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سخن نخست
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  3را بـه مهـر و شـادی در
مقابـل دیدگانتـان قراردهیـم.
برآنیـم تـا عمکـرد هـای دانشـکده هـا ،مدیریـت هـا و واحـد هـای
مختلـف دانشـگاه را در نشـریه هـای آتـی خـود منعکـس نماییـم
لـذا روابـط عمومی دانشـگاه از تمامی معاونت ها ،مسـئولین ،مدیران
و دانشـکده هـا تقاضـا دارد جهت ارسـال هرگونه اخبـار و اطالعات
و عمکـرد واحـد هـای دانشـگاهی از طریـق اتوماسـیون اداری اقدام
الزم را مبـذول نمایند
مدیریت روابط عمومی دانشگاه
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حضور دانشگاهیان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راهپیمایی  22بهمن

دانشجویان  ،اساتید و کارکنان دانشگاه همگام و همدل و همزبان با آحاد مردم انقالبی
تبریز در یوم اهلل  22بهمن  94به سیل خروشان راهپیمایی امت ایران اسالمی پیوستند.
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر جبارزاده ،استاندار آذربایجان شرقی  3طرح مهم عمرانی را در دانشگاه افتتاح کرد
دکتر اسماعیل جبارزاده
 ،روز شنبه اول اسفند
ماه  94با حضور در
جمع دانشگاهیان
دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان 3 ،پروژه
مهم عمرانی این
دانشگاه را افتتاح نمود .
دکتر جبارزاده بهمراه
معاون عمرانی استانداری
آذربایجان شرقی ،
درجریان افتتاح  3پروژه
عمرانی این دانشگاه در
جلســه مشــترکی بــا
اعضــای هیــات رئیســه ،
شــورای دانشــگاه  ،کارکنــان و نماینــده تشــکلهای دانشــجویی شــرکت
کــرد.
درایــن جلســه ابتــدا دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه  ،ضمــن ابــراز
خیرمقــدم بــه اســتاندار و هیــات همــراه  ،حضــور فــردی دانشــگاهی
بــا رویکــرد علمــی در راس مدیریــت اســتان آذربایجــان شــرقی را
فرصــت مغتنمــی خصوصــا بــرای دانشــگاههای اســتان برشــمرد .
ولــی زاده بــا اشــاره بــه رتبــه مناســب دانشــگاه در تولیــد علــم و همچنین
در بیــن دانشــگاههای جامــع کشــور  ،بــه پتانســیل باالی دانشــگاه اشــاره
نمــوده واظهــار امیــدواری کــرد تــا دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
بتوانــد نقــش خــود را درنیــل بســمت دانشــگاه نســل ســوم یــا دانشــگاه
کارآفریــن و فــن آفریــن پیــش ببــرد .

شوند.
وی با تاکید بر این که هیچ محدودیتی برای مشارکت دانشگاه شهید

اســاتید دانشــگاهها همــواره بایــد پــای ثابــت تصمیمگیریهــای مهــم
باشــند.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا قدردانــی از همــکاری و همفکــری
دانشــگاههای اســتان در امــور اجرایــی ،خاطرنشــان کــرد :یکــی از ایــن
دانشــگاهها ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان اســت کــه بــه دلیــل
ویژگیهــای خــاص خــود نقــش بســزایی در جهــت توســعه اســتان
داشــته اســت.
انعطــاف در برابــر ســاختارهای جدیــد ،جــوان بــودن نیــروی انســانی
و هیــات علمــی ،اســتقرار در بهتریــن نقطــه ممکــن و همجــواری بــا
منطقــه صنعتــی شــهید ســلیمی از جملــه ویژگیهایــی بــود کــه دکتــر
جبــارزاده بــرای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برشــمرد و از
ظرفیتهــای بــاالی ایــن دانشــگاه در توســعه پایــدار اســتان ســخن
گفــت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی وجــود  500واحــد صنعتــی و تولیــدی در
جــوار ایــن دانشــگاه را فرصــت بســیار مناســبی بــرای اتصــال علــم و
صنعــت ذکــر کــرد و بــا بیــان ایــن کــه تعــداد کمــی از ایــن واحدهــا
دارای واحــد تحقیــق و توســعه ( )R&Dهســتند ،گفــت :بــرای تحقــق
اقتصــاد دانشبنیــان همــه صنایــع بایــد واحــد  R&Dداشــته باشــند و مــا
انتظــار داریــم دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ایــن زمینــه بــا
بخش صنعت همکاری کند.
وی در ادامــه از تصویــب دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه عنــوان

مدنــی در توســعه پایــدار اســتان وجــود نــدارد ،گفــت :آمــاده هــر نــوع
تعامــل و همــکاری در ایــن زمینــه هســتیم.
دکتــر جبــارزاده در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان ایــن
کــه بــه اســتقالل دانشــگاه معتقــدم و دولــت هــم بــه ایــن موضــوع
توجــه دارد ،افــزود :فراتــر از قوانیــن و مقــررات هیــچ خواســتهای از
دانشــگاهها نداریــم.
وی افــزود ،آذربایجــان شــرقی از امنتریــن اســتانهای کشــور
اســت و بــرای ایــن امنیــت زحمــات زیــادی کشــیده شــده اســت،
مــا نمیخواهیــم امنیــت و آرامــش اســتان بــا یــک بیاحتیاطــی زیــر
ســوال بــرود و حساســیت مــا تــداوم امنیــت پایــدار در اســتان اســت،
لــذا در عیــن حــال کــه بــه اســتقالل دانشــگاه در تامیــن امنیــت داخلــی
دانشــگاه معتقدیــم ،بــر رعایــت قوانیــن و مقــررات و مصوبــات شــورای
امنیــت کشــور نیــز تاکیــد داریــم.
جبــارزاده بــا بیــان ایــن کــه مــردم در ســال  92گفتمــان اعتــدال را
انتخــاب کردنــد ،افــزود :اعتــدال یعنــی همــه جناحهــا و گروههــا
بــرای حــل مشــکالت کشــور دســت بــه دســت هــم دهنــد ،مــا فرصتــی
بــرای اختــاف نداریــم و اختــاف ســم مهلــک انقــاب اســت.
وی بــه انتخابــات هفتــم اســفند هــم اشــاره کــرد و گفــت :مجلــس
آینــده بایــد مجلــس وحــدت و همدلــی باشــد نــه مجلــس اختــاف،
مــردم بــه دنبــال آرامــش هســتند و هیــچ کــس جــز دشــمنان انقــاب از
اختــاف ســود نمیبــرد.
جبــارزاده تصریــح کــرد :مجلــس بایــد ریلگــذار حرکــت دولــت
باشــد و همــه قــوا بایــد زیــر نظــر رهبــری انقــاب در خدمــت مــردم و
توســعه کشــور هماهنــگ و همــدل باشــند.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان ایــن کــه اســاتید دانشــگاهها جــزو
گروههــای مرجــع و محــل مشــورت مــردم هســتند ،از دانشــگاهیان

فــاز اول دانشــکده فنــی و مهندســی در  2200متــر مربــع ،در ســه طبقه ،دانشــکده

کشــاورزی  2432متــر مربــع ،در ســه طبقــه و تصفیــه خانــه فاضــاب دانشــگاه در
محوطــه ای بــه مســافت  2400متــر مربــع بــه دســت اســتاندار محتــرم افتتــاح و

وی در ایــن راســتا بــه کلینیــک صنعــت و معــدن دانشــگاه در شــهرک
شــهید ســلیمی اشــاره نمــوده و بــر آمادگــی همــه جانبــه کلینیــک
صنعــت و معــدن دانشــگاه را بــرای ارتبــاط موثــر علمــی و عملــی بــا
صنایــع تاکیــد نمــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در مراســم افتتــاح طرحهــای عمرانــی و
آموزشــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه
هیــچ پــروژهای در اســتان بــدون پیوســت علمــی انجــام نمیشــود،
اظهــار داشــت :همــواره بــر ایــن اصــل پایبندیــم کــه صاحبنظــران،
اندیشــمندان و اســاتید دانشــگاهها همــواره بایــد پــای ثابــت
تصمیمگیریهــای مهــم باشــند.
دکتــر اســماعیل جبــارزاده  ،خاطرنشــان کــرد :دولــت یازدهــم خــود را
بینیــاز از همفکــری و مشــاوره دانشــگاهیان نمیدانــد و تاکیــد رییــس
جمهــور بــر ایــن اســت کــه از جامعــه دانشــگاهیان و صاحبنظــران بــه
معنــی واقعــی کلمــه در تصمیمگیریهــای بــزرگ اســتفاده شــود.
وی افــزود :متاســفانه در برخــی از مقاطــع ،مســووالن اجرایــی کشــور
خــود را عقــل کل میدانســتند و تصمیمــات را بــدون مشــورت و کار
علمــی میگرفتنــد کــه هزینههــای ایــن تصمیمــات بــر مــردم تحمیــل
میشــد.
جبــارزاده بــا بیــان ایــن کــه در دولــت یازدهــم همــه اقدامــات بایــد
پیوســت علمــی داشــته باشــد ،افــزود :مــا از بــدو ورود بــه اســتان در
عمــل ثابــت کردیــم کــه اداره صحیــح اســتان بــدون همــکاری
دانشــگاهیان و اســاتید و صاحبنظــران امکانپذیــر نیســت و بــر ایــن
اســاس مشــاورانی از اســاتید دانشــگاهها انتخــاب شــدهاند.
وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر قریــب بــه  200نفــر از اســاتید،
مدیریــت اســتان را در اداره علمــی اســتان کمــک میکننــد ،گفــت:
همــواره بــر ایــن اصــل پایبندیــم کــه صاحبنظــران ،اندیشــمندان و
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مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتنــد.

یکــی از پهنههــای منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری ربــع رشــیدی در
شــورای عالــی عتــف خبــر داد و گفــت :ایــن دانشــگاه  260نفــر عضــو
هیــات علمــی دارد کــه  60نفــر از آنهــا دارای درجــه دانشــیار و اســتاد
هســتند و ایــن تعــداد مــى توانــد در مــدت زمــان کوتاهــی بــه یکصــد
نفــر برســد.
دکتــر جبــارزاده خاطرنشــان کــرد :آذربایجــان شــرقی در بحــث
برنامهریــزی علمــی از ســایر اســتانها جلوتــر اســت و مــا برنام ـهای را
بــر اســاس آخریــن روشهــای برنامهریــزی تهیــه کردهایــم کــه مبنــای
توســعه کالن اســتان و همــه شهرستانهاســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دانشــگاهها بایــد بــه ســمت کارآفرینــی
پیــش برونــد ،افــزود :بــرای تحقــق ایــن امــر حاضریــم تــا هــر انــدازه
کــه دانشــگاههای اســتان توانایــی داشــته باشــند پروژههــای توســعهای
را بــه آنهــا بســپاریم.
جبارزاده با اشاره به سیاست دولت در کاهش وابستگی بودجه کشور
به درآمدهای نفتی و با بیان این که تنها  25درصد از بودجه سال آینده
وابسته به نفت است ،افزود :دانشگاهها باید به سمت درآمدزایی و
تعریف منابع درآمدی بروند ،ما با تولید ثروت از طریق فروش ایدهها،
تحقیقات و پروژههای علمی یا ایجاد شرکتهای دانشبنیان نه تنها
مشکلی نداریم ،بلکه تشویق هم میکنیم.
وی خاطرنشان کرد :معتقدیم که مشکالت استان محدود است و همه
اين مسائل با همكارى اعضای هیات علمی دانشگاهها قابل حل خواهد
بود.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که با برنامه ريزى خوب،
فارغ التحصیالن دانشگاه شهید مدنی مى تواند متفاوت از سایر
دانشگاهها باشند ،افزود :باید شرایطی در دانشگاه فراهم شود که
دانشجویان بالفاصله بعد از فارغالتحصیلی بتوانند جذب بازار کار

خواســت مــردم را در انتخــاب آگاهانــه و حضــور پرشــور در پــای
صندوقهــای رای راهنمایــی کننــد.
وی همچنیــن بــر حضــور فعــال دانشــجویان و تشــکلهای دانشــجویی
در ایجــاد شــور انتخاباتــی تاکیــد کــرد و گفــت :رســالت دانشــجو،
کمــک بــه مــردم در جهــت انتخــاب اصلــح اســت.
دکتــر جبــارزاده برنامهریــزی بــرای اوقــات فراغــت دانشــجویان و
توســعه فضاهــای فرهنگــی و ورزشــی در ایــن راســتا را نیــز مــورد
تاکیــد قــرار داد.

درادامــه ایــن مراســم  3پــروژه عمرانــی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان بــا حضــور اســتاندار  ،دانشــجویان و اســاتید و جمعــی از
مســئولین اســتانی و شهرســتانهای مجــاور دانشــگاه افتتــاح شــد .
در ایــن مراســم ،فرمانــدار آذرشــهر و جمعــی از مســئولین اســتان و
شهرســتانهای آذرشــهر  ،گــوگان و ممقــان نیــز حضــور داشــتند .
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اولین هامیش سه نسل با شعر معارص

اولیــن همایــش ســه نســل بــا شــعر معاصــر در جهــت تجلیل از
چهــار شــاعر :اســتاد علــی نظمــی تبریــزی (ملقــب بــه ســعدی
زمــان)  -اســتاد محمــد علــی بهمنــی -اســتاد صالــح ســجادی
و اســتاد امیــد صبــاغ نــو بــا همــکاری پردیــس تبریــز دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان و شــهرداری تبریــز در پتروشــیمی
تبریــز برگــزار گردیــد.

باشــد دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز بــرای اولیــن بــار
مراســم تجلیــل از چهــار شــاعر ســه نســل معاصــر را برگــزار
مــی کنــد .وی دانشــجویان را ســرمایه هــای کشــور دانســته و
خاطــر نشــان کــرد  :هــر موقــع بــه جوانــان اعتمــاد نمودیــم
بهتریــن نتیجــه را گرفتــه ایــم.

در ایــن مراســم چهــار شــاعر گرانقــدر بــه شعرســرایی
دکتــر ولیــزاده  ،رئیــس دانشــگاه  ،در افتتــاح مراســم  ،ضمــن پرداختــه و طــی مراســمی از ایــن عزیــزان تجلیــل بعمــل آمــد.
تبریــک دهــه فجــر بــا بیــان اینکــه تبریــز شــهر اولیــن هــا مــی  125شــعر بــه دبیرخانــه ایــن همایــش طــی فراخــوان از

اســپانیا  ،آذربایجــان و افغانســتان و ایــران ارســال شــده بــود
کــه هیــات داوران بــه ســه تــن از آنــان جایــزه اهــدا نمــود.
گفتنــی اســت مهمانــان ویــژه ایــن همایــش مهنــدس باغبــان
عضــو شــورای شــهر تبریــز  -ســردار نظمــی مدیــر کل
ســازمان جوانــان و ورزش اســتان  -مهنــدس تمجیــدی
معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
 -اســاتید دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بودنــد.

دکتر فرزاد سلحشور عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دو کارگاه آموزشــی توســط دکتــر فرزاد سلحشــور در مدنــی آذربایجــان و همچنیــن بنــا بــه دعــوت ایــن
دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجــان برگــزار گردید .دانشــگاه ،دو کارگاه آموزشــی بــا عناویــن :
 EAP Curriculum Designو
Evaluation of Current Foundation
and EAP Courses
توســط دکتــر فــرزاد سلحشــور عضــو هیــات علمــی
گــروه زبــان انگلیســی و مدیــر روابــط بیــن الملــل
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در تاریــخ 16-15
بهمــن مــاه در دانشــگاه انگلیســی زبــان خــزر برگــزار
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه  ،بر اســاس تفاهم گردیــد
نامــه منعقــده بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و
دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجــان و متعاقــب بازید
رئیــس دانشــگاه خــزر از امکانــات دانشــگاه شــهید
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ارتقای هشت عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مرتبه علمی استادی و دانشیاری

دکرت اکرب شیرزاد

خانم دکرترقیه صادقی نیری

دکرت محمد رضا بنایی

دکرت ذولفقار رضوانی

خانم دکرت منیره صدقی

دکرت حسین عبداملحمد زاده

دکرت رحیم یوسفی

دکتــر منصــور ایمانپــور ،معاونــت آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه و دبیــر هیــات ممیــزه
دانشــگاه از ارتقــای هشــت نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه خبــر داد :دکتــر حســین
عبدالمحمــدزاده عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی شــیمی از مرتبــه علمــی دانشــیاری بــه
اســتادی ،دکتــر ذوالفقــار رضوانــی عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی شــیمی معدنــی ،از مرتبــه
علمــی دانشــیاری بــه مرتبــه اســتادی ،دکتــر محمدرضــا بنایــی عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی
بــرق دانشــکده فنــی از رتبــه دانشــیاری بــه مرتبــه اســتادی ،دکتــر اکبــر شــیرزاد  ،عضــو هیــات
علمــی گــروه آموزشــی مهندســی گیاهپزشــکی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه از رتبــه اســتادیاری
بــه دانشــیاری ،دکتــر رحیــم یوســفی عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی روانشناســی از مرتبــه
علمــی اســتاد یــاری بــه دانشــیاری ،دکتــر منیــره صدقــی عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی
ریاضــی از مرتبــه علمــی اســتاد یــاری بــه دانشــیاری ،دکتــر رقیــه صادقــی نیــری عضــو هیــأت
علمــی گــروه آموزشــی علــوم قــرآن و حدیــث از مرتبــه علمــی اســتادیاری بــه دانشــیاری و دکتــر
داود فــرج زاده عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی زیســت شناســی از مرتبــه علمــی اســتاد یــاری
بــه دانشــیاری ارتقــاء یافــت.
روابــط عمومــی دانشــگاه ضمــن تبریــک صمیمانــه بــه همــکاران ارجمنــد ،بــرای همــه دانشــگاهیان
عزیــز دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  ،توفیــق روزافــزون آرزومنــد اســت .

اسفند ماه  . 94شامره سوم

7

نرشیه الرتونیکی

3
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جشن باشکوه گرامیداشت  38امین بهار آزادی و پیروزی
انقالب شکوهمند ملت ایران برگزارشد
در این مراسم دکتر ولی زاده رئیس و  )...همراه بود،
دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری  ،حاج آقا گفتنی است به مناسبت میالد با
شیرمحمدی به ایراد سخنرانی سعادت حضرت زینب(س) در
پرداختند  ،این مراسم با برگزاری انتهای این مراسم از دو پرستار
برنامه های متنوع فرهنگی (برش شاغل در مرکز بهداشت و درمان
کیک انقالب  ،مسابقات حضوری دانشگاه ،تجلیل بعمل آمد
دانشجویان  ،پخش کلیپ هایی
درباره دستاوردهای انقالب اسالمی

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از دانشجویان فعال در برگزاری
نمایشگاهها و جشنواره های پژوهشی دانشگاه  ،تجلیل نمود.
دکتــر حســن ولــی زاده  ،رئیــس دانشــگاه از  7تــن از دانشــجویان فعــال در برگزاری جشــنواره ها و نمایشــگاههای
برگزارشــده دانشــگاه تقدیــر و تشــکر نمــود .ایــن دانشــجویان  ،نقــش بســزائی در برگــزاری موثــر و بــا کیفیــت
ســومین نمایشــگاه فناوریهــای پیشــرفته تبریــز  ،جشــنواره ایــده هــای برتــر اســتانی و  ....بــا معاونــت پژوهــش و
فنــاوری دانشــگاه همــکاری موثــر داشــتند.

در ایــن دیــدار  ،دکتــر ولــی زاده ضمــن اشــاره بــه اثــرات مفیــد و موثــر کارجمعــی دانشــجویان درموفقیــت
فعالیتهــای علمــی و فرهنگــی و آموزشــی در عرصــه هــای دانشــگاهی  ،گفــت  :تجربــه نشــان میدهــد موفقیتهــای
اجتماعــی و تحصیلــی در دانشــجویانی کــه روحیــه مشــارکت باالتــری دارنــد  ،بیشــتر از بقیــه میباشــد و جــادارد از
خانــواده ارجمنــد شــما عزیــزان در تشــویق  ،حمایــت و تقویــت روحیــه جمعــی شــما دانشــجویان پرتــاش نســبت
بــه مشــارکت جــدی در برنامــه هــای علمــی و فرهنگــی دانشــگاه تقدیــر و تشــکر نمایــم.

گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم ازدانشــجویان حاضــر  ،بــا اهــدای هدیــه و لــوح ســپاس تجلیــل
بعمــل آمــد.
دانشکده کشاورزی ،ترم آخر گیاهان دارویی:
فرشته پور فرخی  ،مژگان پوالدیان  ،هانیه دوست محمدی
دانشکده کشاورزی ،ترم 6بیوتکنولوژی:
سحر شاهگلی  ،شقایق اصل زاد  ،لیال داوروش
دانشکده فنی و مهندسی ،مکانیک
سینا نجفی
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نتایج مسابقات دهه مبارکه فجر  ، 94دانشگاه

مدیریــت تربیــت بدنــی دانشــگاه  ،نتایــج مســابقات
گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر  94کارکنــان
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان را بشــرح زیــر در
بخشــهای خواهــران و بــرادران اعــام نمــود .
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تفاهمنامه بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه خزر کشور آذربایجان با حضور روسای  2دانشگاه عملیاتی شد.

دکتــر نیــک نفــس رئیــس دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجــان
در روز شــنبه  12دیمــاه از توانمندیهــای علمــی و آموزشــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بازدیــد نمــوده و طی ســخنانی
در جلســه هیــات رئیســه ایــن دانشــگاه  ،رشــد و پیشــرفت همــه
جانبــه ایــن دانشــگاه را چشــمگیر توصیــف نمــود.در راســتای
عملیاتــی کــردن تفاهــم نامــه منعقــده بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان و دانشــگاه خــزر و بــه منظــور توســعه همــکاری هــای
مشترک

برگــزاری کارگاههــای آموزشــی در زمینــه هــای مختلــف
توســط اســاتید دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــرای اســاتید
و دانشــجویان دانشــگاه خــزر
برگزاری همایش های علمی مشترک
همکاری در انتشار نشریات مشترک به زبان انگلیسی
تبادل استاد و دانشجو

دکتــر نیــک نفــس رئیــس دانشــگاه خــزر جمهــوری آذربایجــان
 ،ضمــن بازدیــد از توانمندیهــای موجــود در بخشــهای مختلــف
آموزشــی ؛ تحقیقاتــی و آزمایشــگاههای دانشــگاه،در جلســه
ویــژه هیــات رئیســه ایــن دانشــگاه شــرکت کــرد.در ایــن جلســه
 ،همــکاری طرفیــن در زمینــه هــای مختلــف مــورد بحــث و
بررســی قــرار گرفــت .

توسعه همکاریهای علمی و بین المللی
برگزاری مسابقات علمی و ورزش دانشجویی
شــایان ذکــر اســت ؛ رئیــس دانشــگاه خــزر آذربایجــان در
ســخنان کوتاهــی در جلســه هیــات رئیســه دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان  ،بــا اشــاره بــه رشــد علمــی قابــل توجــه دانشــگاههای
ایــران  ،پیشــرفت همــه جانبــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
گفتنــی اســت  :اهــداف کلــی تفاهــم نامــه بیــن  2دانشــگاه را چشــمگیر توصیــف نمــود .
عبارتنــد از :
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
انتصاب سرپرست جدید دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

دکتــر حســن ولــی زاده  ،رئیــس دانشــگاه  ،طــی حکمــی  ،دکتــر
مهــدی هاشــم زاده اســتادیار گــروه آموزشــی فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات را  ،بــه سرپرســتی دانشــکده فنــاوری اطالعــات و
مهندســی کامپیوتــر منصــوب نمــود .
گفتنــی اســت دکتــر ولــی زاده طــی حکــم جداگانــه ای از خدمات
صادقانــه  ،دکتــر شــهرام حســین زاده در طــول مــدت مدیریــت در
ایــن دانشــکده  ،تقدیــر وتشــکر نمــود .

انتصاب سرپرست اداره فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتــر ولــی زاده  ،رئیــس دانشــگاه طــی حکمــی
،مهنــدس نــادر صامصونچــی را بــه ســمت
سرپرســت اداره فنــاوری اطالعــات دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان منصــوب نمــود.
دکتــر ولــی زاده  ،طــی حکــم جداگانــه ای از
زحمــات بیدریــغ مهنــدس خــودی زاده  ،مدیــر ســابق
اداره فنــاوری اطالعــات  ،تقدیــر وتشــکر کــرد.

اسفند ماه  . 94شامره سوم

دکتــر شــهرام رضاپــور ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در زمــره یــک درصــد برتــر دانشــمندان و نخبــگان
علمــی جهــان قــرار گرفــت.

بنــا بــه اعــام مرکــز منطقــه ای اطــاع رســانی علوم
و فنــاوری و پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
( ، )ISCبراســاس داده هــای منتشــر شــده از
پایــگاه طالیــه داران علــم تامســون رویتــرز  ،آقــای
دکتــر شــهرام رضاپــور در زمــره یــک درصدبرتــر
دانشــمندان و نخبــگان علمــی جهــان  ،قــرار گرفــت.
گفتنــی اســت  ،پایــگاه طالیــه داران علــم تامســون
رویتــرز( ) ISI-ESIبــر اســاس فعالیــت 10
ســال اخیــر پژوهشــگران بــه ارائــه فهرســتی از
دانشــمندان برتــر دنیــا مــی پــردازد و هــر دو مــاه
یــک بــار بــر اســاس آخریــن تحــوالت در شــبکه
علــم بیــن الملــل بــروز رســانی میشــود .معیــار
انتخــاب پژوهشــگران برتــر ،تعــداد اســتناد هــای
صــورت گرفتــه بــه تولیــدات علمــی آن در رشــته
و حــوزه هــای موضوعــی  22گانــه اســت .بــر همین
اســاس پژوهشــگرانی کــه بــر اســاس مقــاالت چاپ
شــده خــود باالتریــن اســتناد را داشــته انــد مرتــب
ســازی و ســپس یــک در صــد برتــر در حــوزه هــای
موضوعــی مختلــف انتخــاب و بــه عنــوان نخبــگان
برتــر معرفــی میشــوند.
دکتــر حســن ولــی زاده  ،رئیــس دانشــگاه  ،موفقیت
شایســته و چشــمگیر دکتــر رضاپــور را از طــرف
هیــات رئیســه دانشــگاه  ،بــه وی تبریــک گفتــه
و بــرای ایشــان و تمامــی دانشــگاهیان فرهیختــه
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موفقیتهــای روز
افــزون  ،آرزو کــرد.
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کلینیک صنعت  ،معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در شهرک شهید سلیمی افتتاح گردید.

مراســم افتتــاح کلینیــک صنعــت ،معــدن و تجــارت
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا حضــور فرمانــدار
آذرشــهر ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
اعضــای شــورای دانشــگاه ،مدیرعامــل و معاونیــن شــرکت
شــهرکهای صنعتــی اســتان  ،اعضــای هیــات امنــاء شــهرک
صنعتــی شــهید ســلیمی و جمعــی از مدیــران صنایــع فعــال
در ایــن شــهرک در محــل شــرکت مهــر اصــل برگــزار
گردیــد.

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه در گفتگویــی بــا
ماگفــت :تحــوالت بســیار ســریع در حــوزه صنعــت و
معــدن ،توجــه بــه صنایــع دانــش بنیــان و فنــاوری هــای
نویــن را ضــروری ســاخته اســت و در ایــن راســتا،
نهادهایــی همچــون کلینیــک صنعــت ،معــدن و تجــارت
نقــش راهبــردی و تاثیرگــذاری را ایفــا مــی نماید.کلینیــک
صنعــت ،معــدن و تجــارت دانشــگاه شــامل گروههــای
تخصصــی متنوعــی بــوده و در زمینــ ه امــور زیــر بنایــی،
صنعــت  ،معــدن وتجــارت بــا ارایــه راهکارهــای مناســب
و کار آمــد نســبت بــه رفــع مشــکالت و معضــات صنایــع
اقــدام مــی نمایــد .دکتــر عجمــی در ادامــه افــزود  :ایــن
مهــم ،بــا ایجــاد شــبکه ای نظــام منــد کــه در آن ،عــاوه بــر

اســاتید ،صنعتگــران و شــرکت هــای حقوقــی متخصص نیز
بــه عضویــت درآمــده انــد ،شــکل گرفتــه و همگــی آنهــا
در کنــار هــم و بــه صــورت گروهــی ،در راســتای تعالــی
صنعــت گام برمــی دارنــد.
وی گفــت  :ایــن کلینیــک بــا همــکاری شــرکت شــهرک
هــای صنعتــی اســتان و بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط ســازنده و
مشــاور محــور و تقویــت ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه،
در محــل مجتمــع خدمــات فنــاوری شــهرک صنعتــی
شــهید ســلیمی بــا رســالت ارائــه مشــاوره تخصصــی در
حوزههـــای مختلــف زیــر بنایــی و صنعتــی جهــت رفــع
مشــکالت و معضــات صنایــع بــا اســتفاده از مجموعــه
اعضــای مشــاور خــود شــامل اســاتید برجســته دانشــگاهی
و متخصصیــن تــراز اول راه انــدازی گردیــد.
گفتنــی اســت  ،فرمانــدار آذرشــهر نیــز در ایــن مراســم
ضمــن اســتقبال از ایــن اقــدام دانشــگاه وجــود شــهرک
صنعتــی شــهید ســلیمی و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان
را نقطــه قــوت و پتانســیل باالیــی بــرای منطقــه برشــمرد.
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