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سخن رسدبیر
بـا سـپاس بـی کـران بـه الطـاف
الهـی و بـا تقدیـر و تشـکر از
حمایـت هـای رئيـس و هیـأت
رئیسـه محتـرم دانشـگاه و اسـاتید
و کارکنـان و دانشـجویان محتـرم
بسـیار خوشـحالیم کـه بـا کمترین
بضاعـت خـود توانسـتیم نشـریه
شـماره  ۲را بـه نـگاه هـای پـر مهر
و محبـت شـما عزیـزان بنشـانیم.
از روابـط عمومـی هـر سـازمان بعنوان چشـمان بیدار آن سـازمان یاد
مـی شـود؛ ایـن بخـش همه مختصـات سـازمان را با مؤلفـه های خود
بررسـی نمـوده و ضمـن آشـنایی و آگاهـی از وضعیـت کلـی آنهـا،
عملکـرد هـا را بازگـو نمـوده و بازخـورد خـارج از سـازمان را نیز به
شـکل صادقانه ای نشـان دهـد .حضور مسـتمر و مداوم مسـتلزم ارائه
بموقـع اطالعـات ،اخبـار و رویدادهـا ،آمـار و ارقـام و  ...مـی باشـد
لـذا موفقیـت ایـن واحـد در گـرو همـکاری تمامـی اعضـا و عناصـر
تشـکیل دهنـده دانشـگاه ( معاونـت ها ،دانشـکده ها و  )...می باشـد.
از همـه مدیـران و مسـئولین محتـرم دانشـگاه تقاضـا داریـم بـا ارائـه
اطالعـات ،اخبـار و عملکـرد هـا و انعـکاس بموقـع موفقیـت هـا و
توفیقـات علمـی و فرهنگـی اسـاتید و دانشـجویان و کارکنان محترم
مـا را در انعـکاس مطلوب جایگاه علمی-فرهنگی دانشـگاه به جامعه
یاری رسـانند.
فتاح زاده
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مراسم زیارت عاشورا
مســجد دانشــگاه صبــح روز دوشــنبه  12محــرم الحــرام شــاهد حضــور عاشــقان اهــل بیــت
عصمــت و طهــارت و دلــدادگان بــه آقــا امــام حســین (ع) ســید و ســرور و ســاالر شــهیدان
بــود .مراســم زیــارت عاشــورا بــا حضــور کارمنــدان و اعضــای هیــا ت علمــی دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،بــا ســخنرانی حجــه االســام والمســلمین شــیر محمــدی مســئول دفتــر نهــاد
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و نوحــه خوانــی و قرائــت زیبــای زیارت عاشــورا
توســط همــکار عزیزمــان آقــای جهانگیــری بــا معنویــت وشــور و شــعور حســینی همــراه بــود.
مراسم زیارت عاشورا به همت بسیج کارمندی پایگاه مقاومت شهدا برگزار گردید.

شــب هــای محــرم در دانشــگاه
بـه همـت نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبـری در دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان و هیئت
عـزاداری عاشـقان ثـاراهلل مراسـم عـزاداری شـهادت سـرور و سـاالر شـهیدان ؛ ابـا عبـدهلل
الحسـین (ع) و یـاران بـا وفـای آن حضـرت درشـبهای دهه اول ماه محرم در مسـجد دانشـگاه
بـا اسـتقبال و حضـور باشـکوه دانشـجویان برگـزار مـی گـردد .

ب َّ
ول َّ
ب ُح َسيْنًاُ ،ح َسي ْ ٌن ِسب ْ ٌط مِ َن الْ ْسبَ ِ
ال َر ُس ُ
فَ َق َ
اط.
الل ُ َم ْن أَ َح َّ
اللُِ :ح َسي ْ ٌن مِنِّي َوأَن َا مِ ْن ُح َسيْنٍ  ،أَ َح َّ
قال االمام الحسین (ع):
لمت ُق ُلوبُ ُهم مٍن ِّ
کل
إنَّ شِ ی َعتَنا َمن َس َ
َغ ٍّ
ش َو غ ٍّ
ِل َو دَ َغ ٍل
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هر
ناخالصی و حیله و تزویر پاک است.

قال االمام الحسین(ع) :
َ
حــاجتَک إ ّ
دیـن،
أحـدٍ ثالثة :إلـى ذِ ى
التـرفع
َ
ٍ
ال إلـى َ
َ
ــر ّوة اَو َح َسب
اَو ُم ُ
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر :به دیندار ،یا صاحب
مروت ،یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.
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نشریه الترونیکی
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بازدید هیات رئیسه دانشگاه از پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست احداث دانشگاه

4
استاد شهریار :حسینه یرلر آغالر گویلر آغالر

هیات رئیسه و رئیس دانشگاه ازپیشرفتهای پروژه های در دست
احداث دانشگاه بازدید نمودند.

حسینه یئرله ر آغالر گؤیله ر آغالر
بتول و مصطفی پیغمبر آغالر

شاهد افتتاح پیاده رو خوابگاه الزهرا هم بودیم مشخصات فنی
این پروژه چیست؟

در ایــن بازدیــد دکتــر ولــی زاده  ،بهمــراه هیــات رئیســه ،از
پــروژه هــای  :فــازاول دانشــکده کشــاورزی  ،فــاز اول دانشــکده
فنــی و مهندســی و نمــاز خانــه خوابــگاه المهــدی را مــورد
بازدیــد قــرار داده ضمــن ابــراز خســته نباشــید بــه کلیــه دســت
انــدرکاران و مســئولین ذیربــط نــکات الزم را متذکــر گردیــد

بلــه  ،پیــاده رو خوابــگاه الزهــرا بــا حضورمســئولین دانشــگاه بــه بهــره
بــرداری رســید احــداث ایــن پیــاده رو بــه طــول  557متر و بــه عرص 2
متــر در تاریــخ  94/07/07شــروع شــد پیــاده رو شــامل اجــرای جداول
بتنــی ،پــل هــای فلــزی و کفپــوش هــای بتنــی پیــش ســاخته مــی باشــد.

درحاشــیه ایــن بازدیــد دکتــر آقــازاده  ،معــاون اداری و مالــی
دانشــگاه در گفتگویــی بــا روابــط عمومــی بــه ســئوال مــا در
زمینــه مشــخصات فنــی پــروژه هــا اینچنیــن پاســخ گفــت :
دکتــر آقــازاده  :در مــورد پــروژه هــای مــورد بازدیــد ریاســت
و هیــات رئیســه دانشــگاه بطــور خالصــه میتــوان گفــت فــاز اول
دانشــکده کشــاورزی بــه زیربنــای حــدود  2400مترمربــع در
تاریــخ  17/12/93از طریــق مناقصــه محــدود شــروع شــده کــه
پیــش بینــی مــی شــود در دهــه مبــارک فجــر ســال جــاری افتتــاح
و بــه بهــره بــرداری برســد .ایــن ســاختمان در ســه طبقــه شــامل
 8کالس و  7آزمایشــگاه و  25اتــاق در حــال ســاخت مــی باشــد.

در ایــن بازدیــد خوابــگاه المهــدی مــورد بازدیــد قــرار گرفتــه و رئیس
محتــرم دانشــگاه مقــرر نمودنــد تــا اقدامــات الزم برای شــروع عملیات
اجرایــی فــاز دوم فرهنگســرای المهــدی صــورت گیــرد که پیــش بینی
میشــود در ســه ماهــه اول ســال  95مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد.

حسینون نوحه سین دلریش یازاندا
موسلمان سهلدیر که کافر آغالر
کور اولموش گؤزله رین قان دوتدو شومرون
کی گؤرسون اؤز الینده خنجر آغالر
حسینون کؤینه گی زهرا الینده
چکر قئیحا قیامت  ،محشر آغالر
آتاندا حرمله  ،اوخ کربالده
گؤرئیدین دوشمن آغالر  ،لشگر آغالر
قوجاغیندا  ،گؤرئیدین ام لیال
آلیب نعش علی اکبر آغالر
رباب  ،نیسگیل دؤشونده سود گؤره نده
علی اصغری یاد ائیله ر آغالر

وی افــزود  :فــاز اول دانشــکده فنــی و مهندســی نیــز از دیگــر نقــاط
مــورد بازدیــد بوداحــداث ایــن دانشــکده بــه زیربنــای حــدود 2200
مترمربــع در تاریــخ  93/10/7طریــق مناقصــه واگــذار گردیــده کــه
پیــش بینــی مــی شــود در دهــه مبــارک فجر ســال جــاری افتتــاح و به
بهــره بــرداری برســد ایــن ســاختمان شــامل  76اتــاق اســاتید می باشــد.
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باشیندا کاکل اکبر هواسی
یئل آغالر  ،سنبل آغالر  ،عنبر آغالر
یازاندا آل طاها نوحه سین من
قلم گؤردوم سیزیلدار  ،دفتر آغالر
علی  ،شق القمر  ،محراب تیلیت قان
قوالق وئر  ،مسجید اوخشار منبر آغالر
علیده ن شهریار  ،سن بیر اشاره
قوجاقالر قبری  ،مالک اشتر آغالر
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دیدار رؤسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با رهرب معظم انقالب اسالمی

رؤسای دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات
آموزش عالی ،پارک های علم و فناوری
و مراکز پژوهشی کشور صبح روز بیستم
آبانماه  94با حضرت آیت اهلل خامنه ای
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.

روابــط عمومــی دانشــگاه در خصــوص ایــن دیــدار بــا دکتــر ولــی زاده ،رئیــس
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان مصاحبــه کوتاهــی بــه شــرح زیرانجــام داده
اســت:
آقــای دکتــر بــا ســام خدمــت شــما ،رئــوس بیانــات مقــام معظــم رهبــری در
دیــدار بــا روســای دانشــگاهها و پژوهشــگاهها در چــه زمینــه هایــی بــود؟
جلســه بسیارارزشــمند ومفیــدی بــود و معظــم لــه توصیــه ورهنمودهــای مهمــی
را در زمینــه هــای سیاســی  ،اجتماعــی ؛ فرهنگــی و علمــی ایــراد فرمودنــد کــه
در ایــن زمینــه بایــد بگویــم بــه حــول و قــوه الهــی مــا در دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان مصمــم بــه تســریع دراقدامــات جــدی در جهــت بــرآورده شــدن
ایــن مطالبــات هســتیم .
ازاولویتهــای مربــوط بــه دانشــگاهها در فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بــه چــه
مــواردی میتــوان اشــاره نمــود ؟
اجــرای دقیــق نقشــه جامــع علمــی ،توجه بــه کیفیت در آمــوزش عالــی ،پیگیری
جــدی ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت ،نقــش آفرینــی دانشــگاهها در اقتصــاد
مقاومتــی ،گســترش فضــای فرهنــگ ایمانــی و اســامی ،عمــق بخشــی بصیــرت

دینــی و سیاســی ،پژوهــش محــور بــودن و ماموریــت گــرا شــدن دانشــگاهها،
حمایــت از تشــکلهای دانشــجویی اســامی
و همینطورتــاش بــرای افزایــش شــتاب رشــد علمــی و توجــه ویــژه بــه نافــع
بــودن فعالیتهــای علمــی در دانشــگاهها از توصیــه هــای بســیار ارزشــمند ایشــان
میتوانیــم اشــاره کنیــم.
آقــای دکتــر آیــا برنامــه هــای اتخــاذ شــده در دانشــگاه در جهــت ایــن توصیــه
هــا پیــش میــرود؟
بلــه دقیقــا  .بــه فضــل الهــی وباکمــک همــه همــکاران محتــرم دانشــگاهی همــه
همــت و تــاش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم مطالبــات مقــام معظــم رهبــری را بــا
تــاش مضاعــف محقــق کنیــم و بحمــدهلل همــواره در مســیرمطالبات و منویــات
رهبــری معظــم گاه برداشــته ایــم و بــه راه پرافتخــار ترســیم شــده توســط مقــام
عظمــای والیــت ادامــه خواهیــم داد.
بســیار ممنونــم آقــای دکتــر ولــی زاده ؛ بــرای شــما و همــه همــکاران
دانشــگاهیمان در نیــل بــه اهــداف مذکــور توفیــق صــد چنــدان آرزومندیــم.
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پست الکترونیکی:
startupweekend93@Gmail.com

کســب رتبــه  ۹توســط دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در بیــن
دانشــگاه هــای جامــع کشــور

کســب رتبــه  ۹توســط دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در تولیــد مقــاالت،
بــار دیگــر نــام پــر افتخــار ایــن دانشــگاه
را در مجامــع علمــی کشــور بــر ســر
زبــان هــا انداخــت.
دکتــر عجمــی در تشــریح خبــر مذکــور
گفــت :بــه اســتناد اعالم رســمی مؤسســه
 ISCدانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
بــا تولیــد  ۱۶مقالــه برتــر بــا احتســاب
اســتنادها بــا تــاش اســاتید گرانقــدر
و دانشــجویان پــر تــاش تحصیــات
تکمیلــی ،موفــق بــه کســب و احــراز
رتبــه  ۹در بیــن دانشــگاه هــای جامــع
سراســر کشــور شــده اســت کــه جــای

تقدیــر و ســپاس فــراوان دارد؛ نکتــه
قابــل توجــه در کســب رتبــه مذکــور
آنســت کــه آقــای دکتــر شــهرام
رضاپــور و دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی ایشــان بــا ارائــه  ۱۴مقالــه
برتــر ســهم عمــده ای در کســب ایــن
رتبــه بــرای دانشــگاه داشــتند کــه جــای
تقدیــر و تبریــک دارد ،همیــن طــور دو
مقالــه یکــی در رشــته شــیمی توســط
آقایــان دکتــر رضایــی و دکتــر رزمــی
و یــک مقالــه در رشــته فیزیــک توســط
آقــای دکتــر عطــا زاده بــه رشــته تحریــر
در آمــده اســت کــه جــزو مقــاالت برتر
در ســطح دنیــا محســوب مــی شــوند.
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بمنظـور فرهنگ سـازی اقتصاد دانـش بنیان،
مدرسـه کسـب و کار ()Startup weekend
بصـورت فصلـی توسـط بنیـاد نخبـگان
اسـتان آذربایجـان شـرقی و پـارک علـم و
فنـاوری آذربایجـان شـرقی و بـا همـکاری
دانشـگاههای تبریـز ،صنعتـی سـهند تبریـز،
هنـر اسلامی تبریـز ،شـهید مدنـی تبریـز،
آزاد اسلامی تبریـز ،انجمـن صنفی خدمات
مهندسـی و مراکـز رشـد واحدهـای فنـاور
دانشـگاهی و بـا حمایـت معاونـت علمـی و
فنـاوری ریاسـت جمهـوری ،اسـتانداری
آذربایجان شـرقی و شـهرداری تبریز برگزار
مـی گـردد.
مدرسـه کسـب و کار یک رویداد آموزشـی
عملـی در سراسـر دنیاسـت کـه در  ۳روز
متوالـی (در انتهـای هفتـه) برگـزار میگردد.
در ایـن برنامه شـرکت کننـدگان دارای ایده
بهمـراه برنامـه نویسـان ،مدیـران تجـاری،
بازاریابهـا و طراحـان گرافیـک گـرد هـم
میآینـد تـا طـی  ۵۴سـاعت ایـده هایشـان را
مطـرح و با تشـکیل گروه های کاری نسـبت
بـه ارائـه مـدل کسـب و کار ایـده هایشـان
اقـدام نماینـد .این برنامـه جهانی تـا بحال در

Startup weekend

بیشـتر شـهرهای جهـان برگـزار گردیـده و
بدین طریق شـبکه ای از مشتاقان کارآفرینی
ایجـاد گردیـده اسـت .در شـروع اسـتارتاپ
ی گردند
ویکنـد ایدههـای زیـادی مطـرح مـ 
امـا آنچـه در این برنامه اهمیت فـراوان دارد،
عملیاتـی نمـودن مجازی ایده هـای برگزیده
بـا رعایـت اصـول کسـب و کار مـی باشـد.
در ایـن مدرسـه شـرکت کننـدگان (کمتر از
 ۱۰۰نفـر در  ۱۰تیم بطوریکـه حداقل نصف
شـرکت کننـدگان از رشـته هـای کامپوتـر،
فنـاوری اطالعـات ،طراحـی صنعتـی ،چنـد
رسـانه ای باشـند) همگـی در یـک فضـای
مشـترک قـرار میگیرنـد و با کمـک مربیان
خبـره که از میـان کارآفرینان موفـق انتخاب
میگردنـد ،نسـبت بـه ارائـه مـدل کسـب و
کار ایدههـای برگزیـده تلاش مینماینـد.
در پایـان برنامـه تیمهـا پروژههـای خـود را
بـه معـرض ارزیابـی هیئـت داوران متشـکل
از سـرمایهگذاران ،اسـاتید دانشـگاهی،
کارآفرینـان موفـق و مدیـران پـارک هـای
علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد قـرار مـی
دهند.
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همکاری های علمی – پژوهشی فیمابین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
و بخش مهندسی زلزله دانشگاه کانازاوا
بر اساس همکاری های علمی – پژوهشی فیمابین
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و بخش مهندسی
زلزله دانشگاه کانازاوا به سرپرستی پروفسور
ماساکاتسو میاجیما  ،که از سال  84به طور پیوسته
ادامه دارد ،و براساس این همکاریها  6نفر از محققان
و پژوهشگران دانشگاه کانازاوا تیم ژاپنی برای
انجام مطالعات لرزه ای کلیسای سنت استپانوس
از در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و منطقه
مورد مطالعه (شهرستان جلفا) حضور پیدا کردند.
اعضای تیم  6نفره ژاپنی که در اجرای این
پروژه تحقیقاتی مشارکت دارند شامل  4استاد
و  2دانشجو به شرح ذيل از دانشگاه های
کانازاوا ،فوکوئی و کيوشو بودند :پروفسور
ماساکاتسو میاجیما ،پروفسور توشیکازو ایکه
موتو و دانشجوی ايشان آقای کازوکی ناکانو (از
دانشگاه کانازاوا)؛ پروفسور ماساهو يوشيدا (از
کالج ملی فوکوئی)؛ پروفسور کنتارو یاماگوچی
و دانشجوی ايشان خانم فويوها ايواساکی (از
دانشگاه کیوشو) بوده و اعضای تیم  4نفره ایرانی
شامل دکتر عبدالحسین فالحی (عضو هيأت
علمی گروه عمران) و آقايان جعفر کارشی
و وحيد معصومی (دانشجويان کارشناسی
ارشد مهندسی عمران – زلزله) و آقای سعيد
سيرانی دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران،

از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می باشند.
بر اساس هماهنگی های انجام شده با سازمان
میراث فرهنگی استان و خانم دکتر شرلی
آودیان ،مدیر پایگاه جهانی کلیساهای تاریخی
ایران ،در ادامه اندازه گيری های ميکروتريمور
روی زمين اطراف کلیسای سنت استپانوس
در سال  ، 93در این سفر اندازه گيری های
ميکروتريمور روی بنای کليسا و نيز آزمايش
انکسار ارتجاعی روی زمين انجام شد.
همچنین در جلسه ای که با حضور آقای دکتر
علی عجمی ،معاون محترم پژوهش و فناوری
دانشگاه ،و آقای دکتر فرزاد سلحشور ،رئيس
همکاريهای علمی و بين المللی دانشگاه ،آقای
دکتر عبدالحسین فالحی عضو هیات علمی گروه
مهندسی عمران جلسه ای با اعضای تیم ژاپنی
برگزار شد و (در ادامه امضای تفاهمنامه قبلی
معاون پژوهش و فناوری اين دانشگاه با پروفسور
ماساکاتسو میاجیما) در خصوص گسترش
همکاریهای طرفين با امضای تفاهمنامه توسط
روسای دو دانشگاه ،و نيز برگزاری کنفرانس
مشترک بين المللی در سال بعد مذاکره به عمل آمد.

کسب مدال طال توسط محمد امین صادقی

کسب مدال طال توسط محمد امین صادقی
در بیست و ششمین المپیاد جهانی زیست شناسی
محمــد امیــن صادقــی فرزنــد دکتــر ارژنــگ صادقــی (عضــو هیــأت علمــی گــروه مهندســی
عمــران و ریاســت دانشــکده فنــی و مهندســی) در بیســت و ششــمین المپیــاد جهانــی زیســت
شناســی بــرای کشــورمان افتخــار آفرینــی کــرد.

بیســت و ششــمین المپیــاد جهانــی زیســت شناســی از  21الــی  28تیــر مــاه ســال جــاری بــا
شــرکت  63کشــور در شــهر آرهــاوس دانمــارک برگــزار و تیــم ملــی المپیــاد زیســت شناســی
ایــران بــا ترکیــب محمــد امیــن صادقــی ،ســید محمــد نویــد عطایــی ،نیمــا مســیبی و دینــا
موســوی در ایــن دوره از المپیــاد حضــور یافتــه و در نهایــت محمــد امیــن صادقــی مــدال طــا و
ســید محمــد نویــد عطایــی و نیمــا مســیبی مــدال نقــره و دینــا موســوی مــدال برنــز ایــن المپیــاد
را کســب وتیــم ملــی المپیــاد ایــران مقــام پنجــم جهــان را از آن خــود کــرد.

رئیــس دانشــگاه ،دکتــر حســن ولــی زاده بــا اهــداء هدیــه و لــوح تقدیربــه همــکاران عزیــز
جنــاب آقــای دکترارژنــگ صادقــی و ســرکار خانــم داداش زاده تبریــک گفتــه و توفیقــات
روز افــزون را بــرای آقــای محمــد امیــن صادقــی از درگاه ایــزد منــان مســئلت نمــود.
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گفتگو با دکتر علی عجمی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتــر عجمــی :در رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا یکــی از پارامترهــای
مهــم میــزان تاثیــر گــذاری دانشــگاهها در جامعــه ،ســازمانها
وصنایــع و میــزان تعامــات «ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه» مــی
باشــد.
دکتــر علــی عجمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :زمــان ارزیابــی دانشــگاهها تنهــا
بــا شــاخص هایــی نظیــر :وســعت دانشــگاه ،تعــداد دانشــجو،
تعــداد اســتادان ،رتبــه اســتادان ،تعــداد مقــاالت علمــی ،کتــب و
مجــات ،ســرانه فضــای فیزیکــی و ...بــه پایــان رســیده و زمــان
آن رســیده کــه دانشــگاهها عــاوه بــر شــاخص هــای مذکــور
براســاس شــاخص هــای ارزش آفرینــی یعنــی رونــد توســعه
دانــش بــرای تولیــد ثــروت ارزیابــی شــوند.
در مقولــه اســتمرار ارتبــاط بــا مراکــز صنعتــی و همینطــور عقــد
قــرارداد توســط اعضــای هیــأت علمــی بــا مراکــز صنعتــی ،بایــد
گفــت خوشــبختانه شــاهد رشــد نســبی در زمینــه اتمــام بخشــی از
قــرارداد هــای منعقــده قبلــی و عقــد قــرار داد هــای جدیــد بودیــم ،در ایــن راســتا همــکاران محتــرم
در گــروه مهندســی بــرق دانشــکده فنــی و مهندســی بــا اختصــاص بــاالی  70%ســهم عمــده ای از
ایــن قــرارداد هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد و در رتبــه هــای بعــدی ،دانشــکده علــوم تربیتــی
و روانشناســی و دانشــکده فنــاوری اطالعــات در جــذب قــرارداد هــای تقاضــا محــور موفــق عمــل
کــرده انــد کــه از همــه ایــن همــکاران پرتــاش
تقدیــر و تشــکر مــی کنیــم.
وی در پاســخ بــه ســئوالی در خصــوص بیشــتر ایــن
قــرارداد هــا بــا کــدام مراکــز دولتــی یــا خصوصــی و
در چــه زمینــه هایــی صــورت گرفتــه اســت ،گفــت:
در دو ســال اخیــر بیشــترین قراردادهــای تحقیقاتــی
و پژوهشــی از نظرمبلــغ بــه ترتیــب بــا شــرکت هــای
بــرق منطقــه ای آذربایجــان ،شــرکت توزیــع نیــروی
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بــرق آذربایجانشــرقی ،شــرکت نیــرو آتیــه صبــا ،شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز ،شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجانغربــی ،شــرکت گاز اســتان ،شــرکت موتــوژن و  ...منعقــد شــده
اســت .دکتــر عجمــی در ادامــه افــزود :اعضــای
محتــرم هیــأت علمــی دانشــگاه مــی تواننــد جهــت
اطــاع از اولویــت های پژوهشــی ادارات ،ســازمان
هــا و مراکــز صنعتــی ،بــه ســایت ارتبــاط بــا صنعت
دانشــگاه بــه آدرس sanat.azaruniv.ac.ir
مراجعــه فرماینــد.
وی اســاتید محتــرم را بــه پیگیــری مــداوم و مســتمر
و ایجــاد اعتمــاد در بخــش صنعــت دعــوت کــرد
و گفــت :در شــروع کار بایــد اعتمــاد صنایــع و
جامعــه را در خصــوص پتانســیل و دانــش فنــی
دانشــگاه در حــل مشــکالت آنهــا جلــب نمائیــم.
بدیهــی اســت پــس از حصــول اطمینــان از پتانســیل
فنــی و علمــی دانشــگاه ،صنعــت و جامعــه بــه طــور
مشــتاقانه بــا دانشــگاه همــراه خواهــد بــود.

دکتــر عجمــی در ادامــه گفتگــو بــا اشــاره بــه اینکه
اقتصــادی کــه مبتنــی بــر دانــش نباشــد محکــوم بــه
فناســت ،بــه وجــود گــروه هــای آموزشــی در حــوزه هــای مختلف فنــی و مهندســی ،کشــاورزی،
علــوم پایــه ،علــوم تربیتــی و روانشناســی و علــوم انســانی ...بــا پتانســیل علمــی بســیار بــاالی
دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت :هریــک از گروههــای آموزشــی بــرای صنایــع مســتقر در منطقــه
جغرافیایــی دانشــگاه ماننــد شــهرک
شــهید ســلیمی ،مــی تواننــد بعنــوان یــک
واحــد R&Dعمــل نماینــد .در ایــن راســتا
کلینیــک تخصصــی ارتبــاط بــا صنعــت
در رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا یکــی از پارامترهــای مهــم
در روز هــای آینــده در شــهرک صنعتــی
شــهید ســلیمی افتتــاح و بــا قــوت شــروع
میــزان تاثیــر گــذاری دانشــگاهها در جامعــه ،ســازمانها
بــه کار خواهــد نمــود.

وصنایــع و میــزان تعامــات «ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه»
مــی باشــد.

آبان ماه  . 94شامره دوم
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نشریه الترونیکی
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مصاحبه با دکتر جابر جهان بین ،رئیس آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی دانشگاه

امــروزه یکــی از مراکزبســیار مهــم علمــی و پژوهشــی دانشــگاههای دنیــا و کشــورمان درجهت پیشــرفت علــم و دســتیابی بــه تکنولوژیهای
ســطح بــاال ماننــد پیشــرفتهای نانــو و  .....؛آزمایشــگاههای شــبیه ســازی مولکولی اســت .
بــه بهانــه پخــش گزارشــی در بخشــهای خبــری صــدا و ســیمای اســتان آذربایجــان شــرقی و شــبکه  4ســیما در ارتبــاط بــا آزمایشــگاه
شــبیه ســازی مولکولــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ؛ و بــرای آشــنایی دانشــجویان و اســاتید گرانقــدر و همینطــور معرفــی
ظرفیتهــای دانشــگاه در ایــن بخــش بــرای ارائــه ســرویس بــه خــارج از دانشــگاه و همکاریهــای علمــی و پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاهها
 ،روابــط عمومــی دانشــگاه بــا رئیــس ایــن آزمایشــگاه ،آقــای دکتــر جهــان بیــن مصاحبــه ای ترتیــب داده اســت کــه مالحظــه مــی
فرمائیــد.
ســام آقــای دکتــر ،ابتــدا یــک تعریــف ســاده از
ایــن آزمایشــگاه ؛ بــه مخاطبیــن ارائــه میدهیــد؟
ممنــون از فرصتــی کــه در اختیــار مــا گذاشــتین در
واقــع میتــوان گفــت کــه :
آزمايشــگاه شبيهســازي مولكولــي عهــدهدار
انجــام بنياديتريــن و اساســيترين پژوهشهــا
در ســاخت و توليــد انــواع نانــو ماشــينها ،ادوات
نانــو الكترونيكــي و همچنيــن طراحــي و ســاخت
داروهــاي جديــد متعلــق بــه نســلهاي نويــن
داروهــا و يــا بهبــود خــواص داروهــاي موجــود
ميباشــد.
اين پژوهشها شامل چندين مرحله ميباشد:
الــف) طراحــي مولكــول يــا نانــو ذره جديــد و
مطالعــه امــكان ســاخت تجربــي و وجــود آن در
عمــل و در صــورت مثبــت بــودن پاســخ ،محاســبه
خــواص شــيميايي و فيزيكــي آن
ب) طراحــي سيســتم كاربــردي ماننــد ادوات
نانــو الكترونيكــي يــا ماشــينهاي مولكولــي
دارورســاني بــا اســتفاده از مولكولهــا و نانــوذرات
طراحــي شــده
ج) شبيهســازي خــواص ادوات و ماشــينهاي
طراحــي شــده و پيشبينــي قابلیــت آنهــا در
شــرايطي كــه بيشــترين شــباهت را بــه شــرايط
عملــي داشــته باشــد
د) انجــام پژوهشهــاي تجربــي و ســاخت عملــي
تجهيــزات و ادوات شبيهســازي شــده راســا و يــا
بــا همــكاري محققــان رشــتههاي ديگــر و ارائــه
آنهــا بــه صنايــع مــورد نظــر

لطفــا از همــكاران آزمايشــگاه هــم بــرای مــا
توضیــح بدیــن درچــه رشــته هایــی هســتند ؟

مــا در ايــن آزمايشــگاه بــا همكاران شــيمي (شــيمي
فيزيــك) ،فيزيــك (سيســتمهاي پيچيــده ،حالــت
جامــد و مــاده چــگال و مــاده نرم) ،زيســت شناســي
(بيوفيزيــك و ســلولي-مولكولي) ،مهندســي
مكانيــك ،مهندســي مــواد و كشــاورزي (زيســت
فــنآوري گياهــي) از همــكاران دانشــگاه شــهيد
مدنــي آذربايجــان ؛ مهندســي شــيمي و پتروشــيمي
از دانشــگاههاي صنعتــي شــريف و ســهند؛
همــكاران علــوم دارويــي و زيســت فــنآوري
دارويــي و پزشــكي از دانشــگاه علــوم پزشــكي
تبريــز و پژوهشــگاه علــوم كاربــردي دارويــي
همــكاري و مشــاركت در انجــام پروژههــاي
پژوهشــي داريــم.
ایــن آزمايشــگاه از جملــه نــادر آزمایشــگاههایی
اســت کــه درآن عمــا و بــدور از کارهــای
كليشــهای ،همكاريهــاي بينرشــته اي شــامل
رشــتههاي علومپايــه و علومپزشــكي ،علومپايــه
ضرورت وجود ازمايشگاه چیست ؟
و فنــي -مهندســي وجــود دارد ،ايــن همكاريهــا
ايــن آزمايشــگاه اوليــن پلــه و قــدم و مهمتريــن و موجــب ارتقــای بــازده توليــد علــم درایــن
اساســيترين نيــاز در ايدهپــردازي ،توليــد علــم آزمايشــگاه شــده اســت.
و طراحــي و ايجــاد تكنولوژيهــاي ســطح بــاال آقــای دکتــر امــا اگرموافــق باشــید بپردازیــم بــه
ميباشــد .در صــورت عــدم انجــام مطالعــات دانشــجویانی کــه در آزمایشــگاه شــبیه ســازی
نظــري شــامل شبيهســازيهاي بيــان شــده ،مولکولــی مشــغول تحصیــل هســتند .
رســيدن بــه علــوم مــدرن و تكنولوژيهــاي ســطح تعــداد دانشــجويان تحصيــات تكميلــي كــه در
بــاال ماننــد علــوم و تكنولــوژي نانــو ،بيوتكنولــوژي ايــن ازمايشــگاه مشــغول بــه انجــام پژوهــش هســتند
و علــوم مرتيــط بــا آن و علــوم و تكنولوژيهــاي شــامل  10نفــر دانشــجوي دكتــري تخصصــي
مربــوط بــه دســتكاريهاي مولكولــي امكانپذيــر هســتند كــه  3نفــر آنهــا فيزيــك ،و  6نفــر انهــا
نخواهــد بــود و اگــر هــم ســعي بــر ايجــاد آنهــا بــا شــيمي فيزيــك هســتند و  6نفــر كارشناســي ارشــد
آزمايــش و خطــا يــا بــا خريــد از ديگــران شــود ،كــه  3نفــر انهــا شــيمي فيزيــك و  3نفــر هــم
فقــط اســمي از آنهــا و تصويــري ناقــص ازايــن فيزيــك هســتند.
فنآوريهــا را شــاهد خواهيــم بــود و هزينــه و
وقــت و اعتبــار صــرف شــده بــه بــاد خواهــد رفــت.
ضــرورت و اهميــت ايــن مطالعــات چنــان
اســت كــه موسســات و شــركتهاي درگيــر بــا
فنآوريهــاي ســطح بــاال و علــوم آينــده (ماننــد
توشــيبا ،گــوگل ،ســوني ،ناســا ،بخــش علــوم و
فنآوريهــاي ناتــو و  )....بيشــترين هزينــه و اعتبــار
پژوهشــي را در زمينــه شبيهســازيهاي مولكولــي
و بخــش محاســبات عــددي و مطالعــات نظــري و
مولكولــي مربوطــه صــرف ميكننــد.
تاكنــون نزديــك  15نفــر در كارشناســي ارشــد
فــارغ االتخصيــل شــده انــد كــه در رشــته هــاي

شــيمي فيزيــك ،فيزيــك و مهندســي شــيمي بــوده
و همچنيــن  4نفــر فــارغ التحصيــل دكتــري داشــتیم
كــه  3نفــر آنهــا از آنهــا شــيمي فيزيــك و يــك
نفــر آنهــا فيزيــك ميباشــد.
فــارغ التحصيلهــاي ايــن آزمايشــگاه بــا درجــه
بااليــي از مهــارت و تــوان علمــي در مراكــز
علمــي ،پژوهشــي و صنعتــي مشــغول خدمــت
رســاني بــه كشــور و هموطنــان خــود هســتند.
از مهمتريــن پروژههــاي انجــام شــده در
آزمایشــگاه هــم توضیحاتــی ارائــه بفرمائیــد.
از مهمتريــن پروژههــاي انجــام شــده در
آزمایشــگاه عبارتنــد از :
طراحــي و شبيهســازي سيســتمهاي حمــل
دارو(سيســتمهاي دارورســاني هوشــمند بــراي
داروهايــي ماننــد انســولين و كوركوميــن) طراحــي
مولكولهــاي دارويــي
بــا خــواص بهبــود يافتــه ماننــد كاهــش دوز
مصرفــي ،افزايــش پايــداري در برابــر نــور و در
محيطهــاي مشــابه بــدن طراحــي سيســتمهاي
شــيمي ســبز (بــدون آلودگــي
محيــط زيســت) جهــت اســتفاده در شــيرين ســازي
گازطراحــي جــاذب هــا و پايههــاي سنســور بــراي
جداســازي و شناســايي گازهــاي آالينــده محيــط
زيســت ماننــد اكســيدهاي گوگــرد و نيتــروژن
بــه برنامههــاي آينــده آزمایشــگاه هــم میتونیــن
اشــاره کنیــد؟
برنامههــاي آينــده شــامل توســعه مطالعــات و
پژوهشهــاي نظــري انجــام شــده در جهــت
تجربــي و بكارگيــري نتايــج شــبيه ســازيها
بــراي ســاخت تجهيــزات و سيســتمهاي نانــو
الكترونيــك ،دارويــي و صنايــع گاز مــورد نظــر
اســت.
بخــش ديگــري از برنامههــاي آينــده بــه همــكاري
بــا صنايــع دارويــي كشــور و توســعه ســاخت
داروهــاي مــدرن و بهبــود داروهــاي موجــود بــا
اســتفاده از نتايــچ شــبيه ســازيهاي انجــام شــده
اختصــاص خواهــد يافــت.
يكــي از مهمتريــن برنامههــاي در دســت اجــرا
ارتبــاط بــا دانشــگاههاي معتبــر خــارج از كشــور
اســت كــه در ايــن رابطــه بــا اســتعانت از خــدا و
ط هــاي اوليــه
حمايتهــاي رياســت دانشــگاه ارتبــا 
بــا دانشــكده داروســازي دانشــگاه ســيدني برقــرار
شــده و مراحــل آغازيــن طــرح بســيار بزرگــي كــه
در صــورت ادامــه همــكاري ،ميتوانــد منجــر بــه
توليــد واكســن بــراي بيماريهــاي سيســتم ايمنــي
بــدن (ماننــد ايــدز) بشــود ،انجــام شــده اســت.
ايــن طــرح مســتلزم همــكاري بيــن علــوم مختلفــي
اســت كــه شــامل شــيمي فيزيــك و فيزيــك
سيســتمهاي پيچيــده (از آزمايشــگاه شبيهســازي
مولكولــي) ،بيولــوژي سيســتمها ،داروســازي
و ويروسشناســي (از دانشــكده داروســازي
ســيدني) ميباشــند .ايــن طــرح در صــورت انجــام
ميتوانــد بــه عنــوان يكــي از بزرگتريــن همــكاري
بيــن علــوم مختلــف در جهــت افزايــش رفــاه و

ســامت جامعــه بشــري تلقــي شــود.
آقــای دکتــر اشــاره ای هــم به پتانســیل آزمايشــگاه
در توســعه اســتان آذربایجــان شــرقی بکنید؟
چنانچــه اســتحضار داريــد اســتان مــا يكــي از
قطبهــاي صنايــع دارويــي كشــور اســت و
صنايــع دارويــي بزرگــي در ان قــرار دارد كــه بــا
ي بيــن ازمايشــگاه شبيهســازي و
ايجــاد همــكار 
ايــن صنايــع و فراهــم شــدن بســتري بــراي ارائــه
نتايــج شبيهســازيهاي مولكولــي و اســتفاده از
ايــن نتايــج ،ايــن صنايــع ميتواننــد همــگام بــا دنيــا
و كشــورهاي پيشــرفته توســعه يافتــه و توانايــي و
جــرات كنــار گذاشــتن فنآوريهــاي دهههــاي
قبــل را بدســت خواهــد آورد .همچنيــن ميتــوان
بــا همكاريهايــي كــه بــا صنايــع الكترونيكــي در
جهــت ســاخت تجهيــزات نانوالكترونيــك انجــام
داد ،ايــن صنايــع را در اســتان توســعه داد .همچنيــن
بــا اســتفاده از شبيهســازيهاي مولكولــي
ميتــوان صنايــع و علــوم مبتنــي بــر زيســت
فــنآوري را بســيار ســريع و تــا حــد بســيار بــاال
(در حــد كشــورهاي پيشــرفته) توســعه داد كــه بــاز
هــم بــا توجــه بــه وجــود ايــن صنايــع در اســتان مــا،
ميتــوان ثــروت و رفــاه زيــادي را بــه ايــن طريــق
ايجــاد نمــود.
حرف آخر و انتظارات؟

بــدون شــك رســيدن بــه ايــن نقطــه مرهــون
حمايتهــا و مســاعدتهاي مســئولين دانشــگاه
از آغــاز تاســيس آزمايشــگاه تــا بــه امــروز
ميباشــد .همچنيــن تالشهــا ،مطالعــات و پشــتكار
همــكار محتــرم دكتــر راســتكار در پيشــرفت ايــن
آزمايشــگاه نقــش غيرقابــل انــكاري دارد .در ضمن
دانشــجويان تحصيــات تكميلــي كــه پروژههــا و
طرحهــاي تحقيقاتــي را بــا محدودیتهــا و امكانــات
موجــود انجــام دادهانــد و ميدهنــد بيشــترين ســهم
را در ايــن موفقيتهــا دارنــد.
در پايــان از حمايتهــاي آقــاي دكتــر ولــي
زاده رياســت محتــرم دانشــگاه و همچنيــن دكتــر
راســتكار معاونــت پژوهشــي ســابق و دكتــر عجمي
معاونــت پژوهشــي حــال حاضــر و دكترناصــر
آقــازاده رياســت ســابق دانشــكده علــوم و معــاون
اداری و مالــي دانشــگاه و دكتــر رضايــي رياســت
دانشــكده علــوم كــه همــواره بــا نگاهــي حمایتــی
بــه آزمايشــگاه شــبيه ســازي نگريســتهاند قدردانــي
مينمائيــم .همچنيــن بــا توجــه بــه پيشــرفتهاي
لحظــهاي و بســيار بــزرگ علــوم و ابزارهــاي
محاســباتي و كامپيوترهــاي مــورد نيــاز ،انتظــار
حمايــت بيــش از پيــش را داريــم.
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آشنایی با مرکز مشاوره دانشگاه

10
عملکرد  7ماهه مرکز مشاوره دانشگاه
اجرای طرح پایش سالمت روان شناختی دانشجویان جدیدالورود
راه اندازی سامانه مشاوره الکترونیکی تحت وب
تجهیز واحد روان سنجی به ابزارهای نرم افزاری سنجش شخصیت و تشخیصی
الکترونیکی نمودن پرونده های مشاوره
فعــال نمــودن شــعبه مرکــز مشــاوره دانشــجویی در پردیــس تبریــز و توســعه هــر چــه
بیشــتر خدمــات مشــاوره ای در ســطح خوابگاههــا
ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره مذهبی به دانشجویان و کارکنان دانشگاه
راه اندازی خدمات نوین علوم اعصاب (نوروفیدبک)
فعال سازی خدمات مشاوره تلفنی
به روز رسانی مطالب صفحه اینترنتی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه
فعــال ســازی واحــد خدمــات مــددکاری بــرای شناســایی و جلــب خدمــات حمایتــی-
اجتماعــی بــه دانشــجویان بــی بضاعــت
پایــش دانشــجویان دارای آســیب پذیــری روانشــناختی و ریســک بــاال غربــال شــده در
طــرح پایــش ســامت روان
نصــب پیــام هــا و پوســترهای بهداشــت روانــی در معــرض دیــد دانشــجویان در اماکــن
دانشــجویی
آمــاده ســازی شــعبه پردیــس تبریــز مرکــز مشــاوره بــرای ارائــه خدمــات روانشــناختی و
مشــاوره بــه خانــواده کارکنــان
ارائــه خدمــات روانشــناختی و مشــاوره بــه کارکنــان در مرکــز مشــاوره دانشــجویی
مســتقر در ســایت اصلــی دانشــگاه
طراحــی بروشــور بــرای آشــنایی بــا خدمــات مرکــز مشــاوره و ارائــه آن در زمــان ثبــت
نــام بــه دانشــجویان
اجــرای دوره هــای آموزشــی پیشــگیری از اعتیــاد و آســیب هــای اجتماعــی و مقابلــه بــا
ایــدز بــرای دانشــجویان جدیدالــورود
برگــزاری جلســات ســخنرانی و پرســش و پاســخ بــا موضوعــات ســامت روانــی
دانشــجویان
بــه کارگیــری مشــاوران و روان شناســان مجــرب در مرکــز مشــاوره دانشــجویی و شــعب
و ا بسته
عقــد تفاهــم نامــه بــا روانپزشــک خــارج از مرکــز بــرای ارجــاع مراجعــان نیازمنــد بــه
درمــان دارویــی
اجرای طرح کشوری سیمای زندگی روانی و اجتماعی دانشجویان
آموزش مشاوران خوابگاه ها در خصوص نحوه خدمت رسانی به دانشجویان
تهیه و توزیع بسته آموزشی و آگاهسازی مشاوره ای برای دانشجویان جدیدالورود

پنج راز ساده خوشبختی:
قلبت رو از کینه ها رها کن
ذهنت رو از نگرانیها خالی
کن

آدمهــای منفــی بــه پیــچ و خــم جــاده مــی اندیشــند..
و..آدمهــای مثبــت بــه زیباییهــای طــول جــاده....
عاقبــت هردوبــه مقصــد میرســند؛امایکی باحســرت..
یکــی با لــذت!!
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گفتگو با دکتر رضا عبدی ،مدیر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یکی از مهمترین مراکز حفاظت و تأمین ســامت روانی دانشــگاهیان مرکز مشــاوره دانشــجویی اســت این مرکز به لحاظ آمار و ارقام از فعالترین مراکز
دانشــگاهی اســت کــه بــا ارائــه جدیدتریــن خدمــات خود و به روز نمــودن خدمات قبلــی ،موجبات ارتقــا و توجه همه دانشــگاهیان را فراهم نموده اســت.
بــر آن شــدیم بــا مدیــر محتــرم ایــن مرکــز جنــاب آقــای دکتــر رضــا عبــدی کــه از اســاتید گــروه آموزشــی روانشناســی دانشــگاه مــی
باشــند نشســت صمیمــی داشــته باشــیم کــه نظــر شــما را بــه ایــن گفتگــو و توضیحــات جنــاب آقــای دکتــر عبــدی جلــب مــی کنیــم.
آقــای دکتــر عبــدی بــرای مــا از وظایــف عمــده درمانــی بــه شــیوه هــای نامعقــول و غیــر علمــی پرهیــز نماینــد،ماننــد اســتفاده از بعضــی توصیــه هــا بــرای مصــرف قــرص
ایــن مرکــز بفرماییــد؟
هایــی بــا نــام فریبنــده قــرص دانشــجو که همــه آنهــا در ردیف
مرکــز مشــاوره ،رســالت اصلــی آن پیشــگیری از آســیب هــای
قــرص هــای مخــدر و روان گــردان محســوب مــی شــوند و
اجتماعــی و بهبــود ســطح ســامت روانــی دانشــجویان و ارتقــا
بهتــر اســت بــه جــای آنکــه روح و روان و جســم خــود را در
ســطح ســامت و بهداشــت روانــی همــه دانشــگاهیان مــی
معــرض تهدیــدات ایــن دارو هــا قــرار دهنــد نخســتین بــار بــه
باشــد.
مرکــز مشــاوره دانشــجویی مراجعــه کننــد تــا بــه مشکالتشــان
راه های ارتباط با این مرکز چگونه است؟بــه صــورت کامــا علمــی رســیدگی و درمــان الزم در حیطــه
عزیــزان مــی تواننــد بصــورت مراجعــه حضــوری ،از خدمــات
هــای روانشناســی یــا روانپزشــکی صــورت گیــرد.
ایــن مرکــز همــه همــکاران و خانــواده ی محتــرم آنهــا مــی
یکــی دیگــر از خدمــات ایــن مرکــز ،مشــاوره در حــوزه هــای
تواننــد اســتفاده کننــد.
اعتقــادی اســت و کال بهتــر اســت بــه دوره هایــی اشــاره کنیــم
خدمــات مــا بــه صــورت حضــوری از ســاعت  ۸صبــح الــی
کــه بــه صــورت  Pakageتحــت عنــوان مهــارت هــای زندگــی،
 ۱۵:۳۰بعــد از ظهــر انجــام مــی شــود و پــس از ایــن ســاعات
ماننــد مهــارت کنتــرل خشــم ،مهــارت هــای زندگــی در
در خوابــگاه هــای دانشــجویی همــکاران مــا از ســاعت  ۱۶تــا
ارتبــاط بــا مدیریــت زمــان ،مدیریــت مالــی ،کنتــرل اســترس،
 ۲۱شــب (الزهــرا ،قــدس و المهــدی)
دکتر عبدی :کلیه خدمات مرکز رایگان است .مهــارت هــای خودآگاهی
مســتقر هســتند و بــه صــورت حضــوری
شناســایی نقــاط ضعــف و
مشــغول کار مــی باشــند .حــوزه خدمــات
قــوت خودمــان مربــوط مــی شــود و مهــارت هایــی کــه بایــد
مــا مشــکالت روانشــناختی ،تحصیلــی ،شــغلی ،انتخــاب
بــه صــورت  Portableیعنــی قابــل حمــل بــه طــور همیشــگی در
رشــته ،ازدواج ،خانــواده ،مــددکاری فــردی و توانمنــد
وجودمــان بایــد باشــند.
ســازی اجتماعــی افــراد و خدمــات روانپزشــکی صــورت
چه برنامه هایی برای آینده دارید؟مــی گیــرد .مــا اخیــرا مشــاوره حقوقــی و خدمــات نویــن
مــا بــه  ۸۰درصــد برنامــه هــای خــود بــرای ســال  ۹۴دســت
علــوم اعصــاب را هــم فعــال کــرده ایــم بــرای ارتقــا عملکــرد
یافتــه ایــم .اجــرای طــرح پایــش ســامت روانشــناختی
ســطح تمرکــز ،کاهــش اضطــراب و افســردگی بــه عنــوان
دانشــجویان جدیدالــورود ،ســامانه الکترونیکــی تحــت وب
یــک درمــان نویــن را راه انــدازی کــرده ایــم .خدمــات ایــن
کــه از نیمــه دوم آبــان مــاه قابــل بهــره بــرداری اســت.
مرکــز در واقــع مشــاوره در حــوزه هــای گوناگــون را در بــر
در ایــن ســامانه دانشــجو بــه طــور غیــر حضــوری وارد ســامانه
میگیــرد .همــه ایــن امــور در واقــع پیشــگیری اولیــه بــرای عــدم
شــده و ثبــت نــام مــی کنــد ســپس مشــکل خــود را در آن
بــروز مشــکالت بعــدی اســت ،پیشــگیری ثانویــه بــا مشــاوره
مطــرح مــی نمایــد بالفاصلــه بــه صــورت  Onlineیــا ،Offline
روانشــناختی و روانپزشــکی نیــز صــورت مــی گیــرد.
مشــاور مــا پاســخ الزم را بــه ایشــان ارســال مــی کنــد .ایــن
خدمــات بــرای کســانی اســت کــه بــه حضــور فیزیکــی رغبت
نشــان نمــی دهنــدhttp://moshavereh.azaruniv.edu .
تجهیــز واحــد روانســنجی مجهــز بــه ابــزار ســنجش شــخصیت
و  ،...الکترونیکــی نمــودن پرونــده هــای مشــاوره جهــت ارتقــا
ضریــب امنیتــی چــون تمتــم اطالعــات دانشــجویان ،چــه
حضــوری ،چــه تلفنــی و چــه از طریــق ســایت محرمانــه مــی
باشــند و هیــچ مقامــی بــه اطالعــات آنهــا دسترســی نــدارد.
فعــال نمــودن شــعبه پردیــس جهــت ارائــه خدمــات مشــاوره
حقوقــی و مذهبــی ،خدمــات نویــن علــوم اعصــاب ،فعــال
ســازی واحــد مــددکاری اجتماعــی هــم از ســایر اقدامــات مــا
در ســال  ۹۴بــود .بــه کارگیــری روانشناســان و روانپزشــکان
مشکل چیست؟مجــرب داخــل و خــارج دانشــگاه ،آمــوزش مشــاوران حاضــر
وقتــی دانشــجو دچــار مشــکل اســت کــه احســاس کنــد در خوابــگاه هــا و حــق توســعه خدمــات مشــاوره ای بــا
مــوردی بــه طــور مــداوم بــر عملکــرد مطلــوب تحصیلــی و حضــور در بیــن دانشــجویان .
غیــر تحصیلــی وی تأثیــر نامطلــوب مــی گــذارد بــا مختــل مــی الزم بــه ذکــر اســت فعــال ســازی خدمــات مشــاوره تلفنــی در
نمایــد کــه بایــد در ایــن صــورت اولیــن مــکان مرکــز مشــاوره روزهــای فــرد از ســاعت  ۱۵:۳۰الــی  ۱۹بــه شــماره تمــاس:
دانشــجویی باشــد و دانشــجویان عزیــز بایــد از هرگونــه خــود  ،۳۴۳۲۷۵۸۹در خدمــت دانشــجویان محتــرم مــی باشــد.

و سخن پایان؟در پایــان ،از همــکاری هــای صمیمانــه همــه ی اســاتید و
دانشــجویان خصوصــا زحمــات
کارشناســان آموزشــی دانشــکده هــا بســیار ممنونیــم و
سپاســگذاری مــی نماییــم.
کلیه خدمات مرکز رایگان است.
روابــط عمومــی دانشــگاه :بــرای ایشــان و کلیــه همــکاران و
مشــاوران توفیــق روزافــزون آرزومندیــم.

دوســتانتان را بــه چــای داغ
و لبخنــد گــرم زیــر بــاران
دعــوت کنیــد تــا حالتــان
خیــس از محبــت شــود.
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پانزده حدیث از امام حسین (ع)
اإلمام الحسين عليه السالم :أن َا قَ ُ
تيل ال َعبَ َرةِ اليَذ ُك ُرني مُؤمِ ٌن إالّ استَعبَ َر ؛

امام حسين عليه السالم :من كشته اشكم ؛ هر مؤمنى مرا ياد كند ،
اشكش روان شود .
ص َعن قَد ِر ُكم ؛
اإلمام الحسين عليه السالم :التَقولُوا ب ِأل ِسنَت ِ ُكم ما يَن ُق ُ

امام حسين عليه السالم :چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما
بكاهد .
اإلمام الحسين عليه السالم :يَظ َه ُر ّ
مين ؛
الل ُ قائ ِ َمنا فَيَنتَ ِق ُم مِ َن ال ّظال ِ َ
امام حسين عليه السالم :خداوند قائم ما را از پس پرده غيبت بيرون
مى آورد و آن گاه او از ستم گران انتقام مى گيرد .
ااإلمام الحسين عليه السالم :ال يَ ْك ُم ُل ال ْ َع ْق ُل اِالّ ب ِات ِّبا ِع ال ْ َحقِّ ؛
امام حسين عليه السالم :عقل ،جز با پيروى از حق ،كامل نمى شود.
الحيا َة
اإلمام الحسين عليه السالم :فَإن ّي ال أ َرى ال َم َ
وت إالّ َسعا َد ًة وال َ
مين إالّب َ َرماً؛
َم َع ال ّظال ِ َ
امام حسين عليه السالم :به راستى كه من مرگ را جز خوش بختى
نمى دانم  ،و زندگى با ستمكاران را جز مالل .

ِ
لوس إلى
اإلمام الحسين عليه السالم مِن َدالئِلِ َع
المات ال َقبو ِل ُ :
الج ُ
أهلِ ال ُعقو ِل؛
امام حسين عليه السالم :از نشانه هاى خوش نامى و نيك بختى ،
همنشينى با خردمندان است.

يت َرسو ِل ّ
أهل ب َ ِ
اإلمام الحسين عليه السالم  :إن ّا ُ
الل ِ صلي اهلل عليه و
ِالحقِّ تَن ِطقُ أل ِسنَتُنا .
والحقُّ فينا  ،وب َ
آله َ ،

امام حسين عليه السالم  :ما خاندان رسول خداييم ،حقّ در ميان ماست و
زبان ما به حقّ گوياست.

يت
اإلمام الحسين عليه السالم  :ما ن َدري ما تَن ِق ُم
الناس مِنّا ! إن ّا لَبَ ُ
ُ
ال َّرح َم ِة  ،و َش َج َر ُة النُّب ُ َّوةِ ،و َمع ِد ُن ال ِعلم .

امام حسين عليه السالم  :ما نمى دانيم چرا مردم كينه ما را مى جويند! در
حالى كه ما خانه رحمت و درخت نب ّوت و كان علم و معرفتيم.

الحسين عليه السالم َ :من جا َد سا َد .
اإلما ُم
ُ

امام حسين عليه السالم  :هر كه بخشنده باشد  ،آقايى كند.

الحسين عليه السالم  :إ ّن أ ْو َص َل الن ّ ِ
اس َمن َو َص َل َمن قَ َط َع ُه .
اإلما ُم
ُ

امام حسين عليه السالم  :قويترين فرد در ايجاد ارتباط كسى است كه با
كسى كه از او بريده رابطه برقرار كند.

الحسين عليه السالم  :إ ّن أ ْو َص َل
اإلما ُم
ُ
َ
َ
َ
الن ّ ِ
اس َمن َو َصل َمن قط َع ُه .

امام حسين عليه السالم :اليَ ْك ُم ُل ال ْ َع ْق ُل
اِالّ ب ِات ِّبا ِع ال ْ َحقِّ ؛

َ
ت في ِع ٍّز
قال ال ْ ُح َسي ْ ُن عليه السالمَ :م ْو ٌ
ٍ
ِ
ِ
ْ
ٍّ
ت ا َ ْولى م ْن
خَ ي ْ ٌر م ْن َحياة في ُذل اَل َم ْو ُ
وب الْعا ِر َوالْعا ُر ا َ ْولى مِ ْن ُدخُ ولِ
ُر ُك ِ
النّا ِر .

َ
ت
قال ال ْ ُح َسي ْ ُن عليه السالمَ :م ْن َد َم َع ْ
َعيْنا ُه فينا َدمْ َع ًة ب ِ َق ْط َرةٍ ا َ ْعطا ُه ّ
الل ُ تَعالى
ال ْ َجـن َّ َة.

امام حسين عليه السالم  :قويترين فرد در
ايجاد ارتباط كسى است كه با كسى كه
از او بريده رابطه برقرار كند.

امام حسين عليه السالم(روز عاشورا)
فرمود :مـرگ با عـ ّزت از زندگى ذليـالنه
بـرتر اسـت .مرگ برتر از همراه شدن با
عار و خوارى است و خوارى از ورود در
آتش برتر است.

عقل ،جز با پيروى از حقّ  ،كامل نمى
شود.

امام حسين عليه السالم فرمود :كسى كه
چشمانش قطره اى اشك براى ما بريزد،
خــداوند بهشت را بـه او عطا خواهـد
كـرد.

رحبــا بِـ َ
ـك يــا أبــا َعبـ ِد ّ
ـول ّ
ـت َعلــى رســو ِل ّ
السـ َم ِ
ـال لــي رسـ ُ
ـب  ،فَقـ َ
ـن َكعـ ٍ
ـن
ـين عليــه الســام َ :دخَ لـ ُ
الل ِ صلــى اهلل عليــه و آلــه َو ِعنــدَ ُه أبــي ابـ ُ
اإلمــا ُم الحسـ ُ
وات َواأل َرضيـ َ
الل ِ  ،يــا زَيـ َ
الل ِ صلــى اهلل عليــه و آلــه َم َ
ـن َ
ـر َ
ـول ّ
ِ
ك ؟! قـ َ
ـف يَكــو ُن يــا رسـ َ
 ،قـ َ
ـي َ :و َكيـ َ
ـر مِنـ ُه فــي
ـن ال َّسـ
الل ِ صلــى اهلل عليــه و آلــه زَيـ ُ
ـين بـ َ
الح َسـ َ
ـماوات َواأل َرضيـ َ
ِالحــقِّ ن َبيّــا إ َّن ُ
ـي َوالَّــذي ب َ َعثَنــي ب َ
ـن َ
ـي فــي ال َّســما ِء أكبَـ ُ
أحـ ٌد َغيـ ُ
ـال ل َـ ُه أبَـ ٌّ
ـال  :يــا أبَـ ُّ
ـن َعلـ ٍّ
ـرش ّ
الل ِ عـ ّز وجـ ّ
ـوب َعــن يَميــنِ َعـ ِ
ِ
ـر .
ـاح ُهـ ً
األرض َ ،وإن َُّــه ل َ َمكتـ ٌ
ـل  :مِصبـ ُ
ـر َو َعلَـ ٌ
ـدى َو َســفينَ ُة ن َجــاةٍ َوإمــا ٌم َغيـ ُ
ـم َو ُذخـ ٌ
ـر َوهــنٍ َو ِعـ ٌّز َوفَخـ ٌ
امــام حســين عليــه الســام  :بــر رســول خــدا صلــى اهلل عليــه و آلــه وارد شــدم  .ابــن ابــى كعــب در خدمــت ايشــان بــود  .پيامبــر خــدا صلــى اهلل عليــه و آلــه بــه مــن فرمــود  :خــوش آمــدى اى ابــا عبـ ّ
ـدالل  ،اى زيــور آســمانها
ـى ! ســوگند بــه آن كســى كــه بحــق مــرا بــه پيامبــرى برانگيخــت
ـى بــه پيامبــر عــرض كــرد  :اى رســول خــدا ! چگونــه ممكــن اســت كســى غيــر از شــما زيــور آســمانها و زمينهــا باشــد ؟ ! پيامبــر فرمــود  :اى ابـ ّ
و زمينهــا ! اُبـ ّ
 ،مقــام و منزلــت حســين بــن علــى در آســمان  ،باالتــر از منزلــت او در زميــن اســت  .در ســمت راســت عــرش خداونــد عــز و جــل نوشــته شــده اســت [ :حســين ]چــراغ هدايــت و كشــتى نجــات و امامــى سســتى ناپذيــر ،
بــا عـ ّزت ،افتخارآفريــن ،راهنمــا ،و ذخيــره[اى گرانبهــا ]اســت .
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نشریه الترونیکی
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مصاحبه با دکتر موسی محمد پور فرد ،مدیر برنامه و بودجه و تشکیالت دانشگاه
مصاحبه با دکتر موسی محمد پور فرد مدیر برنامه بودجه و تشکیالت دانشگاه
انجــام هرگونــه کار در ســازمان هــا و از جملــه دانشــگاه مــا مســتلزم برنامــه ریــزی هایــی از پیــش
تعریــف شــده و اختصــاص منابــع مالــی جهــت انجــام پــروژه هــای مذکــور مــی باشــد .همینطــور
بــه کار گیــری متخصــص تریــن نیــرو و منابــع انســانی مســتلزم برنامــه ریــزی اســت ،چشــم انــداز
هرســازمان در گــرو تدویــن برنامــه دراز مــدت اســتراتژیک مــی باشــد در ایــن مصاحبــه کــه بــرای
اولیــن بــار صــورت مــی گیــرد بــا مدیــر جــوان و پرتــاش ایــن مجموعــه مهــم بــا وظایــف ،عملکرد
هــا و برنامــه هــای آتــی آن آشــنا مــی شــویم.
آقای دکتر محمد پور فرد ،برای ما از اهداف و وظایف این بخش بفرمایید؟

مصــوب را در میــان دانشــگاههای کشــور تــا بــه امــروز داریــم یعنــی نزدیــک بــه صــد در صــد و همانطــور کــه
مســتحضر هســتید بــا تالشــهای ریاســت محتــرم دانشــگاه بودجــه تعمیــر و تجهیــزات دانشــگاه کــه دو برابــر شــده بــود
بصــورت صــد در صــد در شــش ماهــه اول ســال تخصیــص یافتــه اســت .در خصــوص بودجــه  1395هــم بــه کمــک
کارشــناس محتــرم حــوزه ،بودجــه ریــزی بســیار خــوب و مثــال زدنــی بــرای دانشــگاه صــورت گرفتــه اســت .در ایــن
بودجــه تمامــی مــوارد مربــوط بــه پرداخــت هــای پرســنلی و غیــر پرســنلی بــا کمیتهــا و ســنجهها قابــل دفــاع تنظیــم
شــده اســت و کامــا امیــدوارم بودجــه  ۹۵بــه صورتــی کــه مطالعــه شــده و پیشــنهاد داده شــده اســت تصویــب و ابــاغ
بشــود .در ایــن مــورد ریاســت محتــرم دانشــگاه ،تعامــات بســیار خوبــی بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور
دارنــد و همــه مراحــل بــه طــور تعاملــی و اعتمــاد دوطرفــه پیــش رفتــه اســت .قــرار اســت در آینــده نزدیــک هــم
بازدیــدی از طــرف کارشناســان محتــرم برنامــه ریــزی حــوزه آمــوزش عالــی ســازمان مدیریــت از دانشــگاه انجــام
شــود .بــا توجــه بــه صحبــت هــای انجــام شــده دانشــگاه مــا نمونــه خوبــی بــرای بودجــه ریــزی علمــی و عملیاتــی
اســت .امیــدوارم ســال آینــده بــه لحــاظ بودجــه و برنامــه بــرای دانشــگاه مــا ســال بســیار خوبــی باشــد.

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .بــا تشــکر از شــما کــه ایــن وقــت را در اختیــار مــا قــرار دادیــد ،همانطــور کــه شــما نیــز بــه
آن اشــاره کردیــد بخــش برنامــه ریــزی بــرای بودجــه و تشــکیالت در هــر ســازمانی جــزو مهمتریــن بخــش هــای آن
محســوب مــی شــود ،البتــه اگــر بــه آن اعتقــاد داشــته باشــیم.
بنــده از ســال گذشــته کــه مشــغول کار شــدهام ســعی و تــاش شــده اســت برخــی از مــواردی کــه از ســالهای گذشــته
برجــای مانــد ماننــد تکمیــل نمــودار و چــارت ســازمانی دانشــگاه بــه اتمــام برســانم ،کــه بــه حمــداهلل در مراحــل آخــر
جهــت ارائــه بــه وزارت مــی باشــد .چــارت مذکــور بــا لحــاظ نیــاز هــای واحــد هــا و الگــو بــرداری از دانشــگاه هــای
پیشــرو و موفــق تهیــه و تنظیــم شــده اســت.

در مورد رتبه بندی دانشگاه ها بفرمایید؟
مــا از نظــر تشــکیالتی ردههــای  ۲ ،۱و  ۳داریــم کــه بــر اســاس معیارهایــی از نظــر دانشــجو و ...دســته بنــدی مــی
شــوند .رده مــا پیــش از ایــن  ۲بــود امــا در تشــکیالت فعلــی و بــر حســب ارتقــاء معیارهــا ،دانشــگاه مــا در رده ۳
قــرار مــی گیــرد کــه متأســفانه محدودیــت هایــی را بــه جهــت ارتقــاء مدیریــت هــا و ...تحمیــل کــرده اســت ولــی
ســعی شــده اســت بــه کمــک کارشناســان بــا تجربــه ایــن حــوزه و حوزههــای دیگــر بــه رغــم همــه محدودیــت هــای
موجــود بهتریــن چــارت ممکــن را طراحــی و تدویــن گــردد کــه امیدواریــم از  ۹۵/۱/۱اجرایــی شــود.

به نظر می رسد سال  ۹۴در تشکیل دوره های آموزشی کارکنان ،کمی با کاهش روبرو هستیم؟
بلــه .بــا توجــه بــه مشــکالت و مضیقــه هایــی کــه در بحــث مالــی بــا آن روبــرو هســتیم علــی رغــم میــل باطنــی شــاهد
بــروز مشــکالتی بودیــم امــا بــرای نیمــه دوم ســال  ۹۴مطمئن
باشــید برنامــه ریــزی هــای قبلــی در جهــت ارتقــاء مهــارت
هــای کارکنــان در ارتقــاء و پیشــرفت ارائــه ســرویس
و خدمــات دانشــگاهی بــه طــور کامــل انجــام خواهــد
گرفــت .البتــه شــاهد چنــد دوره جدیــد هــم خواهیــم بــود،
مثــا اخیــرا دوره هــای پدافنــد غیرعامــل را بــا مشــارکت
معاونــت محتــرم پژوهشــی برگــزار شــده اســت و دوره
خانــواده خــاق هــم را بــا مشــارکت نهــاد مقــام معظــم
رهبــری بــزودی برگــزار خواهیــم کــرد .در مجمــوع تــاش
مــا ایــن اســت کــه بــا کمتریــن هزینــه ،بیشــترین بهــره وری
رار بــه طــوری کــه مانــع ارتقــاء همــکاران نباشــیم اجــرا خواهیــم نمــود.

از  ISOو اصطالح فرآیندها بفرمایید؟

مــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه همــه ی هزینــه هــا ،پرداخــت هــا بایــد بــا برنامــه ریــزی دقیــق قبلــی پیــش رود در غیــر
اینصــورت بــه هــر میــزان اعتبــار هــم تخصیــص یابــد کفــاف هزینــه هــای ایجــاد شــده را مســلما نخواهــد داد.

سخن پایانی شما؟
ضمــن تشــکر مجــدد از شــما ،الزم میدانــم از همــه همــکاران محتــرم ،خصوصــا کارشناســان محتــرم حــوزه مدیریــت
برنامــه و بودجــه ،بخاطــر تــاش و کار منظــم شــان تقدیــر و تشــکر مــی کنــم و همــه ی همــکاران محتــرم مطمئــن
باشــند کــه بــا الطــاف الهــی و پیگیریهــای ریاســت محتــرم دانشــگاه ،انشــاءا ...شــاهد حــل مشــکالت انــدک مالــی
دانشــگاه (کــه تقریبــا در همــه دســتگاههای دولتــی کــم و بیــش وجــود دارد) خواهیــم بــود.

روابط عمومی دانشگاه هم برای مدیر جوان و پر انرژی دانشگاه و همکاران شاغل در مدیریت
بودجه و تشکیالت توفیق روزافزون آرزومند است.

 ISOدر واقــع نظــم بخشــی بــه امــورات و اصــاح فرآینــد هاســت .هــدف مــا دسترســی بــه فرآینــد هایــی باالتــر
از  ISOمــی باشــد .گرفتــن  ISOو طــرح آن بــرای دانشــگاه مــا یــک نقطــه بســیار مثبــت و شــروع بــود .در ادامــه
دنبــال تثبیــت خــوب کار انجــام شــده توســط خــود کارشناســان مدیریــت و تــداوم ایجــاد نظــم و فرایندهــا را در
داخــل ســازمان هســتیم و عالقمنــد نیســتیم بــرای ســازمان هزینــه هــای جدیــدی کــه در رتبــه بنــدی دانشــگاه تأثیــر
زیــادی ندارنــد ،ایجــاد کنیــم .لــذا بــه نتایجــی باالتــر از ســطح موجــود فکــر مــی کنیــم کــه یکــی از آنهــا بــرای نمونــه
تعییــن زمــان انجــام فرایندهــا در حوزههــای مختلــف مــی باشــد .در ایــن ارتبــاط ،تعییــن بــازه زمانــی خدمــت رســانی
را شــروع کردیــم یعنــی فرآیندهــای الزم بــرای انجــام هــرکار در دانشــگاه را بــه طــور علمــی و کارشناســی تدویــن و
تهیــه کردیــم ،مثــا بــرای مراحــل فــارغ التحصیلــی از دانشــگاه ،فرایندهــا و مــدت زمــان کار بــا نظــر کارشناســان آن
حــوزه تهیــه و در محلــی مناســب در آن حــوزه نصــب خواهــد شــد .مــدت زمــان انجــام کارهــا بــه مراجعیــن اطــاع
رســانی مــی شــود ،بهبــود خدمــات و ایجــاد رضایتمنــدی در مراجعیــن (دانشــجویان و همــکاران) بــه واحــد هــا از
اهــداف مــا اســت کــه امیدواریــم بــا مشــارکت همــه ی حــوزه هــا ،بــه خوبــی اجــرا شــود.

راجع به برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) برای دانشگاه هم توضیح می دهید؟
بلــه .در ایــن خصــوص بــه کمــک کارشناســان محتــرم حــوزه ،بــا توجــه بــه مالحظاتــی کــه بــه پارامترهــای مختلــف
دانشــگاه داشــتیم و نــگاه واقعــی بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود ،ســعی شــده اســت برنامــه ای تدویــن شــود کــه
در صــورت اجرایــی شــدن انشــاء ا ...مــا را در طــی ســالهای آتــی جــزو دانشــگاه هــای خــوب ایــران قــرار دهــد.
از خصوصیــات ایــن برنامــه قابــل ســنجش بــودن و قابــل
ل مختلــف آن و نظــارت بــر بهبــود
پایــش بــودن مراح ـ 
فرایندهــا هســت .بــا توجــه بــه مطالعاتــی کــه داشــتیم در
برنامــه هــای ســایر دانشــگاه هــا برنامــه خوبــی را انشــااهلل
تدویــن خواهیــم کــرد.

آقای دکتر از بودجه  ۹۵چه خبر؟
قبــل از توضیــح در مــورد بودجــه  1395الزم اســت
عــرض کنــم در حــال حاضــر یعنــی تــا آخــر ســه ماهــه
ســوم ســال  1394بیشــترین تخصیــص اعتبــار هزینهــای
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نشریه الترونیکی
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اهم فعالیتهای مرکز بهداشت و درمان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
از ابتدای تابستان تا آبان 94

رتبه های درخشان آزمون ارشد سال  94گروه تاریخ
فرهنگ و تمدن اسالمی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-1ایجاد واحد بهداشت و درمان شبانه در خوابگاه الزهراء جهت ارائه خدمات اورژانسی
شامل تزریقات ،پانسمان و ...از مهرماه 1394

دکتر محسن سیدی مدیر گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی در گفتگو

-2بکارگیری کارشناس بهداشت محیط جهت انجام کلیه امورات بهداشتی از مهرماه 1394
-3بکارگیری کارشناس مامایی جهت ارائه خدمات زنان و مامایی به خانم های دانشجو و
کارکنان دانشگاه از مهرماه 1394
-4تجهیز دندانپزشکی شامل (خرید یونیت جدید )

با روابط عمومی اظهار داشت :پنج نفر از دانشجويان گروه تاريخ و
تمدن ملل اسالمي دانشگاه در كسب رتبه هاي درخشان در آزمون ارشد
سال جاري ،رتبه های زیر را کسب نمودند.
آقاي مهدي صحت ،رتبه 15
سرکار خانم زهرا تجاليي فر ،رتبه 16
سرکارخانم ثريا داداش پور ،رتبه 17
سرکار خانم آيدا كريمي ،رتبه 23
و آقاي حبيب ميرزايي ،رتبه 24
نامبردگان در دانشگاه شهيد بهشتي پذيرش شده و مشغول تحصيل
هستند.

-5تجهیز آمبوالنس شامل (ست احیاء برانکارد صندلی شو  .برانکارد اسکوپ  ،النگ بک
برد  .کیف برزنتی کمکهای اولیه و )..
-6با عنایت به قرارداد فی ما بین مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با شبکه بهداشت و درمان
آذرشهر به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه از کلینیک تخصصی میالد آذرشهرالزم است
دانشجویان قبل از مراجعه به کلینیک یاد شده معرفی نامه از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
اخذ نمایند.

هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد ،آینده ما را می آفریند.
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نشریه الترونیکی
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مصاحبه با پویا علیخانی دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشگاه

انجمــن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا کســب مقــام قابــل تقدیــر در حــوزه نشــریه (نشــریه  The cellانجمــن
علمــی زیســت شناســی) و کســب مقــام دبیــر شــورای دبیــران برگزیــده توســط پویــا علیخانــی دبیــر انجمــن هــای علمــی دانشــگاه در هشــتمین
جشــنواره ملــی حرکــت همچنــان پیشــتاز فعالیــت هــای علمــی دانشــجویی در شــمال غــرب کشــور اســت.
جشــنواره ملــی حرکــت ویــژه دســتاورد هــای انجمــن هــای علمــی دانشــجویی اســت کــه شــش دوره از آن در دانشــگاه هــای تهــران برگــزار
شــد و بــرای نخســتین بــار و در هفتمیــن دوره شــاهد برگــزاری آن بــه میزبانــی دانشــگاه شــیراز بودیــم .هشــتمین جشــنواره ملــی حرکــت نیــز
در تاریــخ  18الــی  20مهــر مــاه جــاری در شــهر مقــدس مشــهد و بــه میزبانــی دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار گردیــد.
• بیوگرافــی از کار هــای علمــی ،پژوهشــی و
اجرایــی خــود بفرماییــد؟

پویــا علیخانــی دانشــجوی تــرم هفــت مقطــع کارشناســی
زیســت شناســی ســلولی و مولکولــی و دبیــر شــورای دبیــران
انجمــن هــای علمــی دانشــگاه هســتم .ســابقه فعالیــت بــه
عنــوان دبیــر انجمــن علمــی دانشــجویی زیســت شناســی،
دبیــر اجرایــی ژورنــال کالب ســرطان در دانشــکده علــوم
پایــه ،ســردبیر نشــریه علمــی تخصصــی  ،The Cellعضــو
کمیتــه حمایــت و نظــارت بــر فعالیــت هــای انجمــن هــای
علمــی دانشــجویی ،دبیــر جشــنواره دانشــگاهی حرکــت،
دبیــر کمیتــه دانشــجویی جشــنواره نشــریات منطقــه دو
کشــور ،دبیــر اجرایــی کارگاه اســتخراج  ،DNAدبیــر اجرایــی
کارگاه اصــول کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی ،مــدرس در
کارگاه روش هــای جســت و جــوی مقــاالت در پایــگاه
هــای آنالیــن و کار بــا نــرم افــزار ارجــاع دهــی  EndNoteو
همــکار در برگــزاری کارگاه روش هــای نویــن ســیتوژنتیک
را در کارنامــه دارم .در تعــدادی از کنگــره هــای ملــی و بیــن
المللــی در زمینــه مالتیپــل اســکلروزیس و ســرطان نیــز جهــت
ارائــه مقالــه حضــور داشــته ام کــه نتایــج آن در مجــات بیــن
المللــی چــاپ شــده اســت .از جملــه افتخــارات اینجانــب
کســب عنــوان دانــش پــژوه برگزیــده در جشــنواره دانــش
آمــوزی خوارزمــی ،ســومین مقالــه برگزیــده بــه صــورت
پوســتر در نخســتین کنگــره کشــوری ســرطان دانشــجویان
علــوم پزشــکی ،کســب عنــوان دبیــر انجمــن علمــی قابــل
تقدیــر در دانشــگاه و اخیــرا دبیــر شــورای دبیــران برگزیــده
کشــور مــی باشــد.

• مزیــت شــرکت دانشــگاه در جشــنواره امســال چــه
بو د ؟
حضــور در بیــن نماینــدگان  76دانشــگاه ،مراکــز رشــد،
شــرکت هــای دانــش بنیــان ،صنایــع و ارزیابــی کار هــای
انجــام گرفتــه و مقایســه بــا کار هــای دانشــگاه خودمــان
باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری بیــن اعضــای
انجمــن علمــی دانشــگاه گردیــد؛ بــه عــاوه ،کارگاه هــای
بســیار ارزشــمندی از جملــه مدرســه کســب و کار ،اقتصــاد

خــاق و آینــده پژوهــی ،کار ،شــخصیت هــزاره ســوم از
زبــان کارآفریــن نمونــه کشــور برگــزار گردیــد کــه حضــور
کلیــه اعضــاء دانشــگاه مــا باعــث افزایــش توانمنــدی آنــان
گردیــد .در نهایــت ،مطالبــات انجمــن هــا نیــز در نشســت
دبیــران شــورای دبیــران دانشــگاه هــا بــا دکتــر میرزایــی مدیــر
کل فرهنگــی و دکتــر باقرپــور رییــس اداره علمــی وزارت
علــوم مطــرح و پیگیــری شــد.

• آیــا پیشــنهاد همــکاری بــا ســایر ارگان هــا نیــز
داشــتید؟
تعــدادی پیشــنهاد کاری در خصــوص انبــوه ســازی 3D
 printerو شــناور زیــر ســطحی ســمک از دانشــگاه هــا و
صنایــع نظامــی دریافــت شــد و مقــرر شــد در صــورت تفاهــم
دوجانبــه بیــن دانشــگاه و ایــن مراکــز همــکاری دوطرفــه
انجــام گیــرد کــه ایــن موضــوع از نظــر اینجانــب از جوایــز
جشــنواره نیــز ارزشــمند تــر اســت.

در شــمال غــرب کشــور گردیــد ،مقــام برگزیــده بــرای دبیــر
شــورای دبیــران دانشــگاه و مقــام انجمــن علمــی دانشــجویی
قابــل تقدیــر در زمینــه نشــریه (انجمــن زیســت شناســی،
نشــریه علمــی تخصصــی  )The cellرا برایمــان بــه ارمغــان
آورد .دانشــگاه فردوســی بــا کســب تعــداد مجموعــا هشــت
برگزیــده و قابــل تقدیــر ،پیشــتاز دانشــگاه هــای کشــور شــد.

چنیــن ســاختار کارآمــد و قدرتمنــدی طــی مــدت طوالنــی
و بــا همــت نخبــگان علمــی و حمایــت همــه جانبــه مســئولین
شــکل گرفتــه اســت .پایبنــدی بــه قوانیــن ،احتــرام بــه ِخــرد
جمعــی ،کار گروهــی قــوی ،عــدم ورود بــه مســائل حاشــیه
ای و ادامــه راه ادوار گذشــته مهمتریــن موضوعــات قابــل
توجــه در پیشــرفت انجمــن هــای دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان اســت.

• نتایج حاصل چه بود؟

حرکــت هشــتم کــه بــه برکــت امــام رضــا علیــه الســام • رمــز موفقیــت انجمــن هــای علمــی دانشــگاهمان
موجــب تــداوم صدرنشــینی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان چیســت؟

• صحبت پایانی؟

جشــنواره حرکــت فرصــت بســیار ارزشــمندی بــرای محــک
زدن توانایــی هــا ،کســب تجربــه و ارتبــاط بــا کار و کســب
اســت و هــر ســال بایــد ســنجیده تــر و پرشــور تــر بــرای آن
برنامــه ریــزی کــرد؛ امــا بــه هیــچ وجــه نبایــد خــط مشــی
انجمــن هــای علمــی قــرار گیــرد؛ چــرا کــه فعالیــت هــای
آموزشــی ،ترویجــی و غیــره کــه حائــز رتبــه نشــدند ،بســیار
بــرای عمــوم دانشــجویان مفیــد بودنــد و بایــد ایــن رونــد
ادامــه یابــد.
• وضعیــت میزبانــی و داوری هــا بــه چــه صــورت
بــود؟
امــور اجرایــی مربــوط بــه جشــنواره تمامــا توســط دانشــجویان
دانشــگاه فردوســی اداره مــی شــد؛ بنابرایــن ،رونــد برگــزاری
و کیفیــت میزبانــی بســیار مطلــوب و شایســته تقدیــر بــود.
محــل اســکان بــرادران در یــک هتــل چهــار ســتاره و بســیار
مجلــل بــود .اســکان خواهــران نیــز در مهمــان ســرای اســاتید
دانشــگاه فردوســی در نظــر گرفتــه شــده بــود .پذیرایــی و
مهمــان نــوازی خیــره کننــده ای در طــول برنامــه از مهمانــان
بــه عمــل آمــد.
داوری نیــز در چنــد مرحلــه انجــام گرفــت و در هــر حــوزه
از اســاتید صاحــب نظــر مربوطــه جهــت داوری دعــوت بــه
عمــل آمــد .آثــاری کــه موفــق بــه کســب امتیــاز بیــش از
 80شــدند ،برگزیــده و آثــار بــا امتیــاز  70تــا  80بــه عنــوان
مقــام قابــل تقدیــر شــناخته شــدند .در حــوزه اختــراع ،ابتــکار
و نــوآوری امســال هیــچ طرحــی حــد نصــاب الزم جهــت
برگزیدگــی را کســب نکــرد! بنابرایــن ،بــه باالتریــن امتیــاز،
مقــام قابــل تقدیــر بــدون جایــزه نقــدی تعلــق گرفــت.

در آخــر زحمــات ســرکار خانــم دکتــر صادقــی معــاون
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه را کــه همــواره مبتنــی بــر
حمایــت همــه جانبــه فعالیــت هــای علمــی دانشــجویی اســت،
ارج مــی نهیــم و امیــد اســت ایــن تــداوم همــواره ادامــه یابــد
تــا شــاهد اعتــای نــام دانشــگاه باشــیم .همچنیــن ،از جنــاب
آقــای ناصــر علیــزاده مســئول امــور مالــی معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی کــه زحمــات بســیاری را قبــل و پــس از جشــنواره
متحمــل شــدند ،تشــکر و قدردانــی ویــژه مــی نماییــم.
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خانم سکینه جعفریان

احساســاتي كــه آدمــي تجربــه مــي كنــد مثــل شــادي ،عصبانیــت مانــع درســت فکــر کــردن مــی شــود .پــس آرام  -12ســرانجام ایــن فــوران افســار گســیخته را کــه بــه
خشــم و ...رفتــار را فعــال و هدايــت مــي كننــد .هيجــان باشــید و بــه آینــده فکــر کنیــد.
را هــم عوامــل درونــي وهــم عوامــل بيرونــي مــي تواننــد  -5منفجر شدن را متوقف کنید:
تحريــك و راه انــدازي كننــد .هيجــان نــه تنهــا ّ
مضــر نيســت،
بلكــه الزمــه زندگــي اســت .چــون مــا نمــي توانيــم هيجــان
هــا را از زندگــي دور كنيــم .تنهــا كاري كــه مــي توانيــم از عصبانیــت منفجــر شــدن بــه
انجــام دهيــم ايــن اســت كــه يــا از وقــوع آن هــا بكاهيــم ،ایــن معنــی نیســت کــه مــی
يــا يــاد بگيريــم كــه چگونــه بــا آن هــا ســازگاري (مثــل توانیــد بــه اوج رســیده و حرف
غــم ) يــا مقابلــه (مثــل خشــم ) داشــته باشــيم .همــه ي مــا تــان را بــه کرســی بنشــانید .پــس ایــن کار را بــس کنیــد .بیــرون شــعله مــی کشــد مــی تــوان تحــت تســلط در آورد،
عصبانيــت را احســاس كــرده ايــم و مــي دانيــم كــه چيســت – 6 .فهرستی از کلیه رنجش هایتان تهیه کنید.
بدیــن ترتیــب کــه بــه آن اســتاد بــزرگ درون اجــازه دهیــم
خشــم نشــان دهنــده رنجــش هــای کوچــک بــی شــمار کنتــرل آن را بــه دســت گیــرد .ســپس ایــن درس را بــا
اســت .ایــن بخــش هــا کــه هریــک ممکــن اســت واقعــا گفتــن ایــن جملــه بــه آن اســتاد بــزرگ درون کامــل کنیــد
کوچــک باشــند در نتیجــه اجتمــاع خودشــان نیرویــی را بــه خــدای ســاکن در قلبــم ،همــان طــور کــه میتوانــی
وجــود آورده و ســر انجــام بــه صــورت خشــم پدیــدار مــی
شــوند .مهــم نیســت ایــن لیســت دارای نظــم و توالــی باشــد
یــا چقــدر احمقانــه بــه نظــر برســد .در هــر حــال این فهرســت
را تهیــه کنیــد .منظــور ایــن اســت کــه همــه جریــان هایــی
خشــم و عصبانيــت عمومــا» رفتــار كامــا» طبيعــي انســان را کــه رود خشــم را تشــکیل مــی دهنــد خشــک کنیــم.
هاســت .امــا زمانــي كــه ایــن رفتــار از کنترلمــان خــارج  -7هر رنجش کوچک را به طور جداگانه بررسی کنید
شــود ويرانگــر شــده و مــي توانــد مشــكالتي دركار ،هــر بــار بــر یکــی از آن هــا غلبــه کنیــد ،بــه جــای ایــن کــه
ارتباطــات اجتماعــي و حتــي در كل كيفيــت زندگــي بکوشــید خشــمتان را کــه بــه صــورت نیرویــی شــکل گرفتــه
مــان بــه وجــود آورد .ممكــن اســت كار بــه جايــي برســد متجلــی مــی شــود نابود کنیــد ،هر آزردگــی را که خشــم تان
كــه احســاس كنيــم ،اســير هيجــان قدرتمنــدي هســتيم كــه را تغذیــه مــی کنــد ریشــه کنیــد .بدیــن ترتیــب آن را تا حدی
نمــي توانيــم از آن اجتنــاب كنيــم .هيجــان خشــم مــي توانــد ضعیــف خواهیــد کــرد کــه بــر آن تســلط خواهیــد یافــت .احــوال انســان را متحــول کنــی ،اکنــون از تــو مــی
يــك احســاس آزار دهنــده باشــد يــا يــك عمــل وحشــيانه -8 .بــه جــای رفتارهــای تخریبــی هیجــان هــا را خواهــم حــال مــرا دگرگــون ســازی .تــو بــه مــن قــدرت
امــا بــه هــر حــال مــا نبایــد خشــم خــود را ادامــه دهیــم بایــد بــه شــیوه هــای ســالم ابــراز نماییــد:
غلبــه بــر خطاهایــم را مــی بخشــی پــس قــدرت غلبــه
بــر آن مدیریــت داشــته باشــیم .بــا بــه کار بــردن تکنیــک حرکــت دادن بــدن بــرای تخلیــه هیجــان هــا از بــدن یــک بــر رفتارهــای نادرســتم را هــم بــه مــن اعطــا کــن.
هــای ســاده زیــر مــی توانیــم برخشــم خــود کنتــرل داشــته شــیوه ســالم و مفیــد اســت ،امــا حرکــت دادن بــدن بــرای حــال مــرا تحت کنتــرل خود داشــته باش .آرامش شــفابخش
باشــیم .البتــه هــر چیــزی نیــاز بــه تمریــن دارد پــس انتظــار ترســاندن ،تشــر زدن ،تنبیــه یــا حملــه بــه خــود یــا دیگــران را بــه ذهــن و روح مــن ببخــش .اگــر دســتخوش احــوال
نداشــته باشــیم فقــط بــا خوانــدن ایــن تکنیــک هــا بتوانیــم انتخــاب هــای غیــر ســالمی هســتند و احتمــاال بــه مشــکل و متغیــر و بــی حوصلگــی مــی شــوید ،دعــای فــوق را روزی
موفــق شــویم بلکــه بایــد بارهــا و بارهــا تمریــن کنیــم :حادثــه وحشــتناک بینجامــد.
ســه بــار تکــرار کنیــد .بهتــر اســت آن را روی کاغذ بنویســید
-1یک نفس عمیق بکشید:
 -9درباره احساستان گفتگو کنید:
و در جاهایــی کــه در معــرض دیدتــان اســت قــرار دهیــد.
مطمئنم این جمله را بارها شنیده اید ...یک نفس عمیق بکشید وقتــی دربــاره چیــزی کــه آزارتــان
و تا ده بشمارید .اما من به شما توصیه می کنم یک نفس عمیق مــی دهــد و خشــم را در شــما ایجــاد
کشیده  ،اجازه دهید که تا عدد ده که در دل می شمارید مــی کنــد گفتگــو کنیــد ،مــی توانــد
بازدم تان بیرون بیاید  ،یعنی به صورت آهسته نفس تان را از اعمــال خشــم جلوگیــری کنــد.
بیرون دهید! این توصیه یک دلیل فیزیکی دارد :دیافراگم به چــون بــه نشــخوار ذهنــی ،بــه صــورت واقعــی بــا آن برخــورد
بدن دستور می دهد که آهسته آرام بگیرد.
مــی کنیــد.
 -2اجازه بدهید زمان کمی بگذرد:
 -10چند تکنیک ساده کاهش استرس تمرین کنید.
از موقعیتــی کــه شــما را عصبانــی کــرده اســت دور شــوید؛  -11از مشاوره و راهنمایی استفاده کنید.
اگــر الزم اســت بــه حمــام یــا دستشــویی برویــد.
بــرای چنــد دقیقــه کاری کنیــد کــه حواســتان را پــرت کنــد
و مشــغولتان کنــد .مــی توانیــد کمــی راه برویــد تــا کمــی
آرام شــوید.
 -3یــک چشــم انــداز از موقیعــت در ذهــن خــود
تصــور کنید:
از موقعیــت کنونــی خــود فاصلــه بگیریــد و بــا خــود فکــر
کنیــد کــه فــردا یــا هفتــه بعــد یــا ســال بعــد چــه خواهــد شــد.
می توانید این کار را تکرار کنید.
از مشــاوره و راهنمایــی بــرای حل مشــکل و تغییــر رفتارهایی
 -4بــه ایــن فکــر کنیــد کــه واقعــا چــکار مــی تخریبــی اســتفاده کنیــد .به طــور کلــی وقتی حمایت شایســته
خواهیــد بکنیــد:
و تخصصــی دریافــت کنیــم ،ســریعتر مــی توانیــم تمایــات
بــه ایــن فکــر کنیــد کــه واقعــا مــی خواهیــد چــکار کنیــد .پرخاشگرانه خود را تغییر دهیم.
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راهپیمایی  13آبان ،روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به روایت تصویر
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انتصاب مدیر مالی دانشگاه

دکترحسن ولی زاده ،رییس دانشگاه ،طی حکمی آقای سعید جدیری را به سمت سرپرست
امور مالی دانشگاه منصوب نمود.
آقای جدیری پیش از این مدیریت تدارکات دانشگاه و رییس اداره خوابگاه های دانشجویی
رادرکارنامه اجرایی خود دارد.

انتصاب مدیرامور فرهنگی دانشگاه

نفر هفتم مرتضي آويني بود
آدم ها روي آن مسير مستقيم خطرناك راه مي رفتند .كسي كه جلو مي رفت عاشق بود .شايد پيشقدم شده
بود...
شايد فرصت را غنيمت شمرده بود تا ...تا...تا شايد پايش روي مين برود...
اينجا ّ
فكه ...مين هاي كاشته شده در خاك ...دست نخورده ...عمل نكرده...
آدم ها روي آن مسير مستقيم خطرناك ...پا روي جاپاي نفر جلويي مي گذاشتند...
نفر هفتم مرتضي آويني بود ...با نگاههاي تيز سوژه ها را شكار مي كرد...
((احمد تو از اينجا فيلم بگير))(( ...قاسم ازاين عكسبرداري كن))(( ...بچه ها بمانيد كمي استراحت
كنيم)) ...يا اينكه((وسايل را آماده كنيد تا فيلم بگيريم))...
رسيدند به سيم هاي خاردار ...يكي از بچه ها ّ
تكه آهن بلندي پيدا مي كند و روي سيم خاردار مي اندازد
تا بقيه از روي آن رد شوند...
پيكر شهيدي كمي آن طرف تر افتاده است ...بي جان و خشكيده ...با پالكي بر گردنو كاغذي  -وصيت
نامه اي  -در دست ...سيّد مرتضي گفت :عكس بگير!
قطار آدم ها راه مي رفتّ ...
((فكه)) بكر را كشف مي كرد ...هر جا شهيدي خوابيده بود ...نه در دل
خاك ...بلكه ميهمان سطح داغ بيابان ّ
فكه ...با آن درختچه هاي گز ...الله هاي سرخ...
ّ
نخل هاي پابرچا امّا اندك...آدم ها روي مسير مستقيم خطرناك ...فكه پر از مين ...سيّد مرتضي آويني
هفتمين نفر است...پيش مي روند...
سيّد مرتضي
كم كم از آنچه در بيابان است رو بر مي گرداند ...آسمان ّ
فكه آبي است با ابر هاي پرپشت ...نور در
ميانشان تاللو مي كند...
باد بهار با خودش رايحه اي براي دشت مي آورد ...سيّد مرتضي بو مي كشد ...عميق بو مي كشد...
ناگهان غمي بر دلش مي نشيند ...روزي بود كه اين دشت پر از سر و صدا بود ...بر آنهايي كه اينجا گرفتار
شده بودند چه گذشت...
ّ
فكه اسير شده بود ...نمي شد رهايش كرد...
ّ
فكه ماند بي آنكه راهي براي بازگشت پيدا شود ...رزمندگان ماندند و از تشنگي مردند ...از عطش ...سيّد
تعجب كرد! ...به زمين انداختش ...چشم
مرتضي جرعه اي از قمقمه آب نوشيد ...شور بود!  ...مرتضي ّ
هايش را بست ...سرش گيج رفت...كسي در ذهنش فرياد كشيد:
* ياااااااااا علي* !!! .....
مرتضي قدم آخر را محكم تر از هميشه برداشت!...
پايش را روي مين والمري گذاشت ...ضامن رها شد ...دشت صداي انفجار را شنيد ...سيّد مرتضي بر زمين
افتاد ...يك لحظه آسمان را نگاه كرد ...لبهايش را به داخل كشيد و با زبان خيسشان كرد و ...چشم هايش
را بست...
***
پايش قطع شده ...از زانو ...فقط به پوست بند شده...
بدنش... ...
اميدي به زنده ماندنش نيست؟...
آويني زنده است  ...تا هميشه ...روايتگر فتح...
***

دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر حسن بافنده را بعنوان مدبر امور فرهنگی
دانشگاه منصوب کرد.
دکترحسن بافنده استادیار گروه آموزشی روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی می
باشد.
وی قبل از این مدیر گروه آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی را به مدت  26ماه در
کارنامه سوابق خود دارد.

تقدیر و تشکر
دکتر حسن ولی زاده ،طی احکام جداگانه ای از تالش ها ،خدمات و مساعی آقایان مهدیزاده
و روستایی در مدیریت های امور فرهنگی و امور مالی دانشگاه تقدیر و تشکر نمود .
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سيّد مرتضي عاشق همسرش بود...
هر روز سالم و پرسش و خنده
هر روز قرار ِ روز ِ آينده
مرتضي براي آخرين بار همسرش را ديد...
 بايد سه روز ديگر برگرديم ّفكه...
كار ناتمامي داريم...
 مرتضي وقتي برگشتي...مرتضي رويش را برگرداند...
نمي خواست كه بر گردد...
نمي توانست كه برگردد!
عمر آيينه ی بهشت امّا ...آه...
بيش از شب و روز ِ تير و دي كوتاه...
سيّد مرتضي زخمي شده...
اينها سواران دشت اميدند ...پيش به
سوي فتح...
مرتضي آويني شهيد شده است...
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تجلیل از دو همکار پرتالش بازنشسته دانشگاه
دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه با اهدای لوح سپاس ؛ از خدمات شایسته همکاران محترم  ،جناب آقای علی اکبر شیری زاده و سرکار خانم سکینه حبیب پور تقدیر نمود.

جناب آقای دکتر علی اکبر شیری زاده

سرکار خانم حبیب پور

دانشــکده ادبیــات وعلــوم انســانی از اســتاد علــی اکبــر شــیری زاده اســتاد بازنشســته گــروه
زبــان و ادبیــات انگلیســی بــه خاطــر یــک عمــر خدمــت و تــاش صادقانــه در مســیر تعلیــم و
تربیــت تشــکر و قدردانــی کــرد .در ایــن جلســه کــه بــه همــت دانشــکده ادبیــات و همــکاری
اعضــای محتــرم گــروه زبــان و ادبیــات انگلیســی برگــزار شــده بــود ,دکتــر احمــد گلــی
رئیــس دانشــکده ضمــن تشــکر و قدردانــی ویــژه از اســتاد شــیری زاده ,پایبنــدی ایشــان بــه
رعایــت نظــام آموزشــی را از ویژگیهــای مهــم اســتاد برشــمردند.

مراســم تقدیــر از همــکار محتــرم ســرکار خانــم حبیــب پــور بــه پــاس یــک عمــر تــاش و خدمت
صادقانــه در دانشــگاه در جلســه دیگــری در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه از ســی ســال خدمــات
صادقانــه خانــم ســکینه حبیــب پــور تجلیــل و تقدیــر بعمــل آورد
در ایــن جلســه کــه معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ؛ رئیــس و کارکنــان کتابخانــه مرکــزی
حضــور داشــتند بــا اهــدای لــوح تقدیــر و هدایایــی از زحمــات و تــاش پــر ثمــر ایــن همــکار
محتــرم تقدیــر بعمــل آمــد.

دکتــر گلــی در ســخنان خــود بــر ایجــاد تمهیداتــی بمنظــور اســتفاده از تجــارب علمــی
همــکاران بازنشســته و عــدم انقطــاع ارتبــاط علمــی آنهــا بــا دانشــگاه تاکیــد نمــود.
در جلســه بســیار صمیمــی اســاتید گــروه زبــان و ادبیــات انگلیســی از خاطــرات شــیرین خــود
بــا اســتاد ســخن گفتنــد و بــرای آن اســتاد عزیــز در ایــام بازنشســتگی ســامتی و توفیــق از
خداونــد متعــال مســألت کردنــد.
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عملکرد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
 -1تشــکیل شــورای آزمایشــگاه مرکــزی ،تهیــه پیــش نویــس اساســنامه آزمایشــگاه شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
مرکــزی و تصویــب آن در شــورای آزمایشــگاه مرکــزی پــس از بررســی و اصــاح جمهــوری و موفقیــت در عضویــت آزمایشــی هشــت آزمایشــگاه در ایــن شــبکه
در دفتــر حقوقــی دانشــگاه
 -7پیگیری و راه اندازی وب سایت آزمایشگاه مرکزی www.clab.azaruniv.edu
 -8تهیــه پیــش نویــس شــیوه نامــه اجرایــی آزمایشــگاه مرکــزی و تصویــب آن در
شــورای آزمایشــگاه مرکــزی
 -9هماهنگــی و نظــارت بــر خریــد ،نصــب و راه انــدازی دســتگاه میکروســکوپ
نیــروی اتمــی ( )AFMدر آزمایشــگاه مرکــزی

 -2نظــارت برآمــاده ســازی فیزیکــی آزمایشــگاه مرکــزی اعــم از ســکوبندی،
اجــرای کــف پــوش و دیوارپــوش ،نصــب سیســتم اعــام حریــق ،درب هوشــمند،
پنجــره هــای دوجــداره جهــت جلوگیــری از نفــوذ گــرد و خــاک و حفــر چــاه ارت
بــرای سیســتم ارتینــگ آزمایشــگاه

 -10هماهنگــی و نظــارت بــر تعمیــر دســتگاه آنالیــز عنصــری CHNSOو انتقــال آن
بــه آزمایشــگاه مرکزی
 -11تهیه آرم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
 -12جذب یک نفر کارشناس برای آزمایشگاه مرکزی
 -3تهیــه فــرم درخواســت عضویــت در آزمایشــگاه مرکــزی ،فــرم شناســنامه
آزمایشــگاه هــای دانشــگاه جهــت تهیــه بانــک اطالعــات تجهیــزات آزمایشــگاهی،
فــرم درخواســت و تائیــد تعمیــر تجهیــزات آزمایشــگاهی و فــرم هــای درخواســت
آنالیــز بــا دســتگاه هــای مختلــف

 -13نظــارت بــر بروزرســانی اطالعــات تجهیــزات آزمایشــگاهی در سیســتم شــبکه
آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران (شــاعا)
 -4تعمیــر بیــش از هفتــاد وســیله ،ابــزار و یــا دســتگاه آزمایشــگاهی بــا هزینــه بســیار  -14برگــزاری منظــم هشــت جلســه شــورای آزمایشــگاه مرکــزی از اســفند 1393
تــا آبــان 1394
کم
 -5تهیه پیش نویس شورای ایمنی ،بهداشت و محیط زیست( )SHEدانشگاه
 -6تهیــه و پیگیــری درخواســت عضویــت برخــی از آزمایشــگاه هــای دانشــگاه در
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مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم تحت عنوان یادواره مدافعان حریم
یادواره مدافعان حریم؛ ویژه بزرگداشــت شــهدای مدافع حرم ،با حضور امام جمعه؛ فرماندار و مســئولین شهرســتان آذرشــهر و جمعی از مقامات و
مســئولین بســیج اســتان  ،ســپاه عاشــورا و مســئولین ســتاد پشــتیبانی مدافعین حرم و همچنین باحضور پر برکت خانواده محترم شــهدا ی مدافع حرم
از اســتان آذربایجان شــرقی و با اســتقبال پرشــور اســاتید،کارکنان و دانشجویان و سخنرانی ســردار کریمیان  ،فرمانده سپاه عاشورا در ذکر برکات و
دســتاوردهای دفــاع مقــدس و نیز بیان خاطراتی از حماســه آفرینیهای شــهدای مدافع حرم از اســتان شــهید پرور آذربایجان شــرقی برگــزار گردید .
پایــان بخــش ایــن مراســم ؛ تجلیــل از خانــواده معــزز شــهدای مدافــع حــرم از آذربایجــان شــرقی بــود.
گفتنــی اســت  ،در ایــن مراســم ،بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه؛ برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی نیــز اجــرا گردیــد .

آبان ماه  . 94شامره دوم

2

