دکــر یوســفی معــاون دانشــجویی، گزارشــی از برنامــه هــای جــاری و فراینــد امــور را بــه اطــاع 

رسپرســت دانشــگاه رســاند.

ــن ســالن هــای  ــا جمعــی از دانشــجویان حــارض در محوطــه دانشــگاه و همچنی ــدار هــا ب ــن دی رسپرســت دانشــگاه در حاشــیه ای

ــادل نظــر پرداخــت. ــه و تب ــه گفتگــوی صمیان ــی، ب تربیــت بدن
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نشســت ویژه سرپرست دانشــگاه با جمعی از نخبگان 
دانشــجویی مقطع دکتری دانشگاه شــهید مدنی آذربایجان 

جمعــی از مناینــدگان دانشــجویان دکــرای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز دوشــنبه ۷ آذرمــاه در نشســتی 

صمیانــه بــا رسپرســت دانشــگاه بــه گفتگــو پرداختــه و پیشــنهادها و نقطــه نظرهــای خــود را بــا وی مطــرح منودنــد.

ــر کل  ــد زاده مدی ــر عبداملحم ــی، دک ــات تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش ــور، مع ــه دکرایانپ ــت، ک ــن نشس  درای

تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه، و دکــر ســتاری مدیــرکل آمــوزش دانشــگاه، رسپرســت دانشــگاه را همراهــی میکردنــد، 

دانشــجویان حــارض ضمــن تریــک انتصــاب دکرمحمدصادقــی آزاد، مشــکات و خواســته هــای خــود را در حــوزه 

ــز در ســخنان کوتاهــی  ــی آزاد نی ــد. دکــر محمــد صادق هــای رفاهــی، پژوهشــی، دانشــجویی و ...  مطــرح منودن

خطــاب بــه دانشــجویان دکــرا گفــت شــا عزیــزان نخبــگان حقیقــی و همــکاران مــا محســوب میشــوید و انتظــار 

داریــم در مســیر حــل مشــکات، مشــارکت منــوده و راهــکار و پیشــنهاد ارائــه دهیــد. وی ضمــن پاســخ بــه تعــدادی 

از ســواالت مطــرح شــده و درخواســت های دانشــجویان حــارض خواســتار اســتمرار منظــم جلســات فــوق در جهــت 

رفــع مشــکات مطروحــه گردیــد.
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رونمایی از سامانه همیاری دانشگاهیان در فرهنگ)هدف(  

در نشستی با حضور وزیر علوم و نمایندگان تشکل های 
دانشجویی صورت گرفت: 

رونمایی از سامانه همیاری دانشگاهیان در فرهنگ)هدف( 

همزمــان بــا روز بزرگداشــت دانشــجو و در مراســمی بــا حضــور 
ــامانه  ــجویی، از س ــای دانش ــکل ه ــدگان تش ــوم و نماین ــر عل وزی

ــد. ــی ش ــدف(« رونمای ــگاهيان در فرهنگ)ه ــاری دانش »همي
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
وزارت علــوم، ایــن ســامانه کــه توســط معاونــت فرهنگــی و 
ــذاری  ــت گ ــر سياس ــت دفت ــا محوری ــوم ب ــی وزارت عل اجتماع
ــل دو  ــرد تعام ــا رویک ــی و ب ــی و اجتماع ــزی فرهنگ ــه ری وبرنام
ســویه ميــان دانشــجویان و اســتادان بــه عنــوان کنــش گــران ایــن 
عرصــه ایجــاد شــد، زمينــه تعامــل، همراهــی و هميــاری هــر چــه 
بيشــتر جامعــه دانشــگاهی در برنامــه ریــزی و فعاليــت فرهنگــی و 

ــد. اجتماعــی را فراهــم مــی نمای
ــی آن  ــدف(« در پ ــگاهيان در فرهنگ)ه ــاری دانش ــامانه »همي س
اســت تــا از دیــدگاه هــا، تجربــه هــا و نظــرات نخبگانی بهــره برده 
و از ایــن طریــق نســبت بــه افزایــش نفــوذ برنامــه هــای فرهنگــی 
در محيــط هــای دانشــگاهی اقــدام نمایــد و بــا قــوت بخشــيدن بــه 
برنامــه هــای موفــق و اصــالح نقــاط ضعــف خــود در برنامــه هــا 
و رویکردهــا پيرامــون موضوعــات مختلــف راهکارهایــی را کــه  

مــورد پذیــرش جامعــه هــدف باشــد، را اتخــاذ نمایــد.
شــناخت جامــع نگــرش هــا و نظــرات موجــود در فضــای فرهنگی 
ــکان  ــاد ام ــر، ایج ــای متکث ــژه صداه ــه وی ــگاه ب ــی دانش اجتماع
ســنجش و بازخــورد کارآمــدی همياری¬هــا، بهبــود نگــرش هــا، 
ــا  ــگاه ه ــی در دانش ــی اجتماع ــيوه¬های فرهنگ ــا و ش رویکرده
ــا نيازهــای دانشــگاهيان و ایجــاد فضایــی بــرای توليــد  متناســب ب
و بازتوليــد ایده¬هــای فرهنگــی اجتماعــی از جملــه اهــداف ایــن 

ســامانه بــه شــمار مــی رود.
هميــاری در ســامانه هــدف ســه ســطح نگــرش و ســنجش معطوف 
بــه نظرســنجی کمــی، بازبينــی و بازاندیشــی معطــوف بــه  اصــالح 
کيفــی آیيــن نامــه هــا و شــيوه نامــه هــا و ایــده پــردازی و تجربــه 
نــگاری معطــوف بــه اشــتراک گــذاری ایــده هــای خالقانــه 

جدیــد و تجربــه نوآورانــه 

خاتمه یافته می باشد.
ــی  ــوق های ــامانه مش ــن س ــارکت در ای ــرای مش ــت: ب ــی اس گفتن
پيــش بينــی شــده کــه در ســطح اشــخاص حقيقــی مشــوق هایــی 
ــر گواهــی مشــارکت، گرنتهــای آموزشــی و توانمندســازی،  نظي
ــت در  ــاوری، عضوی ــم و فن ــای عل ــگری و توره ــت گردش گرن
شــوراهای مشــورتی معاونــت فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم، 
ــه،  ــاتيد فرهيخت ــا اس ــه ب ــال تجرب ــای انتق ــرکت در کارگاه ه ش
جایــزه نقــدی و تقدیــر از برگزیــدگان در جشــنواره ســاالنه بــرای 
دانشــجویان و جایــزه نقــدی برگزیــدگان جشــنواره ســاالنه، 
ــرای  ــی ب ــی اجتماع ــت فرهنگ ــای گرن ــارکت، اعط ــی مش گواه
پيشــبرد طــرح هــای فرهنگــی، امتيــاز مــاده 1 آیيــن نامــه ارتقــاء 
بــرای مشــارکت اســتادان و اعضــای هيــأت علمــی در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
نيــز اعطــای گرنــت فرهنگــی  در ســطح اشــخاص حقوقــی 
اجتماعــی و حمایــت مالــی بــرای گــروه هــای دانشــجویی و 
اعطــای گرنــت فرهنگــی اجتماعــی و حمایــت هــای مالــی، تقدیر 
ــت  ــارکت معاون ــرای مش ــاالنه ب ــنواره س ــدگان در جش از برگزی
ــت. ــده اس ــی ش ــش بين ــا پي ــگاه ه ــی دانش ــی و اجتماع ــای فرهنگ ه
عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت مشــارکت در ســامانه و بيــان 
ــه  ــه ســامانه هــدف ب ــده هــای خــود ب ــدگاه هــا، تجــارب و ای دی

نماینــد. مراجعــه    www.hadaf.dmsrt.ir نشــانی 
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با  اولین جلســه از جلســات گپ و گفت دانشــجویی 
»چیســتی؟چرایی؟چگونگی؟ آزادی« عنــوان: 

ــد:   ــزار ش ــجویی برگ ــیج دانش ــت بس ــه هم ب
ــگاه  ــجویی در دانش ــون آزاد دانش ــزاری تریب برگ

ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــت  ــپ و گف ــات گ ــله جلس ــه از سلس ــن جلس اولی
ــی؟ و  ــتی؟ چرای ــوان »چیس ــا عن ــجویی ب دانش
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــی!؟ آزادی« در دانش چگونگ

ــد  ــزار ش ــان برگ آذربایج
 اولیــن جلســه از سلســله جلســات گــپ و گفــت دانشــجویی بــا 

عنــوان »چیســتی؟ چرایــی؟ و چگونگــی!؟ آزادی« بــا حضــور جمعــی از 

دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز شــنبه ۱۲ آذرمــاه 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ــهریار ای ــر ش ــی تئات ــالن آمف در س

ــت  ــکاری معاون ــا هم ــجویی و ب ــیج دانش ــت بس ــه هم ــت ب ــن نشس ای

فرهنگــی و اجتاعــی دانشــگاه  از ســاعت ۱۵ لغایــت ۱۷روز دوشــنبه ۱۲ 

آذر مــاه در تــاالر عامــه جعفــری دانشــکده الهیــات و معــارف اســامی 

برگــزار شــد.

در ایــن تریبــون آزاد کــه بــا حضورپرشــور جمعــی از اســاتید و اســتقبال و 

مشــارکت فعــال دانشــجویان عاقمنــد  بــه اندیشــه ورزی و گــپ و گفــت 

دانشــجویی روبــرو گردیــد، عاقمنــدان از منظــر و دیدگاه هــای متنــوع، 

ــی؟ و  ــتی؟ چرای ــوع چیس ــوم وموض ــرح مفه ــه ط ــق  ب ــف و مواف مخال

ــه  ــای ارائ ــش کشــیدن دیدگاهه ــه چال ــا ب ــه و ب ــی آزادی پرداخت چگونگ

شــده موجــب بســط موضــوع  و شــکل گیــری مباحــث جدیــدی حــول 

محــور فــوق شــدند.

ــف  ــه تعری ــا طــرح ســوالی در خصــوص برداشــت و ارائ جلســه مذکورب

ارائــه نظــر و  بــا  افــراد ازمفاهیــم پیرامــون آزادی رشوع شــد کــه 

ــا  ــری ت ــهید مطه ــف ش ــدگان از تعری ــت کنن ــف رشک ــای مختل دیدگاهه

ــد. ــه گردی ــر مواج ــف دیگ ــف مختل تعاری

دربحــث فــوق، عــده ای آزادی را عــدم محدودیــت هایــی معرفــی کردنــد 

کــه نبایــد بــه حقــوق دیگــران تجــاوز شــود. همینطــور مقایســه آزادی در 

ایــام قدیــم و جدیــد از نظــر امکانــات و علــم نیــز مطــرح شــد.

بخشی از سواالت مطرح شده در این خصوص برشح زیربودند:

 آیا در جمهوری اسامی آزادی اندیشه درعمل وجود دارد؟

آیا باز هم باید قوانین دین در نظام اجرا شود؟

ــور  ــن کش ــز از قوانی ــی نی ــراد های ــجویی، ای ــون آزاد دانش ــن تریب در ای

مطــرح  بــه خصــوص در مــورد اجــازه زنــان از همــر در مــورد رفــن بــه 

کشــورهای خارجــی و ... کــه در جــواب بــه آن ســوالها لــزوم بازبینــی در 

قوانیــن کشــور طــرح شــد.

در ایــن تریبــون آزاد، عــده ای هــم موضــوع آزادی را از منظردینــی 

ــن  ــن اســامی، قوانی ــق قوانی ــد مطاب ــد: بای ــوان کردن مطــرح منــوده وعن

ــوق اجــرا شــوند. ف

ــه  ــخ  ب ــد در پاس ــرح ش ــی مط ــز، نظرات ــات نی ــوص اعراض ــا در خص ام

تعــدادی کــه در خصــوص اعراضــات بــه مــاده ۲۷ قانــون اساســی اشــاره 

میکردنــد کــه اعراضــات مردمــی  تناقضــی بــا قانــون نــدارد گفتــه شــد 

کــه بــر اســاس همیــن قانــون، اعــراض نبایــد همــراه بــا ســاح رسد و گــرم 

باشــد کــه متاســفانه در حــوادث اخیــر شــاهد نقــض ایــن قانــون از طــرف 

معرضیــن بودیــم.

ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــرح ش ــواالتی مط ــز س ــگان نی ــرت نخب ــورد مهاج در م

خــروج از بحــث، متوقــف شــد. حتــی ســوالی در مــورد مهاجــرت مبنــی 

بــر آنکــه مخالفــان اگــر تعدادشــان زیــاد باشــد یــا کــم باشــد مــی تواننــد 

مهاجــرت کننــد مطــرح گردیــد.

اســتقال آزادی و  از ســایر مســائل مطــرح شــده درایــن نشســت، 

جمهــوری اســامی بــود کــه ایــن شــعار آزادی در کشــور وجــود دارد یــا 

نــه؟ در جــواب بــه ایــن عــده نیــز عنــوان شــد کــه مــا در کشــور آزادی 

بیــان اندیشــه داریــم و مــردم بــه جمهوریــت رای دادنــد و ایــن یعنــی 

ــود آزادی. خ

امیــد اســت بــا ادامــه منظــم ایــن سلســله جلســات و اســتقبال اصحــاب 

اندیشــه، شــاهد فضــای علمــی پویــا در محیــط دانشــگاه وانعــکاس 

ــیم. ــه باش ــی آن در جامع ــتآوردهای علم دس
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نشســت شورای مرکزی بسیج اســاتید، کارمندی و 
ــجویی، با سرپرست دانشگاه دانش

شــورای مرکــزی بســیج اســاتید، کارمنــدی و دانشــجویی 
ــی  ــر محمــد صادق ــا دکت ــه ب دانشــگاه در نشســتی صمیمان
ــف  ــائل مختل ــوص مس ــگاه، در خص ــت دانش آزاد، سرپرس
ــکات  ــه و ن ــر پرداخت ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــی ب فرهنگ

ــد. ــرح نمودن ــا وی مط ــود را ب ــر خ ــورد نظ م

در ایــن جلســه ضمــن ابــراز خرســندی و خشــنودی و 

ــر  ــه ب ــن انتصــاب، آمادگــی همــه جانب ــت از ای حای

ــه طــی مســیر پیرشفــت و  ــاری رســاندن و کمــک ب ی

تعالــی علمــی فرهنگــی دانشــگاه تاکیــد شــد.

گفتنــی اســت برخــی از مطالبــات مطــرح شــده 

از: عبارتنــد 

- هدف گذاری دانشگاه در طراز انقاب اسامی

ــن  ــری در بی ــی حداک ــرد همگرائ ــر رویک ــد ب  -تأکی

دانشــگاهیان

-تأکیــد بــر مواجهــه مدبرانــه و حکیانــه بــا چالــش 

هــای مختلــف در حــوزه گوناگــون دانشــگاه بویــژه 

چالــش هــای فرهنگــی

تبییــن در ســطوح  - جــدی گرفــن بحــث جهــاد 

دانشــگاهیان بــرای  مختلــف 

- رضورت نظــارت بــر اجرائــی شــدن قوانیــن و ضوابط 

آموزشــی و فرهنگی

- رضورت لحــاظ کــردن پیوســت فرهنگــی بــرای همــه 

برنامــه هــا و فعالیــت هــای دانشــگاه

-رضورت پیگیــری بازیابــی شــأن،جایگاه و وزانــت 

دانشــگاه در اســتان و کشــور

-تأکید بر روحیه مطالبه گری
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مصاحبه روابط عمومی 
با دکتر محمد صادقی 
آزاد، سرپرست دانشگاه

 )با موضوع بسیج و 
تفکر بسیجی(

رسپرست دانشگاه شهید مدنی آذربایجن در آستانه هفته بسیج در مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی این دانشگاه به تبیین بحثهای 

مربوط به بسیج و تفکر بسیجی پرداخت. دکر محمدباقرمحدصادقی آزاد، در خصوص اهمیت و لزوم ایفای نقش بسیج در بسر 

جامعه گفت: بحث بسیج در بسر جامعه و نقشی که ایفا کرده در طول سالیان عمر انقاب مقدس اسامی ما بسیار حائز اهمیت و 

موثر بوده است سازمان بسیج بعنوان مثره ای ازتفکرات حرت امام )ره( در دفاع مقدس، مخاطرات و حوادث ناگواری اعم از سیل ، 

زلزله و ... نقش موثرو تعیین کننده ای را ایفا منوده و باعث خیر، برکت و پیروزی شده است.

وی در خصوص مفهوم تفکر بسیجی گفت: بسیج به لحاظ معنوی دارای روح پویایی است تفکربسیجی یعنی اینکه موقعیت شناس 

بودن،زمان شناسی صحیح، بصیرت داشن،تشخیص راه و روش درست، انجام کارها بصورت جهادی و شبانه روزی ونهایتا هدایت 

صحیح سایرین، که همه این مجموعه امور درجهت جلب رضای الهی و برای مردم صورت میگیرد.

دکر محمدصادقی در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با نتایج انجام کارهای کشور با تفکر بسیجی با اشاره به تعدادی از 

دستاوردهای مهم گفت: هر توفیقی در نظام جمهوری اسامی ایران داشتیم حتاً با تفکر بسیجی همراه بوده وکار اجرایی به شکل 

کار جهادی صورت گرفته است.

مثا در علم پزشکی، تجهیزات پزشکی، وانواع واکسن و دارو، کشور ما شاهد پیرشفتهای فراوانی بوده است پزشکان ما در خود کشور 

تربیت میشوند آموزش می بینند ما امکانات پزشکی خوبی داریم بطوریکه از کشورهای اطراف و همجوارمان برای درمان به کشور ما 

مراجعه می کنند. در بحث نانو تکنولوژی، در صنایع دفاعی، صنایع نیروگاهی و هسته ای درصنایع موشکی، بحث ماهواره، الکرونیک 

و مخابرات، . دهها عنوان دیگر کشوری مستقل محسوب میشویم

وی افزود: خاستگاه همه این تحوالت علم و فناوری و پیرشفت در کشور، دانشگاه است

هانطور که در روایتی رشیف از حرت امام علی علیه السام داریم که فرمودند : العلم سلطان، مقام معظم رهری این شعار 

محوری را مبنای حرکت علمی کشور قرار دادند و داشن تفکر فعال بسیجی برای پیرشفت و تقویت علم، فناوری، تولید محصوالت 

دانش بنیان و کار جهادی و شبانه روزی در کشور را الزمه استمرار حرکت و روند صعودی جمهوری اسامی در متامی زمینه ها 

دانستند

دکر محمدصادقی آزاد، در پایان با تجلیل از زحات و نقش فعال همه دانشگاهیان اعم از اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه 

گفت: اگر ما دانشگاهیان با همدلی و انسجام وداشن نگاهی مثبت وبا بصیرت الزم  با ارائه توصیه ها، پیشنهادات و راهکارها دست 

در دست هم تاش کنیم شاهد اعتای بیش از پیش دانشگاه و کشورعزیزمان خواهیم بود.
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مراســم بزرگداشــت هفته بســیج با حضور جمع کثیری از اساتید        
ــیجی دانشگاه  کارکنان و دانشجویان بس

مراســم بزرگداشــت هفتــه بســیج بــا حضــور جمــع 

کثیــری از اســاتید کارکنــان و دانشــجویان بســیجی 

دانشــگاه در روز دوشــنبه ۷ آذر ۱۴۰۱در محــل 

یادمــان شــهید گمنــام ایــن دانشــگاه برگــزار گردیــد.

 دکــر »محمــد صادقــی آزاد« در ســخنانی بــا ذکــر 

ایــن نکتــه مدیریتــی و اخاقــی کــه انجــام صحیــح، 

ــخص  ــف مش ــا و وظای ــه کاره ــی و متعهدان اصول

شــده توســط اقشــار مختلــف دانشــگاهی اعــم از 

ــانه های  ــجویان، از نش ــدان و دانش ــاتید، کارمن اس

بــارز اهــداف و تفکــر بســیجی بــه شــار مــی رود 

گفــت:  کســانی کــه صادقانــه در عمــل بــه تکلیــف 

ــه  ــن ب ــد ازپرداخ ــود میپردازن ــوی خ اداری و معن

ــز منــوده و از فرصــت  ــه حاشــیه ای پرهی هرگون

توفیــق خدمتگــزاری اســتفاده کــرده و کارهــا را 

بــی حاشــیه بــه پیــش میرنــد.
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بر ارواح پاک شهیدان صلوات
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بازدید سرپرســت دانشــگاه از خوابگاه المهدی دانشگاه 

رسپرست دانشگاه با همراهی مسئول نهاد رهربی و جمعی از مدیران دانشگاه از خوابگاه برادران )املهدی( بازدید منود

دکر محمد صادقی آزاد رسپرست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ادامه سلسله بازدیدهای خود از حوزه های 

مختلف دانشگاه، شامگاه روز دوشنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۱ از خوابگاه املهدی )برادران( بازدید منود.

در این بازدید که حجت االسام واملسلمین رنجر مسئول نهاد منایندگی مقام معظم رهری در دانشگاه، و  آقایان 

دکر فاح، دکر یوسفی، مهندس فتاح زاده و آقای باالپور معاونین اداری و مالی، دانشجویی،، و مدیران روابط 

عمومی و حراست دانشگاه وی را همراهی میکردند، محمد صادقی آزاد با حضور و بازدید از اتاقهای دانشجویان 

و امکانات رفاهی خوابگاههای املهدی در نشستهای صمیمی خود با دانشجویان، شنوای صحبتها، مشکات و 

پیشنهادها و نکته نظرات آنها بود.
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با اعضای هیات علمی و  سرپرســت دانشگاه در نشســتی 
کارکنان دانشــکده فنی و مهندســی به گفتگو پرداخت  

نشســت صمیانــه رسپرســت دانشــگاه بــا اعضــای 

هیــات علمــی کارکنــان دانشــکده فنــی و مهندســی 

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

دکــر محمــد صادقــی آزاد رسپرســت دانشــگاه 

ــنبه ۸  ــه ش ــر روز س ــان ظه ــی آذربایج ــهید مدن ش

آذر ۱۴۰۱ در نشســتی صمیانــه بــا اعضــای هیــات 

علمــی و کارکنــان دانشــکده فنــی و مهندســی 

دانشــگاه بــه بحــث و گفتگــو در ارتبــاط بــا مســائل 

ــی و  ــکده فن ــه دانش ــوط ب ــور مرب ــگاه و ام دانش

ــت. ــی پرداخ مهندس

 در ایــن نشســت دکــر ســلطانی رئیــس دانشــکده فنــی 

ــائل  ــوص مس ــی در خص ــدا گزارش ــگاه ابت ــی دانش و مهندس

و امــور مربــوط بــه دانشــکده را مطــرح منــود و ســپس 

ــوزه  ــه ح ــوط ب ــائل مرب ــان مس ــاتید و کارکن ــدادی از اس تع

هــای مربــوط بــه آموزشــی، دانشــجویی، پژوهشــی، و امــور 

رفاهــی مربــوط بــه دانشــگاه را بــا دکــر محمدصادقــی آزاد 

ــد. ــرح منودن مط
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ــط سرپرست دانشگاه؛ با صدور حکمی توس
دکتــر محمد صادقی آزاد در حکمی دکتر اکبر شــیرزاد را بعنوان مشــاور 

عالی رئیس دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان منصوب نمود
 

دکر اکر شیرزاد بعنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه منصوب شد.

 دکــر محمدباقــر محمــد صادقــی آزاد  بــا صــدور حکمــی دکــر اکــرب شــیرزاد را بعنــوان »مشــاور عالــی 

ــه دکــر شــیرزاد  ــن حکــم خطــاب ب ــی آذربایجــان« منصــوب کــرد. در ای رئیــس دانشــگاه شــهید مدن

آمــده اســت:

نظــر بــه مراتــب تعهــد، تخصــص و ســوابق علمــی و اجرایــی جنابعالــی، بــه موجــب ایــن ابــاغ بــه عنوان 

مشــاور عالــی رئیــس دانشــگاه منصــوب مــی شــوید. امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد ســبحان در 

انجــام امــور محولــه موفــق و رسافــراز باشــید. توفیــق جنابعالــی را از درگاه حــرت احدیــت خواســتارم.

ــی آذربایجــان و دانشــیار  ــر شــیرزاد، از اســاتید برجســته دانشــگاه شــهید مدن ــر اســت دک شــایان ذک

گــروه گياهپزشــي میباشــد کــه معاونــت اداری ومالــی دانشــگاه، مديریــت گــروه كشــاورزي و معاونــت 

آمــوزيش وتحصيــات تكميــي دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان را در ســوابق اجرایــی خــود دارد.
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با  دکتر محمد صادقی آزاد، سرپرســت دانشــگاه در نشستی 
اعضای هیات علمی وکارکنان دانشــکده کشــاورزی به گفتگو و 

پرداخت نظر  تبادل 

دکــر محمــد صادقــی آزاد، رسپرســت دانشــگاه در 

ــان  ــا اعضــای هیــات علمــی وکارکن نشســتی صمیمــی ب

دانشــکده کشــاورزی بــه گفتگــو و تبــادل نظــر پرداخــت.

 دکــر محمــد صادقــی آزاد، رسپرســت دانشــگاه شــهید 

ــنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱در  ــر روز یکش ــان ظه ــی آذربایج مدن

نشســتی صمیانــه بــا اعضــای هیــات علمــی و کارکنــان 

دانشــکده کشــاورزی بــه گفتگــو و تبــادل نظــر در 

حــوزه مســائل مربــوط بــه دانشــگاه و امــور مربــوط بــه 

دانشــکده کشــاورزی پرداخــت. در ایــن دیــدار تعــدادی 

ــات علمــی دانشــکده در خصــوص امــور  از اعضــای هی

رفاهــی کارکنــان و ... بــه بحــث و بررســی، و تبــادل نظــر 

پرداختنــد.

در ایــن نشســت دکــر محمــد احمــد آبــادی رئیــس 

دانشــکده کشــاورزی وتعــدادی از اســاتید حــارض در 

جلســه، مســائل مربــوط بــه دانشــکده کشــاورزی را بــا 

ــت  ــد. رسپرس ــرح منودن ــی آزاد مط ــد صادق ــر محم دک

دانشــگاه در ســخنان کوتاهــی بــر  لــزوم احســاس 

مســئولیت همگانــی در پیشــرد اهــداف دانشــگاه و 

ــود. ــد من ــی تاکی ــررات قانون ــر مق ــف در بس ــاش مضاع ت

ــان ایــن دیــدار، دکــر محمــد  شــایان ذکــر اســت در پای

صادقــی آزاد، از تعــدادی آزمایشــگاه و اداره آمــوزش 

ــود. ــد من ــکده، بازدی دانش
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ــور  ــگاه، باحض ــت دانش ــی آزاد سرپرس ــر محمدصادق دکت
ــانی  ــت رس ــوه خدم ــی نح ــه بررس ــجویان ب ــن دانش در بی

ــت ــگاه پرداخ ــار دانش قط
در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی رسپرست دانشگاه انجام گرفت:

ــتگاه راه  ــور در ایس ــا حض ــنبه 1۳ آذر 14۰1 ب ــی آزاد در روز یکش ــر محمدصادق دکت
آهــن تبریــز در مســیر حرکــت قطــار ریــل بــاس بســمت دانشــگاه بــا دانشــجویان 

حاضــر بــه گفتگــو و تبــادل نظــر پرداخــت.
افزایــش ظرفیــت مســافری قطــار دانشــگاه در ســاعات صبحگاهــی و پرکاربــرد  قطــار 

، بخشــی از مطالبــه عمومــی دانشــجویان بــود.
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تنهــا دانشــگاه دارای ریــل بــاس اختصاصــی اســت که اکــر دانشــجویان بومی و دانشــجویان 

ســاکن در تریــز از قطــار بــرای رفــت و آمــد بــه دانشــگاه اســتفاده مــی کننــد دکــر محمــد صادقــی آزاد  رسپرســت دانشــگاه 

ــی  ــاس دانشــگاه جوابگــوی نیازفعل ــل ب ــی ری ــت فعل ــط عمومــی گفــت: ظرفی ــا رواب ــی آذربایجــان در گفتگــو ب شــهید مدن

ــار  ــتاده از قط ــا و ایس ــورت رسپ ــح ، بص ــه صب ــاعات اولی ــوص در س ــجویان بخص ــادی از دانش ــداد زی ــوال تع ــوده و معم نب

اســتفاده میکننــد.

وی افــزود: نشســن دانشــجویان بــر روی کــف و پلــه هــای واگــن، در شــان آنــان و دانشــگاه و اســتان نیســت و مــا قطعــا 

ــرای  ــای ســطح خدمــت رســانی ب ــرای ارتق ــوق را ب ــا همراهــی مســئولین اســتان و راه آهــن کشــور معضــل ف در تاشــیم ب

دانشــجویان عزیــز حــل کنیــم.
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مراســم تجلیل از ورزشکاران مقام آور دانشــگاه شهید مدنی 
ــی، منطقه ای و المپیادهای فرهنگی  ــابقات ورزش آذربایجان در مس

ورزشــی و همگانی دانشجویان دانشــگاههای سراسر کشور

دکر محمدصادقی آزاد، رسپرســت دانشــگاه شــهید 

ــل  ــم تجلی ــور در مراس ــان،  باحض ــی آذربایج مدن

ــام آور و  ــای مق ــکار و تیمه ــجویان ورزش از دانش

قهرمانــان رشــته های مختلف ورزشــی از دانشــگاه 

شــهید مدنــی آذربایجــان، طــی ســخنانی بــا اشــاره 

بــه تاثیــر ورزش بــر ســامت جســم و روان، ورزش 

را عاملــی مهــم بــرای انســجام، همدلــی و تکامــل 

اجتاعــی و نزدیکــر شــدن افــراد بــه یکدیگــر 

عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: از مســئوالن تربیــت 

بدنــی انتظــار داریــم در جهــت کشــف و شــکوفا 

شــدن اســتعدادهای ورزشــی دانشــجویان برنامــه 

ریــزی مناینــد و دانشــگاه در ایــن خصــوص از هــر 

اقــدام و تاشــی دریــغ نخواهــد کــرد.

ــد  ــرد: بای ــد ک ــه تاکی ــگاه در ادام ــت دانش رسپرس

ورزشــی  جایــگاه  ارتقــای  و  حفــظ  در  همــه 

دانشــگاه تــاش منــوده و منزلــت قهرمانان ورزشــی 

دانشــگاهان را بیــش از پیــش ارج بنهیــم.

در پایــان ایــن مراســم از متامــی تیمهــا و ورزشــکاران 

مــدال آور و دارای رتبــه در ســطح ملــی منطقــه ای بــا 

اهــدای لــوح ســپاس و هدایــا تجلیــل شــد.
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ــف  ــر آص ــاد و دکت ــینا اعتم ــر س دکت
موســا لــو دانــش آموختــه دانشــگاه 
ــره  ــان در زم ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــر جهان  ــد برت ــک درص ــمندان ی دانش

قــرار گرفتنــد 
 

و  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

علــم  اســتنادی  موسســه  اعــام  براســاس 

املللــی  بیــن  موسســه   )ISC( وفنــاوری 

کاریویــت آنالیتیکــس فهرســت پژوهشــگران 

ــا  ــر دنی ــد برت ــک درص ــتناد ی ــر اس ــی پ ایران

را بــه تفکیــک دانشــگاههای مختلــف ودر 

ــود. ــام من ــه اع ــی مربوط ــای موضوع ــوزه ه ح

ــان دکــر ســینا  ــن گــزارش، آقای ــر اســاس ای  ب

ــز،  ــش آنالی ــا گرای ــی ب ــرای ریاض ــاد، دک اعت

ــی  ــرای ریاض ــو، دک ــا ل ــف موس ــر آص و دک

دانشــگاه  آموختــگان  دانــش  از  محــض، 

شــهیدمدنی آذربایجــان، بعنــوان پژوهشــگران 

پراســتناد یــک درصــد برترجهــان معرفــی 

ــد. ــده ان ش

گفتنــی اســت موسســه بیــن املللــی کاریویت 

آنالیتیکس، فهرســتی از پژوهشــگران پراســتناد 

در 22حــوزه ی موضوعــی در بــازه ی زمانــی 

10 ســاله را ارائــه مــی منایــد کــه طــی آن 

پژوهشــگران درهــر رشــته بــر حســب تعــداد 

اســتنادهایی کــه دریافــت کــرده انــد مرتــب 

ســازی وســپس پژوهشــگران یــک درصــد 

 )ESI( ــتنادی ــتانه ی اس ــدود آس ــاس ح براس

بعنــوان نخبــگان علمــی در نظــر گرفتــه مــی 

ــای  ــعه فعالیته ــا توس ــت ب ــد اس ــوند. امی ش

پژوهشــگران و دانشــمندان کشــور در راستای 

ــای  ــاوری ، شــاهد ارتق ــت علمــی وفن مرجعی

ــن  ــطح بی ــامی در س ــوری اس ــگاه  جمه جای

املللــی باشــیم.

۲ دانــش آموخته دکترای ریاضی  درخشــش پر افتخار 
ــگاه، در عرصه های بین المللی  دانش
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دیدار دکتر محمدصادقی آزاد، سرپرســت دانشــگاه با 
انجمنهــای علمی دانشــجویی و کانونهــای فرهنگی اجتماعی 

ــهید مدنی آذربایجان دانشگاه ش

دکــر محمدصادقــی آزاد، رسپرســت دانشــگاه شــهید 

مدنــی آذربایجــان در نشســتی صمیانــه بــا جمعــی 

ــی –  ــال علم ــای فع ــن ه ــای انجم ــران واعض از دبی

دانشــجویی و کانونهــای فرهنگــی اجتاعــی دانشــگاه 

ــدار و گفتگــو کــرد. دی

محمدصادقــی آزاد بــا تاکیــد بــر حایــت و پشــتیبانی 

دانشــگاه از فعالیــت هــای علمــی - دانشــجویی 

افــزود: شــا دانشــجویان عزیــز نخبــگان حقیقــی 

ــتید  ــگاه هس ــای دانش ــاء واعت ــگاه در راه ارتق دانش

ــای علمــی دانشــگاه  ــاء و اعت ــد پرچمــدار ارتق و بای

ــد. ــا کنی ــال خــود را ایف ــش فع ــوده و نق ــه ب و جامع

اعضــای  بــه  آزادخطــاب  محمدصادقــی  دکــر 

انجمنهــای علمــی و کانونهــای فرهنگــی گفــت: ایــده 

ــا از  ــد ت ــل کنی ــردی تبدی ــوم کارب ــه عل ــان را ب هایت

نتایــج تحقیقــات شــا عزیــزان مشــکلی از مشــکات 

جامعــه برطــرف شــود. وی تاکیــد کــرد: دانشــگاه در 

طــی همــه مســیر فــوق بــا متــام تــوان و وســعش از 

ــد. ــت میکن ــزان حای ــا عزی ش

در ادامــه ایــن جلســه کــه معــاون فرهنگــی اجتاعی، 

مدیــرکل امــور فرهنگــی و مدیــر روابــط عمومــی 

ــز  ــی نی ــور فرهنگ ــان حــوزه  ام دانشــگاه و کارشناس

حضــور داشــتند، اعضــای حــارض بــه طــرح مشــکات، 

ارائــه راهکارهــا و نکتــه نظــرات خــود پرداختنــد.
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نشست سرپرست دانشگاه با اساتید و کارمندان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکــر محمــد صادقــی آزاد ظهــر روز شــنبه ۱۹ آذر مــاه بــا هــدف بررســی مســائل و مشــکات مربــوط بــه ایــن دانشــکده در 

جمــع صمیمــی اســاتید و کارکنــان دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی در ســالن صائــب تریــزی دانشــگاه حضــور یافــت. در 

ایــن جلســه کــه معــاون اداری مالــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری، معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و همچنیــن جمعــی 

از مدیــران دانشــگاه نیــز حضــور داشــتند رئیــس دانشــکده و تعــدادی از اســاتید حــارض بــه طــرح دیــدگاه هــا و پیشــنهادهای 

خــود پرداختنــد. رسپرســت دانشــگاه در ســخنان کوتاهــی خطــاب بــه اســاتید دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی گفــت: 

خــدا را شــاکریم کــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا وجــود اســاتید و عاملــان دانشــمند خــود دارای وزن قابــل قبولــی 

در بیــن دانشــگاههای منطقــه مــی باشــد و ایــن موضــوع رســالت مــا را از نظــر انجــام مســئولیت هــای اجتاعــی و امــور 

ــی  ــی و آرامــش روان ــی نظــام تربیت ــزان در حرکــت کل ــزود: شــا عزی ــد وی اف ــدان می کن ــز دو چن ــی دانشــجویان نی تربیت

دانشــجویان بســیار موثــر مــی باشــید از اســاتید  ارجمنــد انتظــار داریــم  در جــذب حداکــری نخبــگان دانشــگاهی در حــوزه 

هــای مختلــف آموزشــی پژوهشــی هــم بســیار کوشــا باشــید.
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ــت روز دانشجو در  برگزاری آیین گرامیداش
ــهید مدنی آذربایجان  دانشگاه ش

در  دانشــجو  روز  گرامیداشــت  آییــن 

بــا  مــاه  آذر    16 شــنبه   چهــار  روز 

اســاتید،  ازمدیــران،  جمعــی  حضــور 

ــان دانشــگاه شــهید  دانشــجویان وکارکن

مدنــی آذربایجــان درســالن شــهریار ایــن 

دانشــگاه برگــزار گردیــد.

محمدباقــر  دکــر  مراســم  ایــن  در 

ــی آزاد رسپرســت دانشــگاه  محمدصادق

شــهید مدنــی آذربایجــان طــی ســخنانی 

ــجو  ــت روزدانش ــک و گرامیداش ــا تری ب

گفــت: انتظارم از دانشــجویان این اســت 

کــه از فرصتهــای پیــش رو و غنیمــت 

دانشــجویی  طایــی  دوران  شــمردن 

ــاوری اســتفاده  ــه خودب ــرای رســیدن ب ب

ــد. کنی

ــی آزاد در بخــش دیگــری  محمــد صادق

از ســخنان خــود اظهــار داشــت:  بــا 

دانشــجویان  وفعــال  پویــا  حضــور 

ــا  ــی و ب ــی- فرهنگ ــای علم ــه ه درعرص

اســتفاده از فرصــت درکنــار هــم بــودن، 

فراگیــری علــم و دانــش میــر مــی 

شــود، دانشــجویان را بــه تهذیــب نفــس 

وشــکوفایی استعدادشــان دعــوت منــود.

دانشــجویان  از  دانشــگاه  رسپرســت 

خواســت ایــده هــا را بــه دانــش تبدیــل 

کننــد و بــا کاربــردی کــردن یافتــه هــای 

علمــی، مشــکلی از مشــکات جامعــه 

ــت: در  ــار داش ــد. وی اظه ــل مناین را ح

ایــن راه بــا متــام تــوان بــرای تحقــق ایــن 

ــرد. ــاش خواهــم ک ــم ت هــدف مه

رنجــر  املســلمین  و  االســام  حجــت 

ــم  ــام معظ ــی مق ــاد منایندگ ــئول نه مس

مدنــی  شــهید  دانشــگاه  در  رهــری 

ــا تریــک  آذربایجــان نیزطــی ســخنانی ب

اساســی  را  دانشــجو  دانشــجو،  روز 

وبــا  دانســت  دانشــگاه  رکــن  تریــن 

ــش  ــه گذشــت ۶۰ ســال از جنب اشــاره ب

ــودن  ــا واندیشــه ورز ب ــجویی، پوی دانش

مصــداق  را  بــودن  ومتفکرومتعهــد 

ــت  ــجویی دانس ــت دانش ــارز خصوصی ب

هــر  رسمایــه  بزرگریــن  واظهارکــرد: 

ــادی  ــذا هرکــس من ــد اســت ل ملتــی امی

ــیر  ــد در مس ــه باش ــدی درجامع ــا امی ن

دشــمنان قــرار گرفتــه اســت.

دکــر تــراب محمــدی معــاون امنیتــی و 

ــز  ــی نی سیاســی اســتاندارآذربایجان رشق

کــه در ایــن مراســم باشــکوه بعنــوان 

بــود  یافتــه  حضــور  ویــژه  ســخرنان 

ــاش  ــل ازحرکــت علمــی وت ضمــن تجلی

وافردانشــگاهیان ایــن دانشــگاه جنبــش 

ــداری ورشــادت  ــور بی دانشــجویی را تبل

در برابــر ظلــم ســتم شــاهی و اســتکبار 

ــت ــی دانس جهان

ــش  ــر جنب ــش موث ــه نق ــد ب ــا تاکی وی ب

اســتکبار  بــا  مبــارزه  در  دانشــجویی 

جهانــی و تاریــخ معــارص ایــران

بــه ســخنان مقــام معظــم رهــری در 

مــورد جنبــش دانشــجویی » دانشــجویان 

بــا حرکــت هــای انقابــی وبصیرتــی 

خــود جامعــه را بــه حرکــت در مــی 

آورنــد« اشــاره منــوده و لــزوم حفــظ 

ــمنان،  ــا دش ــه ب ــی در مقابل ــدت مل وح

وافزایــش آگاهــی عمومــی در حــوزه 

ــداوم  ــرای ت ــوا را ب ــد محت ــانه و تولی رس

ــد. ــتار ش ــی را خواس ــدت مل وح

از ســخنان  پــس  اســت  ذکــر  شــایان 

ــتانداری  ــی اس ــی و سیاس ــاون امنیت مع

آذربایجــان رشقــی، نشســتی بصــورت 

تریبــون آزاد دانشــجویی و پرســش و 

پاســخ  بــا حضــور وی برگــزار گردیــد.
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 ۲۰ یکشــنبه  روز  ظهــر  آزاد  محمدصادقــی  دکــر 

ــکده  ــان دانش ــاتید و کارکن ــی اس ــع صمیم آذر۱۴۰۱درجم

علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه حضــور یافــت و در 

ارتبــاط بــا حــوزه هــای گوناگــون دانشــگاه و امــور مربــوط 

ــه گفتگــو و  ــی و روانشناســی ب ــوم تربیت ــه دانشــکده عل ب

ــت. ــر پرداخ ــادل نظ تب

در ایــن نشســت کــه معــاون پژوهــش و فنــاوری، معــاون 

مدیــران  از  و جمعــی  تکمیلــی  تحصیــات  و  آموزشــی 

دانشــگاه نیــز حضــور داشــتند، دکــر احمــدی رئیــس 

ــن  ــی و روانشناســی دانشــگاه، ضم ــوم تربیت دانشــکده عل

معرفــی اجالــی دانشــکده،  بخشــی از امــور مربــوط 

ــدادی از حضــار  ــود و ســپس تع ــه دانشــکده را طــرح من ب

ــگاه  ــت دانش ــا رسپرس ــان را ب ــه نظراتش ــا و نکت دیدگاهه

ــد. ــرح کردن مط

شــهیدمدنی  دانشــگاه  آزادرسپرســت  محمدصادقــی 

آذربایجــان درایــن دیــدار در ســخنانی خطــاب بــه اســاتید و 

کارکنــان گفــت: مــا بــا متــام تــوان و انگیــزه، ضمــن اســتفاده 

از دیــدگاه هــای شــاعزیزان درجهــت بــرآورده شــدن 

خواســته هایتان تــاش خواهیــم کــرد.

ــی در  ــش روان ــت و آرام ــزه، امنی ــاد  انگی ــزود: ایج وی اف

ــان  ــت آن ــوز در مســیر موفقی ــن رم دانشــجویان از بزرگری

ــن  ــدی ای ــت و توامنن ــن راه، ظرفی ــرود و در ای ــار می بش

اســاتید  شــا  تخصــص  و  برتوانایــی  باتکیــه  دانشــکده 

ــن  ــر را ممکــن میســازد و دانشــگاه در ای ــن ام ــاش، ای پرت

ــود. ــزان خواهدب ــا عزی ــا ش ــگام ب ــراه و هم ــیر هم مس

با اعضــای هیات علمی و کارکنان  دکتــر محمدصادقی آزاد  
ــکده علوم تربیتی و روانشناسی دانش

کرد گفتگو  و  دیدار   
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دکتــر محمدصادقی آزاد طی دیداری، با اعضــای هیات علمی و 
کارکنان دانشــکده علوم پایه بــه تبادل نظر پرداخت

دکــر محمدصادقــی آزاد ظهــر روز ســه شــنبه ۲۲ آذر۱۴۰۱ درجمــع 

صمیمــی اســاتید و کارکنــان دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه حضــور 

ــور  ــگاه و ام ــون دانش ــای گوناگ ــوزه ه ــا ح ــاط ب ــت و در ارتب یاف

مربــوط بــه دانشــکده علــوم پایــه بــه گفتگــو و تبــادل نظــر 

پرداخــت.

در ایــن نشســت کــه معــاون پژوهــش و فنــاوری، معــاون آموزشــی 

و تحصیــات تکمیلــی و مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه نیــز حضــور 

داشــتند، دکــر رضایــی اقــدم رئیــس دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه، 

ــی  ــت علم ــی از وضعی ــکده، گزارش ــی دانش ــی اجال ــن معرف ضم

پژوهشــی و ...  مربــوط بــه دانشــکده ) ماننــد لــزوم انجــام تجهیــز 

آزمایشــگاهها، گرنــت اســاتید و ...( را طــرح منــود و ســپس تعــدادی 

ــا رسپرســت دانشــگاه  ــه نظراتشــان را ب ــا و نکت از حضــار دیدگاهه

مطــرح منودنــد.

دکــر محمدصادقــی آزاد در ســخنانی خطــاب بــه اســاتید و کارکنــان 

ــگاه   ــی دانش ــات علم ــای هی ــوم اعض ــت : یکس ــکده گف ــن دانش ای

ــس و  ــغول تدری ــکده مش ــن دانش ــجویان در ای ــد دانش و ۵۰ در ص

ــوتان  ــوم از پیشکس ــکده عل ــاتید دانش ــر اس ــتند و اک ــل هس تحصی

علمــی پژوهشــی دانشــگاه محســوب میشــوند و دانشــگاه بــا متــام 

ــزان خدمــت رســانی خواهــد کــرد.  ــوان و وســع خــود بشــا عزی ت

محمدصادقــی آزاد افــزود: نقــش شــا اســاتید ارجمنــد نــه تنهــا از 

نظــر پژوهشــهای کاربــردی و توســعه مرزهــای علــم مهــم میباشــد، 

ــل  ــی بدی ــی ب ــجویان نقش ــی در دانش ــرات تربیت ــر تاثی ــه ازنظ بلک

ــرای  ــت ب ــم و معرف ــر عل ــای بینظی ــاتید، الگوه ــه اس ــرا ک اســت چ

دانشــجویان هســتند.
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با اعضای هیأت علمی و کارکنان  نشست سرپرســت دانشــگاه 
دانشــکده فناوری اطاعات و مهندســی کامپیوتر

ــاه ۱۴۰۱  ــنبه ۴ دی م ــر روز یکش ــی آزاد ظه ــر محمدصادق دک

ــدان دانشــکده  ــا حضــور در جمــع صمیمــی اســاتید و کارمن ب

ــر در خصــوص مســائل  ــاوری اطاعــات و مهندســی کامپیوت فن

مختلــف مربــوط بــه دانشــگاه و دانشــکده مذکــور بــه گفتگــو 

پرداخــت.

 در ابتــدای ایــن نشســت دکــر مهــدی هاشــم زاده رئیــس ایــن 

دانشــکده گزارشــی از وضعیــت و آمــار کلــی مربــوط بــه حــوزه 

ــاتید  ــپس اس ــود، س ــه من ــکده را ارائ ــن دانش ــف ای ــای مختل ه

و کارکنــان حــارض در جلســه بــه طــرح دیدگاههــای خــود 

ــن  ــد در ای ــای جدی ــته ه ــاد رش ــزوم ایج ــد ل ــواردی مانن در م

ــی و  ــزوم بازبین ــته ای، ل ــان رش ــوم می ــعه عل ــکده، توس دانش

ارتقــاء ســخت افــزاری مراکــز تحــت پوشــش و آزمایشــگاه هــای 

ــتند. ــان گذاش ــگاه در می ــت دانش ــا رسپرس ــکده و ...  را ب دانش

ــی و  ــی« و »آموزش ــن »اداری مال ــه معاونی ــدار ک ــن دی  در ای

تحصیــات تکمیلــی« دانشــگاه نیــز رسپرســت دانشــگاه را 

ــی آزاد در ســخنانی  ــر محمدصادق ــد، دک ــی منودن همراهــی م

ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحــات اســاتید و کارکنــان ایــن 

دانشــکده گفــت: بــه لطــف الهــی  شــاهد رشــد کمــی و کیفــی 

ایــن دانشــکده هســتیم و انتخــاب پژوهشــگر برتــر ســال 

ــی آن  ــاء علم ــد و ارتق ــد رش ــکده موی ــن دانش ــگاه از ای دانش

ــا بیــان  میباشــد. وی در خصــوص توســعه علــوم بین رشــته ای ب

ــن رشــته  ــوم بی ــت: ایجــاد و توســعه عل ــت موضــوع گف اهمی

ای در ایــن دانشــکده امــری رضوری در ارتقــاء کلــی دانشــگاه 

بــه شــار مــی رود  لــذا بایــد بــر حســب مقــررات وزارت 

ــا  ــی ب ــی کیف ــه درخواســت ایجــاد رشــته های ــوم، نســبت ب عل

ــت  ــه خصوصی ــت ب ــده باعنای ــن شــغلی آین ــداز تامی چشــم ان

تریــع تبدیــل چرخــه علــم بــه ثــروت در ایــن رشــته هــا بــرای 

ــم. ــدام کنی ــجویامنان اق دانش

محمدصادقــی آزاد در پایــان بــر نقــش مهــم اســاتید در ارتقــاء 

ــا در توســعه  ــی دانشــجویان و  نقــش عمــده آنه ســطح تربیت

ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت تاکیــد منــود.
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ــی مهم دانشگاه و صنعت: هم اندیش

نشســت مشترک دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان و مجتمع مس سونگون

 

نشســت مشــرک بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و مجتمــع مس ســونگون در ســاعت ۶:۳۰ 

صبــح روز ســه شــنبه ۲۲ آذرمــاه بــا حضــور رئیــس دانشــگاه، اعضــای هیــات رئیســه و جمعــی از 

مدیــران دانشــگاه بــا مدیرعامــل مجتمــع مــس ســونگون، معاونیــن و مدیــران حــوزه هــای مختلــف 
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مجتمــع مــس ســونگون در پردیــس تربیــز دانشــگاه واقــع در خیابــان ورزش تربیــز برگــزار گردیــد. 

در ایــن نشســت ظرفیتهــای علمــی و تحقیقاتــی دانشــگاه توســط تعــدادی از اســاتید و روســای 

دانشــکده هــا و معــاون پژوهشــی دانشــگاه ترشیــح و مقررشــد  نشســتهای مســتمری در قالــب 

کمینــه هــای تخصصــی مرکــب از طرفیــن تشــکیل یابــد.

دکــر محمدصادقــی آزاد در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای شــایان دانشــگاه در حــو زه هــای 

ــه، باعــث گســرش  ــردی، اظهــار امیــدواری منــود توســعه همکاریهــای دوجانب ــوم کارب مختلــف عل

ــب کــه مجتمــع مــس  ــن مطل ــه ای ــا اشــاره ب ــوده باشــد. وی ب ــی نیروهــا ب ارتباطــات و هــم افزای

ــر دانشــگاه در مســیر حــل مســائل فنــی  ــار آذربایجــان اســت بــر همکاریهــای موث ســونگون اعتب

مــس ســونگون ناکیــد منــود.

دکــر عباســزاده مدیــر عامــل مــس ســونگون نیــز در ایــن دیــدار  ضمــن تریــک هفتــه پژوهــش بــه 

عمــوم پژوهشــگران دانشــگاه و تقدیــر و تشــکر از برپایــی ایــن نشســتها بــر اســتمرار کارشناســی 

آن در قالــب کارگروههــا برحســب توامندیهــای دانشــگاه بــا مترکــز بــر نیازهــای مجتمــع تاکیــد منــود.

عباســزاده افــزود: پویایــی و پیرشفــت صنعــت مرهــون توســعه و پیرشفتهــای دانشــگاهی اســت لــذا 

بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهــری مبنــی بــر ارتبــاط وانشــگاهها بــا صنعــت و جامعــه، 

برنامــه هــای  علمــی و کاربــردی مجتمــع بــر تعامــل بــا دانشــگاههای اســتان از جملــه دانشــگاه 

پرظرفیــت شــهید مدنــی آذربایجــان متمرکــز شــده اســت.
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باحضور مشــاور فناوری و نوآوری اســتانداری آذربایجان شرقی 
برگزار شــد : مراسم تجلیل از پژوهشــگران برتر دانشگاه 

ــاوری،   ــش و فن ــه پژوه ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ب

مراســم تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر دانشــگاه 

شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد:

 آییــن تجلیــل از پژوهشــگران برتــر دانشــگاه شــهید 

مدنــی آذربایجــان، در روز دوشــنبه ۲۱ آذر۱۴۰۱ بــا 

حضــور دکــر فــاح مشــاور فنــاوری ونــوآوری اســتاندار 

آذربایجان رشقــی، جمعــی از اســاتید،  پژوهشــگران و 

دانشــجویان دانشــگاه و تعــدادی از مســئولین ســازمانها 

ــینای  ــن س ــالن اب ــگاه، در س ــا دانش ــکار ب ــع هم وصنای

ــد. ــگاه برگزارگردی ــن دانش ــه ای ــوم پای ــکده عل دانش

دکــر محمدصادقــی آزاد رسپرســت دانشــگاه شــهید 

ــه  ــا گرامیداشــت هفت ــی آذربایجــان، در ســخنانی ب مدن

ــر  ــگران برت ــر از پژوهش ــا تقدی ــاوری و ب ــش و فن پژوه

ــرای  ــه نقــش اساســی پژوهــش ب ــا اشــاره ب دانشــگاه، ب

موفقیــت در عرصــه هــای مختلــف علــم و فنــاوری 

نتیجــه  هــا  موفقیــت  همــه  اظهارداشــت:  کشــور، 

زحــات و تاشــهای عاملانــه و آگاهانــه اســاتید فرهیختــه 

ــگاههای  ــاش دانش ــان پرت ــه و کارکن ــجویان نخب و دانش

کشوراســت.

ــه  ــه و حلق ــاد چرخ ــا ایج ــد ب ــگاه بای ــزود: دانش وی اف

ــود  ــای خ ــش ه ــت، پژوه ــا صنع ــاط ب ــی از ارتب صحیح

را تجــاری ســازی کنــد و ایــن امــر از مهمریــن خواســته 

ــد. ــگران میباش ــگاه از پژوهش ــای دانش ه

 محمدصادقــی آزاد گفت: انتظارمان از شــا دانشــمندان 

قــراردادن  اولویــت  بــا  کــه  اســت  ایــن  فرهیختــه 

ــن  ــای بی ــعه فعالیته ــور و توس ــئله مح ــهای مس پژوهش

املللــی دانشــگاه بــا کشــورهای منطقــه در حــوزه علــم و 

فنــاوری، بطــور شایســته ای بــه رفــع مشــکات و مســائل 

ــد. کشــور کمــک کنی

نهــاد  مســئول  رنجــر  واملســلمین  االســام  حجــت 

منایندگــی مقــام معظــم رهــری در دانشــگاه شــهید 

ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانی، ب ــی س ــز ط ــان نی ــی آذربایج مدن

نقــش اساســی پژوهــش در رســیدن بــه حقیقــت، انجــام 

کارهــای پژوهشــی را جهــاد فــی ســبیل اللــه بیــان منــود 

ــری در  ــم ره ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــاره ب ــا اش و ب

مــورد »جهــاد تبییــن«، عرصــه پژوهــش را فریضــه ای 

قطعــی و رضوری بــرای تجلــی کامــل نظــام اســامی 

دانســت واظهــار داشــت : هــدف اساســی پژوهــش ایــن 

اســت کــه منجــر بــه تکامــل انســانی و رهایــی انســان از 

ــد. ــنایی باش ــوی روش ــه س ــت ب ظلم
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ســخرنان و میهــان ویــژه ایــن مراســم دکــر فــاح مشــاور 

فنــاوری و نــوآوری اســتاندار آذربایجــان رشقــی بــود کــه 

ــش و  ــث پژوه ــا بح ــط ب ــهای مرتب ــا چالش ــاط ب در ارتب

فنــاوری ســخرنانی کــرد. دکــر فــاح طــی ســخنانی گفــت: 

ضعــف تعامــل بیــن پژوهشــگران و صنعتگــران، بزرگریــن 

ــت. وی  ــش اس ــم و دان ــازی عل ــاری س ــرای تج ــش ب چال

ــدون،  ــزی م ــه ری ــا برنام ــد ب ــگاه بای ــرد:  دانش ــد ک تاکی

ایــده هــای خــود را بــه محصــول و ثــروت تبدیــل کنــد، 

برقــراری تعامــل مناســب بیــن پژوهشــگران و فنــاوران بــا 

صنعتگــران اســت کــه منجــر بــه رشــد متــوازن صنعــت و 

اقتصــاد اســتان مــی شــود.

دکــر فــاح در پایــان گفــت: دانشــگاه بایــد بــا حرکــت بــه 

ســمت نســل جدیــد دانشــگاهها بــا رویکــرد منحــر بــه 

خــودش بــه ســمت نــوآوری حرکــت کنــد و دولــت هــم 

در ایــن مســیر بــرای رســیدن بــه اهــداف و چشــم انــداز 

ــک  ــاش و کم ــت ت ــگاه،  نهای ــی دانش ــی و پژوهش علم

خــودرا خواهــد کــرد.

در ایــن مراســم دکــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش 

و فنــاوری دانشــگاه، ضمــن تریــک هفتــه پژوهــش 

و فنــاوری ، بــا ارائــه آمــاری بــه گزارشــی از عملکــرد 

دریکســال  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهشــی  معاونــت 

پرداخــت. گذشــته 

ــای  ــم، از رشکت ه ــن مراس ــه در ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش

ــا دانشــگاه و جامعــه،  ســازمان هــای  صنعتــی همــکار ب

ــاتید در  ــده اس ــب برگزی ــگاه،  کت ــا دانش ــکار ب ــر هم برت

ــر،  طــرح هــای  حــوزه تصنیــف و ترجمــه،  نرشیــات برت

ــیدی،   ــع رش ــگاه رب ــن منایش ــده در دهمی ــه ش ــر ارائ برت

پژوهشــگران  فنــاوری،  و  رشــد  مرکــز  برتــر   فنــاوران 

ــا صنعــت دانشــگاه، پژوهشــگران فعــال  فعــال ارتبــاط ب

ــتناد ۲  ــمندان پراس ــی، دانش ــن امللل ــط بی ــوزه رواب در ح

ــال  ــتندات س ــی مس ــاس ارزیاب ــر اس ــا ب ــر دنی ــد برت درص

۲۰۲۱، پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر بــر اســاس 

اعــام موسســه اســتنادی علــم و فنــاوری)Isc( و موسســه 

بیــن املللــی کاریویــت آنالیتیکــس، پژوهشــگران برتــر و 

ــد. ــه عمــل آم ــل ب ــر  دانشــگاه تجلی 15 پژوهشــگر برت

در ایــن مراســم   دکــر مهــدی هاشــم زاده عضــو هیــات 

علمــی دانشــکده فنــاوری اطاعــات و مهندســی کامپیوتــر 

بعنــوان پژوهشــگر بذتــر دانشــگاه معرفــی و نجلیــل شــد.
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ــکده الهیات،  با اعضای هیات علمی دانش ــی آزاد  دکتر محمد صادق
کرد گفتگو  و  دیدار 

ــا  دکــر محمــد صادقــی آزاد، ظهــر روز شــنبه ۲۶ آذر مــاه ب

ــه دانشــکده  ــوط ب هــدف بررســی مســائل و مشــکالت مرب

الهیــات در جمــع صمیمــی اســاتید ایــن دانشــکده، در ســالن 

عالمــه جعفــری حضــور یافــت. در ایــن جلســه کــه معــاون 

پژوهــش و فنــاوری، معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی 

ــدادی از  ــد، تع ــی میکردن ــی آزاد را همراه ــز محمدصادق نی

اســاتید حــارض بــه طــرح دیــدگاه هــا و پیشــنهادهای خــود 

ــد. پرداختن

دکــر محمــد صادقــی آزاد رسپرســت دانشــگاه در ســخنانی، 

ضمــن ابــراز خوشــحالی از دیــدار بــا اســاتیدفرهیخته، نخبــه، 

مومــن و وارســته، دانشــکده الهیــات را از حیــث نــوع رشــته 

هــا، تخصصهــا، و اســاتیدش، دانشــکده ای کیفــی و قابــل 

افتخــار خوانــد و گفــت: ایــن خصوصیــات منحــر بفــرد شــا 

عزیــزان باعــث تربیــت نســلی مومــن، متعهــد و متخصــص از 

دانشــجویان عزیزمــان خواهــد بــود.

وی بــا تقدیــر از رئیــس دانشــکده مذکــور بــه جهــت رعایــت 

ــی  ــوع کل ــزود: موض ــکده اف ــاط اداری در دانش ــول انضب اص

و دغدغــه ایــن دانشــکده، انســان ســازی، بصیــرت افزایــی و 

هدایــت انســانها بســوی راه روشــن و کــاالت انســانی اســت. 

لــذا از شــا عزیــزان انتظــار میــرود بــا رعایــت قوانیــن عرفــی 

ــی و  ــف دین ــک تکلی ــوان ی ــتادی بعن ــش اس ــه نق ــی ب و رشع

اعتقــادی بــاور داشــته و همــواره در خدمــت ارتقــای علمــی 

و تربیتــی دانشــجویان باشــید. وی گفــت: حفــظ شــان و 

منزلــت و کرامــت شــا عزیــزان یــک وظیفــه همگانــی اســت 

ــا متــام  ــزان ب ــرای رفــع دغدغــه هــای شــا عزی و دانشــگاه ب

ظرفیتــش تــاش خواهــد کــرد.

گفتنــی اســت در ایــن نشســت صمیمــی تعــدادی از اعضــای 

ــود را  ــر خ ــورد نظ ــائل م ــکده مس ــن دانش ــی ای ــات علم هی

در حــوزه هــای رفاهــی، آموزشــی، پژوهشــی، توســعه رشــته 

ــان  ــی آزاد درمی ــر محمدصادق ــا دک ــب و ... ب ــای پرمخاط ه

ــتند. گذاش

3636



ــان      ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش  نشــریه خبــری    دانش
ــماره 33  ش

 روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان       دیماه 1401         

بعنوان  آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه  دانشیار  صفری  امین  دکتر  از  تجلیل 
شرقی  آذربایجان  استان  پژوهش  هفته  مراسم  در  برگزیده  پژوهشکر 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در مراســمی کــه 

ــی،  ــاج الدین ــلمین ت ــام و املس ــت االس ــور حج ــا حض ب

ــه متفکــر آزاد، جهانبخــش  ــادی و دکــر روح ال دکــر من

ــع انســانی  ــت و  مناب ســلانیان، معــاون توســعه مدیری

اســتانداری آذربایجــان رشقــی، دکــر محمدصادقــی آزاد 

ــایر  ــان و س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــت دانش رسپرس

رؤســای دانشــگاه های اســتان، رسدار عباســقلی زاده 

ــده ســپاه عاشــورا، رؤســای ســازمان هــا و ادارات   فرمان

فعــال در پژوهــش و فنــاوری و همچنیــن منتخبیــن 

روز  در  اســتان   اجرایــی  دســتگاههای  و  دوره  ایــن 

پنجشــنبه 17 آذرمــاه در دانشــگاه تریــز برگــزار شــد، از 

ــب  ــی در قال ــر اســتان آذربایجــان رشق پژوهشــگران برت

بیســت و ســومین  آئیــن تجلیــل از برگزیــدگان پژوهــش 

ــد. ــل ش ــی تجلی ــان رشق ــتان آذربایج ــاوری اس و فن

در ایــن آئیــن از 14 پژوهشــگر برگزیــده دانشــگاه ها 

از   ، رشقــی  آذربایجــان  اســتان  پژوهشــی  مراکــز  و 

ــهید  ــگاه ش ــیار دانش ــری دانش ــن صف ــر امی ــه دک جمل

مدنــی آذربایجــان پژوهشــگر برگزیــده از گــروه فنــی و 

مهندســی، یــک نفــر دانــش¬ آمــوز برگزیــده ، 3 فنــاور 

ــاور  ــای فن ــا و واحــد ه ــت ه ــتان  از رشک ــده  اس برگزی

و همچنیــن یــک نفــر بعنــوان پژوهشــگر برگزیــده 

ــد. ــل ش ــی تجلی ــای اجرای ــتگاه ه دس
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انتصاب سرپرســت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه

رسپرســت  آزاد،  دکرمحمدصادقــی 

آذربایجــان،  مدنــی  شــهید  دانشــگاه 

دکــرداوود افقــی را بــه ســمت رسپرســتی 

معاونــت فرهنگــی و اجتامعــی دانشــگاه 

منصــوب منــود
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکــر محمــد 

صادقــی آزاد بــا صــدور حکمــی، دکــر داوود افقــی، 

معــارف  آموزشــی  گــروه  علمــی  هیــات  عضــو 

ــامی را  ــارف اس ــات و مع ــکده الهی ــامی دانش اس

بعنــوان رسپرســت معاونــت فرهنگــی و اجتاعــی 

دانشــگاه منصــوب منــود. در ایــن حکــم خطــاب بــه 

دکــر افقــی آمــده اســت:

نظــر بــه مراتــب تعهــد، تخصــص و تجربيــات 

جنابعالــی در عرصه هــای آموزشــی، پژوهشــی و 

ــوان رسپرســت معاونــت فرهنگــی  ــه عن ــی، ب اجرای

تــا  می گردیــد.  منصــوب  دانشــگاه  اجتاعــی  و 

از  بهره گــري  و  الهــي  الطــاف  از  اســتعانت  بــا 

توامننــدي هــاي خــود و همــکاری دیگــر مســئوالن 

ذیربــط، حســب ضوابــط مربوطــه اهتــام الزم بــه 

عمــل آوريــد. توفيــق روز افــزون شــا را از خداونــد 

ــئلت دارم. ــان مس مّن

گفتنــی اســت دکــر داوود افقــی، اســتادیار و عضــو 

هیــات علمــی گــروه آموزشــی معــارف اســامی 

ــه  ــت ک ــامی اس ــارف اس ــات و مع ــکده الهی دانش

دو دوره مدیریــت گــروه معــارف اســامی و دبیــری 

هیــات جــذب دانشــگاه را در ســوابق اجرایــی خــود 

دارد.  

شــایان ذکــر اســت محمدصادقــی آزاد طی 

حکــم دیگــری از زحــامت دکــر رامیــن 

حبیبــی در ســمت مذکــور تقدیــر و تشــکر 

منــود.
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ــتهای دانشگاه و صنعت؛ سلسله نشس
ــا  ب ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــت دانش ــن نشس دومی

ــد ــزار ش ــونگون برگ ــس س ــع م مجتم

دومیــن نشســت تخصصــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا مجتمــع 

ــح روز ســه شــنبه ۲۹ آذر مــاه  صنعتــی مــس ســونگون در ســاعت ۷ صب

در محــل مجتمــع مــس ســونگون واقــع در شهرســتان ورزقــان آذربایجــان 

رشقــی بــه ریاســت دکــر محمــد صادقــی آزاد رسپرســت دانشــگاه شــهید 

مدنــی آذربایجــان برگــزار گردیــد در ایــن نشســت کــه مدیــران ارشــد هــر 

دو مجموعــه و جمعــی از اساتیددانشــکده هــای مختلــف ایــن دانشــگاه 

حضــور داشــتند، پیشــنهادهای اجرایــی و علمــی- تخصصــی گــروه هــای 

آموزشــی و پژوهشــی بــه مجتمــع مــس ســونگون ارائــه گردیــد.

 دکــر محمــد صادقــی آزاد، در ســخنانی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مجتمــع 

مــس ســونگون آذربایجــان بــا عملکــرد قابــل افتخــار خــوذ، از ســتاره هــای 

درخشــان آســان صنعــت ایــران اســامی اســت و بایــد همــواره قــدردان 

نعــات الهــی خصوصــاً نعمــت ارزشــمند طبیعــی و خــدادادی واقــع در 

اســتان آذربایجــان رشقــی باشــیم، افــزود: در حــل مشــکات جامعــه بایــد 

همــه تصمیــم هــا  بــر اســاس نیــاز جامعــه و صنعــت، بــا الهــام از پیوســت 

پژوهشــی صــورت گیــرد و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا اســاتیدی 

ــا انگیــزه و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی خــود بــا هــدف  متخصــص ب

ــت  ــردی، از ظرفی ــات کارب ــروت و تحقیق ــش، ث ــه دان ــا ب ــل داده ه تبدی

بســیار مطلوبــی بــرای ارائــه فعالیتهــا و ارتقــای امــور تحقیــق و توســعه 

صنایــع اســتان برخــوردار اســت.

ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــه دانش ــب ک ــن مطل ــر ای ــا ذک ــی آزاد ب ــد صادق محم

آذربایجــان دانشــگاهی جامــع صنعتــی بــه شــار مــی رود، گفــت: بایــد 

بــرای پوشــش نیازهــای صنعتــی در ایــن مجتمــع مســیری مشــرک و 

کارشناســی تعریــف کنیــم و در ایــن راه، اســتمرار نشســت هــای تخصصی، 

مــا را بــه حــوزه هــای همــکاری مشــرک  فنــی مهندســی، علــوم انســانی، 

ــر خواهــد کــرد. ــی ،  و ...  بیــن دو مجموعــه نزدیــک ت آی ت

ــکل و  ــل مش ــه ح ــر ب ــوده و منج ــش ب ــد اثربخ ــق بای ــش و تحقی پژوه

ــود ــئله ش مس

ــن مطلــب کــه  ــا ذکــر ای ــی آذربایجــان ب رسپرســت دانشــگاه شــهید مدن

رکــن اصلــی همکاریهــای دانشــگاه و صنعــت، اعتــاد اســت اظهــار 

داشــت: بایــد تحقیقــات و پژوهشــهای کشــور را بــه ســمت حــل نیازهــای 

جامعــه و صنعــت ســوق دهیــم و در ایــن بیــن  اعتــاد بیــن دانشــگاه و 

صنعــت، باعــث ایجــاد همدلــی اســت و همدلــی و تعامــل بــرای توســعه 

امــور کشــور امــری رضوری اســت.

ــی  ــف فن ــن نشســت مســئولین بخشــهای مختل ــر اســت در ای شــایان ذک

ــح  ــه ترشی ــز ب ــق و توســعه مجتمــع مــس ســونگون نی مهندســی و تحقی

ــد. ــود پرداختن ــکات موج ــا و مش فراینده

ــع  ــف مجتم ــهای مختل ــت از بخش ــن نشس ــان ای ــارض در پای ــاتید ح اس

ــد. ــد کردن بازدی
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برگزاری باشــکوه آیین گرامیداشــت شــب یلدا به همت کانون ایران شناسی دانشگاه 

ویــژه مراســم شــب یلــدا بــه همــت کانــون ایــران شناســی معاونــت فرهنگــی 

و اجتاعــی دانشــگاه در میــان اســتقبال باشــکوه دانشــجویان و باحضــور دکــر 

ــت  ــان، حج ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــت دانش ــی آزاد رسپرس ــد صادق محم

ــری در  ــم ره ــام معظ ــی مق ــاد منایندگ ــئول نه ــر مس ــلمین رنج ــام واملس االس

دانشــگاه، دکــر افقــی معــاون فرهنگــی اجتاعــی و دکــر یوســفی رسپرســت 

ــد. ــجویی برگزارش ــت دانش معاون

دکــر محمدصادقــی آزاد بــا تریــک شــب یلــدا بــه دانشــجویان، بــا بیــان اینکــه 

یلــدا عــاوه بــر ســنت باســتانی خــود، نشــانه ای از قــدرت و عظمــت خلقــت 

الهی در نظام طبیعت است

گفت: درشب یلدا صله رحم و بازدید از اقوام صورت می گیرد که باعث 

خوشــحالی و هدیــه مهــر و محبــت بــه یکدیگــر مــی شــود کــه ایــن کنــار هــم 

بودنهــا باعــث انســجام و وحــدت بیــن افــراد مــی شــود.

ــی،  ــم دانشــجویان عزیزبا همدل ــواره آرزومندی ــرد: هم ــدواری ک ــار امی وی اظه

هــر لحظــه شــاهد خوشــحالی و شــادیها و موفقیتهــای فــراوان باشــند و در ایــن 

ــا  ــز ب ــداوم شــادیها و وحــدت شــا دانشــجویان عزی ــرای ت مســیر، دانشــگاه ب

متــام تــوان خــود تــاش خواهدکــرد.

در ایــن مراســم حجــت االســام واملســلمین رنجــر مســئول نهــاد منایندگــی مقــام 

ــی  ــخنان کوتاه ــان، در س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــری در دانش ــم ره معظ

ــم در  ــا ه ــت و م ــار اس ــن انتظ ــادآور بلندتری ــال ی ــب س ــن ش ــت: بلندتری گف

ــم و  ــب مــی کنی ــد طل ــان را از خداون ــن انتظارم ــن شــب ســال بلندتری بلندتری

مشــتاق دیــدار امــام زمــان عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیــف مــی شــویم، و بــا 

نشســن در کنــار اقــوام  و صلــه ارحــام، تکلیــف دینــی  و ملــی مــان را بــه جــا 

آورده و بــا گــوش دادن بــه ســخنان بــزرگان اقــوام و خوانــدن شــعر، بــزرگان و 

ادبیــات غنــی مــان را ارج مینهیــم.

ــن مراســم  در  ــز در ای ــی دانشــگاه نی ــی و اجتاع ــاون فرهنگ ــی مع ــر افق دک

ســخنانی بــا اشــاره بــه ســخنی از پیامــر عظیــم الشــأن اســام حــرت محمــد 

)ص( کــه مــی فرمایــد: اگــر میتوانیــد« هــر روزتــان را نــوروز کنیــد« و فرمایــش 

ــی را  ــد:  »شایســته اســت انســان زمان ــی فرمای ــه م ــه الســام ک ــی علی ــام عل ام

بــرای شــادی وخوشــی حــال و زیبــا بگذرانــد« تاکیــد کــرد در آموزه هــای 

ــج  ــد و تروی ــه تایی ــده بلک ــت نش ــمها مخالف ــن مراس ــا ای ــا ب ــه تنه ــامی ن اس

نیزشــده اســت، چــرا کــه در ایــن آداب و رســوم هــا سفارشــات دینــی از جملــه 

صلــه ارحــام و وحــدت و انســجام کــه از بزگریــن سفارشــات دینــی اســت بــه 

ــا آورده میشــود. ج

ــوع و  ــای متن ــه ه ــرای برنام ــا اج ــدا ب ــب یل ــن ش ــم جش ــت مراس ــی اس گفتن

ــد. ــزار ش ــابقات برگ ــدگان مس ــه برن ــز ب ــدای جوائ اه
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۲ شهید  اســتقبال و تشــییع میهمان آســمانی و وداع با پیکر مطهر 
ــگاهیان بصیر گمنام توسط دانش

همزمــان بــا ایــام ســوگواری شــهادت ام ابیهــا، حــرت فاطمــه زهــرا 

ســام اللــه علیهــا، دانشــگاهیان فرهیختــه و انقابــی دانشــگاه شــهید 

مدنــی آذربایجــان ظهــر روز شــنبه ســوم دیــاه ۱۴۰۱ بــا چشــانی 

ــن،  ــع وط ــار مداف ــر افتخ ــام پ ــهید گمن ــر 2 ش ــر مطه ــکبار، پیک اش

میهــان عزیــز دانشــگاه و مســافر آســانی را  تــا مســجد دانشــگاه 

تشــییع منــوده و بــا آرمانهــای مقــدس امــام و شــهدا تجدیــد میثــاق 

منودنــد.

ــام  ــز واالمق ــهدای عزی ــای ش ــوگواری در رث ــژه س ــم وی ــام مراس انج

ــامی، و وداع بــا پیکــر مطهــر ایــن شــهدا و  و مانــدگار ایــران اس

همچنیــن ســخرنانی حجــت االســام واملســلمین نظــری پــس از منــاز 

ظهــر و عــر در مســجد دانشــگاه، از ســایر برنامــه هــای ایــن آییــن 

ــود. ــت ب ــور و معنوی ــض و رسارس ن پرفی

ــری  ــلمین نظ ــام واملس ــت االس ــکوه حج ــم باش ــن مراس ــه ای درادام

خطــاب بــه دانشــگاهیان گفــت: دانشــگاه شــهید مدنــی بایــد دیــن 

ــد  کــه  ــد، شــهیدان قطــب منــای بصیرتن ــه شــهیدان ادا کن خــود را ب

ــان  ــا نش ــان ه ــه انس ــح را ب ــت و صحی ــا راه درس ــه ه ــار فتن در غب

ــد. میدهن
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وی در ادامــه بــه فتنــه هــای ایجــاد شــده در فضــای مجــازی اشــاره 

منــودو اظهــار داشــت: فضــای مجــازی  در ســالهای اخیــر ایــن قــدرت 

را داشــته اســت کــه در کوتاهریــن زمــان ممکــن شــبهه ایجــاد منــوده 

و شــایعه را در قالــب واقعیــت بیــان کنــد.

نظــری همــگان را بــه فراگیــری بیشــر ســواد رســانه ای توصیــه منــود، 

ــی از  رسدار شــهید قاســم ســلیانی، رشط  ــه نقــل قول ــا اشــاره ب و ب

ــل  ــا عم ــهیدان ب ــت ش ــت و گف ــودن دانس ــهید ب ــدن را ش ــهید ش ش

وکردارشــان مفهــوم ارزش هــا وتعلــق داشــن بــه دنیــای معنویــت را 

بــه مــا نشــان دادنــد.

ــام  ــی مق ــاد منایندگ ــئول نه ــر مس ــلمین رنج ــام واملس ــت االس حج

معظــم رهــری در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان طــی ســخنانی 

ــده  ــد» شــهیدان زن ــرآن کــه مــی فرمای ــح ق ــه رصی ــه آی ــا اســتناد ب ب

انــد «  و بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهــری در توصیــف 

شــهیدان گمنــام » شــهید در دنیــا پیــش خاکیــان گمنــام اســت شــهید 

بیــن افاکیــان مشــهور اســت »  زنــده بــودن و جایــگاه واالی شــهیدان 

ــی از  ــهید  نعمت ــت: ش ــرد و گف ــادآوری ک ــد را ی ــگاه خداون در پیش

جانــب خداونــد اســت کــه مــا از طریــق ایــن نعمــت مســیر را 

ــویم. ــت میش ــم و هدای می یایی

ــدم  ــت ق ــه ثاب ــیرش همیش ــه در مس ــرای اینک ــه ب ــزود: جامع وی اف

مبانــد بایــد شــناخت کاملــی از شــهید داشــته باشــد، مــا بایــد بــا نــگاه 

ــه اندیشــه شــهید در ادامــه مســیر قــرآن عــرت و والیــت مصمــم  ب

تــر باشــیم.
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4 همکار عضو هیــات علمی، خانم  موافقــت هیات ممیزه دانشــگاه با ارتقای رتبــه علمی 
دکتر زرنشــان و آقایان دکتر المکچی، دکتر حســین هاشــم پور و دکتر محمد پاژنگ 

به گزارش روابط عمومی، هیات ممیزه دانشگاه در چهارمین جلسه خود در سال 1401 که در نهم آذرماه برگزار شد 

با ارتقای رتبه علمی 4 عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، برشح زیر موافقت منود :

ارتقاء رتبه علمی آقای دکر محمد پاژنگ عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی از مرتبه دانشیاری به 

استادی ، ارتقاء رتبه علمی رسکار خانم دکر اعظم زرنشان عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم ورزشی ازمرتبه 

استادیاری به دانشیاری، ارتقاء رتبه علمی آقای دکر محمد املکچی عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی از مرتبه 

استادیاری به دانشیاری ، ارتقاء رتبه علمی آقای دکر حسین هاشم پور عضو هیات علمی گروه آموزشی شیمی از 

مرتبه استادیاری به دانشیاری 
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انتصابات:   
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری،  نماینده تام االختیار در برگزاری آزمون ها، سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز 

اطالع رسانی و سرپرست حوزه ریاست و مسئول پیگیری  دانشگاه

دکتــر محمــد صادقــی آزاد بــا صــدور حکمــی، دکتــر 
ــروه  ــی گ ــات علم ــو هی ــم ، عض ــی قدی ــا امان علیرض
ــت  ــوان سرپرس ــه را بعن ــوم پای ــکده عل ــیمی دانش ش
معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه منصــوب نمــود. 
در ایــن حکــم خطــاب بــه دکتــر امانــی آمــده اســت:
دکــر محمــد صادقــی آزاد بــا صــدور حکمــی، دکــر علیرضــا امانــی قدیــم ، عضــو هیــات علمــی گــروه 

شــیمی دانشــکده علــوم پایــه را بعنــوان رسپرســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه منصــوب منــود. 

در ایــن حکــم خطــاب بــه دکــر امانــی آمــده اســت:

نظــر بــه مراتــب تعهــد، تخصــص و تجربيــات جنابعالــی در عرصه هــای آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی، بــه 

عنــوان رسپرســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه منصــوب می گردیــد تــا بــا اســتعانت از الطــاف 

الهــي و بهره گــري از توامننــدي هــاي خــود و همــکاری دیگــر مســئوالن ذیربــط، حســب ضوابــط مربوطــه 

اهتــام الزم بــه عمــل آوريــد. توفيــق روز افــزون شــا را از خداونــد مّنــان مســئلت دارم.

ــروه  ــی گ ــات علم ــو هی ــیاری و عض ــی  دانش ــه علم ــی، دارای رتب ــا امان ــت دکرعلیرض ــر اس ــایان ذک ش

ــوان  ــی بعن ــال متوال ــرای دو س ــر، ب ــالهای اخی ــگاه در س ــر دانش ــگران برت ــیمی، از پژوهش ــی ش آموزش

محقــق رسآمــد كشــوري برگزیــده شــده اســت. وی پیــش از ایــن، معــاون پژوهشــی دانشــکده علــوم پایــه 

ــی خــود دارد. ــه اجرای دانشــگاه را مبــدت 5 ســال در کارنام

ــی در ســمت  ــی عجم ــر عل ــری از زحــات دک ــم دیگ ــی آزاد طــی حک ــر اســت محمدصادق ــایان ذک ش

ــر و تشــکر منــود. ــور تقدی مذک

دکتر محمدصادقی در حکمی دکتر عزیز هدایتی را به سرپرستی 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطاع رسانی منصوب کرد 

رسپرست دانشگاه با صدو حکمی دکر عزیز هدایتی را به رسپرستی کتابخانه مرکزی و مرکز 

اطاع رسانی منصوب منود. در این حکم خطاب به  دکر هدایتی آمده است:  براساس پیشنهاد 

معاون محرم پژوهش و فناوری دانشگاه  و با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به 

موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رسپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطاع رسانی 

منصوب می شوید. تا با استعانت از الطاف الهي و بهره گري از توامنندي هاي خود و همکاری 

دیگر مسئوالن ذیربط، حسب ضوابط مربوطه اهتام الزم به عمل آوريد. توفيق روز افزون 

شا را از خداوند مّنان مسئلت دارم.

دکرهدایتی استادیارگروه آموزشی علم اطاعات دانش شناسی، پیش از این 4 دوره مدیریت 

گروه علم اطاعات و دانش شناسی، و مدیریت امور دانشجویان دانشگاه را در سوابق اجرایی 

خود دارد. 
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دکــر محمدصادقــی آزاد در حکمــی دکــر وحیــد رومــی دانشــیار گــروه آموزشــی ریاضــی را 

بعنــوان مناینــده تام االختیــار دانشــگاه در برگــزاری آزمونهــا منصــوب منــود.

در ایــن حکــم خطــاب بــه دکــر رومــی آمــده اســت:  بــا عنایــت بــه 

ــی و  ــی، پژوهش ــور آموزش ــی در ام ــده جنابعال ــارب ارزن ــد وتج تعه

اداری بــه موجــب ایــن حکــم بعنــوان مناینــده تام االختیــار دانشــگاه در 

برگــزاری آزمونهــا منصــوب می شــوید. امیــد اســت بــا بکارگیــری تــوان 

ــداف  ــرد اه ــات در پیش ــه امکان ــری از هم ــود و بهره گی ــی خ و کارآی

عالیــه دانشــگاه و انجــام وظایــف محولــه موفــق و مؤیــد باشــید.
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انتصاب دکتر کریم عبدالمحمدی، 
بعنوان سرپرست حوزه ریاست و 

مسئول پیگیری دانشگاه

حکمــی  در  آزاد  محمدصادقــی  دکتــر 
دکتر«کریــم عبدالمحمــدی« اســتادیارگروه 
آموزشــی روانشناســی دانشــکده علــوم تربيتــی 
و روانشناســی را بعنــوان سرپرســت حــوزه 
ریاســت و مســئول پيگيــری دانشــگاه منصوب 

ــود. نم
ــه مراتــب  در ایــن حکــم آمــده اســت: نظــر ب
تعهــد، تخصــص و تجربيــات جنابعالــی در 
عرصــه  های آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی، 
بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان سرپرســت 
ــگاه  ــری دانش ــئول پيگي ــت و مس ــوزه ریاس ح
از  اســتعانت  بــا  تــا  می گردیــد.  منصــوب 

الطــاف الهــي و بهــره  گيــري از توانمنــدي هــاي خــود و همــکاری دیگــر مســئوالن ذیربــط، حســب ضوابــط 
ــئلت دارم. ــان مس ّ ــد من ــما را از خداون ــزون ش ــق روز اف ــد. توفي ــل آوری ــه عم ــام الزم ب ــه اهتم مربوط

ــوده  ــی ب ــی و روانشناس ــوم تربيت ــکده عل ــی دانش ــی روانشناس ــتادیارگروه آموزش ــدی اس ــر عبدالمحم دکت
و پيــش از ایــن، مســئوليت بخــش ســالمت روان« دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز« را در کارنامــه اجرایــی 

خــود دارد.
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مصاحبه با دو دانشــجوی ورزشــکار مدال آور و قهرمان ورزشی

مصاحبــه روابــط عمومــی دانشــگاه، بــا عطــا اســدی و خانم 

رونــاک حســن زاده دارنــده مدالهــای طــالی پانزدهمــن 

املپيــاد دانشــجویان کشــور
خانــم رونــاک حســین زاده دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــته 

فیزیولــوژی ورزشــی و تکوانــدوکار ســقزی و عطــا اســدی دانشــجوی 

ــی  ــم دانشــجویی دو و میدان ــی از تی ــت بدن کارشناســی ارشــد تربی

ــن  ــش در پانزدهمی ــا درخش ــان، ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش

املپیــاد فرهنگــی ورزشــی دانشــجویان کشــور کــه در تابســتان 

ســالجاری مبیزبانــی دانشــگاه تریــز برگــزار شــد بــا شایســتگی متــام 

موفــق بــه کســب مدالهــای پــر افتخــار طــای ایــن مســابقات شــدند.

روابــط عمومــی دانشــگاه در مصاحبــه بــا ایــن دو ورزشــکار مقام آور 

ــب  ــی کس ــه بررس ــور ب ــجويان کش ــاين دانش ــاد ورزيش قهرم در املپي

افتخــارات و عناویــن ورزشــی آنهــا پرداخــت.

رونــاک حســین زاده از اســتان کردســتان شهرســتان تاریخــی و زیبــای 

ــی  ــت بدن ــد تربی ــی ارش ــجوی کارشناس ــد ۱۳۷۷، دانش ــقز  ومتول س

گرایــش فیزیولــوژی ورزش میباشــد

وی میگویــد: از ۹ ســالگی بــه طــور اتفاقــی وارد رشــته ی تکوانــدو 

شــدم و بعــد از مدتــی بــه شــدت عاقــه منــد و ورزش قهرمانــی را 

آغــاز کــردم. در ســال ۱۳۸۹ اولیــن مــدال مســابقات قهرمانــی کشــور 

ــد  ــن رون ــه االن ای ــا ب ــردم و ت ــب ک ــاالن کس ــنی نونه را در رده س

زندگــی ورزش حرفــه ای را ادامــه دادم و تقریبــا هــر ســاله یکــی از 

ســکوهای مســابقات قهرمانــی کشــور را تصاحــب منــودم. ۱۱ ســال 

هســت کــه بازیکــن لیــگ برتــر کشــور هســتم و ســابقه ی ۵ ســال  

ــران را دارم. ــوری اســامی ای ــدو جمه ــی تکوان ــم مل ــت در تی عضوی

اگــر بخواهــم از مســابقاتی کــه خاطــره و تجربــه خوبــی داشــتم نــام 

بــرم میتونــم بــه مســابقه آســیایی نوجوانــان در ســال ۲۰۱۵ در چیــن 

ــاه  ــم تیرم ــت و پنج ــخ بیس ــم در تاری ــال ه ــاره کنم.امس ــه، اش تایپ

بــرای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در پانزدهمیــن املپیــاد 

ورزشــی دانشــگاه هــای رسارس کشــور در رشــته ی تکوانــدو در وزن 

ششــم ، مــدال طــا را کســب کــردم.

ــل در  ــه تحصی ــن ادام ــی م ــه فعل ــزود: برنام ــین زاده اف ــم حس خان

مقاطــع باالتــر جهــت افزایــش دانــش و آگاهــی بیشــر میباشــد تــا 

ــرای  ــد ب ــرده و کاربل ــل ک ــان تحصی ــه از جوان ــر جامع ــه اگ زمانیک

ــم  ــه ملت ــه نحــو شایســته ب ــم ب ــت، بتوان ــره گرف اســتخدام و کار به

خدمــت بکنــم. همچنیــن علــی رغــم مصدومیــت هایــی کــه داشــتم 

هدفــم اینــه کــه دوبــاره وارد ترکیــب تیــم ملــی شــوم و در مســابقات 

یونیورســیاد جهانــی )دانشــجویان جهــان( بتوانــم نــام دانشــگاه 

ــزاز  ــه اهت ــران را ب ــر افتخــار ای ــی آذربایجــان و پرچــم پ شــهید مدن

درآورم.

وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه چــه صحبتــی با مســؤلین دانشــگاه 

ــد گفت: داری

هــر دانشــجویی بــه دانشــگاهی کــه در آن تحصیــل میکنــد، افتخــار 

ــده از  ــه ش ــی ک ــر طریق ــه ه ــود و ب ــگاه را از آن خ ــد، دانش میکن

طبیعتــا،  هــم  دانشــگاه  مقابــل، رسمایــه  در  میکنــد.  دفــاع  آن 

میباشــد. دانشــجوهایش 

ــش  ــجو های ــه دانش ــع ب ــر از وض ــر و به ــگاه بیش ــدوارم دانش امی

ــار دانشــگاه هســتند،  ــه اعتب ــش ک ــه های ــه رسمای ــی ب ــه عبارت ــا ب ی

اهمیــت بدهــد واقعیــت ایــن اســت کــه دانشــگاه بــدون دانشــجو ، 

معنایــی نــدارد قاعدتــا بایــد خدمــات رفاهــی، تحصیلــی، ورزشــی و... 

در خــور شــأن دانشــجو در دانشــگاه مهیــا شــود و قــدر نخبــه هــای 

علمــی ، ورزشــی و ... را آنطــور کــه شایســته اســت بداننــد.

ــرای  ــی ب ــه مهم ــه  توصی ــگاه در ادام ــی دانش ــان ورزش ــن قهرم ای

دانشــجویان بیــان منــود  و آن اینکــه: ورزش دو بعــد دارد: بعــد 

ســامت و بعــد قهرمانــی. بــه نظــر مــن متــام افــراد جامعــه بایــد در 

بعــد ســامت ورزش فعــال باشــند و از آنجایــی کــه  قــرش دانشــجو 

جــزو بهریــن هــا و الگــو هــای جامعــه هســتند ؛ انتظــار مــی رود بــا 

ــار داشــن مــکان و تجهیــزات ورزشــی مناســب کــه توســط  در اختی

ــا مــی شــود، همــه دانشــجو هــا ســامت جســم و  دانشــگاه مهی
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روحشــان را در اولویــت  قــرار دهنــد تــا جامعــه ای شــاد ، ســامت و 

بــا آمــار پایینــی از بیــار ی هــا داشــته باشــیم. موفقیــت در ورزش بــه 

عوامــل زیــادی بســتگی دارد از جملــه اســتعداد ، حایــت خانــواده، 

ــدازه  ــه ان ــدام ب ــچ ک ــا هی ــی و .... ام ــت مال ــط ، حای ــزه، محی انگی

ــت و  ــن راه موفقی ــر م ــد. بنظ ــر باش ــد موث ــرار منیتوان ــن و تک متری

تــداوم افتخــار افرینــی هــا پشــتکار و تســلیم نشــدن اســت.

خانــم حســین زاده در پایــان ایــن مصاحبــه گفــت: در پایــان میخواهم 

از مربــی دلســوز و توامننــدم رسکار خانــم مهری شــعبانی کــه در متامی 

ایــن ســالها، در شکســت هــا و پیــروزی هــا همیشــه همــراه و همــدم 

مــن بودنــد، تشــکر ویــژه ای بکنــم.

دانشــجوی  و  تریــز  در شــهر  متولــد ســال ۱۳۷۶  اســدی،  عطــا 

ــب  ــوص کس ــت وی در خص ــوژی ورزش اس ــد فیزیول ــی ارش کارشناس

ــا افتخــارات ورزشــی خــود گفــت:  حــدود ۱۰ ســال در رشــته  مداله

دوومیدانــی فعالیــت دارم. چهــار مــدال مســابقات قهرمانــی آســیا در 

ــر را  ــر و ۱۵۰۰ م ــای ۸۰۰ م ــاده ه ــان در م ــان و جوان رده نوجوان

کســب کــردم. امســال هــم در مــرداد مــاه تونســتم دو مــدال طــا در 

مــواد ۱۵۰۰ مــر و ۳۰۰۰ مــر در املپیــاد ورزشــی دانشــجویان رسارس 

کشــور کــه بــه میزبانــی دانشــگاه تریــز برگــزار شــد، بــرای دانشــگاه 

ــاورم. ــی آذربایجــان بدســت بی شــهید مدن

وی در تاکیــد لــزوم نــگاه ویــژه همــه مســئولین به ورزش دانشــجویی 

گفــت: از مســئولین محــرم دانشــگاه انتظــار ایــن رو داریــم نســبت 

بــه ورزش دانشــگاه ، نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند و از ورزشــکاران 

ــه  ــه ک ــر بش ــگاه بیش ــابقات درون دانش ــد. مس ــت کنن ــر حای بیش

ــری رو  ــر و به ــای بیش ــام ه ــر مق ــابقات دیگ ــه در مس ــث میش باع

بیاوریــم. قطعــا توســعه ورزش دانشــگاه باعــث افزایــش ســطح علمــی 

دانشــگاه و ســامت دانشــجویان هــم میشــود.

ــد:  ــز میگوی ــجویان نی ــه دانش ــه ب ــی در توصی ــان ورزش ــن قهرم  ای

توصیــه ام بــه دانشــجویان اینــه کــه در کنــار فعالیــت هــای علمــی 

کــه دارنــد حتــا فعالیــت ورزشــی رو هــم در نظــر بگیرنــد و در تیــم 

هــای ورزشــی دانشــگاه مشــارکت داشــته باشــند .

وی در ســخن پایانــی خــود بیــان منــود: در انتهــا از زحــات و حایــت 

هــای مدیریــت محــرم تربیــت بدنــی دانشــگاه آقــای دکــر بشــیری، 

آقــای دکــر قربانــزاده و آقــای دکــر خوشــنویس هــم تشــکر مــی کنــم.
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ــان      ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش  نشــریه خبــری    دانش
ــماره 33  ش

 روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان       دیماه 1401         

تسلیت به همکار
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جناب آقای دکتر حسن حیدری / جناب آقای محمد مختارزاده/ جناب آقای مهندس 

مجید فتاح زاده/جناب آقای محمد حسین اسامی /جناب آقای دکتر عزیز هدایتی و 

خانواده  محترم  مرحوم  استاد حمزه پور

ما را در غم خود شریک بدانید                                                                                                                                                              

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

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


