در اين شماره مي خوانيد ...

-1برگزاری هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز با حضور دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان

صفحه 3و 4

 -2برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاهشهید مدنی آذربایجان در سال  98صفحه 5
 -3تجلی از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان آذربایجان شرقی
 -4بازدید رئیس دانشگاه صنعتی ارزروم ترکیه و هیاتهمراه از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 -5انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مجتمع مس سونگون تبریز

-6انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع
پیشرفته و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صفحه 6
صفحه 7
صفحه 8
صفحه 8

 -6نشست تخصصی»زمینه های کاربردی تولید واکسن ها و داروهای نو ترکیب در گیاهان»

صفحه 9و10
صفحه11
صفحه 12
صفحه 13

 -11افزایش بازدهی سلول های خورشیدی با نانو لوله کربنی توسط محقق دانشگاه

صفحه 15
صفحه 16
صفحه 17

 -14مراسم بزرگداشت هفته بسیج به همت بسیج کارمندی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-15برگزاری دوره آموزشی مجازی به همت گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید

صفحه 18
صفحه 19

- 16بهره برداری از چمن مصنوعی خوابگاه المهدی دانشگاه توسط رئیس دانشگاه

صفحه 20

 -7افتخارآفرینی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در  2019 Rinotexتبریز

-8افتتاح چهار پروژه خدماتی رفاهی دانشجویان دانشگاه توسط رئیس دانشگاه
 -9نشست مشترک رئیس دانشگاه  -با دبیران انجمن های علمل  -دانشجویی
 -10افتتاح نمایشگاه کار و کارآفرین در داشگاه شهید مدنی آذربایجان
-12برگزاری آئین بزرگداشت روز دانشجو

-13ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر زهرا ایازی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه

مدنی آذربایجان

 -17انتصاب مهندس مهدی رشیدی با حکم معاون اداری و مالی وزارت علوم تحقیات و فناوری بعنوان دبیر عمرانی
دانشگاه های منطقه  3شمالغرب کشور

صفحه 14

صفحه 21

 -18افتخار آفرینی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی در انتخاب کتاب سال استان آذربایجان صفحه 21
شرقی

 -19قرار گرفتن نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جمع دانشگاه های برتر در حوزه علوم

صفحه 22

 -20برگزاری پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در دانشگاه

صفحه 23
صفحه 24

 -24عرض تسلیت

صفحه27

فیزیکی

 -21برگزاری نشست نحوه ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان در راستای تحقق اشتغال
پایدار و کار آفرین در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 -22برگزاری مسابقات استعداد یابی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تحت
صفحه 25
عنوان» عصر مدنی »2
 -23کسب عنوان سوم رویداد استارت آپی آب درمانی و هیدروتراپی کشور در دانشگاه علوم صفحه 26
پزشکی اردبیل توسط دبیر انجمن علمی مکانیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

در کنــار آن واقعیــت تلخــی هــم هســت و آن اینکــه از نظــر تبدیــل علــم بــه
آییــن گشــایش هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری
فنــاوری و فنــاوری بــه ثــروت جایــگاه خوبــی نداریــم.
ربــع رشــیدی عصــر روز دوشــنبه  13آبــان
پورمحمــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــاش هــا در ایــن زمینــه بایــد افزایــش یابد،
گفــت :رویکــرد جدیــد وزارت صمــت در تقویــت تولید داخلــی و تامیــن نیازهای
صنایــع و بخــش تولیــد توســط متخصصــان و فنــاوران داخل ســتودنی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی در ایــن
زمینــه ،گفــت :مطمئنــا بــا تقویــت ارتبــاط بیــن مراکــز علمــی و بخــش تولیــد
در بســتر ایــن نمایشــگاه ،بخشــی از اهــداف تجــاری ســازی و تبدیــل علــم بــه
ثــروت محقــق خواهــد شــد.
گفتنــی اســت اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
درهفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی تبریــز حضــور پررنگــی
باهــدف تقویــت ارتبــاط بیــن مراکــز علمــی و بخــش تولیــد ،و
دارنــد.
تجــاری ســازی و تبدیــل علــم بــه ثــروت ،برگــزار شــد:
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان امســال زون نــوآوری و فناوریهــای مــواد
هفتمیــن نمایشــگاه فنــاوری و نــوآوری ربــع رشــیدی ( )2019 RINOTEXپیشــرفته ،کامپوزیــت ،مصالــح ســاختمانی و راه ســازی را در هفتمین نمایشــگاه
طــی مراســمی بــا حضــور معــاون وزیــر صمــت ،رئیــس خانــه معــدن ایــران ،نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی بــه عهــده دارد.

مدیــر عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات،
روســای دانشــگاههای اســتان و مســئوالن اســتانی در تبریــز آغــاز بــه کار کــرد
و تــا هفدهــم آبانمــاه ســال جــاری نیــز ادامــه دارد .اســتاندار آذربایجان شــرقی
در ســخنانی بــا تاکیــد بــر تقویــت ارتبــاط بیــن مراکــز علمــی و بخــش تولیــد،
گفــت :راه پیشــرفت و تعالــی از مســیر توســعه علمــی و فنــاوری مــی گــذرد.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در آئیــن گشــایش هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری
و فنــاوری ربــع رشــیدی رینوتکــس ،بــا قدردانــی از دســت انــدرکاران ایــن
نمایشــگاه ،اظهــار داشــت :رینوتکــس یــک فــن بــازار اســت کــه خــاء
ارتباطــی بیــن فنــاوران و پژوهشــگران بــا مراکــز تولیــدی و صنعتــی را پــر کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه گام هــای بســیار بزرگــی بــرای توســعه علمــی در کشــور
برداشــته شــده اســت ،افــزود :رتبــه نخســت رشــد علمــی در دنیــا و ســهم 1.6
درصــدی از تولیــدات علمــی جهــان بــرای کشــورمان یــک واقعیــت اســت ،امــا
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رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:
حضــور دانشــگاه شــهید مدنــی بــا  70طــرح
فناورانــه در زون مــواد پیشــرفته رینوتکــس
هفتــم
رییــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان گفــت 70 :طــرح
فناورانــه و نوآورانــه ایــن دانشــگاه در زون مــواد پیشــرفته
و کامپوزیــت در هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع
رشــیدی ارایــه شــده اســت.
حســن ولــی زاده در گفــت و گــو بــا کمیتــه اطــاع رســانی
هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی افــزود:
برخــی طــرح هــا و ایــده هایــی کــه در دوره هــای قبــل ایــن
نمایشــگاه حضــور یافتــه بودنــد خوشــبختانه تجــاری ســازه
شــده و اکنــون در غالــب محصــول ارایــه شــده انــد.
وی ادامــه داد :نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی
فرصــت مناســبی بــرای تقویــت ارتبــاط بیــن دانشــگاه هــا و
صنایــع اســت .

وی بــا اشــاره انعقــاد تفاهــم نامــه هــای مختلــف ایــن
دانشــگاه بــا صنایــع ،گفــت :تفاهــم نامــه هــا نقطــه آغــاز
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت مــورد نظــر اســت و هــر ســال در
ایــن حــوزه قــرار دادهــای خوبــی بــا صنایــع مختلــف منعقــد
کــرده و بــه نتایــج خوبــی دســت یافتــه اســت.
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مراســم تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

مراســم تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،در روز ســه شــنبه  19آذر 98در ســالن ابــن ســینای ایــن
دانشــگاه برگزارشــد
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور دکتــر گزنــی ،معــاون ســابق پژوهشــی
 ISCاعضــای هیــات رئیســه و مســئوالن و جمعــی از دانشــجویان برگزار
شــد ،دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
در ســخنانی بــا تقدیــر از اســاتید و دانشــجویانی کــه در شــرایط ســخت
و مضیقــه هــای مالــی بــا تــاش و همــت واالی خــود بــا فعالیتهــای
پژوهشــی و فنآفرینــی باعــث ارتقــای نــام و جایــگاه دانشــگاه
میشــوند بــه چالــش هــا و مشــکالت ناشــی از تحریمهــای ظالمانــه بــر
علیــه کشــور عزیــز ایــران اســامی اشــاره نمــود و بــا یــادآوری نقــش
مهــم دانشــگاه در ارائــه راه حــل بــرای مشــکالت ناشــی از ایــن موضــوع
گفــت :کشــور مــا در اثــر سیاســتگذاریهای صحیــح و تالشهــای
فــراوان جایــگاه مطلــوب علمــی در منطقــه و دنیــا بــه خــود اختصــاص
داده اســت و بــه لحــاظ تولیــد علــم و فنــاوری موقعیــت شایســته ای
را داراســت .وی اضافــه کــرد کــه متأســفانه از توانمنــدی و پتانســیل
عظیــم و پــر ارزش موجــود در دانشــگاهها در جهــت حــل مشــکالت
مختلــف جامعــه و کشــور اســتفاده نمــی شــود .
ولــی زاده در ادامــه افــزود :در کشــور مــا ایــن انتظــار کــه نهاد دانشــگاه
بایــد پاســخگو بــوده و بــرای مشــکالت راه حــل داشــته باشــد مشــاهده
میشــود ،و ایــن یکــی از نشــانه هــای مهــم اثرگــذاری دانشــگاه در
جامعــه هســت ولــی واقعیــت آن اســت کــه دانشــگاهها بــه لحــاظ
حمایتهــای زیرســاختی و مالــی و اعتبــاری دچــار چالشــها ومشــکالت
فراوانــی بــوده بــه روزمرگــی افتادهانــد .در حالــی کــه اگــر مــا بــه
دانشــگاه نقــش اساســی و منشــا تحــوالت را قائلیــم ،بایــد ابتــدا بــه حل
مشــکالت خــود ایــن نهــاد تمرکــز کنیــم کــه در ایــن صــورت دانشــگاه
هــای توانمنــد کشــور بــا شــتاب بیشــتری در مســیر حــل مســائل و
مشــکالت جامعــه و کشــور حرکــت خواهــد کــرد.
وی در پایــان بــه تمرکــز کارهــای تیمــی و بیــن دانشــگاهی در انجــام
طــرح هــا و پروژههــای ملــی بــرای رفــع انــواع بحرانهــای ملــی زیســت
محیطــی و آب و  ...تاکیــد نمــود.

دکتــر علــی عجمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،ســخنران بعــدی بــود کــه گــزارش عملکــرد حــوزه پژوهــش
و فنــاوری دانشــگاه در یکســال گذشــته را ارائــه نمــود.

در ایــن مراســم دکتــر گزنــی معــاون ســابق  ISCو عضــو هیــات علمــی
گــروه پژوهشــی مدیریــت اطالعــات پایــگاه اســتنادی جهــان اســام (
 ) ISCبــه ســخنرانی تحــت عنــوان ثــروت آفرینــی از علــم پرداخــت.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم از شــرکتهای حامــی پژوهــش
وهمــکار بــا دانشــگاه ،فنــاوران برگزیــده دانشــگاه ،پژوهشــگران دارای
بیشــترین طــرح خاتمــه یافتــه بــرون دانشــگاهی ،پژوهشــگران فعــال
در حــوزه روابــط بیــن الملــل ،برگزیــده نمایشــگاه ربــع رشــیدی
تبریــز ، 2019پژوهشــگر برتــر دانشــجویی ،و  17پژوهشــگر برگزیــده
دانشــگاه تقدیــر و تجلیــل شــد کــه طــی آن ،خانــم دکتــر ســمیرا
آقبالغــی از گــروه مهندســی شــیمی دانشــکده فنــی و مهندســی،
عنــوان پژوهشــگر برتــر دانشــگاه را بخــود اختصــاص داد.
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جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده آذربایجان شرقی برگزار شد
بیســتمین جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران
ـده
ـرات برگزیـ
ـل از نفـ
ـا تجلیـ
ـرقی بـ
ـان شـ
ـده آذربایجـ
برگزیـ
بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.

اســتاندار آذربایجــان رشقــی در ایــن آییــن بــا بیــان اینکــه دانشــگاه
هــا و ســایر مراکــز تحقیقاتــی بــا تولیــد علــم و فنــاوری بــا توجــه
بــه نیــاز روز جامعــه ،توســعه ارتبــاط بــا بدنــه جامعــه و کاربــردی
منــودن پژوهــش هــای خــود مــی تواننــد بســیاری از مشــکالت
جامعــه را در بخــش هــای مختلــف برطــرف مناینــد ،گفــت :امــروزه
تولیــدات علمــی در دانشــگاه هــای مــا خیلــی بــا ارزش هســتند و
بایــد از ایــن تولیــدات در راســتای ارتقــای همــه جانبــه کشــورمان
در حــوزه هــای مختلــف اســتفاده منــود.
دکــر محمدرضــا پورمحمــدی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دســتگاه
هــا و مدی ـران اجرایــی نیــز بــا نیــاز ســنجی خــود مــی تواننــد از
تولیــد علــم و فنــاوری دانشــگاه هــا و ســایر مراکــز تحقیقاتــی
بهــره منــد شــوند ،ترصیــح کــرد :دســتگاه هــا و مدیـران اجرایــی بــه
کمــک دانشــگاه هــا نیــاز دارنــد و در ایــن ارتبــاط نیــز از دانشــگاه
هــا نیــز انتظــار مــی رود بــه کمــک جامعــه و صنایــع بیاینــد.
اســتاندار آذربایجــان رشقــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود یــادآور
شــد :ایــن تحریــم هــا فرصــت خوبــی بــرای دانشــگاهیان اســت
کــه بــا نیــاز ســنجی و بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بــه کمــک رفــع
مشــکالت کشــور روی کار بیاینــد.
یــادآور مــی شــود :در بیســتمین جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران
و فنــاوران برگزیــده آذربایجــان رشقــی از  12پژوهشــگر برگزیــده
دانشــگاه هــا و دیگــر مراکــز پژوهشــی اســتان تجلیــل بعمــل آمــد.
اسامی برگزیدگان به این رشح است:
* منتخبین دستگاه های اجرائی استان آذربایجان رشقی

دکرت وحید فرزانه از سازمان صمت استان
* برگزیــده شــدگان دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی اســتان
آذربایجــان رشقــی
دکــر مــژگان میرغفــور ونــد دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی
تربیــز
دکرت حسن سلیامن پور استاد دانشگاه علوم پزشکی تربیز
دکرتسیدهادی پیغمربدوست استاد دانشگاه تربیز
دکرت رضا تیموری مفرد دانشیار دانشگاه تربیز
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ـیار
ـق دانشـ
ـی روادانـ
ـجاد نجفـ
ـر سـ
دکتـ
ـان
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
دانشـ

دکرت بختیار فیضی زاده دانشیار دانشگاه تربیز
دکرت مینو قره بگلو دانشیاردانشگاه هرن اسالمی تربیز
دکرت عزت اله فتحی دانشیار دانشگاه تربیز
* فناوران برتر دانشگاه های استان آذربایجان رشقی
دکــر مهــدی قاســمی کاکــرودی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
ترب یز
دکــر اســاعیل فاتحــی فرعضــو هیــات علمــی دانشــگاه
صنعتــی ســهند
دکــر محمدباقــر حســینی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تربیــز

در راســتای گســترش همکاریهــای علمــی بیــن المللــی
دانشــگاه صــورت گرفــت:
دکتــر بــوالت چاکمــاک رئیــس دانشــگاه صنعتــی ارزوم
کشــور ترکیــه در راس هیاتــی بــرای انعقــاد تفاهمنامــه
همکاریهــای علمــی پژوهشــی دوجانبــه از دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان بازدیــد کــرد.
ـات
ـه و هیـ
ـور ترکیـ
ـی ارزوم کشـ
ـگاه صنعتـ
ـس دانشـ
ـد رئیـ
در بازدیـ
همــراه از دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان؛ راه هــای توســعه
همــکاری دانشــگاهی بیــن دو دانشــگاه ،مــورد بررســی قــرار
گرفــت.

در نشســت مشــترک مســئوالن دو دانشــگاه ،در راســتای گســترش
همکاریهــای علمــی  -بیــن المللــی دانشــگاه ،دکتربولنــت چاکمــاک
رئیــس دانشــگاه صنعتــی ارزوم کشــور ترکیــه ،در راس هیاتــی بــرای
انعقــاد تفاهمنامــه همکاریهــای علمــی  -پژوهشــی دوجانبــه از دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان بازدیــد کــرد.
طــی ایــن بازدیــد راههــای توســعه همــکاری دانشــگاهی بیــن دو
دانشــگاه ،مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در نشســت مشــترک مســئوالن دو دانشــگاه ،دکتــر حســن ولــی زاده
رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،بــا اشــاره بــه پتانســیل هــا
و توانمنــدی هــای دانشــگاه ،بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه ،در حــال
حاضــر بــا داشــتن دو پژوهشــکده و هشــت گــروه پژوهشــی ،بیــش
از  280نفــر عضــو هیــات علمــی و  7هــزار نفــر دانشــجو یکــی از
دانشــگاههای جامــع کشــور ایــران و دومیــن دانشــگاه جامــع اســتان
بــه شــمار میــرود ،گفــت :دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،در ســال
هــای اخیــر گام هــای موثــری بــرای توســعه همــکاری هــای بیــن المللــی
برداشــته و هــم اکنــون بــا دانشــگاه هــای مختلــف دنیــا علــی الخصــوص
بیــش از  17دانشــگاه کشــور ترکیــه تفاهمنامــه همــکاری دارد .ولــی زاده
بــه اجرایــی کــردن تفاهــم نامــه منعقــده فــی مابیــن ،علــی الخصــوص
تبــادل اســتاد و دانشــجو ،انجــام طــرح هــای پژوهشــی مشــترک،
برگــزاری همایــش هــای مشــترک و اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات
آزمایشــگاهی طرفیــن تاکیــد نمــود.

دکتــر بولنــت چاکمــاک رئیــس دانشــگاه صنعتــی ارزوم کشــور ترکیــه
نیــز در ایــن دیــدار ،خواســتار توســعه همــکاری هــای مشــترک بــا
توجــه بــه ظرفیــت هــای دو دانشــگاه شــد .وی در ادامــه ضمــن معرفــی
اجمالــی دانشــگاه صنعتــی ارزوم گفــت :ایــن دانشــگاه نزدیــک  9ســال
اســت کــه تاســیس شــده و در حــال حاضــر بــا داشــتن  6دانشــکده
در بخــش هــای فنــی و مهندســی ،علــوم پایــه ،علــوم ســامت ،بــرق،
معمــاری ،ادبیــات ،علــوم ورزشــی و  ...و  110نفــر هیــات علمــی ،بــا توجــه
بــه پتانســیل هــای ایــن دانشــگاه آمــاده هــر گونــه همــکاری علمــی و
پژوهشــی بــا دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان اســت.
در ادامــه دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان گزارشــی از وضعیــت فعالیــت هــای پژوهشــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه صنعتــی ارزروم بــا تاکیــد
بــر حــوزه هــای مشــترک همــکاری فــی مابیــن ارائــه نمــود.
در پایــان ایــن نشســت ،تفاهــم نامــه همــکاری علمــی بیــن دو
دانشــگاه بــا تاکیــد بــر تبــادل اســتاد و دانشــجو و اجــرای پــروژه هــا و
کنفرانــس هــای علمــی مشــترک ،توســط روســای دانشــگاهها بــه امضــاء
رســید.
عــاوه بــر آن تفاهــم نامــه بیــن دانشــگاهی جهــت همــکاری در برنامــه
اراســموس پــاس بیــن دو دانشــگاه بــه امضــا رســید .اراســموس پــاس
برنامــه حمایتــی اتحادیــه اروپــا مــی باشــد کــه از اجــرای پــروژه هــای
مشــترک بیــن دانشــگاه هــا خصوصــا از تبــادل اســاتید و دانشــجویان
بیــن دانشــگاه هــا حمایــت مــی کنــد.
بازدیــد از تعــدادی از آزمایشــگاههای دانشــگاه از دیگــر برنامــه هــای
رئیــس دانشــگاه صنعتــی ارزوم کشــور ترکیــه و هیــات همــراه وی
بــود.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مجتمع مس
سونگون تبریز

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
گفتگــو بــا روابــط عمومــی خــر داد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان و مجتمع مس سونگون تربیز

دکــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فناوری دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه از
انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بیــن مجتمــع مــس ســونگون ،بــا
دانشــگاه در جریــان برگـزاری هفتمیــن منایشــگاه فنــاوری هــای
پیرشفتــه ربــع رشــیدی تربیزخــر داد و گفــت :هــدف از انعقــاد
ایــن تفاهــم نامــه اســتفاده بهینــه از پتانســیل هــای موجــود،
ظرفیتهــا و تواناییهــای علمــی -پژوهشــی ،آموزشــی بــا بهــره
منــدی از امکانــات فنــی ،تولیــدی ،نیــروی انســانی و اطالعــات،
تجربــه و تخصــص طرفیــن میباشــد.
عجمــی زمینــه هــای همــکاری طرفیــن ایــن تفاهمنامــه را
حامیــت از طرحهــای تحقیقاتــی ،تصویــب و تأمیــن اعتبــار
مالــی و امکانــات مــورد نیــاز ،بهــره منــدی متقابــل طرفیــن
ازتوامنندیهــای فکــری ،تجربــی ،پژوهشــی ،آزمایشــگاهی،
کارگاهــی ،کتابخانــه ای ،ارتباطــات ،ارائــه خدمــات مشــاوره ای
در زمینــه فنــاوری و تحقیقــات ،توســعه صنعتــی در راســتای
شــکوفایی و رشــد صنعتــی رشکــت ،ارائــه طیــف گســرده ای از
خدمــات مشــاوره فنــی و تخصصــی ،تامیــن مالــی پــروژه هــای
مشــرک مصــوب و پایــان نامــه هــای مرتبــط بــا فعالیتهــای
مجتمــع دوره هــای تحصیــات تکمیلــی ،تامیــن هزینــه هــای
مالــی پــروژه هــای مصــوب ،و ایجــاد فرصتهــای مطالعاتــی
ب ـرای اعضــای هیــات علمــی ،عنــوان کــرد.
عجمــی در پایــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه مــدت زمــان ایــن
تفاهمنامــه  ۵ســال میباشــد ،گفــت :مقــرر شــده اســت بــا
تشــکیل کار گروهــی ویــژه ،رونــد اجـرای مطلــوب تفاهمنامــه
را بصــورت ماهیانــه پیگیــری کنیــم.
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ـی
ـرکت مادرتخصصـ
ـن شـ
ـکاری بیـ
ـه همـ
تفاهمنامـ
صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع
ـان
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـرفته و دانشـ
پیشـ
در راســتای تحقــق اهــداف مقــرر در ســند چشــمانداز ،سیاســتهای کلــی
علــم و فنــاوری و رونــق تولیــد در جهــت تقویــت اقتصــاد دانشبنیــان صــورت
گرفــت:
تفاهمنامــه همــکاری بیــن شــرکت مادرتخصصــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات
و توســعه صنایــع پیشــرفته و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان منعقــد شــد.

تفاهمنامــه همــکاری بیــن شــرکت مادرتخصصــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات
و توســعه صنایــع پیشــرفته و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در جریــان
برگــزاری آییــن اختامیــه رینوتکــس  2019تبریــز بیــن شــرکت مادرتخصصــی
صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته و دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان تفاهمنامــه همــکاری منعقــد شــد.
دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :ایــن تفاهمنامــه در راســتای تحقــق اهــداف مقــرر در
ســند چش ـمانداز ،سیاس ـتهای کلــی علــم و فنــاوری و رونــق تولیــد در جهــت
تقویــت اقتصــاد دانشبنیــان و توســعه صنایــع پیشــرفته و خدمــات مبتنــی بــر
علــوم و فناوریهــای جدیــد و هــم ســو بــا اهــداف شــرکت مــادر تخصصــی
صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته در توســعه همهجانبــه
صنایــع پیشــرفته و نظــر بــه ســوابق ،تجــارب و ظرفیتهــای دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در زمینــه صنایــع پیشــرفته ،در روز پنجشــنبه  23آبانمــاه
همزمــان بــا آییــن اختتامیــه نمایشــگاه رینوتکــس  2019تبریــز منعقــد شــد.
عجمــی در ارتبــاط بــا مفــاد تفاهمنامــه اظهــار کــرد :مــوارد مهــم تفاهمنامــه کــه
بمــدت  2ســال مــورد تفاهــم طرفیــن قــرار گرفــت عبارتنــد از :تبدیــل ایدههــای
فنــاوری و کارآفرینــی بــه محصــول یــا خدمــت ،تجاریســازی دســتاوردهای
پژوهشــی ،رشــد ســریع بنگاههــای نوپــا و فنــاور در زمینــه صنایــع پیشــرفته
طبــق سیاسـتگذاری مشــترک همــکاری در زمینــه برگــزاری رویدادهــای نوآورانه
و اســتارتآپی ،دورههــای آموزشــی تخصصــی و ســایر برنامههــای آموزشــی و
ترویجــی مرتبــط بــا توســعه صنایــع پیشــرفته در ســطح اســتان آذربایجانشــرقی
همــکاری در زمینــه ارائــه خدمــات مشــاورهای و صنعتــی در زمینههــای فنــی،
کســب اســتانداردها ،بازاریابــی و تهیــه طرحهــای توجیهــی بــه شــرکتها در
زمینــه صنایــع پیشــرفته و برگــزاری ســمینارهای تخصصــی همــکاری در زمینــه
پژوهــش هــای علمــی مرتبــط بــا صنایــع پیشــرفته همــکاری در زمینــه ارزیابــی،
ارزشگــذاری ،مدیریــت خطــر و مدیریــت پــروژه طرحهــای فناورانــه مرتبــط بــا
صنایــع پیشــرفته همــکاری در زمینــه ارزیابــی ،ارزشگــذاری ،مدیریــت خطــر
و مدیریــت پــروژه طرحهــای فناورانــه مرتبــط بــا صنایــع پیشــرفته مشــاوره،
ارزیابــی ،و نظــارت بــر طرحهایــی کــه از ســوی صنــدوق بــه دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان معرفــی مــی گــردد ،در راســتای موضــوع تفاهمنامــه و برابــر
بــا ضوابــط صنــدوق
تدویــن و ارائــه گزارشهــای کارشناســی دربــاره وضعیــت صنایــع پیشــرفته در
حــوزه فعالیــت شــرکتهای مســتقر در ســطح اســتان آذربایجانشــرقی ،افقهــا،
نیازهــا ،اولویتهــا و واحدهــای فعــال در حــوزه صنایــع پیشــرفته و مســتقر
در اســتان آذربایجانشــرقی و اســتان هــای همجــوار و عارضــه یابــی شــرکت
هــای معرفــی شــده از ســوی صنــدوق اعطــای تســهیالت مالــی بــه واحدهــای
فنــاور ،شــرکتها و صاحبــان ایــده معرفــی شــده از ســوی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،در راســتای موضــوع تفاهمنامــه برابــر ضوابــط صنــدوق.
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نشســت تخصصــی زمینــه هــای کاربــردی تولیــد
واکســن هــا و داروهــای نــو ترکیــب در گیاهــان بــا حضــور
جمعــی از اســاتید ،پژوهشــگران حــوزه علــوم تکنولــوژی
و دانشــجویان ،در روز ســه شــنبه  28آبــان در ســالن ابــن
ســینای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد.
در افتتاحیــه همایــش مذکــور کــه بــا همــکاری ســتاد توســعه
فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد،

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه
هــای کشــور بــه برکــت سیاســتگذاریهای صحیــح و اصولــی
در کشــور شــاهد ارتقــای جایــگاه در تولیــد علــم شــده
انــد ،گفــت :هرچنــد کــه ایــن موضــوع ،دســتاورد بســیار
خوبــی بشــمار میــرود امــا در عصــر حاضــر ،مهــم ایــن
اســت کــه صرفــا نبایــد بــه تولیــد علــم و توســعه مرزهــای
دانــش پرداخــت ،بلکــه بــه مــوازات ایــن کار پــر اهمیــت ،کار
آفرینــی ،فــن آفرینــی و ایجــاد ثــروت را در همــه فعالیــت
هــای علمــی دانشــگاه در نظــر گرفــت و بــه ایــن ســئوال
پاســخ دهیــم کــه انجــام ایــن فعالیــت علمــی چــه مشــکل
یــا مســئله ای از زندگــی اجتماعــی مــا را حــل خواهــد کــرد؟
ولــی زاده افــزود :همــه مســائل و مشــکالت کشــور
راهــکار علمــی دارد زیــرا ایجــاد علــم صرفــا بــه خاطــر
رفــاه مــردم و حــل مســائل مختلــف در حــوزه هــای
اجتماعــی مــی باشــد و علــم همــواره در کنــار رفــع
موانــع و مشــکالت اســت و دانشــگاه بایــد بــرای همــه

مســائل و مشــکالت اجتماعــی راهکارارائــه نمایــد.
دکتــر ولــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور مــا در شــرایط
یــک جنــگ اقتصــادی اســت ،بــر اســتفاده همــه جانبــه
و شایســته از منابــع انســانی و برنامــه ریــزی مطلــوب در
بکارگیــری فرهیختــگان و نخبــگان دانشــگاهی و حمایــت از
طــرح هــا و پژوهــش هــای فــن آفریــن تاکیــد نمــود و گفــت:
بایــد درآمــد و ثــروت خــود را بــه دانشــگاه گــره بزنیــم.
وی در پایــان از ابتــکار ســتاد توســعه زیســت فنــاوری
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری در خصــوص توزیــع
مناســب امکانــات و ماموریــت گــرا نمــودن دانشــگاه هــا
ومنابــع موجــود در آنهــا بــر حســب تخصــص اســاتید و
تجهیــزات دانشــگاهی مربوطــه تقدیــر و تشــکر نمــود.

دکتــر محمــد احمدآبــادی ،رئیــس دانشــکده کشــاورزی و دبیر
علمــی و اجرایــی ایــن همایــش در ســخنانی بــا بیــان اینکــه
زیســت فنــاوری از مهمتریــن فنــاوری هــای پیشــرفته مــی
باشــد اظهــار نمــود :مــا بایــد نیازهــای کشــور بــه فنــاوری
هــای پیشــرفته را از طریــق توجــه بــه پتانســیل هــای داخــل
کشــور برطــرف کــرده و در جهــت رقابــت و کســب ســهمیه از
بــازار هــای خارجــی نیــز بیاندیشــیم ،وی در ادامــه بیــان کــرد:
در حــوزه فنــاوری هــای زیســتی ،اســتفاده از فرصــت هــای
اقتصــادی و پرهیــز از مــوازی کاری هــا و تــاش در جهــت
رفــع موانــع ایجــاد شــده توســط کشــور هــای متخاصــم،
از مهمتریــن اولویــت هــای ســتاد توســعه زیســت فنــاوری
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری مــی باشــد.
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نشست تخصصی زمینه های کاربردی تولید واکسن ها و داروهای نو ترکیب در گیاهان
لــذا ایــن ســتاد جهــت تســهیل در ارزیابــی فعالیــت هــای
انجــام شــده توســط دانشــگاه هــا و ســایر مراکــز علمــی-
پژوهشــی اقــدام بــه تقســیم کار ملــی و ماموریــت محورنمودن
دانشــگاهها و مراکــز علمــی -پژوهشــی نمــوده اســت.

وی بــا تشــریح اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ســتاد از
تقســیم کار ملــی حــوزه زیســت فنــاوری ،ماموریــت هــای
اســتانی ابالغــی بــرای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
را در دو محــور معرفــی نمــود :الــف) کشــت بافــت گیاهــان
چوبــی و تولیــد نهــال هــای عــاری از بیمــاری .ب) تولیــد
واکســن هــا و داروهــای نوترکیــب در گیاهــان زراعــی.
دکتــر احمدآبــادی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد:
برگــزاری نشســت فــوق زمینــه همــکاری بیــن رشــته هــای
مرتبــط بــا ماموریــت هــای فــوق در اســتان را جهــت نیــل
بــه اهــداف ســتاد توســعه زیســت فنــاوری فراهــم نمایــد.

گفتنــی اســت در پایــان ایــن همایــش از آقایــان دکتــر
درویشــی نماینــده ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،دکتــر باغبــان عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز ،دکتــر کیافــر معــاون کیفــی
شــرکت داروســازی زهــراوی و دکتــر «در یتیــم» عضــو
هیــات مدیــره شــرکت پرســیس ژن ،تجلیــل بعمــل آمــد.
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تصاویــر نشســت تخصصــی زمینــه هــای کاربــردی واکســن
هــا و دارو هــای نوترکیــب در گیاهــان:

ـان
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـی دانشـ
ـات علمـ
ـو هیـ
ـی عضـ
افتخارآفرینـ
در  2019 rinotexتبریــز
افتخارآفرینــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
 2019 rinotexتبریــز
دکتــر فهیمــه فرشــی اســتادیار شــیمی کاربــردی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجان،بــا ارائــه طــرح» پوششــهای هیدروکلوئیــدی بــرای درمــان زخمهــای
فشــاری و مزمــن « عنــوان منتخــب زون تخصصــی نــوآوری و فنــاوری نانــو را در
هفتمیــن نمایشــگاه فناوریهــای تبریــز  2019 rinotexبخــود اختصــاص داد.

دکتــر فرشــی در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه ،درخصــوص اهمیــت
طــرح مذکــور گفــت :بــا توجه بــه جمعیــت بــاالی بیمــاران دیابتــی و ســالمندان
جامعــه ،خطــر بــروز زخــم هــای مزمــن (نظیــر زخــم پــای دیابتــی) و زخــم
هــای فشــاری (نظیــر زخــم بســتر) کــه حتــی قابلیــت فــوت بیمــار را دارنــد،
اهمیــت ایــن طــرح را بصــورت بســیار جــدی مطــرح مینماید.لــذا ایــن موضــوع
ایجــاب مــی کنــد تــا مدیریــت درمــان زخــم بــه شــکلی انســجام یافتــه در
کشــور ایجــاد شــود .بنابرایــن بــا بررســی نیــاز جامعــه و کســب اطالعــات و
بررســی هــای الزم اقــدام بــه ســاخت یــک نمونــه پوشــش مختــص زخــم هــای
فشــاری و مزمــن و زخــم هایــی کــه دارای ترشــحات بــاال هســتند شــده اســت.
بــا توجــه بــه بررســی هــای صــورت گرفتــه مــی تــوان گفــت کــه ایــن پوشــش
بــا ســایر پوشــش هــای موجــود در بــازار متفــاوت اســت و جــزء مؤثرتریــن و
مــدرن تریــن پوشــش هــا بــه شــمار مــی رود و توانایــی ورود بــه بــازار داخلــی
و رقابــت بــا محصــوالت خارجــی را دارد.
فرشــی در ارتبــاط بــا محاســن و جزئیــات فنــی پوشــش فــوق ،اظهــار کــرد:
پوشــش هــای تهیــه شــده در ایــن طــرح بــر پایــه نانــو بیوکامپوزیــت هــای
پلیمــری هســتند کــه مشــتمل بــر پلیمرهــای طبیعــی و ســنتزی ،ترکیبــات
طبیعــی ،نانــو مــواد و نیــز داروهــا مــی باشــند .ایــن پوشــش هــا بــا داشــتن
ترکیبــات نزدیــک بــه پروتئیــن هــای طبیعــی پوســت ،بــه عنــوان پوســت
موقــت عمــل کــرده و بــا تحریــک فاکتورهــای رشــد ،رونــد التیــام زخــم را بــه
طــور قابــل توجهــی افزایــش مــی دهنــد .از دیگــر مزایــای ایــن پوشــش هــا
مــی تــوان بــه داشــتن خاصیــت آنتــی باکتریالــی ،کاهــش زمــان ترمیــم زخــم،
کاهــش تعــداد دفعــات تعویــض و درد ،و جــذب ترشــحات اشــاره کــرد .بررســی
هایــی کــه در محیــط  in-vivoبــر روی مــوش هــای آزمایشــگاهی انجــام گرفــت
حاکــی از آن اســت کــه ایــن زخــم پــوش هــا ســبب تســریع فرآینــد بهبــود
زخــم و بســته شــدن ســریع دهانــه زخــم بــدون هیچگونــه عفونــت و اســکار
مــی شــوند.
انتظــار مــی رود ایــن محصــول بــا توجــه بــه کاربــرد مؤثــر در درمــان زخــم
از یــک ســو و صرفــه اقتصــادی تولیــد آن از ســوی دیگــر ،بتوانــد راه حــل
مناســبی در جهــت ارتقــاء ســامت بیمــاران مبتــا بــه زخــم هــای فشــاری و
مزمــن و نیــز کاهــش هزینــه هــای درمانــی آنــان ارائــه دهــد .تــاش بــر ایــن
اســت کــه تولیــد محصــوالت داخلــی باکیفیــت ،ســهم واردات چنیــن تجهیــزات
پزشــکی بــه کشــور را کاهــش داده و باعــث صرفــه جویــی ارزی قابــل توجــه
شــود.
گفتنــی اســت ایــن طــرح حاصــل همــکاری دکتــر فهیمــه فرشــی،عضو هیــات
علمــی و پریــا رســتم زاده ،دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته شــیمی
کاربــردی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان میباشــد.

هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و
فنــاوری ربــع رشــیدی در چهــار
بخــش اصلــی  -1ایــده فناورانــه و
طــرح هــای اســتارتاپی  -2توســعه و
تجــاری ســازی فنــاوری  -3فــروش
محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان
و  -4نیازمندیهــای فناورانــه از تاریــخ
 13لغایــت  17آبــان مــاه ســال
جــاری در محــل نمایشــگاه بیــن
المللــی تبریــز برگــزار شــد.
در ایــن نمایشــگاه  363طــرح
شــرکت داشــتند کــه  220طــرح
وارد مرحلــه ارزیابــی و داوری شــدند
کــه  10طــرح در  18زون تخصصــی
نمایشــگاه ،بــه عنــوان طــرح هــای
منتخــب برگزیــده شــدند.
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در آستانه روز دانشجو انجام شد:
افتتاح چهار پروژه خدماتی رفاهی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

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

 4پــروژه خدماتــی  -رفاهــی دانشــگاه در
آســتانه فرارســیدن روز دانشــجو بــا حضــور
جمعــی از اعضــای هیــات رئیســه و مدیــران
دانشــگاه مــورد بهــره بــرداری قرارگرفتنــد.

مســیر  500متــری خیابــان و پیــاده رو زیبــای
حدفاصــل بیــن ایســتگاه قطــار اتوبوســی بــا
محوطــه دانشــگاه ،گیتهــای الکترونیکــی ورود
و خــروج مســتقر در خوابگاههــای الزهــرا و
قــدس ،و رســتوران طــرح تــاک «ریحــان»
پــروژه هایــی بودنــد کــه در روز شــنبه 9
آذرمــاه مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتنــد.
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دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان درجریــان افتتــاح
پــروژه هــای فــوق از همــت و پیگیــری
همــه همــکاران دانشــگاه ،خصوصــا معاونــت
دانشــجویی ،معاونــت اداری و مالــی ،مدیریــت
دفترفنــی و همچنیــن شــورای صنفــی
دانشــجویان ،در بــه ثمــر رســاندن موفــق
طرحهــای خدماتــی -رفاهــی ویژه دانشــجویان
تقدیــر وتشــکر کــرد.

نشست مشترک رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،با دبیران انجمن های علمی – دانشجویی
بــا حضــور دبیــران انجمن هــای علمــی  -دانشــجویی
برگزار شــد؛

نشســت مشــترک رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،بــا دبیــران انجمــن هــای
علمــی  -دانشــجویی

دبیــران انجمــن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه در
نشســت ویــژه ای بــا دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان دیــدار و گفتگــو نمــوده و نقطــه
نظــرات وپیشــنهادهای خــود را بــا وی مطــرح کردنــد.
در ایــن جلســه کــه دکتــر قربانیــان معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی ،دکتــر یــاوری مدیــر کل امــور فرهنگــی و ولــی
اهلل حامــی ،کارشــناس انجمــن هــای علمــی دانشــجویی نیــز
حضــور داشــتند ،دکتــر ولــی زاده ضمــن تقدیــر از تــاش
هــای دبیــران انجمــن هــای علمــی  -دانشــجویی دانشــگاه
گفــت :انجمــن هــای علمــی  -دانشــجویی در مســیری صحیــح،
علمــی و کامــا فعــال وپویاســت ،انجمنهــای علمــی بــا تــاش
علمــی ،همفکــری و تبــادل اندیشــه ،نشــاط و پویایــی ویژه ای
بــه دانشــگاه بخشــیده و در آینــده نیــز نقشــی موثــرو تعییــن
کننــده در پیشــرفت و توســعه جامعه و کشــور خواهند داشــت.

دکتــر ولــی زاده بــا ذکــر نمونــه ای ازتــاش دســت انــدرکاران
برگــزاری نمایشــگاه کارآفرینــی و مســابقه دادرســی مجــازی
دانشــگاه هــای شــمالغرب کشــور ،بــر لــزوم تمریــن و یادگیری
نحــوه «انجــام کارهــای گروهــی» در دانشــگاه ،و اســتفاده از
نظــرات کارشناســی رشــته هــای مختلــف و اســتفاده از آنــان
در حــل مشــکالت مربــوط بــه جامعــه و صنعــت ،تاکیدکــرد.
مهــدی ملکــی ،دبیــر کل انجمــن هــای علمــی دانشــجویی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در مصاحبــه کوتاهــی
بــا روابــط عمومــی ،بــا تقدیــر از حمایتهــای مســئولین

دانشــگاه ،از رشــد و بالندگــی و ارتقــای روزافــزون انجمنهــای
علمــی دانشــجویی ،گفــت :در جلســه فــوق ،دبیــران انجمــن
هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه پیشــنهادها ونــکات مــورد
نظــر خــود را ارائــه دادنــد کــه مــی تــوان بــه مــواردی ماننــد:
()1درخواست تجهیز کارگاه های فنی و دفاتر انجمن ها
( )2لــزوم تقویــت ارتبــاط اســاتید مشــاور در انجمــن هــای
علمــی دانشــجویی
( )3مســاعدت در خصــوص فعالتــر و حمایتهــای مالــی
بیشــتر ،اشــاره نمــود.

ملکی افــزود :بخــش نمایشــگاهی جشــنواره داخلــی حرکت در
آذرمــاه امســال برگزارخواهد شــد ،ســپس با طی فراینــد داوری،
آثــار برگزیــده بــه جشــنواره ملــی حرکــت معرفــی میشــوند.
دبیــرکل انجمنهــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه در
ارتبــاط بــا تــاش و حجــم فعالیتهــای در دســت بررســی
و اجــرای انجمــن هــای علمــی دانشــگاه ،بــا بیــان اینکــه
انجمنهــای علمــی دانشــگاه ،از اول مهرمــاه  97تــا پایــان
آذر مــاه  98رکــورد مجمــوع فعالیتهــای ســالهای ۹۷
و  ۹۸را خواهنــد شکســت ،از زحمــات دبیــران فعــال
وپرتــاش انجمنهــای علمــی دانشــجویی تقدیرنمــود.
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نمایشگاه کار و کارآفرینی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نمایشگاه کار و کارآفرینی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتتاح شد

اولیــن نمایشــگاه کار و کارآفرینــی ،در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
در روز دوشــنبه  ۲۰آبــان  ۱۳۹۷در محــل نمایشــگاههای دائمــی دانشــگاه توســط انجمــن علمــی مهندســی شــیمی ،باحضــور
دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،معاونــان «فرهنگــی واجتماعــی» « ،پژوهــش وفنــاوری» ،
«دانشــجویی» ،و جمعــی از مدیــران دانشــگاه وصاحبــان صنایــع تولیــدی و کارآفریــن و شــرکتهای دانــش بنیــان ،آغــاز بــه کار
کــرد.

نمایشــگاه  3روزه کار و کارآفرینــی ،بــا اهدافــی چــون معرفــی کارفرمایــان و کارآفرینــان موفــق جامعــه  ،رویارویــی
مســتقیم دانــش و کارآفریــن ،معرفــی فرصــت هــای شــغلی موجــود در بــازار کار ،تســهیل ارتبــاط دوســویه و ارتقــاء
مهــارت هــای ارتباطــی بــا اســتقرار شــرکتهای مطــرح در امــر کارآفرینــی ،وشــرکتهای دانــش بنیــان ،برگــزار شــده اســت.
دکتــر ولــی زاده در جریــان افتتــاح ایــن نمایشــگاه طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه اهمیــت بحــث
کارآفرینــی در پیشــرفت اقتصــاد دانــش بنیــان ،تنهــا راه پیشــبرد اهــداف فناورانــه در کشــور را گــره زدن
مشــکالت صنعــت و جامعــه بــه دانشــگاه و بهــره منــدی از پتانســیلهای موجــود در دانشــگاهها دانســت.
همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه ،اولیــن گردهمایــی شــرکت هــا و ســازمانهای تخصصــی مهندســی بــه منظــور ارائــه روش
هــای کارآفرینــی موثــر و ترســیم آینــده هــای شــغلی دانشــجویان در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد.
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به نقل از سایت ستاد نانو:

افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی با نانولوله کربنی

به نقل ا
ز سایت ستاد نانو:
افزایش بازدهی
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و

ل
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خ
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ر
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با نانولوله کربنی

پژوهشــگران دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موفــق شــدند بــا اعمــال نانولولههــای کربنــی بــه درون ســاختار ســلولهای
خورشــیدی پروفســکایتی ،بازدهــی تبدیــل انــرژی خورشــیدی بــه انــرژی الکتریکــی را در ایــن نــوع ســلول هــای خورشــیدی
بــه بیــش از  ۱۷درصــد افزایــش دهنــد.
اســتفاده از انرژیهــای پــاک یکــی از دغدغههــای اجتنابناپذیــر جوامــع امــروزی اســت .در ایــن میــان ،ســلولهای
خورشــیدی پروفســکایتی بــه دلیــل دارا بــودن بــازده تبدیــل تــوان مناســب و روش ســاخت آســان در ســالهای اخیــر
موردتوجــه زیــادی قــرار گرفتهانــد .بــا ایــن وجــود محققــان در تــاش هســتند ضمــن کاهش هرچــه بیشــتر هزینه ســاخت این
نــوع ســلولهای خورشــیدی ،بازدهــی آنهــا را نیــز بــه ســطح باالتــری ارتقــا دهنــد.
دکتر ســمیرا آقبالغی؛ عضو هیئتعلمی دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان ،هدف از انجام این طرح را اســتفاده از نانولولههای کربنی
در جهــت افزایش بازدهی ســلولهای خورشــیدی پروفســکایتی عنوان کرد.
بــه گفتــه ایــن محقــق در طــرح حاضــر تالش شــده بــا اســتفاده از یــک رویکــرد آســان و ارزان ،بازدهی ســلولهای خورشــیدی
پروفســکایتی -پلیمــری تــا مقادیر قابــل قبولــی افزایش یابد.
ایــن محقــق در خصــوص نحــوه عملکــرد نانولولههــای کربنــی در ارتقــا کارایــی ســلولهای خورشــیدی گفــت« :در کار
تحقیقاتــی حاضــر ،بــا روشــی بســیار ســاده کــه شــامل پیوندزنــی ســطح نانولولههــای کربنــی بــا دو نــوع پلیتیوفــن
فضاویــژه (پلی(-۳هگزیلتیوفــن)) و غیرفضاویــژه (پلی(دودســیل تیوفــن)) بــوده ،بــازده ســلولهای خورشــیدی پروفســکایتی
ســاخته شــده از  %۱۱/۱۰بــه  %۱۷/۴۰افزایــش یافتــه اســت .دلیــل بهبــود کارایــی دیوایسهــای ســاخته شــده بــه بلورینگــی
و نظــم بــاال در الیـه فعــال ،رشــد انــدازه نواحــی انتقــال دهنــده بــار و همچنین افزایــش قابــل مالحظه انتقــال الکتــرون و حفره
نسبت داده شده است».
آقبالغی در رابطه با اثر معکوس نانولوله کربنی بدون اعمال اصالح ســطحی بر عملکرد ســلولهای خورشــیدی افزود« :اســتفاده از
ترکیبات کربنی نظیر نانولولههای کربنی در الیه فعال ســلولهای خورشــیدی پروفســکایتی در اغلب موارد منجر به کاهش عملکرد
آنهــا میشــود .در ایــن کار تحقیقاتــی نیــز چنیــن اثر معکوســی بر روی مشــخص ه دســتگاه ســاخته شــده مالحظه شــد (کاهش
بازده از  %۱۱/۱۰به  .)%۹/۳۲اما اصالح ســطحی نانولولههای کربنی به روش شــیمیایی پیوندزنی باعث بهبود چشــمگیر مورفولوژی،
انتقــال بــار و در نتیجــه عملکــرد ســلولهای فتوولتاییکــی شــد».
وی در خصــوص پارامترهــای عملیــات بهدســتآمده از ســلول خورشــیدی بهینــه شــده گفــت« :در حالــت بهینــه ،مقادیــر
جریــان مــدار کوتــاه ( ،)Jscضریــب پرشــوندگی ( ،)FFولتــاژ مداربــاز ( )Vocو بــازده تبدیــل تــوان ( )PCEبــه mA/cm۲
س اولیــه بــه ترتیــب
 ۰/۹۷ V ،%۷۶ ،۲۳/۶۰و  %۱۷/۴۰رســید .ایــن در حالــی اســت کــه مقادیــر پارامترهــای متناظــر در دیوایـ 
برابــر بــا  ۰/۹۴ V ،%۶۶ ،۱۷/۹۰ mA/cm۲و  %۱۱/۱۰بودهانــد .عــاوه بــر این ،رشــد نواحــی بلورین پروفســکایتی از  ۲۳۰نانومتر تا
مــرز  ۶۰۰نانومتر اتفــاق افتاد».
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برگزاری آئین بزرگداشت روز دانشجو
راســتگو بــا اشــاره بــه انتخابــات آتــی نیــز اشــاره کــرد و
افــزود :بــه لحــاظ آمــاری ،تعــداد ثبــت نــام کننــد گان در
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی بیشــتر از دوره هــای
قبــل بــوده و افزایــش  ۳۷درصــدی را شــاهد هســتیم ،همچنین
مشــارکت بانــوان نیــز در ایــن مرحلــه چشــمگیر اســت.
راســتگو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از تشــکلها
و کاندیداهــای نمایندگــی مــردم در مجلــس خواســت
در امــور تبلیغــی خــود صرفــا بــه ذکــر توانمندیهــای
خــود در حــل مســائل جامعــه پرداختــه و از هرگونــه
تخریــب و تهمــت بــه دیگــران خــودداری نماینــد.
بــه مناســبت بزرگداشــت روز دانشــجو ،آئیــن نکوداشــتی بــا حضــور
مهنــدس راســتگو معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی و جمعــی از مســئوالن و دانشــجویان ایــن دانشــگاه در
روز یکشــنبه  17آذر در ســالن اســتاد شــهریار برگــزار شــد.

دکتــر ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
ســخنانی بــا گرامیداشــت یــاد شــهدای واقعــه  ۱۶آذر و روز
دانشــجو ،بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۶آذر نقشــی تاریــخ ســاز در
تحــوالت کشــورمان داشــته اســت ،گفــت :ایــن رویــداد کــه
در ۶۶ســال پیــش توســط رژیــم ســابق بوقــوع پیوســت ،صرفــا
یــک حادثــه نبــود ،بلکــه ســرآغاز جنبــش فعــال دانشــجویی و
نقطــه شــروعی در مبارزه با ســلطه اســتکبار و اســتبدادی شــد.
ولــی زاده در بخــش دیگری از ســخنان خود افــزود :مطالبه گری
و عدالتخواهــی در چهارچــوب مقــررات بــا حفظ حرمــت و کرامت
انســانها ،از خصوصیــات بــارز جنبــش دانشــجویی بشــمار میرود.

در ادامــه مراســم ،معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی طــی ســخنانی ضمــن گرامیداشــت روز
دانشــجو ،بــر لــزوم رعایــت اصــول نقــد منصفانــه در جامعــه
توســط همــه آحــاد مــردم ،تاکیــد نمــود و گفــت :حفــظ
انســجام و وحــدت ملــی بیــن اقشــار مختلــف جامعــه در
وضعیــت دشــوار کنونــی وظیفــه همگانــی بشــمار میــرود.
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گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم ،هشــت دانشــجوی نخبــه
دانشــگاه بشــرح زیــر مــورد تجلیــل وتقدیــر قــرار گرفتنــد:
ســعیده نصیــری فــرد :کســب مقــام اول در ســی و چهارمیــن
مســابقات سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان در رشــته
حفــظ ده جــزء
محمــد گرامــی :کســب مقــام اول در ســی و چهارمیــن
مســابقات سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان در رشــته
طراحــی پوســتر
جعفــر بهــادری خسروشــاهی :دانشــجوی نمونــه دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در ســال98
معصومــه کریمــی :دانشــجوی نمونــه دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در ســال98
حمیــد پرتــور باســمنج :کســب مقــام اول مســابقات قهرمانــی
کشــور در رشــته کشــتی پهلوانــی و زورخانــه ای
افضــل ملــک زاده اوزبــک :کســب رتبــه ی  4المپیــاد علمــی و
دانشــجویی کشــوری در ســال 98
هیــرو خــدرزاده :کســب رتبــه ی برتــر کشــوری در رشــته
حقــوق درکنکــور سراســری ســال 98
ســروش نوربخــش :کســب رتبــه ی 1061کشــوری در رشــته
آمــوزش زبــان انگلیســی در کنکــور سراســری در ســال 98

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر زهرا ایازی عضو هیات علمی گروه شیمی از استادیاری به دانشیاری
ارتقــاء رتبــه علمــی خانــم دکتــر زهرا ایــازی عضــو هیــات علمی گــروه شــیمی از اســتادیاری
به دانشــیاری
دکتر ایمانپوردبیر هیات ممیزه دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی بیان کرد:
ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر زهرا ایازی عضو هیات علمی گروه شیمی
بــا مصوبــه هیــات ممیــزه دانشــگاه کــه در اول آبانمــاه  98برگزار شــد ،بــا درخواســت ارتقای
خانــم دکتــر زهــرا ایــازی عضــو هیــات علمــی گــروه شــیمی از رتبــه علمــی اســتادیاری بــه
دانشــیاری موافقــت بعمــل آمد.
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مراسم بزرگداشت هفته بسیج به همت بسیج کارمندی دانشگاه برگزار شد.
بمناسبت هفته بسیج برگزار شد:
مراسم بزرگداشت هفته بسیج به همت بسیج کارمندی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج ،نشست ویژه ای با حضور جمعی از
اعضای بسیج کارمندی دانشگاه ،رئیس دانشگاه و معاونت فرهنگی و اجتماعی ،برگزارشد.

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ســخنانی ضمــن نکوداشــت
هفتــه بســیج و زحمــات و تالشــهای بســیجیان در همه عرصه هــای اجتماعی کشــور ،دانشــگاهیان را
بــه بررســی مســئولیتهای خــود در قبال توصیــه های مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم انقالب
دعــوت کــرد و بیــان نمــود :توصیــه اول مقام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم اینســت کــه در عصر
حاضــر ،بهتریــن نمود قدرت وتوانایی هرکشــور ،علم آن کشــور اســت .لــذا در هرجایگاه و مســئولیتی
هســتیم بایــد در جهــت تفــوق علمــی کشــور همچنــان مجاهــدت و تــاش علمــی داشــته باشــیم
تــا نقــش و تاثیرگــذاری کشــور بــرای تعامــل ســازنده در ســطوح مختلــف بیــن المللــی ارتقــا یابــد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود براهمیت و لزوم تمرکز در بحث استقرارعدالت اجتماعی اقتصادی
درکشور بمنظور تحقق آرمانهای واالی انقالبی و افزایش امید در جامعه تاکید نمود.
ســخنران و میهمــان ایــن نشســت ،حــاج جــواد عباســعلیزاده جانبــاز ســرافراز  8ســال دفــاع
مقــدس بــود کــه بــا ذکــر خاطراتــی ازحماســه هــای رزمنــدگان رشــید اســام در دوران دفــاع
مقــدس ،اولیــن تجربــه بســیج را عملکــرد عالــی در دوران دفــاع مقــدس دانســت و گفــت :بســیج
یــک تفکــر و ســیره ای اســت کــه نــه تنهــا در حــوزه نظامــی و دفــاع مقــدس ،بلکــه در جــای جــای
جامعــه اثــرات و بــرکات خــود را داشــته اســت
عباســعلیزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــور مــا نیازمنــد وحــدت و انســجام میباشــد بــه نقش بیســج
در اســتقرارامنیت و وحــدت اشــاره کــرد و گفــت :امنیــت ،نعمــت بــزرگ الهــی اســت و امــروز
بســیج در میــدان حفــظ امنیــت ،ســینه ســپر کــرده اســت.

18

برگزاری دوره آموزشی مجازی به همت گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی
برگــزاری دوره آموزشــی مجــازی بــه همــت
گــروه گیاهپزشــکی دانشــکده کشــاورزی
توســط گــروه گیاهپزشــکی دانشــکده
کشــاورزی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
برگــزار شــد :
برگــزاری دوره آموزشــی مجــازی بــه همــت
گــروه گیاهپزشــکی دانشــکده کشــاورزی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،توســط
پروفســور ســین چــی اســتاد تمــام بازنشســته
دانشــگاه ملــی چانــگ ســینگ تایــوان

براســاس برنامــه ریــزی انجــام گرفتــه در حوزه
معاونت پژوهــش و فناوری دانشــگاه در خصوص
برگــزاری کارگاه هــا ،دوره آموزشــی ،ســخنرانی
هــای علمــی بــا اســتفاده از متخصصیــن
موسســات علمــی و دانشــگاه هــای خــارج از
کشــور بــه صــورت مجــازی و از طریــق ویدئــو
کنفرانــس ،اولیــن دوره آموزشــی تخصصــی
مجــازی توســط گــروه همــکاری هــای علمــی
بیــن المللــی دانشــگاه بــا همــکاری گــروه
گیاهپزشــکی دانشــکده کشــاورزی بــا عنــوان
«مدلســازی جمعیــت حشــرات بــر اســاس
نظریــه جــدول زندگــی دوجنســی ،نســبت
شکار-شــکارگری و تجزیــه و تحلیــل داده
هــا» ،از شــنبه  18آبــان  ۱۳۹8در محــل ســایت

کامپیوتــری دانشــکده کشــاورزی آغــاز شــده
و تــا  29آبــان مــاه ادامــه خواهــد داشــت .در
ایــن دوره آموزشــی کــه بــا تدریــس پروفســور
ســین چی اســتاد تمــام بازنشســته از دانشــگاه
ملــی چانــگ ســینگ تایــوان و دکتــر ســولماز
عظیمــی اســتادیار گروه گیاهپزشــکی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار میشــود،
مطالبــی در ارتبــاط بــا اکولــوژی حشــرات از
قبیــل جــداول زندگــی دوجنســی ،تجزیــه و
تحلیــل داده هــای مربــوط بــه آن در ســطح
مبتــدی و پیشــرفته ،ترســیم گــراف هــای
مربــوط بــه داده هــا در نــرم افــزار ســیگماپالت
و تجزیــه و تحلیــل رابطــه شــکار و شــکارگر
جهــت بــرآورد زمــان رهاســازی مناســب
شــکارگر بــا هــدف مدیریــت آفــات و  ...ارائــه
مــی شــود.
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بهره برداری از زمین چمن مصنوعی خوابگاه المهدی
بــا حضــور مدیــرکل تربیــت بدنــی ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم تحقیقــات و
فنــاوری صــورت گرفــت:

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی خوابگاه المهدی

در مراســمی باحضوردکتــر محمــد حســین علیــزاده ،مدیــرکل تربیــت بدنــی ســازمان
امــور دانشــجویان وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،جمعــی از اعضــای هیــات رئیســه و
مدیــران دانشــگاه ،زمیــن چمــن مصنوعــی خوابــگاه المهــدی افتتــاح و مــورد بهره بــرداری
قرارگرفــت .دکترعلیــزاده ،پیــش از ایــن مراســم از مجموعــه تندرســتی خوابــگاه المهــدی
بازدیــد نمــود.
دکترمحمــد کریمــی معــاون دانشــجویی دانشــگاه ،درحاشــیه ایــن مراســم در گفتگــو بــا
روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت :زمیــن چمــن مصنوعــی خوابــگاه المهــدی در ابعــاد 23
در  43متــردر مســاحتی بالــغ بــر  1000متــر مربــع بــا مشــارکت اداره کل تربیــت بدنــی
ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،صنــدوق رفــاه دانشــجویی و
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان مــورد بهــره بــرداری قرارگرفــت و بــا نظــارت مدیریــت
تربیــت بدنــی دانشــگاه اداره میشــود.
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انتخاب و انتصاب دبیر عمرانی دانشگاههای منطقه ( ۳شمالغرب) کشور
ـر عمرانــی
انتخــاب و انتصــاب دبیـ
دانشــگاههای منطقه ( ۳شــمالغرب)
ـور
کشـ
ـاون اداری و
ـم معـ
ـیدی باحکـ
ـدی رشـ
ـدس مهـ
مهنـ
ـوان
ـاوری بعنـ
ـات و فنـ
ـوم ،تحقیقـ
ـی وزارت علـ
مالـ
ـمالغرب)
ـه (۳شـ
ـگاههای منطقـ
ـی دانشـ
ـر عمرانـ
دبیـ
ـد.
ـوب شـ
ـور منصـ
کشـ
معــاون اداری و مالــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
ـورای
ـده در شـ
ـام شـ
ـاب انجـ
ـال انتخـ
ـاوری بدنبـ
فنـ
مدیــران عمرانــی منطقــه  3کشــور ،مهنــدس
مهــدی رشــیدی ،مدیــر فنــی دانشــگاه شــهید
ـوان
ـال بعنـ
ـدت  2سـ
ـه مـ
ـان را بـ
ـی آذربایجـ
مدنـ
دبیــر عمرانــی دانشــگاههای منطقــه شــمالغرب
کشــور منصــوب نمــود.

مهنــدس رشــیدی ،در مصاحبــه کوتاهــی بــا
ـی مانند
ـه هایـ
ـگاه ،مولفـ
ـی دانشـ
ـط عمومـ
روابـ
پیگیــری اهــداف وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری در خصــوص برنامــه منطقــه بنــدی
عمرانــی دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی بــه
ـای عمرانی،
ـی طرحهـ
ـطح کیفـ
ـور ارتقاءسـ
منطـ
همچنیــن برگــزاری دوره هــای آموزشــی،
ترویــج مقــاوم ســازی ســاختمانها ،مدیریــت
ســبز ،اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر و
ـه را
ـی درمنطقـ
ـارت و ارزیابـ
ـه نظـ
ـکیل کمیتـ
تشـ
از وظایــف ســمت دبیــری منطقــه برشــمرد.

افتخارآفرینی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی /انتخاب کتاب سال استان آذربایجان شرقی
انتخاب کتاب سال استان آذربایجان شرقی ،افتخارآفرینی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی
ـق
ـان موفـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـی دانشـ
ـات فارسـ
ـان و ادبیـ
ـرای زبـ
ـجوی دکتـ
ـف دانشـ
ـردی؟ تالیـ
ـدا کـ
ـرا صـ
ـه مـ
مجموعـ
ـد.
ـرقی شـ
ـان شـ
ـتان آذربایجـ
ـال اسـ
ـاب سـ
ـاب کتـ
ـم انتخـ
ـات مراسـ
ـش ادبیـ
ـه اول در بخـ
ـب رتبـ
ـه کسـ
بـ
لیــا حســین نیــا ،دانشــجوی مقطــع دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،بــا تالیــف
ـتان
ـال اسـ
ـاب سـ
ـاب کتـ
ـم انتخـ
ـات مراسـ
ـش ادبیـ
ـه اول را در بخـ
ـت رتبـ
ـردی؟» توانسـ
ـدا کـ
ـرا صـ
ـوان «مـ
ـت عنـ
ـی تحـ
کتابـ
آذربایجــان شــرقی بخــود اختصــاص دهــد.
ـه
ـران» بـ
ـتان ادب تهـ
ـارات «شهرسـ
ـال  ۹۷در انتشـ
ـردی؟ در سـ
ـدا کـ
ـرا صـ
ـعری مـ
ـه شـ
ـا ،مجموعـ
ـین نیـ
ـم حسـ
ـه خانـ
ـه گفتـ
بـ
ـده
ـر شـ
ـاره منتشـ
ـزل و چهارپـ
ـب غـ
ـه در قالـ
ـد ،کـ
ـه  ۸۰و  ۹۰میباشـ
ـر دهـ
ـه اواخـ
ـوط بـ
ـعار مربـ
ـامل اشـ
ـیده و شـ
ـاپ رسـ
چـ
ـت.
اسـ
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قرار گرفتن نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،در جمع دانشگاه های برتر در حوزه علوم فیزیکی
بر اساس جدیدترین رتبه بندی تایمز 2020
قرار گرفتن نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،در جمع
دانشگاه های برتر در حوزه علوم فیزیکی

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان گفــت  :تــازه تریــن نظــام
رتبــه بنــدی بیــن المللــی تایمــز نشــان مــی دهــد
 ۳۱دانشــگاه ایرانــی در چهــار شــاخه علمــی علــوم
زیســتی ،علــوم فیزیکــی ،روانشناســی و علــوم بالینــی
و ســامت در جمــع برتریــن هــای جهــان قــرار دارنــد.
دکترعلــی عجمــی افــزود  :بــر اســاس ایــن رتبــه
بنــدی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا
کســب رتبــه جهانــی  801+در حــوزه علــوم فیزیکــی
در جمــع برترینهــای ایــن رشــته قــرار گرفــت .
دکتــر عجمــی بــا بیــان اینکــه  ،بــر اســاس ایــن رتبــه
بنــدی دانشــگاه ،در ایــن رشــته در بیــن  31دانشــگاه
ایرانــی رتبــه بیســتم را کســب کــرد افــزود  :در حــوزه
علــوم فیزیکــی  ۱۳شــاخص عملکــردی از جملــه شــیمی،
فیزیــک و نجــوم ،علــوم زمیــن و دریــا ،ریاضیــات و آمــار ،
زمیــن شناســی و نجــوم مــورد ارزیابــی قــرار گرفته اســت .
دکترعجمــی خاطــر نشــان کــرد  :دانشــگاه پرینســتون
از آمریــکا ،موسســه فنــاوری کالیفرنیــا از آمریــکا،
دانشــگاه کمبریــج از انگلســتان ،دانشــگاه اســتانفورد از
آمریــکا ،دانشــگاه هــاروارد از آمریــکا ،موسســه فنــاوری
ماساچوســت  MITاز آمریــکا ،دانشــگاه آکســفورد از
انگلســتان ،موسســه فنــاوری زوریــخ ســوئیس ،دانشــگاه
کالیفرنیــا برکلــی از آمریــکا ،دانشــگاه شــیکاگو از
آمریــکا جــزء 10 ،دانشــگاه برتــر دنیــا در رده بنــدی
تایمــز  ۲۰۲۰حــوزه علــوم فیزیکــی قــرار گرفتــه انــد.
یــاد آور مــی شــود ؛ ایــن رتبــه بنــدی شــامل یــک
هــزار و  ۵۴دانشــگاه اســت و ســال گذشــته تعــداد
 ۹۶۳دانشــگاه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه بودنــد.
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پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.
پنجمیــن کنفرانــس ملــی محاســبات توزیعــی و
پــردازش داده هــای بــزرگ در دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد.
دانشــکده فنــاوری اطالعــات و مهندســی کامپیوتــر
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار نمــود:
پنجمیــن کنفرانــس ملــی محاســبات توزیعــی و پــردازش
داده هــای بــزرگ در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
برگــزار شــد.

پنجمیــن کنفرانــس ملــی محاســبات توزیعــی و پــردازش
داده هــای بــزرگ در روز چهارشــنبه  ۲۲آبــان  ۹۸بــا
ســخنرانی دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فناوری
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان شــروع بــه کار نمــود.
دکتــر عجمــی طــی ســخنانی در افتتاحیــه ایــن کنفرانس
ضمــن اشــاره بــه نقــش مهــم ،اساســی و کاربــردی علــم
محاســبات توزیعــی و پــردازش داده هــای بــزرگ گفــت:
در عصــر کنونــی ،شــرکت هــای دانــش بنیــان و صنایــع
مربــوط بــه آن نقــش پیشــران و شــتاب دهنــده دارنــد و
آمــاده تبــادل اطالعــات و مشــارکت هــای الزم می باشــند
لــذا تعامــل بــا ایــن شــرکتها از راهکارهــای عملــی در
گســترش شــاخصهای علــم و فنــاوری بــه شــمار م ـیرود.
وی پــردازش داده هــای حجیــم را از الزامــات مهــم انقالب
صنعتــی چهــارم دانســت کــه در آن بایــد یافتــه هــا و
اطالعــات بــه صنعــت پیونــد داده شــود.
عجمــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه
بــازار خــوب رشــته هــای مهندســی کامپیوتر در کشــور و
جــذب حداکثــری فــارغ التحصیــان رشــته هــای مرتبــط
بــا آن اعــام کــرد ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
بــه لحــاظ اشــتغال فــارغ التحصیــان مقطــع کارشناســی،
رتبــه  ۶را در بیــن دانشــگاههای جامــع دارد هــر چنــد
کــه نســبت بــه تعــداد دانشــگاههای جامــع در کشــور،
رتبــه بســیار عالــی محســوب میشــود ،امــا بــاز هــم
بایــد در جهــت ارتقــای جایــگاه فعلــی تــاش کنیــم.

23

دکتــر مهــدی هاشــم زاده ،دبیــر علمــی و اجرایــی ایــن
همایــش نیــز در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی گفــت:
ایــن کنفرانــس پــس از موفقیــت در برگــزاری  ۴دوره آن
در حــال برگــزاری اســت کــه در چهــار محــور تخصصــی
سیســتم هــای توزیــع شــده و محاســبات ،تحلیــل شــبکه
هــای اجتماعــی ،و بینایــی ماشــین هــا برگــزار میشــود.
هاشــمزاده تعــداد مقــاالت دریافتــی کنفرانــس را از
دانشــگاههای سراســر کشــور  ۱۷۲عنــوان اعــام کــرد
و افــزود :کمیتــه داوران کنفرانــس  ۸۹مقالــه را مــورد
پذیــرش قــرار داده بودنــد کــه از بیــن آنهــا  ۴۱مقالــه
و همچنیــن  ۸کارگاه جنبــی در روز برگــزاری کنفرانــس
ارائــه میشــود.

نشست «نحوه ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان در راستای تحقق اشتغال پایدار و کارآفرین»
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه جهانــی کارآفرینــی و هفتــه پژوهــش
برگــزار شــد :

ـان
ـش بنیـ
ـاور و دانـ
ـای فنـ
ـرکت هـ
ـاد شـ
ـوه ایجـ
ـت «نحـ
نشسـ
در راســتای تحقــق اشــتغال پایــدار و کارآفریــن»
نشســت «نحــوه ایجــاد رشکــت هــای فنــاور و دانــش بنیــان در راســتای

تحقــق اشــتغال پایــدار و کارآفریــن» بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه
جهانــی کارآفرینــی و هفتــه پژوهــش در روز شــنبه نهــم آذر مــاه 1398
بــه همــت حــوزه معاونــت پژوهــش و فنــاوری و همــکاری شــورای صنفــی
و انجمــن هــای علمــی دانشــجویان و بــا حضــور دانشــجویان رشــته هــای
مختلــف دانشــگاه در آمفــی تئاتــر ابــن ســینا دانشــگاه و بــا ســخرنانی دکــر
واعظــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان آذربایجــان رشقــی برگ ـزار شــد.
دکــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه درمراســم افتتاحیه
ایــن رویــداد ،زیرســاخت هــای الزم بــرای ایجــاد اکوسیســتم نــوآوری و
کارآفرینــی در دانشــگاه را مطــرح منــود.
عجمــی ارائــه مشــاوره و هدایــت شــغلی ،برگــزاری دوره هــای مهــارت
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آمــوزی در کنــار دروس دانشــگاهی ،برگــزاری بــا کیفیــت دوره هــای
کارآمــوزی و کارورزی ،شناســائی و توامنندســازی ایــد هــای برتــر دانشــجویان
در مراکــز نــوآوری و رشــد و نهایتــا تشــکیل رشکــت هــای فنــاور و دانــش
بنیــان در راســتای حــل مســائل و نیازهــای صنعــت و جامعــه را از جملــه
الزامــات اکــو سیســتم نــوآوری و کارآفرینــی در دانشــگاه بیــان کــرد.
مجموعــه نشســت هــای تخصصــی« ،نحــوه ایجــاد رشکــت هــای فنــاور و
دانــش بنیــان ب ـرای تحقــق اشــتغال پایــدار» بــا هــدف معرفــی خدمــات
پــارک بــه اســاتید و دانشــجویان و شناســایی ایــده هــا و طــرح هــای
فناورانــه بــا قابلیــت تجــاری ســازی بـرای اســتقرار در پــارک و مراکــز رشــد
برگ ـزار میشــود .
در ادامــه ،دکــر واعظــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان حامیــت هــا
و خدمــات قابــل ارائــه بــه صاحبــان ایــده هــای فنــاور و فراینــد جــذب و
پذیــرش طــرح هــا و ایــده هــای فناورانــه در پــارک و مراکــز رشــد ،را ترشیــح
کــرد.

برگزاری مسابقات استعدادیابی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تحت عنوان « عصر مدنی»2

ـان تحت
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـجویان دانشـ
ـتعدادیابی دانشـ
ـابقات اسـ
ـزاری مسـ
برگـ
عنــوان « عصــر مدنی»2
مســابقات اســتعدادیابی دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تحــت عنــوان « عصر
مد نی »
مســابقات اســتعدادیابی دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تحــت عنــوان « عصر
مدنــی» در روز یکشــنبه  19آبانمــاه شــروع بــکار نمود.
در ایــن دوره  24گــروه از دانشــجویان پراســتعداد دانشــگاه در بخشــهایی ماننــد گویندگــی و
مجریگــری ،ورزشــی ،خوانندگــی و موســیقی در  5روز بــه مســابقه میپردازنــد.
ایــن مســابقات توســط معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ،و بــا همــکاری شــورای صنفی
دانشــجویان در روزهــای  28- 26- 22 - 19آبــان وفینــال ایــن مســابقات در  11آذر مــاه در
ســالن شــهریار دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی برگــزار شــد.
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نخبه دانشجویی ،همچنان پیشرو در مسیر افتخارآفرینی
نخبه دانشجویی ،همچنان پیشرو در مسیر افتخارآفرینی

امیــد آقابــاالزاده ،دبیــر انجمــن علمــی مکانیــک دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
عنــوان ســوم رویــداد اســتارت آپــی آب درمانــی و هیدروتراپــی کشــور در دانشــگاه
علــوم پزشــکی اردبیــل را بــه خــود اختصــاص داد.
مســئله مربــوط بــه فیزیوتراپــی و درمــان دردهــا و مشــکالت عضالنــی بــه خصــوص
بعــد از آســیب هــای بدنــی در تصادفــات و اتفاقــات روزمــره ،بســیاری از خانــواده هــا
را دچــار مشــکالت درمانــی فــراوان مــی نمایــد ،صــرف هزینــه هــای گــزاف در بخــش
فیزیوتراپــی ،موضوعــی اســت کــه بــرای یافتــن راه حلــی مناســب ،ســاده و کــم هزینه،
تیمــی متشــکل از دانشــجویان دانشــگاههای مختلــف را بــر آن داشــت تــا بــا ارائــه
ایــده ای نــو ،راهگشــای ایــن معضــل باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،امیــد آقابــاالزاده ،دبیــر انجمــن علمــی مکانیــک
در راس تیمــی بــا رویکــرد ایــده پردازانــه در حــوزه هــای کســب و کار و کارآفرینــی،
ایــده ای جالــب و کاربــردی را بــا پیشــنهاد اســتفاده علمــی از آب درمانــی در چشــمه
هــای درمانــی از طریــق فیلــم هــای آموزشــی و اپلیکیشــن
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عرض تسلیت

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

آقای دکتر علیرضا تاری نژاد  /آقای علی خیریان /آقای وحید معصومی /آقای دکتر سعید
مالئی /آقای دکتر اسماعیل خیرجو /آقای دکتر رسول عالی پور /آقای مهندس حسن نوذری
ـنل
ـل محمدپور از پرسـ
ـای ابوالفضـ
ـان آقـ
ـكار عزيزمـ
ـي همـ
ـت ناگهانـ
ـر درگذشـ
ـف و تأثـ
ـت تأسـ
ـا نهايـ
بـ
ـاتيد،
ـكاران ،اسـ
ـوم همـ
ـه عمـ
ـاوری را بـ
ـش و فنـ
ـت پژوهـ
ـاغل در معاونـ
ـگاه ،شـ
ـق دانشـ
ـریف وصدیـ
شـ
ـم.
ـي نمائيـ
ـرض مـ
ـليت عـ
ـوم تسـ
ـدار آن مرحـ
ـواده داغـ
ـا خانـ
ـجويان و خصوصـ
دانشـ
هرچنــد كــه تــاب فــراق و هجــران ســخت و دشــوار اســت ،ليكــن تقديــر الهــي را جــز صبــر و
بردبــاري چــاره اي نيســت.
ـرم
ـدگان محتـ
ـه بازمانـ
ـراي كليـ
ـي و بـ
ـعه الهـ
ـران واسـ
ـرده غفـ
ـفر كـ
ـراي آن سـ
ـزرگ بـ
ـد بـ
از خدوانـ
ـم.
ـي داريـ
ـئلت مـ
ـل را مسـ
ـري جزيـ
ـل و اجـ
ـري جميـ
صبـ
روحش شاد یادش گرامی
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت اســتاد فرهیختــه گــروه علــوم
قرآنــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
جنــاب آقــای ناصــر حمــزه پــور را بــه جامعــه
دانشــگاهی ،تســلیت گفتــه و از درگاه ایــزد
منــان بــرای آن مرحــوم مغفــرت الهــی و بــرای
خانــواده محتــرم ایشــان صبــر و شــکیبایی
آرزومندیــم.
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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