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دکترهاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر مسعود گنجی رئیس 
صندوق رفاه دانشجویان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بازدید کردند

ــور،  ــرم جمه ــت محت ــفر ریاس ــبت س بمناس
اســتان  در  گل  زلفــی  دکتــر  حضــور  و 

آذربایجــان شــرقی صــورت گرفــت

دکترهاشــم داداش پــور معــاون وزیــر علــوم و رئیــس 
ــی  ــعود گنج ــر مس ــجویان و دکت ــور دانش ــازمان ام س
ــاه دانشــجویان از دانشــگاه شــهید  رئیــس صنــدوق رف

ــد ــد کردن ــی آذربایجــان بازدی مدن
ــر هاشــم  ــط عمومــی دانشــگاه، دکت ــه گــزارش رواب ب
داداش پــور معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان 
امــور دانشــجویان کشــور و دکتــر مســعود گنجــی 
دانشــجویان و در روز ســه  رفــاه  رئیــس صنــدوق 
شــنبه ۱۰ خــرداد مــاه ۱۴۰۱ در دانشــگاه شــهید مدنــی 
آذربایجــان حضــور یافتــه، و در جلســه ای کــه بــا 
حضــور دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه، 
دانشــجویی،  امــور  مدیــران  و  دانشــجویی  معــاون 
ــد،  ــکیل ش ــگاه تش ــی دانش ــط عموم ــت و رواب حراس
و  مشــکالت  وهمچنیــن  هــا  ظرفیــت  بررســی  بــه 

راهکارهــای مربوطــه پرداختنــد.

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان کشــور از بخشــهای 
ــپزخانه  ــالنهای آش ــا، س ــه خوابگاه ه ــی از جمل مختلف

و ســلفهای غذاخــوری، و ایســتگاه قطــار دانشــگاه 
بازدیــد نمــوده، و بــا تعــدادی ازدانشــجویان حاضــر در 
ســلفهای غذاخــوری، محــل ایســتگاه و داخــل قطــار 

ــه گفتگــو پرداخــت . ب

داداش پــور در مصاحبــه کوتاهــی بــا روابــط عمومــی 
ــه در  ــام یافت ــای انج ــر از کاره ــن تقدی ــگاه ضم دانش
ــور  ــه و ام ــجویی، تغذی ــای دانش ــوص خوابگاهه خص
ــه ایــاب و ذهــاب دانشــجویان توســط قطــار  مربــوط ب
ــه  ــوط ب ــدواری کــرد مشــکل مرب ــار امی دانشــگاه اظه
تراکــم دانشــجویان عزیــز اســتفاده کننــده از قطــار در 
دیــداری کــه بــزودی بــا مدیــر عامــل راه آهــن کشــور 

خواهــد داشــت مطــرح و حــل شــود.
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بین دانشگاه شهید  پژوهشی  نامه همکاریهای مشترک علمی  تفاهم  امضای 
مدنی آذربایجان و دانشگاه قفقاز کشور ترکیه

ــگاه  ــی دانش ــی و بمیزبان ــی و آموزش ــی – پژوهش ــای علم ــعه همکاریه ــدف توس باه
ــام گرفــت: ــان انج ــی آذربایج ــهید مدن ش

امضــای تفاهــم نامــه همکاریهــای مشــترک علمــی پژوهشــی بیــن دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه قفقــاز کشــور ترکیــه

ــا  ــه ب ــاز کشــور ترکی ــان و قفق ــی آذربایج ــهید مدن ــترک دانشــگاههای ش نشســت مش
ــات رئیســه و روســای دانشــکده هــای دو دانشــگاه در  حضــور جمعــی از اعضــای هی
ــد. ــی آذربایجــان برگــزار گردی ــی دانشــگاه شــهید مدن روز چهارشــنبه ۴ خــرداد بمیزبان

ــدای  ــی آذربایجــان در ابت ــس دانشــگاه شــهید مدن ــی زاده رئی ــر ول دکت
ــای  ــه همکاریه ــم نام ــاد تفاه ــت انعق ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ای
ــا کشــورهای مختلــف، وجــود دیــن و فرهنــگ  بیــن المللــی دانشــگاه ب
ــر در  ــل بســیار موث ــه را از عوام ــران و ترکی ــن دو کشــور ای مشــترک بی
همکاریهــای علمــی پژوهشــی دو کشــور دانســت و بــا تشــریح جایــگاه 
ملــی و بیــن المللــی دانشــگاه، در خصــوص ظرفیتهــای مختلــف علمــی 
پژوهشــی و زمینــه هــای مشــترک در مســیر توســعه روابــط و همکاریهای 
ــزوم  ــر ل ــه و ب ــه ای ارائ ــات ترکی ــه هی ــاب ب ــی خط ــه توضیحات دوجانب
گســترش همکاریهــای دو جانبــه از جملــه انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی 
مشــترک، تبــادل اســتاد و دانشــجو و ســایر زمینــه هــای علمــی آموزشــی 

تاکیــد نمــود.

ــن  ــز در ای ــه نی ــاز ترکی ــگاه قفق ــس دانش ــو« رئی ــنو کاپ ــور »حس پروفس
ــه ۲  ــران و ترکی ــان اینکــه دو کشــور جمهــوری اســالمی ای ــا بی ــدار ب دی
ــد گفــت: اشــتراکات  ــزرگ کشــورهای اســالمی بشــمار میرون ســتاره ب

فــراوان فرهنگــی و دینــی مــا پشــتوانه خوبــی برای توســعه همکاریهاســت 
ــی و  ــی آموزش ــای علم ــه همکاریه ــدن تفاهمنام ــی ش ــایه اجرای و در س
پژوهشــی دو دانشــگاه و برگــزاری دوره هــای مشــترک و تبــادل اســتاد 
ــطح  ــکاری را در س ــن هم ــی از ای ــیار خوب ــج بس ــوان نتای ــجو میت و دانش

منطقــه شــاهد بــود.

ــکده  و 3  ــا ۱۱  دانش ــه  ب ــاز ترکی ــی قفق ــگاه دولت ــت دانش ــی اس گفتن
انســتیتو در شــهر کارس ایــن کشــور بــا ۲۰۰۰۰ دانشــجو و در رتبــه  

ــت.   ــده اس ــع ش ــی ۱35۱ واق جهان
شــایان ذکــر اســت در ادامــه دیــدار مســئولین دانشــگاه قفقــاز تفاهمنامــه 
همکاریهــای دو جانبــه بــا موضــوع مبادلــه اســتاد و دانشــجو، برگــزاری 
ــام  ــترک، انج ــی مش ــریات علم ــار نش ــترک، انتش ــای مش ــس ه کنفران
ــترک،  ــای مش ــته ه ــدازی رش ــترک، راه ان ــی مش ــای تحقیقات ــروژه ه پ
ــاوری،  ــال فن ــه انتق پژوهشــگر پســادکتری مشــترک، همــکاری در زمین
همــکاری فــی مابیــن مراکــز نــوآوری و رشــد  بــه امضــای »دکتــر  ولــی 

ــو« رســید. ــر حســنو کاپ زاده«و »دکت

گفتنــی اســت در جریــان نشســت مذکــور دکتــر عجمــی، معــاون 
پژوهــش و فنــاوری، و تعــدادی از روســای دانشــکده هــا در ســخنانی بــا 
اشــاره بــه پتانســیلهای موجــود علمــی پژوهشــی و آموزشــی موجــود در 
هــر حــوزه، آمادگــی مجموعــه مربوطــه را بــرای عملیاتــی نمــودن مفــاد 

تفاهمنامــه مشــترک اعــالم کردنــد.
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین دانشگاههای آسیا با صعود 92 پله ای در
 رتبه 159 قرار گرفت

براساس اعالم پایگاه بین املللی رتبه بندی تایمز؛

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در بیــن دانشــگاه هــای 
آســیا بــا صعــود 92 پلــه ای در رتبــه 159 قــرار گرفــت 

تایمـز،  بنـدی  رتبـه  المللـی  بیـن  پایـگاه  اعـام  براسـاس 
دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان در بین دانشـگاههای آسـیا 

بـا صعـود 92 پلـه ای در رتبـه 159 قـرار گرفـت.
دکــر علــی عجمــی، معــاون پژوهــش وفنــاوری دانشــگاه، در گفتگــو بــا روابــط 

عمومــی، بــا اعــالم ایــن مطلــب در ترشیــح رونــد رتبــه بنــدی فــوق گفــت:  پایــگاه 

ــه بنــدی در ســطح بیــن  ــه بنــدی تایمــز یکــی از معتربتریــن نظــام هــای رتب رتب

املللــی اســت کــه در کنــار رتبــه بنــدی هــای بیــن املللــی دانشــگاهها در ســطح 

جهــان، از ســال 2013 میــالدی رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای آســیایی را نیــز انجــام 

مــی دهــد.

وی افــزود: در ســال  2013 فقــط 3 دانشــگاه از کشــور جمهــوری اســالمی ایــران 

ــداد  ــال 2022 تع ــتند و در س ــور داش ــز حض ــی تایم ــن امللل ــدی بی ــه بن در رتب

ــه 62 دانشــگاه رســیده اســت.                               ــدی ب ــه بن ــن رتب دانشــگاههای حــارض در ای

ــت:  ــار داش ــز اظه ــور نی ــت مذک ــگاه در لیس ــه دانش ــای رتب ــوص ارتق ــی در خص عجم

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ســال 2022 در ســایه تــالش هــای اســاتید، 

ــن دانشــگاههای  ــگاه 159 در بی ــه صعــود در جای ــا 92 پل دانشــجویان و پژوهشــگران ب

آســیا قــرار دارد و در بیــن 62 دانشــگاه حــارض از کشــور در ایــن رتبــه بنــدی جایــگاه 18 

و در بیــن دانشــگاههای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری رتبــه 10 و در بیــن دانشــگاه 

هــای منطقــه 3 )دانشــگاههای اســتان هــای آذربایجانرشقــی، آذربایجانغربــی، اردبیــل و 

زنجــان( رتبــه ســوم و در بیــن دانشــگاههای جامــع وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــه 5 کشــوری را ب رتب

روند ارتقا رتبه دانشگاه در طی سه سال اخیر به رشح زیر می باشد.                 

ــدی  ــه بن ــن رتب ــی ای ــزود: روش شناس ــان اف ــاوری در پای ــش و فن ــاون پژوه مع

هامننــد روش شناســی رتبــه  بنــدی جهانــی دانشــگاه هــا اســت کــه از 13 شــاخص 

در قالــب 5 معیــار آمــوزش )25(، پژوهــش )30(، اســتنادات )30(، درآمــد صنعتــی 

ــه  ــال در رتب ــن ح ــا ای ــت. ب ــته اس ــره جس ــی )7.5( به ــن امللل ــه بی )7.5( و وجه

بنــدی دانشــگاه هــای آســیایی پــس از محاســبه امتیــازات بــر اســاس شــاخص هــا، 

ــدی  ــه بن ــن رتب ــر اســاس دانشــگاه هــای موجــود در ای ــج کســب شــده را ب نتای

مجــدد تنظیــم مــی کنــد.

ــایه  ــا در س ــار را هامن ــن افتخ ــب ای ــوق، کس ــای ف ــک موفقیته ــن تربی وی ضم

ــاوران علمــی  تــالش  اســاتید، دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی، پژوهشــگران و ی

ــت. ــگاه دانس دانش

آدرس اینرنتی پایگاه رتبه بندی تایمز دانشگاه های آسیا 2022:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-
regional-ranking/2022/rankings
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر پراستناد 
دنیا قرار گرفت

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبرداد:
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در بیــن موسســات 
ــرار  ــا ق ــتناد دنی ــر پراس ــد برت ــک درص ــی ی تحقیقات

ــت. گرف
 معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجــان با اعالم 

 Essential Science(  ــم ــن مطلــب گفــت: شــاخصهای اساســی عل ای

پایگاههــای اطالعاتــی موسســه کالریویــت  از  Indicators( یکــی 

آنالیتیکــس )Clarivate Analytics ( یــا هــامن ISI ســابق اســت. ایــن 

پایــگاه بــه معرفــی موسســات یــک درصــد برتــر دنیــا نیــز مــی پــردازد. 

ایــن موسســات، دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی هســتند کــه تعــداد 

اســتنادات دریافتــی آنهــا بیــش از ســایر موسســات مــی باشــد. مبنــای 

ــر اســت،  انتخــاب ایــن موسســات تولیــد علــم آنهــا در 10 ســال اخی

امــا ایــن فهرســت هــر دو مــاه یکبــار روزآمــد مــی شــود. کالریویــت 

آنالیتیکــس بــرای انتخــاب موسســات یــک درصــد برتــر پراســتناد ابتــدا 

مجــالت منایــه شــده در پایگاهــش را بــه 22 رشــته موضوعــی تقســیم 

مــی کنــد و ســپس در هــر رشــته دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی را 

بــر حســب تعــداد اســتنادهای دریافتــی بــه صــورت نزولــی یعنــی از 

ــر  ــد و یــک درصــد برت ــن مرتــب مــی کن ــه کمری بیشــرین اســتناد ب

را انتخــاب مــی کنــد. بنابرایــن ایــن دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی 

آنهایــی هســتند کــه بیشــرین تعــداد اســتنادها را دریافــت کــرده انــد. 

عــالوه بــر 22 رشــته موضوعــی موسســات بــه صــورت کلــی یعنــی در 

متامــی رشــته هــا نیــز رتبــه بنــدی مــی شــوند. تعــداد دانشــگاهها و 

مراکــز تحقیقاتــی یــک درصــد برتــر در متامــی رشــته هــا در فهرســت 

جــاری پایــگاه شــاخصهای اساســی علــم برابــر 7752 مــورد اســت. بــر 

ایــن اســاس در ایــن پایــگاه، تعــداد 775200 موسســه در ســطح دنیــا 

ــن  ــران در ای ــال هســتند. از کشــور ای ــل فع ــن املل ــم بی ــد عل در تولی

لیســت 100 دانشــگاه، موسســه و مرکــز تحقیقاتــی وابســته بــه وزارت 

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــاوری و وزارت بهداش ــات و فن ــوم، تحقیق عل

پزشــکی وجــود دارد.

وی افــزود:  22 رشــته موضوعــی در طبقــه بنــدی پایــگاه شــاخصهای 

ــد از: علــوم اجتامعــی، شــیمی، علــوم گیاهــی و  اساســی علــم عبارتن

حیوانــی، چنــد رشــته ایــی، ایمنــی شناســی، زیســت شناســی و زیســت 

شــیمی ، علــوم اعصــاب و رفتــار، زمیــن شناســی، فیزیــک، میکروبیولوژ 

ی، روانپزشکی/روانشناســی، علــوم فضــا، پزشــکی بالینــی، ریاضیــات، 

محیــط زیســت و بــوم شناســی، داروشناســی و ســم شناســی ، اقتصــاد 

و تجــارت، علــوم رایانــه، زیســت شناســی مولکولــی و ژنتیــک، 

مهندســی، علــوم کشــاورز ی و علــوم مــواد.  بــرای انتخــاب موسســات 

یــک درصــد برتــر پراســتناد مبنــا متامــی نرشیــات و کنفرانســهای منایــه 

ــذاری  ــه از اثرگ ــری ک ــات محدودت ــه نرشی ــت بلک ــده در ISI نیس ش

اســتنادی باالتــری برخوردارنــد انتخــاب مــی شــوند.

ــا  ــان ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع

بیــان ایــن مطلــب کــه عــالوه بــر تعــداد اســتنادها، تعــداد مقــاالت، 

نســبت اســتناد بــه مقالــه، مقــاالت 1 ٪ برتــر و ... بــرای هــر موسســه 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ــود. ک ــی ش ــه م ــگاه ارائ ــن پای ــط ای توس

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه رشح جــدول زیــر مــی باشــد 

ــداد کل  ــا تع ــان ب ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــت: دانش ــار داش اظه

اســتنادهای دریافتــی 22927 در متامــی رشــته هــا و 5869 در رشــته 

ــر  ــد برت ــک درص ــی ی ــات تحقیقات ــن موسس ــی، در بی ــای مهندس ه

ــه اســت. ــرار گرفت ــا ق پراســتناد دنی
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هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات توزیعی و پردازش 
داده های بزرگ در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد

بمیزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید : 
ــزرگ در  ــای ب ــردازش داده ه ــی و پ ــبات توزیع ــی محاس ــن الملل ــس بی ــن کنفران ــی و اولی ــس مل ــن کنفران هفتمی

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد 

ایــن کنفرانــس مجــازی - حضــوری در روز 
چهارشــنبه ۲۱ اردیبهشــت ۱۴۰۱ بــا حضــور 
ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــگاه و مع ــس دانش رئی
ــا شــرکت فعــال دانشــمندان ، پژوهشــگران،  و ب
اســاتید و دانشــجویان حــوزه علــوم کامپیوتــر و 
فنــاوری اطالعــات در ســالن ســمینار دانشــکده 
فنــآوری اطالعــات ومهندســی کامپیوتردانشــگاه 

ــکار کــرد. ــی آذربایجــان  آغــاز ب شــهید مدن

کنفرانــس، دکتــر  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  در 
حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــن  ــزاری هفتمی ــخنانی برگ ــی س ــان ط آذربایج
دوره کنونــی کنفرانــس ملــی و اولیــن کنفرانس 
بیــن المللــی محاســبات توزیــع و پــردازش داده 
هــای بــزرگ را فرصــت مغتنمــی برای گســترش 
تبــادالت فکــری و ایــده هــای نــو در زمینــه 
ــت:  ــد و گف ــوق نامی ــس ف ــات کنفران موضوع
پــس از برگــزاری و اجــرای ۶ دوره موفــق ایــن 
کنفرانــس در ســال های گذشــته، امیدواریــم 
پــس از ایــن شــاهد برگــزاری کنفرانــس مذکور 
ــی  ــن الملل ــورت بی ــه ص ــوری و ب ــکل حض بش

ــیم. باش
ــاوری  ــی و فن ــت پژوهش ــان از معاون وی در پای
دانشــگاه، رئیــس دانشــکده فنــاوری اطالعــات و 
مهندســی کامپیوتــر، و دبیــران اجرایــی و علمــی 
دکتــر  و  روحــی  دکتــر  آقایــان  کنفرانــس، 
بویــر وســایر دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن 

ــود . ــکر نم ــر و تش ــس تقدی کنفران
داده  پــردازش  هــای  حــوزه  اســت  گفتنــی 
ــل  ــع  شــده ، تحلی ــش توزی ــزرگ ، رایان هــای ب
شــبکه های اجتماعــی، بینایــی ماشــین توزیــع 
شــده، واینترنــت اشــیا ازموضوعــات مهــم ایــن 

ــد. ــروزه میباش ــس یک کنفران
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وبینارموسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )ISC( با هیات رئیسه            
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

ــی،  ــی، آموزش ــات علم ــم تعام ــش حج ــریع و افزای ــدف تس ــا ه ب
ــی  ــز علمی-پژوهش ــگاه ها و مراک ــا دانش ــاوری ISC ب ــی و فن پژوهش

ــد:  ــام ش انج
ــاوری  ــم و فن ــش عل ــوم و پای ــتنادی عل ــه اس وبینارموسس
ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــه دانش ــات رئیس ــا هی )ISC( ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی و همــکاری هــای علمــی بیــن المللــی موسســه اســتنادی 
علــوم و پایــش علــم و فنــاوری )ISC(، مرکــز منطقــه ای اطالع رســانی علــوم و 
فنــاوری )RICeST( و پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم )ISC(  بــا توجــه بــه مســئله 
ــن  ــکان برگــزاری جلســات حضــوری و همچنی ــا و عــدم ام ــروس کرون ــی وی پاندم
بــرای تســریع و افزایــش حجــم تعامــالت علمــی، آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری بــا 
ــز  ــل و نی ــط بین المل ــور و محی ــطح کش ــی در س ــز علمی-پژوهش ــگاه ها و مراک دانش
ــه  ــا هیئت رئیس ــس ب ــو کنفران ــب ویدئ ــاتی را در قال ــا، جلس ــی در هزینه ه صرفه جوی
ــی  ــزار م ــالمی برگ ــورهای اس ــی ایــران و کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش

نمایــد.  
الزم بــه ذکــر اســت موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری )ISC( از ادغــام 

ایــن دو ســازمان تشــکیل شــده اســت.

ایــن جلســه بــا حضــور ریاســت مرکــز منطقــه ای و ISC دکتــر محمدجــواد دهقانــی، 
ــر  ــس ورع، دکت ــر نرج ــم دکت ــرکار خان ــت س ــاوری رایسس ــش و فن ــاون پژوه مع
حقیقــت معــاون پژوهــش و فنــاوری ISC، مدیــر گــروه رتبــه بنــدی ISC دکتــر 
ــر اداره روابــط عمومــی و همــکاري هــای علمــی بیــن المللــی دکتــر  صراطــی، مدی
ــگاه  ــوی دانش ــه ای و ISC و از س ــز منطق ــی مرک ــی فومن ــی قدیم ــا فالحت محمدرض
شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز ریاســت ایــن دانشــگاه دکتــر حســن ولــی زاده، معــاون 
پژوهــش و فنــاوری دکتــر علــی عجمــی، معــاون دانشــجویی دکتــر بهلــول قربانیــان، 
ــاون اداری و  ــور و مع ــور ایمانپ ــی دکترمنص ــالت تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش مع
ــد. ــزار ش ــخ  ۲۶ اردیبهشــت ۱۴۰۱ برگ ــالح در تاری ــر محســن ف ــگاه دکت ــی دانش مال

در ابتــدای جلســه دکتــر دهقانــی پــس از بیــان خوش آمدگوئــی و تشــکر از حضــور 
ــا  ــی آنه ــات علم ــتنادی و خدم ــگاه اس ــه ای و پای ــز منطق ــی مرک ــه معرف ــان ب مهمان

ــرای جامعــه علمــی کشــور و منطقــه پرداخــت. ب

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در خصــوص فعالیــت 
ــریات  ــی در نش ــی پژوهش ــاالت علم ــرانه مق ــت: س ــگاه گف ــن دانش ــی ای ــای علم ه
ــگاه  ــاس پای ــی و براس ــت علم ــر هیئ ــه ازای ه ــگاه ۱/۱ ب ــن دانش ــور ای ــل کش داخ
Scopus ســرانه ۱.75 مــی باشــد. در کل ســرانه مقالــه بــه ازای هــر عضــو هیــأت علمــی 

۲.85 مــی باشــد همچنیــن، در حــوزه تعامــالت بیــن المللــی ایــن دانشــگاه 8  طــرح 
ــه دارد. ــا، اســترالیا، فرانســه و ترکی ــن، ایتالی ــا کشــورهای ژاپ پژوهشــی ب

وی افــزود:  در رتبــه بنــدی هــای بیــن المللــی ایــن دانشــگاه در رتبــه بنــدی جهانــی 
تایمــز رتبــه ۶۰۱-8۰۰ و در رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای  جــوان پایــگاه تایمــز دارای 
ــازه  ــدی ISC در ب ــه بن ــا و در رتب ــه 3۰۰-۲5۱، ســایماگو 5۱ کشــوری و ۶59 دنی رتب

ــرار دارد. ۴۶-3۱ ق

ــرا  ــه اخی ــی ک ــای مهم ــامانه ه ــی از س ــت: یک ــار داش ــی اظه ــر دهقان ــه دکت در ادام
توســط ISC طراحــی و راه انــدازی شــده کــه توســط وزیــر عتــف افتتــاح شــده اســت 
ــان” اســت. ایــن ســامانه یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد جهــت ایجــاد نظــام  ســامانه “ن
ــع  ــه، صنای ــای جامع ــن نیازه ــتقیم بی ــاط مس ــاد ارتب ــر ایج ــی ب ــوآوری مبتن ــی ن مل
ــارک  ــالق، پ ــان و خ ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــگران، ش ــی و پژوهش ــی دولت خصوص

ــود. ــد ب ــاوری و مراکــز رشــد خواه ــم و فن ــای عل ه
از اهــداف اصلــی اجــرای ایــن طــرح عــالوه بــر کاربــردی کــردن تحقیقــات مراکــز 
علمــی برانگیختــن احســاس مشــارکت تمــام آحــاد کشــور و ایجــاد طوفــان فکــری 

ملــی در ســاختن ایرانــی آبــاد و توســعه یافتــه اســت.
ــوآوری  ــاوری و ن ــش فن ــره پژوه ــز زنجی ــی متمرک ــک اطالعات ــن بان ــاد ای ــا ایج ب
ــای  ــی از فعالیت ه ــش مهم ــردن بخ ــوری ک ــاز مح ــد و نی ــا هدفمن ــده و ب ــل ش تکمی
ــرار  ــه علمــی ق ــع نیازهــا کشــور در مســیر توســعه همــه جانب پژوهشــی در جهــت رف
خواهــد گرفــت؛ در عملیاتــی کــردن ایــن طــرح از فــن آوری هــای بــه روز در حــوزه 
ــرده  ــره ب ــت به ــبکه و امنی ــگاه داده، ش ــی، پای ــوش مصنوع ــزار، ه ــرم اف ــی ن مهندس

شــده اســت.
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از ســامانه هــای مهــم دیگــری کــه توســط ISC بــه زودی 
راه انــدازی خواهــد شــد ســامانه پروفایــل دانشــگاه اســت کــه وضعیــت دانشــگاه هــا 
از جنبــه هــای مختلــف توســط آن قابــل مقایســه خواهــد بــود. در ایــن ســامانه تمــام 
ــاره هــر  فعالیــت هــای دانشــگاه هــا رصــد خواهــد شــد و اطالعــات جامعــی را درب

دانشــگاه در اختیــار قــرار خواهــد داد.
ــه بنــدی هــای جهانــی مشــکالت  در ادامــه ایــن نشســت دکتــر حقیقــت گفــت: رتب
ــه  ــد ب ــش از ح ــز بی ــدی تایم ــه بن ــال رتب ــوان مث ــه عن ــه ب ــد ک ــود را دارن ــاص خ خ
شــاخص اســتنادات پرداختــه اســت ولــی ISC بــا تــوازن در شــاخص هــا امتیــازات را 

ــع کــرده اســت. توزی
وی افــزود: دانشــگاه هــای کشــور مــی تواننــد در رتبــه بنــدی D8 کــه توســط ISC و 
بــرای ســازمان D8 راه انــدازی شــده اســت در صــورت داشــتن امتیــاز الزم حضــور 

داشــته باشــند.

در ادامــه مدیــر گــروه رتبــه بنــدی ISC دربــاره فــرم هــای پرسشــنامه رتبــه بنــدی کــه 
بــرای دانشــگاه هــا ارســال شــده اســت نکاتــی را توضیــح داد تــا دانشــگاه بــا رعایــت 

آنهــا امتیــازی را در رتبــه بنــدی از دســت ندهــد.
دکتــر ورع در خصــوص همــکاری هــای علمــی مشــترک گفــت: زمینــه هــای 
همــکاری علمــی مختلفــی بیــن دو مجموعــه همچــون چــاپ و انتشــار کتــاب 
ــی و  ــای پژوهش ــرح ه ــکاری در ط ــش و کارگاه، هم ــزاری همای ــالت، برگ و مج
همچنیــن همــکاری بــا مرکــز رشــد ایــن دانشــگاه وجــود دارد کــه ایــن ســازمان در 

ــد. ــی کن ــی م ــالم آمادگ ــوارد اع ــن م ــام ای تم
در ادامــه نیــز جلســه پرســش و پاســخ بیــن حاضریــن برگــزار و مقــرر شــد تــا تفاهــم 

نامــه همــکاری هــای علمــی پژوهشــی بیــن دو مجموعــه بــه امضــا برســد.

88



نشریه خبری
 3030

رویدادرویداد   
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

www.azaruniv.ac.ir  www.azaruniv.ac.ir شماره 30شماره 30                                      خرداد ماه 1401

پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

بمیزبانــی گــروه ریاضــی دانشــکده علــوم 
ــد:  ــزار ش ــه برگ پای

ــن  ــی پنجمی ــور، دبیرعلم ــهرام رضاپ دکترش
ســمینار آنالیــز غیرخطــی و بهینــه ســازی، در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی، ب ــط عموم ــا رواب ــه ب مصاحب
رونــد برگــزاری ســمینار فــوق، اظهارداشــت: 
همانگونــه کــه مســتحضرید قراربــود پنجمیــن 
ســمینار آنالیــز غیرخطــی و بهینــه ســازی 
در  حضــوری  بصــورت   ۱399 تیرمــاه  در 
ــزار  ــان برگ ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
شــود. امــا بــه دلیــل پاندمــی کرونــا بــه تاخیــر 
ــران در  ــد انجمــن ریاضــی ای ــا تاکی ــاد و ب افت
ــمینار  ــن س ــد ای ــرر گردی ــتان ۱۴۰۰ مق زمس
ــاه ۱۴۰۱  ــت م ــن در اردیبهش ــورت آنالی بص
برگــزار شــود کــه بــا توفیــق الهــی بــا برنامــه 

ــد. ــزار ش ــبی برگ ــم و مناس ــی منظ زمان
وی در خصــوص مقــاالت رســیده بــه ســمینار 
گفــت: درارتبــاط بــا مقــاالت رســیده بــه 
ــه  ــی و بهین ــز غیرخط ــمینار آنالی ــن س پنجمی
ســازی بایــد عــرض کنــم بیــش از صــد مقالــه 
تخصصــی در گرایــش هــای مختلــف آنالیــز 
ــن  ــه از ای ــود ک ــازی ب ــه س ــی و بهین غیرخط
ــی  ــه  علم ــه کمیت ــه ب ــدود 8۰ مقال ــداد ح تع
ارائــه شــد و بقیــه مقــاالت بخاطــر قــرار 
ــر مرتبــط  ــا غی نداشــتن در قالــب ســمینار و ی
بــودن بــا محورهــای آن، در اولویــت بررســی 
کمیتــه علمــی قــرار نگرفــت. از بیــن مقــاالت 
ارائــه شــده بــه کمیتــه علمــی، حــدود 5۰ 
مقالــه را بــه صــورت ســخنرانی پذیــرش داده 
شــد کــه در دو روز پنجشــنبه و جمعــه تمامــی 

مقــاالت پذیــرش داده شــده در برنامــه زمانــی 
ــه  ــی ارائ ــوق العــاده خوب ــا کیفیــت ف منظــم ب

شــدند.
قــوت  نقــاط  از  افــزود:  رضاپــور  دکتــر   
ــه  ــی و بهین ــز غیرخط ــمینار آنالی ــن س پنجمی
سرشــناس  ریاضیدانــان  حضــور  ســازی 
ــطح  ــر س ــا ب ــه واقع ــود ک ــور ب ــد کش از چن
علمــی فــوق العــاده ای بــر ســمینار بخشــیدند. 
ــزان  ــی عزی ــم از تمام ــی بین ــود الزم م ــر خ ب
کمیتــه علمــی و داوران محتــرم کــه بــا داوری 
وزیــن خویــش بــر غنــای علمــی ســمینار 
ــن  ــم، همچنی ــکر نمای ــر و تش ــد تقدی افزودن
از تمامــی پژوهشــگران گرامــی کــه آخریــن 
ارائــه  یافتــه هــای خویــش را در ســمینار 
کردنــد کمــال سپاســگزاری را داشــته باشــم.
کاربــردی  درخصــوص  درپایــان  وی 
بــودن تعــدادی از مقــاالت ارائــه شــده در 
مقــاالت  از  بعضــی  کــرد:  ســمیناراظهار 
ارائــه شــده بخصــوص ســخنرانی تعــدادی از 
ــرح  ــور را مط ــه کش ــایل مبتالب ــن مس مدعوی
ــاط  ــن هــم یکــی دیگــر از نق ــد کــه ای کردن
ــمینار  ــن س ــزاری ای ــمیناربود و برگ ــوت س ق
گســترش  بــرای  موثــر  گامــی  ارزشــمند 
ــت  ــگاه و صنع ــن دانش ــش بی ــش و پژوه دان
ــم از  ــی دان ــود م ــه خ ــان وظیف ــد.  در پای ش
تمامــی مســئولینی کــه در برگــزاری ســمینار 
ــر و تشــکر  ــد تقدی ــا کردن ــری ایف نقــش موث

ــم. ــته باش ــژه داش وی

ــمینار  ــی س ــر اجرای ــود، دبی ــر پورمحم دکت
ــه ســازی نیــز در  ــز غیرخطــی و بهین آنالی
مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت:  
گــروه ریاضــی ایــن دانشــگاه بــا همــکاری و 
هماهنگــی انجمــن ریاضــی، پنجمیــن ســمینار 
ــزار  ــازی را برگ ــه س ــی و بهین ــز غیرخط آنالی

نمــود کــه الزم مــی دانــم از تــالش و همــت 
ــص  ــا و مخل ــئوالن کوش ــۀ مس ــتودنی  هم س
ــکاران  ــم از هم ــمینار، اع ــن س ــزاری ای برگ
ــده  ــی آذربایجــان، نماین دانشــگاه شــهید مدن
کمیتــۀ  اعضــای  ایــران،  ریاضــی  انجمــن 
ــه  ــکاران کمیت ــاالت، هم ــی، داوران مق علم
ــی  ــوم ریاض ــروه عل ــجویان گ ــی، دانش اجرای
ــی  ــن ایران ــمینار انجم ــی س ــای حام و نهاده
تحقیــق در عملیــات، انجمــن ایرانــی تحلیــل 
کل  اداره  مدیریــت   و  هــا  داده  پوششــی 
راهــداری و حمــل ونقــل اســتان آذربایجــان 
ــان و  ــه آن ــم، ب ــکر کن ــر و تش ــرقی ، تقدی ش
ــده  ــای ارزن ــا پژوهــش ه ــی کــه ب ــه عزیزان ب
خــود، ایــن همایــش را ارج و اعتبــار بخشــیده 

ــم. ــوت میگوی ــزاد و خداق ــت مری ــد، دس ان

آنالیــز  ســمینار  پنجمیــن 
ــازی  ــه س ــی و بهین غیرخط
ــی  ــهید مدن ــگاه ش در دانش

آذربایجــان
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اجرای طرح بین المللی مشترک بین دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و 
دانشگاه Nanjing Agricultural University کشور چین 

همکاری دو دانشگاه از کشورهای ایران و چین ، در 
اجرای یک طرح بین المللی؛

اجرای یک طرح بین المللی مشترک بین دو 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه 

Nanjing Agricultural University کشور چین

ــی  ــاد مل ــدوق )INSF( و بنی ــکاری صن ــتین هم  در نخس
مشــترک  طــرح   ۲7   )NSFC( چیــن  طبیعــی  علــوم 

پژوهشــی مــورد حمایــت قــرار گرفــت.
از  بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق حمایــت 
نخســتین   )INSF( کشــور  فنــاوران  و  پژوهشــگران 
ــاه  ــت م ــترک INSF و NSFC در اردیبهش ــوان مش فراخ
امســال در ســه حــوزه ریاضیــات، علــوم زیســتی و علــوم 
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــوان ک ــن فراخ ــد. درای ــالم ش ــواد اع م
گســترده جامعــه پژوهشــی دو کشــور مواجــه شــد، بالــغ 
بــر ۲۶۲ پیشــنهادیه طــرح پژوهشــی بــه صنــدوق ارســال 

شــد.
بنــا بــر ایــن گــزارش ۲۱7 پیشــنهاد بــه صــورت مشــترک 
از ســوی ایــران و چنیــن داوری شــدند. فراینــد ارزیابــی 
همــکاری  بــا  ایــران  در  پیشــنهادیه ها  ایــن  علمــی 
ــک از  ــه در هیچی ــی ک ــی ایران ــأت علم ــو هی 379 عض
طرح هــای پیشــنهادی مشــارکت نداشــته اند صــورت 
ــا  ــوان ب ــای فراخ ــن طرح ه ــت، برتری ــت و در نهای گرف
جمــع بنــدی نظــرات داوری صنــدوق و NSFC برگزیــده 

ــوان  ــا عن ــی ب ــن الملل ــن راســتا، طــرح بی شــدند. در ای

 Spatio - درخــت زندگــی ناحیــه ای و مکانیســم تنــوع زیســتی«
ــه هــای گیاهخــوار« temporal  در کن

-The regional tree of life and mechanism of spatial«
»temple biodiversity in phytophagous mites

مشــترک بیــن دو دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه 
نخســتین  قالــب  در  چیــن   Nanjing Agricultural University

فراخــوان مشــترک صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران 
کشــور)INSF( و بنیــاد ملــی علــوم طبیعــی چیــن )NSFC( توســط 
ــروه  ــی گ ــات علم ــو هی ــی ، عض ــف اله ــا لط ــر پریس ــم دکت خان
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  کشــاورزی  دانشــکده  گیاهپزشــکی 

ــد. ــرا میباش ــال اج ــان در ح آذربایج
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                    بزرگداشت هفته معلم 1401

مراسـم نکوداشـت مقام شـامخ معلـم و تجلیل از 
اسـاتید نمونه دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان 

 همزمــان بــا هفتــه معلــم، مراســم گرامیداشــت 
ــهید  ــگاه ش ــه دانش ــاتید نمون ــل از اس و تجلی
مدنــی آذربایجــان بــا حضــور اســاتید پرتــاش 

ایــن دانشــگاه برگــزار شــد. 
ــتاد  ــره اس ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــم، ضم ــن مراس در ای
ــوان  ــات علمــی بعن شــهید مرتضــی مطهــری،  از 7 عضــو هی
ــر (،  ــرح زی ــف ) بش ــای مختل ــکده ه ــه از دانش ــاتید نمون اس
ــن  ــاتید ای ــری از اس ــع کثی ــه و جم ــات رئیس ــور هی ــا حض ب

ــد. ــل ش ــگاه، تجلی دانش
الــف( دانشــکده فنــی و مهندســی : آقــای دکتــر 
محمــد رضــا بنایــی از گــروه آموزشــی بــرق - قــدرت

ــل  ــر ابوالفض ــای دکت ــات :  آق ــکده ادبی ب(   دانشــ
ــی ــان انگلیس ــی زب ــروه آموزش ــی  از گ رمضان

ج(   دانشــکده علــوم پایــه :  آقــای دکتــر آرش 
ــد ــت جام ــک - حال ــی فیزی ــروه آموزش ــا از گ فیروزنی

ــم  ــی :  خان ــی و روانشناس ــوم تربیت ــکده عل د(    دانش
ــی  ــروه آموزش ــی راد  از گ ــادات  قریش دکترفخرالس

ــی روانشناس

ه(    دانشـــکده کشــاورزی :  آقــای دکتــر وحیــد  فــالح زاده 
ممقانــی از گــروه آموزشــی گیاهپزشــکی

ــر :   ــی کامپیوت ــات و مهندس ــاوری اطالع ــکده فن و(    دانشـ
آقــای دکتــر محمــد خــودی زاده نهــاری از گــروه آموزشــی 

ــاوری اطالعــات فن

ــی از  ــمیه خادم ــر س ــم دکت ــات :  خان ــکده الهی ز(   دانشـــ
ــان ــان و عرف ــی ادی ــروه آموزش گ

  

   

مراسم نکوداشت مقام شامخ معلم و تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
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گفتگو با پریسا السادات موسویان دانشجوی دکتری تخصصی رشته شیمی فیزیک 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، نخبه و پژوهشگر برتر و دکتر جابر جهان بین 

موســویان  الســادات  پریســا  بــا  گفتگــو 
ــیمی  ــته ش ــی رش ــری تخصص ــجوی دکت دانش
فیزیــک دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 
ــان  ــر جه ــر جاب ــر و دکت ــگر برت ــه و پژوهش نخب

ــن بی
ــا  ــگاه ب ــی دانش ــط عموم ــژه رواب ــوی وی گفتگ
ــه  ــا 27مقال ــری ب ــن دکت ــجوی افتخارآفری دانش

ISI ــی ــی پژوهش علم

ــری  پریســا الســادات موســویان دانشــجوی دکت
تخصصــی رشــته شــیمی فیزیــک دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان درســال  ۹۶بــه عنــوان 
پژوهشــگر برتــر در مقطــع کارشناســی ارشــد و 
ــه  ــجوی نمون ــوان دانش ــه عن ــال ب ــن س درهمی

ــد. ــاب ش ــال انتخ س
ــط  ــا رواب ــو ب ــه، در گفتگ ــجوی نخب ــن دانش ای
ــه  ــب رتب ــه کس ــاره ب ــا اش ــگاه، ب ــی دانش عموم
اظهــار  پژوهشــی،  علمــی  مختلــف  هــای 
ــیه  ــب بورس ــی اینجان ــف اله ــه لط ــت:  ب داش
بنیــاد ملــی نخبــگان در ۴ســال متوالــی ســالهای 
ــتعداد  ــده اس ــر گزی ۱۳۹۷،۱۳۹۸،۱۴۰۰،۱۴۰۱ وب
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  درخشــان  هــای 
ــتعداد  ــر اس ــو دفت ــال ۹۷، عض ــان درس آذربایج
درخشــان و بیــش از ۲۷ مقالــه علمــی پژوهشــی 
ISI را در مقطــع دکتــری و ارشــد بــه چــاپ 

رســانده ام.
از  یکــی  در   ۹۸ ســال  در  بنــده  افــزود:  وی 
مهمتریــن طرحهــای دانــش بنیــان تحــت قالــب 
ــپس  ــدم س ــده ش ــن برگزی ــدی روش ــرح احم ط
ــمولین  ــر و مش ــتعداد برت ــزو اس ــال ۹۹ ج در س
ــوالد  ــی پ ــجویی عل ــی دانش ــزرگ علم ــزه ب جای
و در ســالهای ۹۷-۹۸-۹۹-۱۴۰۰- ۱۴۰۱بــه عنــوان 
دانشــگاه  در  پژوهشــی  و  آموزشــی  دســتیار 

ــتم. ــه کارهس ــغول ب ــی مش ــهید مدن ش
در  اخیــرا  موســویان  اســت  ذکــر  شــایان 
جشــنواره و جایــزه بــزرگ علمــی حضــرت 
ــه در  ــر و نخب ــوان برت ــوان ج ــه عن ــر ب ــی اکب عل
ســطح اســتان آذربایجــان شــرقی انتخــاب شــده 

ــت. اس
وی مشــوق اصلــي خــود در طــی مســیر موفــق 
ــوان  ــود عن ــن خ ــات را والدی ــی و تحصی زندگ
ــده درســال  ــوی بن نمــوده و گفــت: متاســفانه اب

٨٤ بــه علــت بیمــاری فــوت نمــود و همیشــه آن 
ــه  ــده درمرتب ــت بن ــدن موفقی مرحــوم آرزوي دی
هــای باالتــر علمــي را داشــت و مــادرم در 
ــرده و هــم  ــدري ک ــن هــم پ ــراي م ــدر ب ــود پ نب
ــا  ــه علــت کرون ــا متاســفانه وی را ب ــادري ، ام م
ــن  ــت دادم وای ــأل ١٤٠٠ از دس ــهریور س در ش
ــدر و مــادرم همیشــه پشــت  ــم دعــاي پ را میدان
ــاه مــن اســت و همــه ایــن موفقیتهایــی کــه  و پن
بدســت اوردم صــد در صــد حاصــل دعــاي 
ــه  ــن مصاحب ــه ای ــاني ک ــه کس ــت واز هم آنهاس
مــن را میخواننــد عاجزانــه یــک خواهــش دارم، 
ــی  ــي(  یعن ــای زمین ــته ه ــه: قدر)فرش وآن اینک

ــد. ــان را بدانی ــدر و مادرت پ
وی افزود:

جــا دارد از اســتادان گرانقــدرم آقــای دکتــر 
نهایــت  اســرافیلي  دکتــر  آقــای  و  جهانبیــن 
ــن اســتادان  ــه ای تشــکر را داشــته باشــم چــرا ک
نــه تنهــا الگــوي بنــده در عرصــه علمــي هســتند، 
ــد  ــی در زن بلکــه همیشــه پشــتیبان فعــال و خوب
گیــم بودنــد و مــن  تــا آخرعمــر قــدردان اســاتید 

ــود. ــم ب ــدم خواه ارجمن

ــن،  ــان بی ــر جه ــا دکت ــی ب ــه کوتاه در مصاحب
اســتاد شــاغل در آزمایشــگاه شــبیه ســازی 
دانشــگاه، نظــرات آقــای دکتــر جهــان بیــن 
ــم  ــرکار خان ــجو، س ــه دانش ــوص نخب در خص

موســویان را جویــا شــدیم.
دکتــر جهانبیــن از اســاتید گــروه شــیمی و از 
ــازی  ــبیه س ــرفته ش ــگاه پیش ــئولین آزمایش مس
ــان،  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــی دانش مولکول
ــری  ــه دکت ــجوی نخب ــن دانش ــتاد ای ــوان اس بعن
در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه، 
ــجوهای  ــی از دانش ــویان یک ــم موس ــت: خان گف
و  اخــاق  بــا  و  بســیارمودب  خودســاخته، 
ــتاده  ــود ایس ــای خ ــه روی پ ــت ک ــه ای اس نخب
و علــی رغــم وجــود  مشــکات فــراوان در 
زندگــی، همــه مرزهــای موفقیــت  را درعرصــه 
هــای گوناگــون زندگــی درنوردیــده اســت . 
ــه  ــان ب ــتعدادهای درخش ــهمیه اس ــان از س ایش

ــواًل از  ــا معم ــت. م ــده اس ــی ش ــا معرف ــز م مرک
دانشــجویان فعــال در ایــن ســطح از دانــش، بــه 
ــم،  ــتفاده میکنی ــی اس ــتیاران آموزش ــوان دس عن
ــی  ــتیار آموزش ــوان دس ــه عن ــز ب ــان نی ــذا ایش ل
اینجانــب بــرای مــا و دانشــجویان در بخــش 
ــی  آزمایشــگاه تخصصــی شــبیه ســازی مولکول
و شــایانی محســوب  بســیار خــوب  کمــک 

ــود. میش
جهان بیــن افــزود: ایــن دانشــجوی عزیزهمواره 
ــهید  ــگاه ش ــرای دانش ــی ب ــای علم ــه ه در عرص
مدنــی آذربایجــان افتخارآفرینــی نمــوده اســت. 
ــان در  ــاره ایش ــت چندب ــه موفقی ــوان ب ــا میت مث
ــوالد  ــی پ ــی عل ــی پژوهش ــزه علم ــب جای کس
ــی  ــن الملل ــاالت بی ــور مق ــود. همینط ــاره نم اش
بــا ایمپکــت فاکتــور هــای بــاالی ایشــان زبانــزد 

اســت.
دکتــر جهــان بیــن در پایــان ایــن مصاحبــه، 
در  اینچنینــی  نخبــه  جوانــان  جــذب  بــر 
دانشــگاه های مختلــف و جلوگیــری از فــرار 
دکتــر  از  وی  نمــود.  فــراوان  تاکیــد  مغزهــا 
کــه  مراغــه  دانشــگاه  اســاتید  از  اســرافیلی 
مشــترکا بــا وی مســئولیت اســتاد راهنمایــی 
ــر  ــد تقدی ــده دارن ــه را بعه ــجوی نخب ــن دانش ای

و تشــکر کــرد.
وی در خصــوص حــوزه هــای مطالعاتــی و 
ــار  ــویان اظه ــادات موس ــا الس ــی پریس پژوهش
ــو  ــک، نان ــیمی فیزی ــته ش ــت: وی در رش داش
شــیمی فیزیــک محاســباتی، همچنیــن در مــورد 
پیــل هــای ســوختی نیزتحقیقــات بزرگــی انجــام 
ــردن  ــن ب ــذب و از بی ــه ج ــد. در زمین ــی ده م
آالینــده هــای مختلــف، و گازهــا و آالینــده 
ــش  ــال پژوه ــز در ح ــن نی ــفر زمی ــای اتمس ه
هــای  تکنولــوژی  ردیــف  در  کــه  میباشــد 

پیشــرفته محســوب میشــود.
ــگاه  ــه دانش ــع ب ــه صنای ــرد: چنانچ ــد ک وی تاکی
اعتمــاد داشــته باشــند مــی توانیــم در ســایه 
ــمند  ــوان و دانش ــل ج ــن نس ــت ای ــاش و هم ت
علمــی  بــزرگ  و  شــگرف  بســیار  کارهــای 
ــم و  ــه عل ــه جانب ــای هم ــرای ارتق ــردی ب کارب

ــانیم. ــر برس ــه ثم ــور را ب ــاوری کش فن
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ارتقای رتبه علمی 4 عضو هیات علمی دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان

نمونه  دانشجوی  جشنواره  دوره  نهمین  و  بیست  در 
نمونه  به عنوان دانشجوی  کشوری، خانم معصومه کریمی 

کشوری انتخاب شد.
اولین مصوبات جلسه هیات ممیزه دانشگاه در سال 1401 اعالم شد:

ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی 4 عض ــه علم ــای رتب ارتق

ــان ــی آذربایج ــهید مدن ش
دکــر منصــور ایامنپــور معــاون آموزشــی وتحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه 

شــهید مدنــی آذربایجــان در مصاحبــه کوتاهــی بــه ارتقــای رتبــه علمــی 

4 همــکار عضــو هیــات علمــی ایــن دانشــگاه بــا اولیــن مصوبــات جلســه 

هیــات ممیــزه دانشــگاه در ســال 1401 اشــاره منــوده و اظهــار داشــت: 

ــای  ــا تقاض ــالجاری ، ب ــگاه در س ــزه دانش ــات ممی ــه هی ــن جلس در اولی

ارتقــاء رتبــه علمــی آقــای دکــر رامیــن حبیبــی کلیــرب عضــو هیــات علمــی 

گــروه آموزشــی علــوم تربیتــی،  از مرتبــه دانشــیاری بــه اســتادی موافقت 

بــه عمــل آمــد.

ــالح  ــر محســن ف ــای دک ــی  آق ــه علم ــاء رتب ــا تقاضــای ارتق ــن ب همچنی

عضــو هیــات علمــی گــروه آموزشــی مهندســی مکانیــک، خانــم دکــر لیــال 

ــش  ــات و دان ــم اطالع ــی عل ــروه آموزش ــی گ ــات علم ــو هی ــی عض خلیل

شناســی، و رسکارخانــم دکــر ســمیرا آقبالغــی عضــو هیــات علمــی گــروه 

آموزشــی مهندســی شــیمی  از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری موافقــت 

بــه عمــل آمــد.

در بیســت و نهمیــن دوره جشــنواره دانشــجوی نمونــه 
کشــوری، خانــم معصومــه کریمــی بــه عنــوان دانشــجوی 

ــه کشــوری انتخــاب شــد. نمون
اعــالم  و  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کریمــی  معصومــه  خانــم  دانشــجویی،  معاونــت 
ــرق – قــدرت داتشــگاه  دانشــجوی رشــته مهندســی ب
شــهید مدنــی آذربایجــان در مقطــع دکتــری از ســوی 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه عنــوان یکــی 
جشــنواره  دوره  نهمیــن  و  بیســت  برگزیــدگان  از 

ــی شــد. ــال ۱۴۰۰ معرف ــجوی نمونــه س دانش
گفتنی اســت وی عضــو انجمن انرژی ایران و ســردبیر 
فصلنامــه ایــن انجمــن اســت کــه بــا کســب امتیــازات 
الزم توانســت عنــوان دانشــجوی نمونه کشــوری را در  
ــال ۱۴۰۰  ــه س ــنواره نمون ــن دوره جش ــت و نهمی بیس
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بخــود اختصــاص 

دهــد.
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آذربایجان  مدنی  شـهید  دانشـگاه  رئیس 
از حوزه روابـط عمومـی تجلیل کرد

بمناسبت هفته نکوداشت ارتباطات و روابط عمومی:
رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از حوزه روابط عمومی تجلیل کرد.

 همزمــان بــا هفتــه روابــط عمومــی و ارتباطــات، دکتــر ولــی زاده، رئیس دانشــگاه شــهید 
ــت  ــر مدیری ــور در دفت ــا حض ــرداد ۱۴۰۱ ب ــنبه اول خ ــان در روز یکش ــی آذربایج مدن
ــان ایــن حــوزه  ــر و کارکن ــن دانشــگاه از زحمــات و تالشــهای مدی ــط عمومــی ای رواب

تجلیــل وقدردانــی نمــود.
دکتــر ولــی زاده در ســخنان کوتاهــی، روابــط عمومــی را از حــوزه هــای بســیار مهــم، 
ــا مدیریــت و عملکــرد شایســته خــود  اثربخــش و حســاس دانشــگاه ذکــر نمــود کــه ب

ــرای دانشــگاه اســت. منشــا ثمــرات ارزشــمند و فــراوان ب
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تجلیل مسئول نهاد رهبری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، از روابط عمومی دانشگاه 

در آستانه روز روابط عمومی و ارتباطات انجام گرفت: 
ــگاه  ــری در دانش ــاد رهب ــئول نه ــل مس تجلی
شــهید مدنــی آذربایجــان، از روابــط عمومــی 

ــگاه  دانش
و  روابــط عمومــی  روز  اردیبهشــت،   ۲7 آســتانه  در   
ارتباطــات، حجــت االســالم و المســلمین رنجبــر مســئول 
ــا  ــی آذربایجــان ب ــری در دانشــگاه شــهید مدن نهــاد رهب
زاده  والمســلمین حســن  االســالم  همراهــی  حجــت 
ــنبه ۲5  ــگاه، در روز یکش ــری در دانش ــاد رهب ــاون نه مع
ــط  ــت رواب ــا حضــور در محــل کار مدیری اردیبهشــت ب
ــن  ــدرکاران ای ــت ان ــات دس ــگاه ازخدم ــی دانش عموم

ــود. ــل نم ــش تجلی بخ

رنجبــر در ایــن دیدار تکریــم از روابــط عمومی را 

تکریــم از افســران خــط مقــدم جنــگ نــرم نامید و 
از تالشــهای ایــن مدیریــت در تبییــن امــور مربوط 
بــه فرهنــگ و  ارتقــای همــه جانبــه دانشــگاه، 
قدردانــی نمــود. در پایــان ایــن دیــدار آقایــان  
ــوح  ــاه، ل ــا یادداشــتی کوت ــر و حســن زاده ب رنجب

ــد. ــی را امضــاء نمودن ــط عموم ــود روز رواب یادب
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سه شنبه 20 اردیبهشت : برگزاری انتخابات هیات ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

گزارش تصویری روابط عمومی دانشگاه
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برگزاری نشست انجمن علمی فلسفه دین ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آذربایجـان  مدنـی  شـهید  دانشـگاه  بمیزبانـی 
. شـد ر ا گز بر

فلسـفه  علمی  انجمن  نشسـت  برگـزاری 
دیـن ایـران در دانشـگاه شـهید مدنی 

ن یجا با ر ذ آ

اولیـن نشسـت از سلسله نشسـت های انجمـن علمـی 
خـرداد   ۴ چهارشـنبه  روز  در  ایـران  دیـن  فلسـفه 
۱۴۰۱ بمیزبانی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان و 

به صـورت مجـازی برگـزار شـد.

دکتـر حسـینی، معـاون دانشـکده الهیـات و معارف 
اسـالمی و دبیـر نشسـت مذکـور بـا اعالم ایـن خبر 
اسـاتید،  پرشـور  اسـتقبال  بـا  نشسـت  ایـن  افـزود: 
دانشـجویان و عالقمنـدان، در قالـب دو جلسـه بـا 
از  سـعیدی مهر  محمـد  دکتـر  آقـای  سـخنرانیهای 

پیرامـون دیـن  بـا بحثـی  دانشـگاه تربیـت مـدرس 
و اخـالق رویکـرد معرفت شـناختی بـه نظریـۀ امـر 
همینطـور  شـرعی،  قبـح  و  حسـن  نظریـۀ  و  الهـی 
دانشـگاه  از  ایمان پـور  منصـور  دکتـر  سـخنرانی 
شـهید مدنـی آذربایجـان بـا بحثـی تحـت عنـوان » 
اینهمانـی شـخصی در دنیـا و آخرت بـا تکیه بر نظر 
بـا سـخنرانی  مالصـدرا« در جلسـه اول، همچنیـن 
خانـم دکتـر سـیده زهرا حسـینی از دانشـگاه شـهید 
مدنـی آذربایجان با سـخنرانی تحت عنـوان الهیات 
اسـتعاری، و سـخنرانی آقـای دکتـر رضـا اکبری از 
دانشـگاه امام صادق )علیه السـالم( با بحثی درباره » 
زندگـی پس از مـرگ« تفاوت های مبنـای نظریات 
مبتنـی بـر نفس مجـرد و نظریـۀ برانگیختگی جسـم 
در جلسـه دوم در روز چهارشـنبه ۴ خـرداد بـه کار 

خـود پایـان داد.
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درخشش مرکز مشاوره دانشگاه در سی و سومین گردهمایی روسای 
مراکز مشاوره دانشگاه ها 

ــومین  ــی و س ــگاه در س ــاوره دانش ــز مش ــش مرک درخش

ــگاه ها  ــاوره دانش ــز مش ــای مراک ــی روس گردهامی

ــان،  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
در ســی و ســومین گردهمایــی روســای 
ــق  ــگاه ها، موف ــاوره دانش ــز مش مراک
ــاوره  ــز مش ــوان »مرک ــب عن ــه کس ب

ــد . ــال کشوری«ش فع

ــان، در ســی و ســومین  ــی آذربایج دانشــگاه شــهید مدن

گردهامیــی روســای مراکــز مشــاوره دانشــگاه ها، موفــق 

ــوری« و  ــال کش ــاوره فع ــز مش ــوان »مرک ــب عن ــه کس ب

دریافــت لــوح و تندیــس تقدیــر از معــاون وزیــر و رییس 

ــفی  ــر یوس ــد. دک ــور ش ــجویان کش ــور دانش ــازمان ام س

ــا روابــط  ــه ب رئیــس مرکــز مشــاوره دانشــگاه در مصاحب

عمومــی بــا اعــالم ایــن خــرب افــزود: 

ســی و ســومین گردهامیــی روســای مراکــز مشــاوره 

دانشــگاه هــا بــا هــدف معرفــی و تقدیــر از مراکــز 

مشــاوره فعــال و منونــه کشــوری بــه میزبانــی دانشــگاه 

شــیراز برگــزار شــد و مرکــز مشــاوره دانشــگاه بــه عنــوان 

یکــی از مراکــز فعــال کشــوری انتخــاب و توســط معــاون 

ــر و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان وزارت مــورد  وزی

ــت. ــرار گرف ــر ق تقدی

وی در خصــوص معیارهــای انتخــاب ایــن مرکــز بعنــوان 

یکــی ازمراکــز فعــال کشــور اظهــار داشــت: حجــم و 

ســطح فعالیــت و میــزان خدمــات مرکــز، برگــزاری برنامــه 

ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــای کاری ب ــوزه ه ــف در ح ــای مختل ه

ســالمت روان و پیشــگیری از آســیب ها در ســال 1400 از 

معیارهــای ارزیابــی و انتخــاب مراکــز فعــال بــوده اســت.

ــای  ــری از نیروه ــره گی ــا به ــز ب ــن مرک ــت ای ــی اس گفتن

متخصــص در حــوزه هــای روانشناســی و مشــاوره بــا 

هــدف ارتقــای بهداشــت روانــی و پیشــگیری از آســیبهای 

ــی  ــبک زندگ ــه س ــتیابی ب ــور دس ــی مبنظ ــی اجتامع روان

ســامل، در فضایــی بســیار مناســب مشــغول خدمــات 

ــد. ــگاهیان میباش ــوم دانش ــه عم ــال ب ــانی فع رس
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مدنی  شهید  دانشگاه  گمنام  شهید  تدفین  سالگرد  دوازدهمین  گرامیداشت  مراسم 
آذربایجان و اختتامیه راهیان نور

در یادمان شهید گمنام برگزارشد: 
مراســم گرامیداشــت دوازدهمیــن ســالگرد تدفیــن 
شــهید گمنــام دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

و اختتامیــه راهیــان نــور 

مراســم بزرگداشــت دوازدهمیــن ســالگرد تدفیــن شــهید گمنــام دانشــگاه و 
اختتاحیــه راهیــان نــور، بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعی،نهادرهبــری، 
بســیج دانشــجویی، اســاتید و کارمنــدی، بــه منظــور پاسداشــت مقــام شــامخ 
شــهدا و تجدیــد میثــاق بــا آرمانهــای امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری در 
ــاتید و  ــری از اس ــع کثی ــور جم ــا حض ــت ۱۴۰۱  ب ــنبه ۲۶ اردیبهش روز دوش
دانشــجویان، حجــت االســالم ســرایی نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه عاشــورا، 
فرمانــدار آذرشــهر، و جمعــی از اســاتید کارمنــدان ، مســئوالن و فرماندهــان 

نظامــی و انتظامــی منطقــه برگــزار گردیــد.
ــه در ســپاه عاشــورا  ــی فقی ــده ول حجــت االســالم والمســلمین ســرایی، نماین
ــاع  ــال دف ــت س ــهدا، هش ــام ش ــاد و ن ــت ی ــن گرامیداش ــخنانی ضم ــی س ط
ــران دانســت و گفــت:  ــت ای ــدرت و صالب ــه عــزت، ق ــردم را مای ــدس م مق
نبایــد هرگــز آن دوران طالیــی فرامــوش شــود زیــرا ایــن عــزت و صالبــت 
فعلــی، متعلــق بــه آن دوران اســت و مــا هــر چــه داریــم از آن دوران 

ــت. ــکوهمند اس ش
ــور را باوجــود 35 ســال از جنــگ  ــان ن  وی حرکــت باشــکوه و عظیــم راهی
تحمیلــی باعــث ذلــت، خــواری و نــا امیــدی دشــمنان ایــران دانســت و اظهــار 
ــه تنهــا در ایــران،  ــام شــهدای عزیــز، ایــن مــردان بــزرگ الهــی، ن داشــت: ن

بلکــه در دنیــای اســالم زنــده اســت.
وی در ادامــه افــزود : راه و مکتبــی کــه امــام حســین علیــه الســالم پدیــد آورد 
ــی )ره( شــد و  ــام خمین ــب ام ــرن هــا باعــث تشــکیل مکت بعــد از گذشــت ق
ــور  ــا را در کش ــلیمانی ه ــب س ــام مکت ــه ن ــی ب ــالها مکتب ــت س ــد از گذش بع

ــود. ــد ب بوجــود آورد کــه  ایــن کار و لطــف خداون
ــه  ــام ایــن دانشــگاه ب نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه عاشــورا بــه مزیــن شــدن ن
ــته  ــان شکس ــق و قهرم ــردو وی را خال ــاره ک ــی اش ــت اهلل مدن ــهید آی ــام ش ن

ــد. شــدن حصــر سوســنگرد نامی
حجــت االســالم ســرایی یــادآور شــد: علــت مانــدگاری شــهدا، خــدا بــاوری 
و خــدا ناظــری آنهــا بــود. وی شــهید واالمقــام ســردار قاســم ســلیمانی را مــرد 
ــا ذکــر مجاهــدت و ایثارگــری هــای  ــی واقعــی دانســت و ب ــزرگ و عارف ب
ــزرگ  ــت ب ــک حرک ــلیمانی ی ــم س ــهادت قاس ــرد: در ش ــار ک ــان، اظه ایش
ــک  ــم اســالم  ی ــد در تمــام عال ــی توان ــت  کــه م ــی شــکل گرف ــی و مل دین
مکتــب جدیــدی را بــه وجــود آورد، وی در پایــان، بخشــی از وصیــت نامــه 

ــام  ــرارگاه ام ــور را ق ــن کش ــه ای ــرد ک ــت ک ــلیمانی را قرائ ــردار س ــهید س ش
حســین و حــرم اهــل بیــت نامیــده بــود و تاکیــد کــرد: اگــر بــا همــان تفکــری 
کــه در شــهیدانی کــه در دانشــگاه هــا و کوههــا مدفوننــد و رفتــار و حــرکات 
ــاوری را در خودمــان تقویــت کنیــم خــدا  مــا را می بیننــد، یکرنگــی و خداب

بــا ماخواهــد بــود و مطمئنــا نتیجــه خواهیــم گرفــت.

ــر، مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم  حجــت االســالم والمســلمین رنجب
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــان در س ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــری در دانش رهب
ــه  ــز در جامع ــهدای عزی ــلوک ش ــهادت و س ــار و ش ــر ایث ــد تفک ــه بای اینک
ــا و  ــه وصای ــه شــود، گفــت: پیمــودن راه شــهدا و عمــل ب دانشــگاهی نهادین
ــت  ــا معنوی ــم را ب ــد عل ــز، می توان ــت شــهیدان عزی ــر فضیل ــاک و پ ــق پ طری
ــد. وی ب  ــان ده ــا را نش ــی م ــت کل ــیر حرک ــواره مس ــوده و هم ــن نم عجی
اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری همــواره هــم بــر مــرور و 
عمــل نمــودن بــه وصایــای شــهدای عزیزمــان اســت گفــت: برگــزاری محفــل 
انــس بــا شــهدای عزیــز در جهــت عمــل بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 

ــز اســت. ــم شــهدای عزی در خصــوص تکری

وی در پایــان از تــالش دســت انــدرکاران معاونــت فرهنگــی، نهــاد رهبــری 
در دانشــگاه، بســیج دانشــجویی، کارمنــدی و اســاتید در برگــزاری ایــن 

ــر و تشــکر نمــود. ــوی تقدی ــار فرهنگــی و معن ــل پرب محف
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در  آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه  آزمایشگاههای  کارشناسان  از  تجلیل 
روز علوم آزمایشگاهی 

در سالروز تولد حکیم جرجانی، روز علوم آزمایشگاهی انجام شد: 
ــوم  ــان در روز عل ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــگاههای دانش ــان آزمایش ــل از کارشناس تجلی

ــگاهی  آزمایش
 ســالروز تولــد حکیــم احمــد گرگانــی، برابــر بــا ســه شــنبه ســی ام فروردیــن مــاه، در تقویــم شمســی از ســوی شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی بــرای تقدیــر از مقــام شــامخ ایــن حکیــم فرزانــه ایرانــی، طبیــب و پزشــک حــاذق و برجســته 
قــرون پنــج و شــش هجــری ملقــب بــه »حکیــم جرجانــی«روز علــوم آزمایشــگاهی« نــام گرفتــه اســت. وی آزمایشــگر، 

پژوهنــده، پزشــک نابغــه و تیزهوشــی اســت کــه علــم پزشــکی، تنهــا یکــی از دانشــهای او بــود.
گفتنــی اســت هــدف از ایــن نامگــذاری، تجلیــل از پیشــرفتها ، تحقیقــات نویــن و دســتاوردهای جدیــد و قدردانــی از 

تالشــهای دانشــمندان، متخصصیــن، و کارکنــان علــوم آزمایشــگاهی مــی باشــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، بــا همراهــی دکتــر مظهــر رئیــس آزمایشــگاه مرکــزی 

دانشــگاه، از آزمایشــگاههای مربــوط بــه دانشــکده هــای مختلــف بازدیــد نمــود.
دکتــر علــی عجمــی در جریــان ایــن بازدیدهــا بــا اهــدای لــوح ســپاس، از تــالش و زحمــات کارکنــان و کارشناســان 

شــاغل در ایــن حــوزه، در دانشــکده هــای علــوم پایــه، »فنــی و مهندســی« و کشــاورزی، تقدیــر و تشــکر نمــود.
گزارش تصویری:
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تجلیل از کارشناسان آزمایشگاههای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در روز علوم آزمایشگاهی 
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نتایج نهایی برگزیدگان چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت 

نتایــج نهایــی برگزیــدگان چهاردهمیــن جشــنواره بیــن المللــی حرکــت 
اعــالم شــد:

ــم  ــوان مه ــان 2 عن ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
ــالق را  ــی خ ــن علم ــام اول انجم ــر و مق ــگاه برت دانش

ــاص داد ــود اختص بخ
بــا اعــالم نتایــج نهایــی برگزیــدگان چهاردهمیــن جشــنواره بیــن المللــی 
ــن  ــم ای ــوزه مه ــان در ۲ ح ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــت دانش حرک

رویــداد حائــز رتبــه هــای برتــر شــد.

ــگاه  ــی دانش ــور اجتماع ــی و ام ــاون فرهنگ ــی، مع ــن حبیب ــر رامی  دکت
ــا  ــا روابــط عمومــی دانشــگاه ب ــه ب شــهید مدنــی آذربایجــان در مصاحب
بیــان ایــن مطلــب، هــدف از برگــزاری جشــنواره حرکــت را همانــا ارائه 
ــادل  ــور تب ــجویی بمنظ ــی دانش ــای علم ــی انجمن ه ــتاورد های علم دس
تجــارب و بررســی نقــاط قــوت و ضعــف، فرصت هــا و تهدید هــا 
ــگاههای  ــجویی دانش ــی دانش ــای علم ــت انجمن ه ــای فعالی ــرای ارتق ب
ــگاه  ــی از 8۶ دانش ــا یک ــگاه م ــت: دانش ــت و گف ــور دانس ــر کش سراس
شــرکت کننده در چهاردهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی حرکــت بــه 
ــای علمــی  ــر از انجمــن ه ــا ۱5 اث ــود کــه ب ــران ب ــی دانشــگاه ته میزبان
دانشــجویی در حــوزه هــای مختلــف در آن حضــور داشــت. دانشــگاه 
در دو حــوزه برگزیــده کشــور شــد عنــوان دانشــگاه برگزیــده کشــور 
کــه در طــول یــک ســال گذشــته اقــدام بــه حمایــت و پشــتیبانی فعالیــت 
هــای انجمــن هــای علمــی - دانشــجویی نمــوده و بــا معیارهــای وزارت 
علــوم در ردیــف چنــد دانشــگاه برگزیــده کشــوری قــرار گرفــت. در 
حــوزه بعــدی کســب مقــام اول انجمــن علمــی خــالق ایــن جشــنواره 
ــی  ــن علم ــار از انجم ــه آث ــه در ارائ ــی ک ــوآوری های ــر ن ــه خاط ــز ب نی
دانشــجویی شــیمی دانشــگاه   ) بــا دبیــری دانشــجوی دکتــرای شــیمی، 
ــن  ــوان انجمــن علمــی خــالق ای ــادری ( توانســت عن ــس به ــای یون آق

ــد. ــژه را کســب نمای ــس وی جشــنواره و تندی
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، افــزود: مرحلــه نمایشــگاهی ایــن 
دوره از جشــنواره حرکــت در باشــگاه دانشــجویی دانشــگاه تهــران بــه 
مــدت ســه روز، از اول تــا ســوم خردادمــاه برگــزار شــد. در ایــن مرحله، 
غرفــه زیبــای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، مــورد بازدیــد مقامــات 
مختلــف وزارت علــوم ) آقــای دکتــر کالنتــری معــاون فرهنگــی 
ــر کل فرهنگــی وزارت  ــر اســالمی مدی و اجتماعــی وزارت علــوم دکت
علــوم و مســئولین مختلــف دانشــگاه هــای تهــران و عمــوم دانشــجویان ( 
قــرار گرفــت. گفتنــی اســت اختتامیــه ایــن جشــنواره هــم در روز ســوم 

ــر  ــور وزی ــا حض ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــه امین ــالن عالم ــرداد و در س خ
محتــرم کار و امــور اجتماعــی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی و جمعــی از 
مدیــران و مســئولین وزارت علــوم و همچنیــن برخی از اســاتید دانشــگاه 
تهــران برگــزار شــد. البتــه ایــن دوره از جشــنواره نیــز بطــور بیــن المللــی 
ــد و  ــراق، هن ــال ،ع ــاری از کشــورهای نپ ــا شــاهد آث برگــزار شــد و م

اســپانیا نیــز بودیــم کــه مــورد تجلیــل جشــنواره قــرار گرفتنــد.
دکتــر حبیبــی معــاون فرهنگــی و امــور اجتماعــی دانشــگاه شــهید مدنــی 
ــدرکاران و مســئولین  ــه دســت ان آذربایجــان از زحمــات و تــالش کلی
ــنواره  ــن جش ــگاه در ای ــار دانش ــرکت آث ــت ش ــه در جه ــگاه ک دانش
مســاعدت الزم را داشــتند خصوصــاً از آقایــان ولــی حامــی کارشــناس 
پرتــالش انجمــن هــای علمی-دانشــجویی معاونــت فرهنگــی و اجتماعی 
ــی  ــای علم ــن ه ــر کل انجم ــوان دبی ــه عن ــمی ب ــل هاش ــدی اص و مه

ــر و تشــکر نمــود. دانشــجویی دانشــگاه تقدی
ــزود: در مجمــوع برحســب اعــالم وزارت، در کل  ــان اف ــی در پای حبیب
کشــور ده هــزار انجمــن علمی-دانشــجویی فعــال داریــم کــه از ۱8۰۰ 
ــی  ــاس داوری های ــر اس ــه ب ــود ک ــه ب ــنواره راه یافت ــن جش ــه ای ــر ب اث
ــر  ــه نهایــی رســیدند از ایــن 38۰ اث ــه مرحل ــر ب کــه انجــام شــد، 38۰ اث
طــرح هــای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز جــزوه آثــار نهایــی 

محســوب میشــود.

وی بــا تاکیــد بــر نتایــج حاصــل از ایــن جشــنواره ها و بررســی موفقیــت 
هــای دانشــجویان شــرکت کننده در ســالهای قبــل از نظــر ادامــه موفــق 
ــای علمــی  ــی، و ...   ، دانشــجویان مســتعد در کاره ــالت تکمیل تحصی

را بــه حضــور فعــال در انجمــن هــای علمــی - دانشــجویی فراخوانــد.
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رئیس  با  دانشجویی  انجمن های علمی  اعضای  و  دبیران  از  نشست جمعی 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

تجلیل از انجمن های علمی دانشجویی:
های  انجمن  اعضای  و  دبیران  از  جمعی  نشست 
دانشگاه شهید مدنی  با رئیس  دانشجویی  علمی 

آذربایجان
 دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در 

نشســتی صمیمانــه بــا تعــدادی از دبیــران و اعضــای انجمــن هــای فعــال 
ــجویان  ــل از دانش ــا تجلی ــخنانی ب ــگاه در س ــجویی دانش ــی - دانش علم
ــق و  ــه کار تحقی ــا ب ــی در دوران ســخت شــیوع کرون ــزی کــه حت عزی
پژوهــش و انجــام کارهــای علمــی همــت گماردنــد یادگیــری مهــارت 
در دوران تحصیــل و زندگــی را بســیار ارزشــمند و از رویکردهــای 
خــوب وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری برشــمرد کــه کار در انجمــن 
ــش  ــم نق ــدف مه ــن ه ــه ای ــل ب ــای علمــی دانشــجویی در تســهیل نی ه

ــزایی دارد. بس

ولــی زاده بــا تاکیــد بــر اســتمرار حمایــت و پشــتیبانی از فعالیــت هــای 
ــه  ــدون دغدغــه ب ــد ب ــز بای ــزود: دانشــجویان عزی علمــی دانشــجویان اف
کار و فعالیــت هــای علمــی خــود بپردازنــد والزمســت درهمــه ســطوح 
ــکالت  ــل مش ــا و ح ــع نیازه ــه رف ــبت ب ــا نس ــم ت ــک کنی ــگاه کم دانش

ــی انجمــن هــای علمــی دانشــجویی اقــدام جــدی بعمــل آیــد. احتمال
گفتنــی اســت در ایــن دیــدار کــه دکتــر حبیبــی معــاون فرهنگــی 
اجتماعــی، دکتــر فــالح معــاون اداری و مالــی، آقایــان محمدفــام، فتــاح 
ــت  ــی و حراس ــط عموم ــی، رواب ــور فرهنگ ــران ام ــور، مدی زاده و باالپ
ــه  ــای مجدان ــگاه از پیگیریه ــس دانش ــتند، رئی ــور داش ــز حض ــگاه نی دانش

ــی  ــای علم ــن ه ــناس انجم ــی، کارش ــی اهلل حام ــای ول ــات آق و زحم
ــکر  ــر و تش ــگاه تقدی ــی دانش ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــجویی معاون دانش
نمــوده و بــا اهــدای لــوح ســپاس از شــش انجمــن فعــال علمــی و 
ــه انجمــن علمــی دانشــجویی شــیمی  تعــدادی از اعضــای آنهــا از جمل
دانشــگاه کــه در چهاردهمیــن جشــنواره ملــی حرکــت رتبــه اول انجمــن 

ــود. ــل نم ــد تجلی ــرده بودن ــب ک ــالق را کس ــی خ علم

 شــایان ذکــر اســت در ایــن مراســم کــه در روز ســه شــنبه 3۱ خــرداد 
ــای  ــد آق ــزار ش ــگاه برگ ــت دانش ــوزه ریاس ــالس ح ــالن اج ــاه در س م
دکتــر آتشــبار، خانــم دکتــر بیــات، بــه عنــوان اســتاد راهنمــای انجمــن 
ــای  ــن ه ــر کل انجم ــمی دبی ــل هاش ــدی اص ــای مه ــی، آق ــای علم ه
ــن  ــای انجم ــدادی از اعض ــن تع ــگاه و همچنی ــجویی دانش ــی دانش علم
ــا را  ــل آنه ــای ح ــع و راهکاره ــکالت ، موان ــی از مش ــوق برخ ــای ف ه

ــد. ــرح نمودن مط
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تشریح ابعاد جهاد تبیینجهاد تبیین در مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین رنجبر مسول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

تشریح موضوع » جهاد تبیین« 
در  تبییــن  جهــاد  ابعــاد  تشــریح 
االســام  حجــت  بــا  مصاحبــه 
نهــاد  والمســلمین رنجبــر مســول 
ــری در  ــام معظــم رهب نمایندگــی مق
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 

ــن  ــات مقــام معظــم رهبــری در روز اربعی بیان
دانشــجویان،  بــه  خطــاب  گذشــته  ســال 
کاربــران  و  رســانه ها  کــه  بــود  مفهومــی 
فضــای مجــازی از آن بــه عنــوان »جهــاد 
ــات  ــن بیان ــان در ای ــد. ایش ــام بردن ــن« ن تبیی

کردنــد:  خاطرنشــان 
خیلــی از حقایــق هســت کــه بایــد تبییــن 
گمــراه   حرکــت  ایــن  قبــال  در  بشــود. 
کننــده ای کــه از صــد طــرف بــه ســمت ملـّـت 
ایــران ســرازیر اســت و تأثیرگــذاری بــر افکار 
عمومــی کــه یکــی از هدف هــای بــزرگ 
ــران و اســالم و انقــالب اســالمی  دشــمنان ای
ــن  ــده  ای ــن« خنثی کنن ــت تبیی ــت... »حرک اس
توطئــه  دشــمن و ایــن حرکــت دشــمن اســت. 
ــکالتی  ــار مش ــی در کن ــای عموم ــن فض ...ای
کــه ممکــن اســت بــه وجــود بیــاورد، بــرکات 
بزرگــی هــم دارد؛ می توانیــد افــکار درســت 
ــخ  ــد، پاس ــر کنی ــح را منتش ــکار صحی را، اف
ــا  ــه ابهام آفرینی ه ــخ ب ــکاالت را، پاس ــه اش ب
ــکان  ــن ام ــتفاده  از ای ــا اس ــا ب ــن فض را در ای
ــه  ــه ب ــن زمین ــد در ای ــد و می توانی ــر کنی منتش

ــد. ــاد کنی ــه جه ــی کلم ــای واقع معن
ــن  ــریع و تبیی ــور تش ــوص بمنظ ــن خص در ای
دانشــگاهیان  و وظایــف  الزامــات  و  ابعــاد 
در ایــن خصــوص بــا حجــت  االســالم و 
ــی  ــاد نمایندگ ــئول نه ــر مس ــلمین رنجب المس
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهید 

ــب داده  ــه ای ترتی ــی آذربایجــان مصاحب مدن
ایــم. وی در خصــوص  اهمیــت و لــزوم ایــن 

ــت: ــه گف مقول
جهــاد در لغــت بــه معنــای حرکــت و تالشــی 
بــه هدفــی  نیــل  پویــا و فعــال در جهــت 
مشــخص و نقطــه ای مطلــوب گفتــه مــی 
شــود، ماهیــت و هــدف کار تبیینــی، کاســتن 
نابــودی،  باعــث  اســت کــه  آلودگیهایــی 
خدشــه، و یــا اســتتار حــق و حقیقــت در 

مــورد مســئله ای در جامعــه میشــود.

حجــت االســالم رنجبــر انجــام ایــن رســالت 
خطیــر و احیــای آن را از وظایــف آحــاد 
اندیشــمندان و  جامعــه خصوصــا عالمــان، 
ــرای آگاه ســازی و پاکســازی  دانشــگاهیان ب

ــت: ــت واظهارداش ــه دانس جامع
ابعــاد جهــاد، منحصــر در فرهنــگ نیســت 
بلکــه بــه همــه ابعــاد مختلــف اجتماعــی، 
اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، اخالقــی و 
تبییــن در  لــذا جهــاد  غیــره تســری دارد، 
ــوده و در  ــاری ب ــا ج ــا و زمان ه ــه مکان ه هم
دانشــگاه ها و در واقــع حــوزه هــای مختلــف 
علــم و فنــاوری، هــم اســاتید وهــم کارمنــدان 
و دانشــجویان نقــش بــی بدیلــی در تنویــر 

ــد. ــه دارن ــی  جامع ــکار عموم اف
وی افــزود:  بــه تعبیــر امــام علــی علیه الســالم، 
ــم  ــن ل ــال و م ــده ص ــن وج ــلطان م ــم س العل
یجــده صیــل علیــه«، علــم اقتــدار اســت. 
ــگ آورد  ــه چن ــدرت را ب ــن ق ــس ای ــر ک ه
ــه  ــد غلب ــی توان ــد م ــم کن ــد تحک ــی توان م
ــوژی  ــاه و تکنول ــش و رف ــد و آرام ــدا کن پی
ــد و کشــوری کــه   ــب کشــورش نمای را نصی
ــوم  ــاورد،  محک ــت نی ــه دس ــدار را ب ــن اقت ای
بــه عقــب ماندگــی خواهــد بــود. لــذا مقــاالت 
ــه ســمت صنعــت و  اســاتید عزیــز مــا  بایــد ب
ــتاد آن  ــه اس ــود، وظیف ــون ش ــاوری رهنم فن
ــا علمــش، گرهــی از مشــکالت  اســت کــه ب

جامعــه و صنعــت را بــاز کــرده و همــواره 
ــزوج  ــه مم ــت و جامع ــا صنع ــود را ب ــم خ عل

ــد. نمای
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا 
ــه نقــش کلیــدی کارکنــان دانشــگاه  اشــاره ب
هــم در مســیر فــوق افــزود: کارمنــدان واســطه 
مســیر  در  نظیــری  بــی  و  مطمئــن  هایــی 
ــدی و  ــی باشــند و نقــش کلی ــن م ــاد تبیی جه
ــده دار  ــوص عه ــن خص ــی را در ای ــی بدیل ب
جهــت  الزم  بســترهای  آمادگــی  هســتند، 
ــهیل  ــگاه، و تس ــش در دانش ــق و پژوه تحقی
و  علــم  اهــداف  بــه  دسترســی  مســیرهای 
فنــاوری از عمــده وظایــف یــاوران علمــی در 

ــد. ــی باش ــود م ــی خ ــالت تبیین ــام رس انج
وی بــا اشــاره بــه وظایــف دانشــجویان در 
ــن گفــت: تــالش دانشــجو  ــه جهــاد تبیی مقول
در جهــت تعلــم و یادگیــری بــه نحــو اکمــل 
و احســن و میــل و رغبــت در ایــن حــوزه از 
وظایــف دانشــجویان اســت. ایــن عزیــزان 
بایــد جهــاد علمــی انجــام  دهنــد وبــدون 
فرصــت ســوزی، بــا بکارگیــری ابتــکار و 
ــر،  ــتگی ناپذی ــورت خس ــا  وبص ــت ه خالقی

ــد.  ــر دارن ــتواری ب ــای اس ــدم ه ق
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 جمعــی از مدیــران دانشــگاه بــا همراهــی معاونتهــای دانشــجویی و اداری مالــی دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان )دکتــر قربانیــان و فــالح( در روز ســه شــنبه 27 اردیبهشــت 1401 
در محــل خوابگاههــای بــرادران و خواهــران دانشــگاه حضــور یافتــه و نظــرات دانشــجویان 

را در خصــوص تحصیــل و زندگــی خوابگاهــی جویــا شــدند.

بازدید معاونین دانشجویی و اداری مالی از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه 

گزارش تصویری روابط عمومی دانشگاه:
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بازدید معاونین دانشجویی و اداری مالی از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه
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تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهای امام )ره( و مقام معظم رهبری ) روز جهانی قدس  (

تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهای امام )ره( و مقام 
معظم رهبری در روز جهانی قدس 

حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز جهانی قدس

 دانشــگاهیان فرهیختــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
در آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان 1401، روز 
ــای  ــا آرمانه ــاق ب ــد میث ــدف تجدی ــدس، باه ــی ق جهان
بلنــد امــام )ره (و شــهدای عزیــز، همــگام بــا امــت شــهید 
پــرور ایــران در شــهرهای تبریــز و آذرشــهر بــا حضــور در 
ــام  ــن اع ــدس ضم ــی ق ــری روز جهان ــی سراس راهپیمای
حمایــت از مــردم مظلــوم فلســطین توطئــه هــای اســتکبار 
جهانــی و رژیــم کــودک کــش اســرائیل را محکــوم 

ــد. نمودن
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بنیانگذار کبیر انقاب اسامی، حضرت امام  مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد ارتحال 
خمینی )ره( و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 15 خرداد در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

ــدی و دانشــجویی برگــزار  ــه همــت نهــاد رهــربی، بســیج اســاتید، کارمن ب

شــد:
ارتحـال  و سـومین سـالگرد  بزرگداشـت سـی  مراسـم 
بنیانگـذار کبیـر انقـالب اسـالمی، حضرت امـام خمینی 
)ره( و گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای 15 خرداد در 

دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان برگزار شـد.

ــالب  ــر انق ــذار کبی ــال بنیانگ ــالگرد ارتح ــومین س ــی و س ــت س ــم بزرگداش مراس

ــاد و خاطــره شــهدای ۱۵  ــی )ره( و گرامیداشــت ی ــام خمین اســالمی حــرت ام

ــزار شــد. ــی آذربایجــان برگ خــرداد در دانشــگاه شــهید مدن

 ایــن مراســم در روز دوشــنبه ۱۶ خــرداد مــاه ۱۴۰۱ بــا حضــور جمعــی از اســاتید، 

ــاد  ــئول نه ــرب مس ــالم رنج ــت االس ــخرنانی حج ــا س ــجویان، و ب ــان و دانش کارکن

منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، در مســجد 

دانشــگاه برگــزار گردیــد.

حجــت االســالم رنجــرب طــی ســخنانی در ایــن مراســم، ضمــن بزرگداشــت یــاد و 

خاطــره امــام خمینــی ) ره ( و شــهدای ۱۵ خــرداد اظهــار داشــت: ایــن مراســمها 

در واقــع مراســم تذکــر اندیشــه امــام عزیــز امــت اســت. علــت مانــدگاری انقــالب 

اســالمی را شــخصیت واالیــی دانســت کــه در امــام ) ره(  وجــود داشــت و موجب 

شــد امــام )ره( در جامعــه دیــده شــود، مــردم بــه اســتقبال او بیاینــد و زمانیکــه 

رحلــت مــی کننــد بــا جمعیــت ۱۲ میلیونــی بــه بدرقــه او برونــد.

 مســئول نهــاد رهــربی در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تاکیــد کــرد: وقتــی 

انقــالب اســالمی اتفــاق افتــاد، امــام کاری کــرد هامننــد رســالت انبیــاء و اولیــای 

الهــی، رســالت امــام، بینــش امــام، حرکــت امــام را در متــد تعالیــم دینــی می تــوان 

تصــور کــرد، زیــرا وقتــی مــا بــه اندیشــه امــام  راحــل نــگاه میکنیــم یــک نــگاه 

توحیــدی در حرکــت امــام مــی بینیــم.

وی امــام را احیــا گــر حیــات فکــری جامعــه دانســت، زیــرا امــام هــم روح و روان 

ــرا   ــد، زی ــدار کن ــدار کــرد و هــم توانســت فکــر و اندیشــه مــردم  را بی هــا را بی

امــام اول پشــتوانه خــدا را داشــت و همچنیــن مردمــی کــه خــدا را می پرســتیدند، 

توانســت در جامعــه ای صدایــش را بلنــد کنــد کــه بــه هیــچ جایــی وابســته نبــود، 

ــده  ــی پیچی ــی و زورگوی ــدرت طلب ــی، ق ــادی گرای ــا م ــه ب ــام در جامعــه ای ک ام

شــده بــود توانســت احیاگــر انقــالب و جامعــه اســالمی باشــد.

وی خاطــر نشــان ســاخت: شــاخصه مهــم دیگــر امــام  نــرس بــودن و شــجاعت 

ایشــان بــود، زیــرا اگــر نــگاه و قــدم بــرای خــدا باشــد  تــرس معنــی نــدارد و ایــن 

اندیشــه و ســلوک امــام راحــل اســت.

ــام قاطــع  ــزود: ام ــری از ســخنان خــود اف  حجــه االســالم رنجــرب در بخــش دیگ

ــه  ــرادی ک ــل اف ــود و مواضــع مســتحکمی داشــت و در مقاب ــر ب و ســازش ناپذی

ــاع از  ــت دف ــتاد و می گف ــی ایس ــی  کردندم ــزل م ــت و متزل ــا را سس ــه ه اندیش

ــا هیچکــس در  ــد می کــرد مــن ب ــردار نیســت و تاکی اســالم و انقــالب شــوخی ب

ــد اخــوت نبســتم. ــن راه عه ای

وی افــزود: امــام همیشــه بــه نــگاه دانشــجو اهمیــت میــداد و بیشــرین تاکیدات 

ــذا اگــر مــا در دانشــگاهها،  امــام در دانشــگاه   انســان ســاز بــودن آن اســت، ل

انســان ســازی و کرامــت انســانی را بتوانیــم بــه یــک جریــان تبدیــل کنیــم  بــه 

پیــاده ســازی اندیشــه هــای امــام راحــل کمــک کــرده ایــم.

یــادآور می شــود : اجــرای آییــن مداحــی از دیگــر بخــش هــای ایــن مراســم بــود 

کــه بــه همــت نهــاد رهــربی و بســیج اســاتید و بســیج دانشــجویی برگــزار شــد.
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ویــژه برنامــه گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید چمــران، اســتاد در 
تــراز انقــالب اســالمی

ــر  ــهادت دکت ــالروز ش ــت س ــم گرامیداش مراس
ــزار  ــاتید برگ ــیج اس ــران و روز بس ــی چم مصطف

ــد. ش

 مراســم گرامیداشــت شــهادت دکتــر مصطفــی چمــران و روزملــی 
بســیج اســاتید، بــه همــت نهــاد رهبــری، بســیج اســاتید، کارمنــدی، 
ــا حضــور  دانشــجویی و معاونــت فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه، ب
جمعــی از اســاتید، کارکنــان و دانشــجویان، در روز ســه شــنبه 3۱ 
ــلمین  ــالم و المس ــت االس ــخنرانی حج ــا س ــاه ۱۴۰۱ و ب ــرداد م خ
حســن زاده معــاون نهــاد رهبــری در دانشــگاه شــهید مدنــی 

آذربایجــان برگــزار شــد .

ــاتید  ــیج اس ــئول بس ــی آزاد،  مس ــر صادق ــم دکت ــن مراس ــدای ای در ابت
ــاتید و  ــیج اس ــک روز بس ــن تبری ــی ضم ــخنان کوتاه ــگاه در س دانش
تجلیــل از مقــام واالی شــهید چمــران، بــه اخــالص، بصیــرت و وظیفــه 
شناســی ایــن شــهید عزیــز اشــاره نمــوده و نقــش مهــم اســاتید را عــالوه 
ــرد:  ــد ک ــت و تاکی ــگ دانس ــه پررن ــبرد جامع ــا در پیش ــگاه ه ــر دانش ب
تخصــص همــراه بــا تعهــد بایــد یــک  تکلیــف مهــم بــرای همــه اســاتید 

کشــور بــه شــمار میایــد.
در ایــن مراســم حجــت االســالم حســن زاده بــا تجلیــل از مقــام شــامخ 
ایــن ســردار رشــید اســالم، گفــت: شــهید چمــران حقیقتــا یــک چهــره 
و دانشــمند علمــی و عــارف برجســته بــود کــه مقــام معظــم رهبــری  در 
ــگاهها  ــه: در دانش ــد ک ــم دارن ــه ای مه ــز، جمل ــهید عزی ــن ش ــورد ای م

پــرورش انســان هایــی در تــراز شــهید چمــران الزم اســت.

حســن زاده ادامــه داد : در هــر میدانــی کــه شــهید چمران احســاس 
ــد در آن  ــته باش ــری داش ــد و موث ــور مفی ــد حض ــرد می توان می ک
میــدان حاضــر میشــد زیــرا ایــن شــهید واالمقــام بــه عنــوان یــک 
ــف، در داخــل و خــارج  ــای مختل ــه ه ــد در عرص ــارز و مجاه مب
ــر  و  ــه ظواه ــه ب ــدم توج ــان، ع ــالص و ایم ــد و اخ ــناخته میش ش
نــام و مقــام دنیــوی  و داشــتن روحیــه شــهادت طلبــی ایشــان را از 

وزارتخانــه بــه میــدان مبــارزه و جنــگ و شــهادت کشــاند.
 وی بــه تشــریح مطالبــات مقــام معظــم رهبــری بــه عنوان ســکاندار 
محــور  چنــد  در  اســاتید،  و  دانشــگاهیان  از  انقــالب  جریــان 
پرداخــت و اظهــار داشــت : مطالبــه اول مقــام معظــم رهبــری 
کــه همــواره در اغلــب ســخنرانی هــای خــود  اشــاره دارنــد وجــه 
ــد رابطــه  معنــوی موضــوع را شــامل میشــود و ایشــان تاکیــد دارن
ــم  ــرا تحکی ــد زی ــت کنی ــان تقوی ــروردگار خودت ــا پ ــود را ب خ
رابطــه بــا پــروردگار کمــک کننــده، گــره گشــا و روحیــه بخــش 
ــگاه، ــی دانش ــاد بالندگ ــاتید در ایج ــم اس ــی مه ــش آفرین ــت. نق اس
ــرای  ــن مســائل مهــم کشــور، فکــر و تــالش ب ،روشــنگری و تبیی
ــی اســاتید  ــان، نقــش آفرین ــی جوان ــت انقالب ــده کشــور، تربی آین
ــت و  ــور، اهمی ــای کش ــت ه ــرداری از ظرفی ــره ب ــوص به درخص
لــزوم برطــرف شــدن نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت، قــرار 
ــت  ــور، رقاب ــای کش ــع نیازه ــت رف ــی در خدم ــتن کار علم داش
در عرصــه هــای نــوآوری علمــی و فــن آوری، توســعه فرهنــگ 
تــالش بــرای جبهــه حــق را از ســایر مطالبــات مقــام معظــم رهبــری 

ــوان نمــود. از اســاتید دانشــگاهها عن
گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم،  بیانیه بســیج اســاتید دانشــگاه 

در بزرگداشــت شــهید دکتــر مصطفــی چمــران قرائت شــد
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مراسم گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید
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تسلیت به همکار

جناب آقای علی جعفری آذر/جناب آقای دکتر رامین حبیبی / جناب آقای دکترعادل رضایی اقدم/ سرکار 

خانم دکتر رقیه صادقی نیری/جناب آقای امیر احمد رستمی/جناب آقای فرهاد خوشنویس /سرکار خانم 

زهرا فتحی آبادی/  جناب آقای یعقوب وحید قویدل/جناب آقای  دکتر رضا ذاکر 

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.

انا لله و انا الیه راجعون
ــه  ــراوان، درگذشــت اســتاد فرهیخت ــر ف ــت تاســف و تاث ــا نهای  ب

علــم و اخــال ق و بازنشســته گــروه ریاضــی دانشــگاه شــهید 

مدنــی آذربایجــان جنــاب آقــای دکــر قاســم صمــدی را بــه عمــوم 

ــم. ــی گویی ــدار آن مرحــوم تســلیت م ــواده داغ دانشــگاهیان و خان

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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یادمان شهید گمنام دانشگاهیادمان شهید گمنام دانشگاه

ساختمان کتابخانه مرکزیساختمان کتابخانه مرکزی

کارگاه های فنی و مهندسیکارگاه های فنی و مهندسی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشگاه شهید مدنی آذربایجان


