بیست و یکمین نشریه روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

در اين شماره مي خوانيد...
-1مقاله وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تحت عنوان «گرامیداشت مقام علم و عالم»
-2نشست تصویری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با روسای دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری
-3انتصاب دکتر حسن ولی زاده ،بعنوان مسئول کمیته علم و فناوری ستاد استانی مدیریت مقابله با
کرونا
-4اینفوگرافی عملکرد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص مقابله با شیوع بیماری کرونا
-5پیام دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بمناسبت گرامیداشت روز معلم
-6قرار گرفتن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین  17دانشگاه ایرانی «اثرگذارترین دانشگاه های دنیا»
درحوزه اجتماعی

-7انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و دادگستری استان آذربایجان شرقی
-8برگزاری کالس های مجازی و جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویی به صورت آنالین در دانشگاه
-9ساخت دستگاه ونتیالتور ،توسط محققان شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان
-10اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی با موضوع نحوه انجام فعالیت های آموزشی دانشجویان ارشد و دکتری
-11نشست مجازی معاون آموزشی وزیر علوم با معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها
-12گزارش فعالیت های حوزه فرهنگی در دوران کرونا
-13اختصاص هزینه افطاری کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه به دانشجویان نیازمند
-14نشست مجازی معاون اداری و مالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با معاونان ادری مالی دانشگاه ها
-15نشست مجازی مدیران روابط عمومی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور با وزیر علوم
-16دکتر بهلول قربانیان ( :فاصله گذاری اجتماعی)
-17وبینار :سواد رسانه ای ،فقر زبانی و فرهنگ  /قادر رزمجو ،عضو هیات علمی دانشگاه
-18رئوساقدامات تخصصی دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه در ارتباط با ویروس کرونا
-19انتصابات اخیر دانشگاه
-20راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
-21نشست مجازی مسئولین امور بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور وزیر
علوم  ،تحقیقات و فناوری

بیست و یکمین نشریه روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صفحه 4و5

صفحه 6و7
صفحه8
صفحه9

صفحه10

صفحه 11
صفحه12

صفحه 13
صفحه 15

صفحه 17 - 16
صفحه 18

صفحه 19و20و21
صفحه 22
صفحه23

صفحه24و25

صفحه 26و27
صفحه28

صفحه 29
صفحه30
صفحه31

صفحه32

ـای
ـب هـ
ـن شـ
ـان ،در ایـ
ـت رمضـ
ـاه پربرکـ
ـزان در مـ
ـما عزیـ
ـادات شـ
ـات و عبـ
ـی طاعـ
ـن آرزوی قبولـ
ضمـ

ـگاهیان
ـا دانشـ
ـان ،خصوصـ
ـان عزیزمـ
ـوم هموطنـ
ـامتی عمـ
ـاران و سـ
ـل بیمـ
ـفای عاجـ
ـدر شـ
ـت قـ
پرفضیلـ
ـم.
ـی نمائیـ
ـئلت مـ
ـان مسـ
ـادر و مهربـ
ـد قـ
ـان را از خداونـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـاش دانشـ
پرتـ
التماس دعا  /روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بیست و یکمین نشریه روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2

بیست و یکمین نشریه روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3

انتشار مقاله وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تحت عنوان» پاسداشت مقام علم و عالم»

بمناسبت روز معلم منتشر شد:
یادداشــت وزیــر علــوم در صفحــه
اول روزنامــه ایــران ،تحــت عنــوان:
پاسداشــت مقــام علــم و عالــم

دوازدهــم اردیبهشــت مــاه کــه مصــادف بــا
ســالروز شــهادت اســتاد فرزانــه ،شــهید
مرتضــی مطهــری اســت را روز معلــم و اســتاد
نــام نهادهانــد .ایــن روز ضمــن قــدر نهــادن
بــه ارزش و مقــام اســتاد ،فرصتــی بــه دســت
میدهــد تــا تــاش و سختکوشــی جامعــه
علمــی کشــور مــورد مداقــه قــرار گیــرد و
از دســتاوردها و کامیابیهــای نهــاد علــم،
بهرغــم تمامــی ســختیها و دشــواریهای
ایــن عرصــه ،گفتــه و نوشــته شــود.
پیــش از هــر چیــز بــه خاطــر داریــم کــه
علــم بنابــر ماهیــت انباشــتگی و تاریخــی
خــود ریشــه در تــاش عالمانــه و محققانــه
آمــوزگاران و اســتادانی دارد کــه گرچــه
امــروز در بیــن مــا نیســتند و رخ در نقــاب
خــاک دارنــد ولــی مــا را از خــوان دانــش و
علــم خــود بهرهمنــد کردهانــد ،یادشــان
گرامــی و روحشــان در آرامــش بــاد.
نیــاز بــه توضیــح نــدارد کــه جامعــه نخبــگان
همــواره بنابــر جایــگاه خــود در فرآینــد
تحــول و پیشــرفت کشــور ،بــا انتظــار بــه
نســبت بــاالی جامعــه روبهروســت و ایــن
مطالبــه ،بــه هنگامــی کــه کشــور بــا مســائل
جدیــدی مواجــه میشــود و تــاش خــود را

رویگــذار موفــق از ایــن مســائل و دشــواریها
متمرکــز میکنــد ،مضاعــف میشــود .چنانکــه
در ســالهای اخیــر جامعــه علمــی کشــور در
مصــاف بــا مشــکالت خــوش درخشــیده و کارنامــه
قابــل قبولــی دارد .ســال تحصیلــی جــاری ســال
متفاوتــی بــرای نظــام آمــوزش عالــی بــوده
اســت .قــرار گرفتــن کشــور تحــت شــرایط
تحریمهــای ظالمانــه امریــکا از یکســو ،و بــروز
و همهگیــری بیمــاری مهلــک کوویــد  ۱۹از ســوی
دیگــر ،مــا را در وضعیــت نامتعــارف ،غیرعــادی
و فوقالعــادهای قــرار داده کــه ضــرورت تغییــر
بســیاری از فرآیندهــا را ایجــاد کــرد و الزم اســت
تــا فعالیتهــا متناســب بــا شــرایط اضطــرار
تغییــر کننــد و امــور بهگونــهای ســازماندهی
شــوند کــه کمتریــن اختــال و هزینــهای بــر
ایــن شــرایط مترتــب شــود .خوشــبختانه بــا
ورود بهموقــع مجموعــه نظــام آمــوزش عالــی،
در مــدت زمــان سپریشــده از زمــان شــیوع
ویــروس ،اقدامــات مناســبی در عرصههــای
گوناگــون آموزشــی ،پژوهشــی ،فنــاوری ،فرهنگی
و دانشــجویی انجــام شــده اســت .بیتردیــد در
وضعیــت کنونــی ،مســئولیت و وظایــف حرفــهای
و اجتماعــی اســتادان دوچنــدان شــده ،وظیفــه و
مســئولیتی کــه از مأموریتهــای ذاتــی ناشــی از
انتظــار ایفــای نقشــی مؤثــر در مقیاسهــای درون
خانــواده نظــام آمــوزش عالــی ،ســطوح منطقـهای
ملــی و نیــز ،در ســطح بینالمللــی فراتــر اســت.
هماهنــگ شــدن بــا نظــام انتظــارات جدیــد،
تغییــرات ،و شــرایط تــازه خــود امــری مهــم و در
عیــن حــال ،توانفرساســت .امــری کــه آشــنایی
و تســلط بــر فناوریهــای نویــن آموزشــی و
پژوهشــی و شــراکت در دانــش و نظــام فنــاوری
جهانــی را ضــروری ســاخته اســت .چــه ،علــم
گســترهای جهانــی دارد کــه بــرای پیشــرفت
نیازمنــد تبــادل ،ایدهپــردازی و نــوآوری در
بســتر تجربههــای جهانــی ،تــدارک و پشــتیبانی
کامــل از تحقیقــات و طرحهــای نوآورانــه ،و
حضــور مســتمر و بیواســطه در جریانهــای
زنــده علمزایــی و علمآمــوزی اســت .در طــول
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ایــن ســالها آمــوزش عالــی ایــران توانســته در
مجامــع علمــی حضــور خــود را تثبیــت کنــد و
ایــن در شــرایطی انجــام شــده کــه در خیلــی از
مــوارد اســتادان و دانشــمندان عرصــه دانشــگاه،
بــه دالیــل سیاســی خــارج از اراده خــود ،اجــازه
حضــور در مجامــع علمــی را بــه بهانههــای
ســخیف اســتکبار جهانــی پیــدا نکردهانــد و
منابــع علمــی روزآمــد بــا ســرعت و کیفیــت
مــورد انتظــار در اختیــار آنهــا قــرار نگرفتــه
اســت .همچنیــن ،در بهرهمنــدی از مــواد مــورد
مصــرف و پایــهای آزمایشــگاهی و ملزومــات
فناورانــه ،بــه میــزان کافــی و در زمــان مناســب،
بــا محدودیتهایــی معنــیدار مواجــه شــدهاند
و بســیاری از دســتاوردهای علمــی و مقــاالت آنان
بــه دالیلــی جــز براهیــن متعــارف علمی منتشــر
نشــد و در محــک نقــد و ارزشــیابی قــرار نگرفت.
ایــن محدودیتهــا در توســعه زیرســاختهای
فناورانــه بــا تأکیــد بــر فنــاوری اطالعــات ،در
تــراز بســترهای پیشــروی دانشــگاههای جهــان،
موجــب شــد تــا اســتادان مــا وقــت و انــرژی
بیشــتری نســبت بــه اســتاندارد جهانــی هزینــه
کننــد .دههــا علــت دیگــر از ایــن دســت را بــه
کســب اطــاع و دقــت نظــر خواننــدگان ارجمنــد
واگــذار میکنــم .ایــن نکتــه مهــم را نیــز اضافــه
کنــم کــه از بهمــن مــاه ســال گذشــته ،اعضــای
هیــأت علمــی عزیــز مــا بــرگ زریــن دیگــری بــر
دفتــر افتخــارات خــود افزودهانــد کــه کمنظیــر
و بیســابقه اســت .همزمــان بــا همهگیــری
بیمــاری کوویــد  ۱۹کــه جامعــه جهانــی در شــوک
تصمیمگیــری دربــاره چگونگــی مواجهــه بــا ایــن
بحــران بشــری قــرار داشــت و بیشــتر نظامهــای
دانشــگاهی جهــان تعطیــل و یــا در حالــت تعلیق
قــرار گرفتــه بودنــد ،اســتادان مــا کــه خــود بــه
روش آمــوزش کالســیک یــا حضــوری آمــوزش
دیــده و آمــوزش داده بودنــد ،در کمتریــن زمــان
ممکــن بــا سختکوشــی و تعهــدی مثالزدنــی بــا
برنامههــای توســعه و توانمندســازی دانشــگاهها،
بــا هــدف حفــظ جریــان زنــده و پویــای آمــوزش،
همــراه شــدند و بــا کوشــش شــبانهروزی بــه
تولیــد محتــوای آموزشــی در بســتر فضــای
الکترونیکــی بــرای اســتمرار آمــوزش پرداختنــد.
آنــان کــه پیشــتر دســت بــه چنیــن کاری

زدهانــد از دشــواری و ارزش و اهمیــت آن آگاهنــد.
در حالــی کــه ،اضطــراب حاصــل از خبرهــا و
اطالعــات مربــوط بــه عــوارض بیمــاری کرونــا
جامعــه و مــردم را دچــار نگرانــی کــرده بــود
اســتادان مــا در کمتریــن زمــان ممکــن ،در کنــار
میلیونهــا دانشــجو و خانوادههــای آنهــا قــرار
گرفتنــد و روحیــه امیــد و عــادی بــودن وضعیــت
را بــه جامعــه تزریــق کردنــد .همــه مــا میتوانیــم
تصــور کنیــم کــه موفــق نشــدن آمــوزش عالــی
کشــور در انطبــاق بهموقــع بــا شــرایط جدیــد
میتوانســت چــه تبعــات روانــی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و حتــی سیاسـیای بــرای جامعــه در پی
داشــته باشــد .اینهمــه حاصــل تــاش عالمــان و
اســتادانی اســت کــه همــواره پیشــرفت و توســعه
کشــور و ارتقــای ســامت جامعــه در عرصههــای
جســمانی ،روانــی ،اجتماعــی و معنــوی را مطلــوب
و آرمــان خــود دانســتهاند و در تحقــق آن تمامــی
تــوان خــود را بــه میــدان آورده و در کمــال
فروتنــی و بیپیرایگــی دســتاوردهای خوبــی را در
عرصههــای آموزشــی ،پژوهشــی ،و فنــاوری رقــم
زدهانــد و در نتیجــه ،جایــگاه جمهــوری اســامی
ایــران را در رقابــت بــر ســر ســرعت و میــزان
علمزایــی و دانشافزایــی حفــظ کردهانــد.
بدیهــی اســت کــه ایــن داشــتهها و دســتاوردها
بــر پایــه اندیشــه و عمــل عالمانــه هــزاران عضــو
هیــأت علمــی کشــور بــه ثمــر نشســته اســت.

مــن هــم بــه ســهم خــود در برابــر ایــن
تــاش و ایثــار فروتنانــه اســتادان ارجمنــد،
ســر تعظیــم فــرود مـیآورم و ضمــن گرامی
داشــتن جایــگاه واالی معلــم شــهید اســتاد
مرتضــی مطهــری ،ایــام گرامیداشــت مقــام
اســتاد و معلــم را بــه اعضــای هیــأت علمــی
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
کشــور تبریــک میگویــم و کوشــش و
مســاعی تمامــی این بزرگــواران را تحســین
میکنــم و از پــروردگار یکتــا تندرســتی و
دوام توفیقــات تکتــک شــما را مســألت
دارم.
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نشست تصویری وزیرعلوم  ،تحقیقات وفناوری با روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری
وزیــر علــوم در نشســت وبینــار بــا روســای
دانشــگاهها و پژوهشــگاهها تاکیــد کــرد:
آموزشــی آمــوزش
اســتمرار تمامــی فعالیتهــای
ِ
عالــی کشــور بــه صــورت مجازی/ضــرورت ورود
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و پارکهــای علــم
و فنــاوری بــرای تحقــق جهــش تولیــد /ســامت
دانشــجویان و جامعــه دانشــگاهی اولویــت اصلــی
دولــت و وزارت علــوم

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علوم ،دکتــر منصور
غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ابتــدای ســخنان
خــود در ایــن نشســت کــه بیــش از چهــار ســاعت بــه طــول
انجامیــد ،بــا تبریــک ســال نــو و اعیــاد مبــارک شــعبانیه و
قدردانــی از زحمــات روســای دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها
و پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور و معاونــان وزارتخانــه
درخصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه در ماههــای اخیــر
اظهــار داشــت :شــرایط فعلــی کشــور ســبب شــده توقــف
فعالیتهــای آمــوزش حضــوری بــرای برخــی ایــن نــگاه
را ایجــاد کنــد کــه کل آمــوزش عالــی کشــور متوقــف شــده
اســت .درصورتــی کــه بــه هیــچ وجــه اینگونه نبــوده و نیســت.
امــروز بایــد ایــن نــگا ِه از بیــرون تغییــر کنــد چــرا کــه همــه
فعالیتهــای آموزشــی آمــوزش عالــی کشــور بــه صــورت
مجــازی برقــرار اســت و بخــش هــای دیگــر دانشــگاه هــا و
موسســات و نیــز پژوهشــگاه هــا ،پــارک هــای علــم و فنــاوری
و شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور به صــورت شــبانه روزی
مشــغول ارائــه خدمــت در شــرایط اخیــر هســتند و فعالیــت
هــای موثــری در تحقیقــات طراحــی و ســاخت ملزومــات موثــر
در تشــخیص و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا انجــام داده و در حــال
فعالیــت هســتند .در ایــن میــان هرچنــد آمادگــی قبلــی بــرای
مقابلــه بــا ایــن شــرایط وجــود نداشــت امــا آمــوزش عالــی
تمــام تــوان خــود را بســیج کــرد و بــه قــدر تــوان مســائل
موجــود را برطــرف کــرده انــد.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه «ســامت دانشــجویان و جامعــه
دانشــگاهی کشــور در شــرایط فعلــی اولویــت اصلــی دولــت و
وزارت علــوم اســت» تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه ایــن مهــم
بایــد اســتمرار فعالیــت هــا و ارائــه خدمــات در بخــش هــای
مختلــف علمــی ،تحقیقاتــی فناورانــه و آموزشــی بــا رعایــت

دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی بــا جدیــت دنبــال شــود.
لــزوم ایجــاد یــک شــبکه جامــع و یکپارچــه ملــی آمــوزش
الکترونیــک در کشــور  /پرهیــز از مــوازی کاری و اقدامــات
پراکنــده
وی عنــوان کــرد :امــروز فرصتــی را بــه دســت آوردهایــم
تــا بتوانیــم زیرســاختهای الزم بــرای آمــوزش مجــازی را
بــه طــور کامــل فراهــم کنیــم؛ لــذا بایــد بــه ســمت تقویــت
زیرســاختها مبتنــی بــر یــک برنامــه علمــی و جامــع و
دقیــق پیــش برویــم .روســای مراکــز آمــوزش عالــی بایســتی
برنامههــای پیشــنهادی خــود در ایــن بخــش را بــه مــا ارائــه
دهنــد .بــا وجــود اینکــه همــواره بــه اقــدام در ســطح اســتانی
تاکیــد داشــتهایم امــا همزمــان لــزوم همفکــری و هــم
اندیشــی بــا دیگــر دانشــگاهها نیــز ضــروری بــوده و بایــد تــا
جایــی کــه میتوانیــد خدمــات الزم را بــه دیگــر بخشهــا
ارائــه دهیــد .در ایــن میــان بایســتی از پراکنــده کاری و
اقدامــات جزیــرهای ماننــد اســتفاده از نرمافزارهــای پراکنــده
خــودداری کنیــم .لــزوم اســتفاده از یــک ســامانه جامــع ملــی
بــرای آمــوزش هــای الکترونیــک بــه صــورت یکپارچــه نیــاز
ضــروری ماســت.

وزیــر علــوم در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع آغــاز فعالیتهای
آمــوزش حضــوری در دانشــگاهها اظهــار داشــت :اقدامــات
پیــش روی مــا متکــی بــه نظریــات کارشناســی و فراهم شــدن
شــرایط اســت امــا نبایــد مراکــز آمــوزش عالــی آمادگــی خــود
را موکــول بــه تاریــخ مشــخص شــده کــرده و همــواره بایــد
آمــاده بــه خدمــت باشــند .ایــن آمادگــی بایســتی متکــی بــه
پروتکلهــای بهداشــتی و مدیریــت هوشــمند فاصلهگــذاری
بــوده و بازخــورد ایــن بررسـیها بایســتی تدویــن و نتایــج آن
بــه وزارت علــوم گــزارش شــود .ایــن موضــوع ســبب همفکری
میــان مراکــز و انتقــال تجــارب بــه دســت آمــده خواهــد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم فعــال شــدن شــبکه مدیریتــی
داخــل دانشــگاهها تصریــح کــرد :مدیــر گروههــا در ایــن
بخــش نقــش مهمــی را ایفــا میکننــد .انجــام وظایــف مدیــر
گروههــا بــه نحــو احســن مــورد نیــاز اســت و فعالیتهــا
بایســتی توســط مســئوالن رصــد و گــزارش شــود.
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بــه گفتــه وزیــر علــوم ،مدیــران دانشــگاهی بایســتی در
شــرایط فعلــی ،وظایــف ملــی را مدنظــر داشــته باشــند؛ انتظــار
وزارت علــوم از مراکــز علمــی ایــن اســت کــه گزارههــای
علمــی مبتنــی بــر تحقیــق و پژوهــش از ســوی ایــن مراکــز
بــرای ســایر بخشهــای کشــور تدویــن و تولیــد و ارائــه شــود.
ایــن تولیــدات بایــد هــم در حوزههــای نظــری و علــوم انســانی
و هــم در بخشهــای عملــی صــورت گیــرد؛ روســای مراکــز
بایســتی برنامههــای خــود را بــر اســاس ایــن وظایــف تدویــن
کننــد.
لــزوم توجــه جــدی بــه شــعار جهــش تولیــد در دانشــگاه هــا
و پژوهشــگاه هــا و پــارک هــای علــم وفنــاوری
وی خاطرنشــان کــرد :برنامههــای انجــام شــده بایســتی بــه
تدریــج گزارشدهــی و تدویــن شــود تــا مــردم و مراجــع
ذیربــط از ایــن اقدامــات اطــاع کســب کننــد .البتــه موضوعی
کــه بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه شــرایط فعلــی
کشــور و نگرانــی از بیمــاری نبایــد مــا را از شــعار ســال مقــام
معظــم رهبــری مبنــی بــر «جهــش تولیــد» غافــل کنــد.
پارکهــای علــم و فنــاوری ،دانشــگاهها و پژوهشــگاهها
بایــد در موضــوع جهــش تولیــد بــه طــور جــدی وارد شــوند
و برنامــه عملیاتــی مــدون و موثــر ارائــه کننــد .مراکــز
آموزشــی میتواننــد مســئول و کارگروهــی بــرای ایــن بخــش
تعییــن کننــد تــا بتوانیــم ســهم آمــوزش عالــی را در تحقــق
بخشــیدن بــه ایــن شــعار عملــی کنیــم .مقــام معظــم رهبــری
نیــز در ســخنرانی نیمــه شــعبان خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره
کردنــد و فرمودنــد« :انتظــار مــن از مراکــز علمــی ایــن اســت
کــه جهــش تولیــد را پیگیــری کننــد».
دکتــر غالمــی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه لــزوم
تبــادل تجربیــات مراکــز آموزشــی در مقابلــه بــا شــیوع
ویــروس کرونــا گفــت :در نشس ـتهای ســتاد ملــی مدیریــت
بیمــاری کرونــا ،یکــی از نگرانیهــای رئیسجمهــوری،
تــداوم آمــوزش در مــدارس و دانشــگاههای کشــور اســت.
ایشــان همیشــه بــه نظــرات کارشناســی توجــه کردهانــد و
رونــد پیــش رو بــر اســاس پیشــنهادهای متخصصــان بســیاری
تصمیمگیــری شــده اســت .بایســتی دانشــگاهها نیــز در
جم ـعآوری اقدامــات و نیازهــای هــر اســتان یــاری کننــد تــا
بتوانیــم وضعیــت موجــود را بــه شــکل شــفافتری نســبت
بــه قبــل بــه اطــاع ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا
برســانیم تــا تصمیمــات جامعتــری اتخــاذ شــود.

چنــد درصــد موفــق نشــده و دلیــل آنچــه بــوده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :معاونــت آموزشــی وزارت علــوم
بخشــنامهای در  ۲۰مــاده بــه دانشــگاههای کشــور ابــاغ کــرده
کــه شــامل پیشبینــی مــوارد آییننامــهای بــرای تســهیل
گــذر از ایــن تــرم و کمــک بــه دانشــجویان و اعضــای هیئــت
علمــی اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه مســائل ســال جــاری،
شــرایط مالــی ســختی را پیــش رو داریــم بــا ایــن وجــود
امــا بــا اعتمــاد بــه مدیریــت قــوی روســای مراکــز امیدواریــم
امســال را بــا موفقیــت پشــت ســر بگذاریــم .بایســتی مدیریت
دانشــگاه هــا را در جهــت تامیــن منابــع درآمــدی بیشــتر
فعــال کنیــم .تــاش مــا در مجموعــه وزارت علــوم نیــز همســو
بــا تالشهــای روســای مراکــز بــوده و ایــن اطمینــان وجــود
دارد کــه پشــتیبانی معاونــت پژوهشــی ،دانشــجویی و ماننــد
ســالهای قبــل خواهــد بــود.
در ابتــدای ایــن وبینــارف دکتــر مســعود شــمس بخــش،
مشــاور وزیــر علــوم و مدیــرکل دفتــر وزارتــی بــه عنــوان
دبیــر نشســت بــا اشــاره بــه مباحــث اصلــی ایــن نشســت،
اظهــار داشــت :توســعه آمــوزش الکترونیــک از یکســو و
فرصــت هــا و چالــش هــای آمــوزش عالــی کشــور در دوران
شــیوع ویــروس کرونــا از اصلیتریــن مباحــث مطــرح شــده
در نشســت امــروز اســت.
گفتنــی اســت در ایــن وبینــار ،دکتــر عبدالرضــا باقــری ،قائــم
مقــام وزیــر علــوم ،دکتــر مســعود شــمس بخــش ،مشــاور
وزیــر و مدیــرکل دفتــر وزارتــی ،دکتــر علــی خاکــی صدیــق،
معــاون آموزشــی ،دکتــر مســعود برومنــد ،معــاون پژوهــش
و فنــاوری ،دکتــر مجتبــی صدیقــی ،معــاون وزیــر و رئیــس
ســازمان امــور دانشــجویان ،دکتــر حمیدرضــا علومــی یــزدی
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس ،دکتــر غالمرضــا غفــاری،
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ،دکتــر محمدتقــی نظرپــور،
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع ،دکتــر حســین ســاالر
آملــی ،قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن الملــل در ســالن
شــهدای جهــاد علمــی ســتاد وزارت علــوم حضــور داشــتند
و بیــش از  ۹۰نفــر از روســای دانشــگاهها و پژوهشــگاههای
سراســر کشــور نیــز از طریــق ویدئــو کنفرانــس در نشســت
مشــارکت کردنــد و نزدیــک بــه  ۲۰نفــر آنهــا بــه بیــان نقطــه
نظــرات تجربــه هــا و دیــدگاه هــای خــود دربــاره موضــوع
نشســت پرداختنــد.

دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی جــزء نهــاد دولتــی
محســوب مــی شــوند و بایــد تابــع قوانیــن مرتبــاط باشــند
دکتــر غالمــی بــا تاکیــد بــر لــزوم تقویــت پروتکلهــای
بهداشــتی و رعایــت ایــن پروتــکل هــا خاطرنشــان کــرد:
دانشــگاهها ،پارکهــای علــم و فنــاوری و پژوهشــگاهها
جــزء ادارات دولتــی بــوده و بایــد تابــع قوانیــن مرتبــط
باشــند .وضعیــت همــکاران محتــرم هیئــت علمــی و اقدامــات
آموزشــی آنهــا بایســتی بــه طــور مرتــب گــزارش شــده و در
ایــن گــزارش جایــگاه مدیــران گروههــا بیــش از پیــش مهــم
خواهــد بــود چــرا کــه گــزارش آنهــا مشــخص میکنــد چنــد
درصــد اعضــای هیئــت علمــی موفــق بــه تدریــس شــدهاند و
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انتصاب دکتر حسن ولی زاده ،بعنوان مسئول کمیته علم و فناوری ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا

طــی حکمــی از ســوی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی ،دکتــر حســن ولــی زاده بعنــوان
مســئول کمیتــه علــم و فنــاوری ســتاد
اســتانی مدیریــت کرونــا منصــوب شــد.

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان و مســئول کمیتــه علــم و فنــاوری ســتاد
مدیریــت و مقابلــه بــا کرونــای اســتان آذربایجــان
شــرقی در جلســه ســتاد مدیریــت و مقابلــه بــا کرونــای
اســتان کــه در روز دوشــنبه  25فروردیــن  ۱۳۹۹بــه
ریاســت اســتاندار آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد ،بــه
تشــریح اقدامــات این کمیتــه و عملکــرد و دســتاوردهای
دانشــگاههای اســتان در خصــوص مبــارزه موثــر و علمــی
بــا بیمــاری کرونــا پرداخــت.
در جلســه ایــن ســتاد ،دکتــر ولــی زاده ،ضمــن تاکیــد بر
مســئولیت پذیــری اجتماعــی دانشــگاهها و پــارک علــم
و فنــاوری اســتان در خصــوص مقابلــه بــا بحــران فــوق،
گــزارش اقدامــات انجــام شــده و برنامــه هــای آتــی
کمیتــه علمــی و فنــاوری و دانشــگاههای اســتان را بــه
ســتاد ارائــه نمــود.
وی بــا بیــان اینکــه در بحــران پیــش آمــده ،جایــگاه و
اهمیــت علــم و فنــاوری بیــش از پیــش نمایــان شــد،
افــزود:
یافتــن روش درمــان و شکســت کامــل کرونــا جــز از
طریــق علــم و دانــش مقــدور نیســت و خــدای بــزرگ
را شــاکریم کــه کشــور مــا نشــان داد کــه بــه لحــاظ
توانمنــدی علمــی و فنــاوری ،بــه ویــژه در مقایســه بــا
کشــورهای مشــابه درگیــر بــا مشــکل فــوق از مزیتهــای
نســبی خوبــی برخــوردار اســت و ایــن توجــه بیــش از
پیــش بــه دانشــگاهها و تقویــت زیرســاختهای آنهــا از
طــرف مســئولین ،و مدیریــت جهــت دهــی و هــم افزایــی
توانمندیهــای ملــی در ایــن حــوزه را طلــب مینمایــد.

مســئول کمیتــه علــم و فنــاوری ســتادمدیریت و مقابلــه
بــا کرونــای اســتان آذربایجــان شــرقی در ادامــه ،خالصــه
ای از عملکــرد و اقدامــات انجــام یافته توســط دانشــگاهها
و موسســات علمــی اســتان ( عمدتــا توســط شــرکت هــای
دانــش بنیــان تحــت حمایــت دانشــگاهها و پــارک علــم و
فنــاوری اســتان) در خصــوص موضــوع مقابلــه بــا کرونــا را
بشــرح زیــر عنــوان نمــود:
-۱تولیــد مــواد ضــد عفونــی کننــده نانــو بــا مانــدگاری
زیــاد و زیســت ســازگار
 -2تولید کیت تشخیص کرونا
 -3ســاخت تونــل ضدعفونــی کننــده اتوماتیــک بــا ثبــت
ســفارش توایــد بــه تعــداد  1000دســتگاه
 -4امــکان تولیــد مــه پــاش بــه منظــور اســتفاده بــه
جــای سمپاشــی
 -5طراحــی و ســاخت دســتگاه ضدعفونــی کننــده برپایــه
ازون
 -6طراحی و ساخت دستگاه تب سنج نوری دیواری
 -7پیشــنهاد طــرح تولیــد واکســن کرونــا بــه وزارت
بهداشــت
 -8همــکاری بــا مراکــز فــروش و کتابخانــه هــا بــرای
کمــک بــه فــروش اینترنتــی
 -9تولیــد انبــوه مــواد ضــد عفونــی کننــده ســطح و
دســت و کــم ک بــه ضــد عفونــی محــات و مکانهــای
خــاص بــا کمــک بســیج دانشــجویی دانشــگاهها
 -10ساخت نمونه اولیه اتوکالو پالسمایی و اقدام برای اخذ
مجوز
 -11ایجاد سامانه مشاوره آنالین دانشجویان
 -12تهیــه و توزیــع بروشــور آگاه ســازی در مــورد ویــروس
کرونا
 - 13پیشــنهاد بیــش از  50طــرح پژوهشــی درحــوزه
پیشــگیریودرمــانکرونــاتوســطمحققیــندانشــگاهها
 -۱۴تولید انبوه ونتیالتور
 -۱۵تولید تب سنج مخصوص غربالگری

گفتنــی اســت در ایــن جلســه دکتــر پورمحمــدی،
اســتاندارآذربایجان شــرقی و رئیس ســتادمدیریت
و مقابلــه بــا کرونــای اســتان ضمــن تاییــد و
قدردانــی از اقدامــات موثــر دانشــگاههای اســتان
در خصــوص مدیریــت و مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری
ی دانشــگاهها
کرونــا ،ورود همــه جانبــه و تخصص ـ 
درمقابلــه و مبــارزه موثــر در پیشــگیری و درمــان
بیمــاری کوویــد  19در اســتان آذربایجــان شــرقی
را خواســتار شــد.
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اینفوگرافی اقدامات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص مقابله با
شیوع بیماری کرونا
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پیام دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بمناسبت گرامیداشت روز معلم
اســت و تغییــر شــرایط خللــی در اراده آنهــا

همکار ارجمند ،استاد گرامی:
روز معلــم  ،همــه ســاله یــادآور تجلیــل از
انســان هــای شــریفی اســت کــه هــم و غمشــان
شــکوفایی آینــده پــر شــکوه میهــن اســامی
بــا تعلیــم و تربیــت فررنــدان ایــن مــرز و بــوم

ایجــاد نمــی کنــد.
روز معلمامســال هــم ،در بحبوحــه بحــران
فراگیــر کرونــا بــا همدلــی و تــاش مضاعــف
معلمین،چــراغ آمــوزش بــا تدریــس مجــازی،
همچنــان فــروزان اســت .
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره اســتاد
شــهید مرتضــی مطهری،بــا ارج نهــادن بــه
تالشــهای ارزشــمند شــما در مســیر تعلیــم
و تربیــت ،ایــن روز عزیــز را خدمــت شــما
اســتاد گرامــی تبریــک عــرض نمــوده و بــا
آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات شــما در ایام
نورانــی رمضــان ،ســامتی و شــادابی شــما را از
خداونــد متعــال مســئلت مــی نماییــم.
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قرار گرفتن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین  17دانشگاه ایرانی «اثرگذارترین دانشگاه های دنیا»
در حوزه تاثیر گذاری اجتماعی

جدیدترین رتبه بندی تایمز منتشر شد؛
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در بیــن 17
دانشــگاه ایرانــی «اثرگذارتریــن دانشــگاه های
دنیــا» در حــوزه تاثیــر گــذاری اجتماعــی قــرار
گر فت .

رتبــه بنــدی  ۲۰۲۰تأثیــرات دانشــگاهها از
ســوی نظــام رتبــه بنــدی بیــن المللــی تایمــز
منتشــر شــد و  ۱۷دانشــگاه ایرانــی در جمــع
 ۷۶۶دانشــگاه موثــر دنیــا قــرار گرفتــه انــد.
رتبــه بنــدی تأثیــرات دانشــگاهها بــرای
اولیــن بــار ســال  ۲۰۱۹از ســوی نظــام رتبــه
بنــدی بیــن المللــی تایمــز انجــام شــد .تایمــز
در ایــن رتبــه بنــدی دانشــگاهها را بــر اســاس
اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد
( )SDGsارزیابــی میکنــد .اهــداف توســعه
پایــدار ســازمان ملــل متحــد  ۱۷مــورد اســت
کــه مؤسســه تایمــز بــرای ایــن رتبــه بنــدی از
آنهــا اســتفاده کــرده اســت.

اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد
شــامل:

 :1نبود فقر
 :۲نبود گرسنگی
 :۳سالمت و رفاه برای مردم
 :۴کیفیت آموزش
 :۵برابری جنسیتی
 :۶دسترسی به آب بهداشتی
 :۷انرژی مقرون به صرفه و پاک
 :۸اشتغال مناسب و رشد اقتصادی
 :۹صنعت ،نوآوری و زیرساخت
 :۱۰کاهش نابرابری
 :۱۱شهرها و جوامع پایدار
 :۱۲تولید و مصرف مسئوالنه
 :۱۳عملکرد در خصوص کنترل اقلیم
 :۱۴زندگی زیر آب
 :۱۵زندگی در زمین
 :۱۶صلح ،عدالت و قدرت
 :۱۷مشارکت در تحقق اهداف توسعه است.
بــر اســاس معیارهــای نظــام بیــن المللــی تایمــز
اگــر دادههــای مرتبــط بــا هــر دانشــگاه حداقــل
بــا  ۳هــدف مرتبــط بــوده در ایــن رتبــه بنــدی
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .نظــام بیــن
المللــی رتبــه بنــدی تایمــز تقســیم بنــدی
نمــرات هــر یــک از اهــداف را در متدولــوژی
خــود تشــریح کــرده اســت .دادههــای اســتفاده
شــده در ایــن رتبــه بنــدی نزدیکتریــن ســال
تحصیلــی بــوده اســت.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و دادگستری استان آذربایجان شرقی
باهــدف توســعه همکاریهای آموزشــی،
پژوهشــی و فرهنگــی انجــام گرفت:
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
و دادگســتری آذربایجــان شــرقی
منعقــد شــد.

بــا هــدف توســعه همکاریهــا ،تبــادل نظــر،
ارتقــای دانــش حقوقــی و قضایــی جامعــه
و توســعه همکاریهــای آموزشــی ،پژوهشــی
و فرهنگــی ،تفاهــم نامــه بیــن دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان و دادگســری اســتان
آذربایجــان رشقــی بــا حضــور رئیــس دانشــگاه،
رئیــس دادگســری در روز پنجشــنبه 11
اردیبهشــت بــه امضــای طرفیــن رســید.
در نشســت مشــرکی کــه بــا حضــور جمعــی
از مدیــران و مســوالن مربوطــه مبناســبت
انعقــاد ایــن تفاهمنامــه در محــل دادگســری
آذربایجــان رشقــی برگـزار شــد  ،رئیس دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان بــه ترشیــح بخشــی
از توامنندیهــای دانشــگاه در خصــوص موضــوع
تفاهــم نامــه پرداخــت.
دکــر ولــی زاده ضمــن تقدیــر از رویکردعلمــی

دادگســری اســتان ،به وجود پتانســیل ارزشــمند
آموزشــی وعلمــی – فرهنگــی دانشــکده
الهیــات دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
بعنــوان اولیــن دانشــکده الهیــات در شــالغرب
کشــور اشــاره منــود و وجــود رشــته هــای علــوم
تربیتــی ،روانشناســی ،مطالعــات خانــواده
واعضــای هیــات علمــی توامننــد و دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی رشــته هــای مذکــور را
فرصتــی شایســته بــرای مشــارکت فعــال دو
مجموعــه در حــوزه شناســایی و پیشــگیری از
وقــوع جــرم و ارائــه مشــاوره هــای تخصصــی
بــه جامعــه بیــان کــرد.
در ایــن جلســه موســی خلیــل الهــی رئیــس کل
دادگســری اســتان انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه
هــا را در راســتای اجـرای برنامــه هــای تح ّولــی
قــوه قضائیــه مبنــی بــر اســتفاده از ظرفیــت
نخبــگان و جلــب مشــارکت عمومــی اعــام
و بــر پیشــگیری از وقــوع جرایــم بــه صــورت
علمــی بــا اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه هــا و
پیشــرد اهــداف فرهنگــی تأکیــد کــرد.
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امکان برگزاری کالس ها و جلسات پایان نامه ها به صورت آنالین در دانشگاه
امــکان برگ ـزاری کالســها و جلســات بــه صــورت
آنالیــن فراهــم شــد.
ترشیــح قابلیــت هــای جدیــد ســامانه آمــوزش
مجــازی دانشــگاه در مصاحبــه بــا مهنــدس محمد
خــودی زاده مدیــر مرکــز آمــوزش هــای مجــازی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

امــکان برگــزاری جلســات دفــاع از پایــان نامــه
هــای دانشــجویی وکالس هــا ،بــه صــورت آنالیــن
فراهــم شــد.
اولیــن دفــاع از پایــان نامــه دکــری بصــورت
مجــازی در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
برگزارشــد.
ترشیــح قابلیتهــای جدیــد ســامانه آمــوزش مجازی
دانشــگاه ،در مصاحبــه بــا مهنــدس محمــد خودی
زاده ،مدیــر مرکــز آموزشــهای مجــازی دانشــگاه

شــهید مدنــی آذربایجــان مهنــدس محمــد خــودی
زاده ،مدیــر مرکــز آموزشــهای آزاد و مجــازی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
ترشیــح راه انــدازی» برگــزاری جلســات مجــازی
پایــان نامــه هــای دانشــجویی» و فعالیتهــای ایــن
مرکــز گفــت :ســامانه جدیــد آمــوزش مجــازی
دانشــگاه از ابتــدای اردیبهشــت مــاه بــا امــکان
برگـزاری کالس هــا و جلســات بــه صــورت آنالیــن
راه انــدازی شــده اســت .در ایــن ســامانه عــاوه
بــر امــکان قـرار دادن محتــوای درســی بــه صــورت
آفالیــن ،امــکان مبادلــه تصویــر و صــوت بــه
صــورت زنــده نیــز وجــود دارد.
وی افــزود :در فــاز اول بهــره بــرداری ،تعــدادی
از دروس انتخــاب و در ایــن ســامانه ارائــه شــده
انــد کــه در ادامــه بقیــه دروس نیــز بــه تدریــج از
طریــق ایــن ســامانه برگ ـزار خواهنــد شــد.
وی در ترشیــح راه انــدازی «جلســات دفــاع از
پایــان نامــه بصــورت مجــازی» بیــان کــرد :بســیار
خوشــحالیم کــه اعــام منائیــم اولیــن جلســه
دفــاع از پایــان نامــه تحصیــات تکمیلــی بــه
صــورت آنالیــن در مقطــع دکــری رشــته زبــان
و ادبیــات عربــی توســط خانــم آرزو شــیدایی در
روز چهارشــنبه  17اردیبهشــت  99و در دانشــکده
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ادبیــات وعلــوم انســانی برگــزار گردیــد.

وی در ادامــه گفــت :ایــن ســامانه از طریــق وب
رسویــس هــا بــه ســامانه ســا وصــل شــده و
اطالعــات دروس و نیــز اســاتید و دانشــجویان از
آن طریــق تامیــن مــی شــود .لــذا بــا هــان رمــز
عبــور ســا مــی تــوان ازایــن ســامانه اســتفاده
کــرد .همینطــور امــکان دعــوت از افــرادی کــه
خــارج از سیســتم ســای دانشــگاه هســتند نیــز
میــر اســت ماننــد اســاتید داور و مشــاور کــه
خــارج از دانشــگاه مــی باشــند.
وی در خصــوص مزیــت سیســتم فــوق گفــت:
برقــراری ارتبــاط دو طرفــۀ زنــده بیــن اســتاد و
دانشــجو باعــث افزایــش کیفیــت آمــوزش مجــازی
مــی شــود .همینطــور برگـزاری آزمونهــای متعــدد
ترشیحــی و تســتی امــکان ارزیابــی را بــرای
اســاتید فراهــم مــی کنــد.
مهنــدس خــودی زاده در پایــان افــزود  :بــا
عنایــت بــه اطالعیــه معاونــت آموزشــی دانشــگاه،
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی مــی تواننــد بــا
هامهنگــی اســتاد راهنــای خــود جلســه دفــاع را
بــه صــورت آنالیــن برگ ـزار مناینــد.
« حضــور داوران داخــل دانشــگاه و دانشــجویان

داخــل اســتان در جلســه دفــاع بــه صــورت
حضــوری الزامــی اســت .در صــورت عــدم امــکان
حضــور در جلســه دفــاع بــرای داوران مدعــو
خــارج از دانشــگاه و یــا دانشــجویان ســاکن
ســایر اســتانها ،فقــط نامــردگان میتواننــد از
طریــق امکانــات ســامانههای مــورد تأییــد مرکــز
آموزشهــای آزاد و مجــازی دانشــگاه ،بــه صــورت
آنالیــن در جلســه دفــاع حضــور یابنــد و ضبــط
جلســه دفــاع بــا امکانــات ذکــر شــده رضوری
اســت»
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ساخت دستگاه ونتیالتور ،توسط محققان شرکت مستقر در مرکز رشددانشگاه شهید مدنی آذربایجان

به همت رشکت آدلیم توان اوراسیا انجام گرفت:

ساخت دستگاه ونتيالتور ،توسط
محققان شرکت مستقر در مرکز
رشددانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

ونتیالتــور ( )Ventilatorیــا دســتگاه تنفــس مصنوعــی،
دســتگاهی اســت کــه بــا توجــه بــه رشایــط بیــار بــه عمــل
تنفــس کمــک مــی کنــد و یــا بـرای بیامرانــی کــه قــادر بــه
تنفــس نیســتند ،تنفــس را بصــورت کامــل انجــام مــی دهــد.
دســتگاه بــه نحــوی طراحــی شــده اســت تــا هــوای قابــل
تنفــس (در صــورت نیــاز هــوا بــا درصــد اکســیژن بیشــر) را
بــه داخــل ریــه ها بفرســتد و ســپس دی اکســید کربــن را از
ریــه هــا خــارج کنــد .از ونتیالتورهــا بــه صــورت عمــده در
بخــش هــای مراقبــت ویــژه ،بخــش اورژانــس و بیهوشــی
اســتفاده مــی شــود .نوعــی از ونتیالتــور بــه نــام ونتیالتــور
پرتابــل نیــز بــرای اســتفاده در آمبوالنــس ،همچنیــن در
رشایــط بحرانــی ،مناطــق صنعتــی ،بیامرســتان صحرایــی و
مــکان هــای امــدادی بــدون تجهیـزات پیرشفتــه و همچنین
در هواپیــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ضمــن ایــن
کــه بـرای نگهــداری از بیــار در منــزل ( )Home Careنیــز
مــی تــوان از دســتگاه ونتیالتــور پرتابــل اســتفاده منــود .بــا
توجــه بــه رشایــط بیــار ونتیالتــور مــی توانــد فشــار،حجم
و زمــان تنفــس را کنــرل و یــا محــدود ســازد.

دکــر عجمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی دانشــگاه،از ســاخت دســتگاه ونتیالتــور

در مرکــز رشــد ایــن دانشــگاه خــر داد و گفــت:
ایــن دســتگاه توســط محققــان رشکــت آدلیــم
تــوان اوراســیا مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ســاخنه شــده اســت کــه
امیدواریــم بعــد از اخذمجوزهــای الزم از مراجــع
ذیصــاح بــه تولیــد انبــوه برســد.
گفتنــی اســت طراحــی بخــش الکرتونیکــی دســتگاه
مذکــور توســط حامــد آقائــی ،مدیــر ایــن رشکــت و
طراحــی و اجـرای بخــش مکانیکــی آن ،توســط امیــد
آقابــاالزاده کــه هــردو ،از دانشــجویان فعــال ورودی
 95رشــته هــای بــرق و مکانیــک دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان هســتند ،انجــام شــده اســت.
حامــد آقائــی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
دانشــگاه ،هوشــمند ســازی صنعتــی و ســاخت و
تولیــد قطعــات الکرتونیکــی مــورد نیــاز جامعــه و
حرکــت بســمت دانــش بنیــان شــدن را از اهــداف
ایــن رشکــت برشــمرد.

وی قیمــت متــام شــده پاییــن ،ارتقــاء و قابلیــت تنظیــم
تایــم  ( TPLTتاخیــر زمانــی بیــن دم و بــازدم  ،نســبت
تایــم زمانــی دم بــه بــازدم  ) i/Eرا از ویژگیهــای بــارز ایــن
دســتگاه عنــوان کــرد.
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اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی :فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان
کارشناسی ارشد و دکتری

اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
خصــوص فعالیتهــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــجویان
کارشناســی ارشــد و دکــری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
اطالعیه شامره 5

ضمــن آرزوی ســامتی و قبولــی عبــادات در ایــام
مبــارک رمضــان بــرای دانشــجویان گرامی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،بــه اطــاع میرســاند بــا
توجــه بــه شــرایط نیمســال دوم تحصیلــی 98-99
بــر اثــر شــیوع ویــروس کرونــا و محدویتهــای
ایجــاد شــده ،در راســتای ارائــه تســهیالت و کاهش
دغدغههــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ،بــا
تأکیــد بــر حفــظ کیفیــت امور آموزشــی و پژوهشــی،
ضوابــط خاصــی ویــژه نیمســال جــاری بــه شــرح زیــر
تصویــب رســیده اســت:
بــا توجــه بــه راهانــدازی بخــش درخواســت صــدور
مجــوز دفــاع در ســامانه پژوهشــی دانشــگاه
(ژیــرو) ،دانشــجویان بایســتی هماننــد طــرح
پیشــنهادی پایاننامه/رســاله ،درخواســت صــدور
مجــوز دفــاع را از طریــق ســامانه پژوهشــی بــه
اســتاد راهنمــا ارســال نماینــد تــا مراحــل تأییــد و
تصویــب آن در گــروه ،دانشــکده و اداره تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه انجــام شــود.
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه کــه
آمادگــی دفــاع از پایاننامه/رســاله خــود را
دارنــد در شــرایط فعلــی شــیوع کرونــا ،دفــاع آنهــا
ش زیــر
از پایاننامه/رســاله بــه یکــی از دو رو 
امکانپذیــر اســت:
الــف) حضــوری بــه طــور کامــل .در ایــن روش،
جلســه دفــاع طبــق روال قبــل از شــیوع کرونــا بــا
حضــور دانشــجو و تمامــی اعضــای هیئــت داوران و

نماینــده تحصیــات تکمیلــی گــروه آموزشــی و بــا
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی از طــرف ســتاد
ملــی کرونــا ،در ســایت اصلــی یــا ســایت پردیــس
تبریــز دانشــگاه برگــزار میگــردد .مســئولیت هــر
گونــه هماهنگــی اعــم از اتــاق جلســه ،پروژکتــور،
و غیــره و اجــرای نــکات بهداشــتی بــر عهــده
دانشــکد ه مربوطــه میباشــد.
ب) بــه صــورت نیمهحضــوری .در ایــن روش
حضــور داوران داخــل دانشــگاه و دانشــجویان
داخــل اســتان در جلســه دفــاع بــه صــورت حضوری
الزامــی اســت .در صــورت عــدم امــکان حضــور در
جلســه دفــاع بــرای داوران مدعــو خارج از دانشــگاه
و یــا دانشــجویان ســاکن ســایر اســتانها،
فقــط نامبــردگان میتواننــد از طریــق امکانــات
ســامانههای مــورد تأییــد مرکــز آموزشهــای
آزاد و مجــازی دانشــگاه ،بــه صــورت آنالیــن در
جلســه دفــاع حضــور یابنــد و ضبــط جلســه دفــاع
بــا امکانــات ذکــر شــده ضــروری اســت .رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی از طــرف ســتاد ملــی
کرونــا بــرای حاضریــن در جلســه الزامــی اســت .در
صــورت دفــاع بــه ایــن روش ،مســئولیت برقــراری
امکانــات اینترنتــی و هماهنگــی الزم بــرای ورود
بــه سیســتم آنالیــن جهــت حضــور آنالیــن افــراد
در جلســه دفــاع بــر عهــده دانشــکده مربوطــه
میباشــد.
تبصــره  :1بــه منظــور رعایــت نــکات بهداشــتی ،در
هــر دو روش ،حضــور ســایر افــراد میهمــان اعــم
از دانشــجویان و خانــواده دانشــجوی دفاعکننــده
از پایاننامه/رســاله در جلســات دفــاع ممنــوع
اســت.
تبصــره  :2در صــورت حضــور آنالیــن داور مدعــو
خــارج از دانشــگاه ،الزم اســت وی نمــره کتبــی خــود
را بــه صــورت امضــاء شــده بــه نماینــده تحصیــات
تکمیلــی گــروه مربوطــه ارســال نمــوده و یــا در
سیســتم آنالیــن آپلــود کنــد.
تبصــره  :3بــرای دانشــجویانی کــه اســاتید راهنمــا
و یــا مشــاور آنهــا در خــارج از کشــور هســتند گــروه
آموزشــی و دانشــکده زمــان جلســات و امکانــات

بیست و یکمین نشریه روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

16

الزم را طــوری تنظیــم نمایــد کــه امــکان حضــور
مجــازی آنهــا در جلســات امکانپذیــر باشــد.
تبصــره  :4الزم اســت ترتیبــی اتخــاذ گــردد کــه
دانشــجو بــرای انجــام اصالحــات پایاننامه/رســاله
نیــازی بــه مالقــات حضــوری و رفتوآمدهــای
غیرضــروری نداشــته باشــد و متــن صرفـ ًا از طریــق
الکترونیکــی بیــن اســتاد و دانشــجو رد و بــدل
شــود.
تبصــره  :5دانشــجویانی کــه شــرایط دفــاع از
پایاننامه/رســاله را دارا هســتند در صورتــی
کــه تــا پایــان  30مهرمــاه  1399از پایاننامــه/
رســاله خــود دفــاع نماینــد نمــره دفــاع بــرای
نیمســال جــاری ثبــت میگــردد.
آزمــون جامــع دانشــجویان مقطــع دکتــری در
نیمســال دوم ســالتحصیلی  ،98-99کــه طبــق
روال ســالهای قبــل قــرار بود در اردیبهشـتماه
امســال نیــز برگــزار شــود ،بــا رعایــت تمامــی
پروتکلهــای بهداشــتی اعالمــی ســتاد ملــی
کرونــا ،صرفــ ًا در ایــن وضعیــت از تاریــخ 15
تیرمــاه لغایــت  15مردادمــاه بــه صــورت حضــوری
برگــزار میگــردد.
شــرایط دفــاع از پروپــوزال دانشــجویان دکتــری
مشــابه شــرایط اعــام شــده بــرای دفــاع از
پایاننامه/رســالهها در بنــد  2ایــن اطالعیــه
میباشــد.
بنــد  1صورتجلســه هیــات رئیســه محتــرم
دانشــگاه مــورخ  :8/2/99موضــوع حضــور
دانشــجویان دکتــرای در آزمایشــگاهها و
کارگاههــا مطــرح و مقــرر گردیــد در صــورت
تأییــد اســتاد راهنمــا مبنــی بــر لــزوم حضــور
دانشــجو در آزمایشــگاه و کارگاه و تأییــد گــروه
و دانشــکده مربوطــه و ارائــه تعهدنامــه کتبــی از
طــرف دانشــجو مبنــی بــر رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی و تــا حــد امــکان بهصــورت تــک نفــره،
از فضــای آزمایشــگاهها و کارگاههــا جهــت انجــام
فعالیتهــای پژوهشــی مرتبــط بــا رســاله خــود
اســتفاده نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت ارائــه خدمــات خوابگاهــی
و تغذیــه تــا بازگشــایی فعالیتهــای آموزشــی
دانشــگاه امکانپذیــر نمیباشــد .همچنیــن

نظــارت بــر اجــرای ایــن بنــد بــه ویــژه رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بــه شــرح ذیــل بــر عهــده
اســتاد راهنمــا و رئیــس دانشــکده مربوطــه مــی
باشــد.
در صــورت نیــاز بــه حضــور چندیــن دانشــجو در
یــک فضــای آزمایشــگاهی و کارگاهــی ،ســاعات
کاری آزمایشــگاه و کارگاه بیــن دانشــجویان
توزیــع و برنامــه حضــور آنهــا در روزهــا و
زمانهــای مختلــف تنظیــم شــود.
قبــل و بعــد از حضــور هــر دانشــجو در آزمایشــگاه
و کارگاه ،قســمتهای مــورد اســتفاده و تجهیزات
و وســایل بــه نحــو مؤثــر ضدعفونــی گردد.
همــه دانشــجویان مشــمول ایــن موضــوع بــرای
حضــور در محیــط دانشــگاه ملــزم بــه دریافــت
«گواهــیســامت»ازمراکــزبهداشــتیهســتند.
پیــرو بنــد  23اطالعیــه شــماره  2معاونــت
آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی ،بــه منظــور
بررســی و تصویــب پروپوزالهــا و دفــاع
از پایاننامه/رســاله و مشــکالت آموزشــی
دانشــجویان ،تشــکیل جلســات شــورای گروههــا
و دانشــکدهها بــه صــورت حضــوری مــورد تأکیــد
اســت.
ایــن مصوبــات صرفــ ًا تــا زمــان بــاز شــدن
دانشــگاهها اعتبــار دارد و تســری آن بــرای
ترمهــای بعــد مطلقــ ًا ممنــوع اســت.
در ســایر مــواردی کــه در ایــن دســتورالعمل
قیــد نشــده اســت مطابــق قوانیــن و مقــررات
آموزشــی موجــود عمــل میشــود.
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نشست مجازی معاون آموزشی وزیر علوم با معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها ومراکز
علم و فناوری

دکتــر خاکــی صدیــق در نشســت مجــازی بــا
معاونــان آموزشــی دانشــگاهها تشــریح کــرد:
ضرورتهــا و الزامهــای تبدیــلِ تهدیــد کرونــا
بــه فرصــت و رویآوردن بــه روشهــای نویــن
آموزشــی
دکتــر علــی خاکــی صدیــق ،معــاون آموزشــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در روز
سهشــنبه 9فروردیــن در نشســت مجــازی
معاونــان آموزشــی دانشــگاهها و موسســات
آمــوزش عالــی کشــور کــه بــا حضــور وزیــر
علــوم ،معاونــان و مدیــران حــوزه ســتادی در
محــل ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد ،ضرورتهــا
و الــزام هــای تبدیـلِ تهدیــد کرونــا بــه فرصــت
و رویآوردن بــه روشهــای نویــن آموزشــی را
تشــریح کــرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت
علــوم ،دکتــر خاکــی صدیــق در ایــن نشســت
مجــازی اظهــار داشــت :بــا انتخــاب راهبردهــای
مناســب آموزشــی و بــه حداقــل رســاندن
آســیبها ،جبــران کاســتیها ،بهرهمنــدی
دانشــگاهها از مزایــای آمــوزش الکترونیکــی و
تــوان و آمادگــی مراکــز آموزش عالــی در برخورد
بــا شــرایط مشــابه میتــوان ایــن تهدیــد را بــه
فرصتــی مناســب در زمینه آمــوزش الکترونیک
تبدیــل کــرد.
بــه گفتــه وی ،گامهــای اجرایــی در مســیر
ایجــاد و گســترش آموزشهــای الکترونیکــی،
بازنگــری در مقــررات آموزشــی و تفویــض اختیار

بــه دانشــگاهها ،آمــوزش و فرهنگســازی و
ســنجش و ارزیابــی ،از اقدامــات ضــروری در
ایــن شــرایط اســت.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم ،بــه گامهــای
اجرایــی اشــاره کــرد و افــزود :صــدور بخشــنامه
بــه دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی،
تشــکیل کارگــروه تخصصــی آموزشهــای
الکترونیکــی ،توجــه بــه آموزشهــای
غیرحضــوری ،پیگیــری تقویــت زیــر ســاختها
در دانشــگاهها و افزایــش ســقف مجــاز آمــوزش
الکترونیکــی در دانشــگاهها از گامهایــی
بودنــد کــه در اســفندماه ســال  ۱۳۹۸اجرایــی
شــدند.

دکتــر خاکــی صدیــق در ادامــه تصریــح کــرد:
ابــاغ دســتورالعمل امــکان آمــوزش حضــوری
دانشــجویان دوره دکتــری از آغــاز اردیبهشــت
 ۱۳۹۹و ارســال پروتــکل بهداشــتی مرتبــط بــا
حــوزه آمــوزش بــرای آمادگــی در بازگشــایی
دانشــگاهها و اجــرای امتحانــات پایــان تــرم از
ســایر اقدامــات اجرایــی در ایــن شــرایط بــوده
اســت
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گزارش فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در دوران کرونا
عناویــن برنامــه هــای اجــرا شــده در ایــام کرونــا
و برنامــه هــای پیــش بینــی شــده جهــت اجــرا
بــه صــورت مجــازی توســط معاونــت فرهنگــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی در کنــار انجــام فعالیتهــای

روزانــه خــود ضمــن برگــزاری جلســات متعــدد بــا کارکنــان
حــوزه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و حضــور مســتمر
در جلســات مربوطــه در دانشــگاه و ارتبــاط مســتمر بــا
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت متبــوع و حضــور
در جلســات مربــوط بــه معاونیــن فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه هــای اســتان و ارتبــاط مســتمر بــا دانشــگاه هــای
منطقــه ،علــی رغــم عــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه
در شــرایط بوجودآمــده ،تــا جایــی کــه امــکان داشــته بــه
صــورت مجــازی بــا دانشــجویان و فعالیــن دانشــجوئی در
ارتبــاط بــوده و در ایــن راســتا ضمــن پیگیــری فعالیتهــای
در دســت اقــدام ،از طریــق جلســات مجــازی و ارتباطاتــی
کــه برقرارشــده برنامــه هایــی را در ایــن روزهــای عــدم
حضــور بــا مشــارکت دانشــجویان انجــام داده و برخــی را در
دســت اجــرا دارد.

بخش اول :برنامه ها و فعالیتهای اجرا شده
الــف -برنامــه هــا و فعالیــت هــای اجــرا شــده انجمــن هــای
علمــی در دوره تعطیلــی دانشــگاه بــه علــت شــیوع کرونــا
 برگــزاری جلســه بــا معاونــت پژوهشــی در ارتبــاط بــاپــارک علــم و فنــاوری در راســتای حمایــت از طــرح هــای
دانشــجویی
 مســابقه حقوقــی مجــازی در ســطح کشــوری توســطانجمــن علمــی فقــه و حقــوق (اســفند مــاه )1398
 جلســات مــداوم بــا دبیــران انجمــن هــای علمــی درکانــال هــای مجــازی (از دوره تعطیلــی دانشــگاه تــا امــروز)
 بــروز رســانی آخریــن یافتــه هــای علمــی در حــوزه هــایمختلــف در کانــال هــای مجــازی انجمــن هــای علمــی (از
دوره تعطیلــی دانشــگاه تــا امــروز)

 تکمیــل طــرح هلــی شــات توســط انجمــن علمــی مکانیــک(در مرحلــه تکمیــل و تســت نهایی)
 تکمیــل طــرح ســاخت بــازوی مکانیکــی هوشــمند توســطانجمــن علمــی مکانیــک (در مرحلــه تکمیــل و تســت
نهایــی)
 طراحــی و تکمیــل ســایت جامــع انجمــن هــای علمــیدانشــجویی توســط انجمــن علمــی فیزیــک مهندســی (در
دســت طراحــی)
 راه انــدازی انجمــن علمــی بیــن رشــته ای هــوا -فضــاتوســط دانشــجویان فیزیــک ،مکانیــک ،فنــاوری اطالعــات
(در دســت بررســی)
ب -برنامــه هــا و فعالیــت هــای اجــرا شــده توســط کانــون
هــا و تشــکل هــای اســامی در دوره تعطیلــی دانشــگاه بــه
علــت شــیوع کرونــا
برگــزاری اردوی راهیــان نــور مجــازی در کانــال و تلگــرامو صفحــه اینســتاگرام بســیج دانشــجویی همــراه بــا
اجــرای مســابقه دلنوشــته( در ایــن برنامــه بــه معرفــی
یکــی از مناطقــی کــه قــرار بــود دانشــجویان اعــزام شــوند
پرداختــه و اطالعاتــی در آن زمینــه ارائــه مــی شــد ،پخــش
کلیــپ ،عکــس ،روایتگــری هرمنطقه،بازنشــر عکــس
وخاطــرات زائــران و ارائــه مطالــب در خصــوص بیانیــه گام
دوم انقــاب بــه عنــوان محــور اردو از دیگــر فعالیتهــای
ایــن مجموعــه بــود).
 سمپاشــی خیابانهــای شهرســتان آذرشــهر توســطجمعــی از اعضــای بســیج دانشــجویی دانشــگاه
 معرفــی کتــاب بــرای دانشــجویان بــه صــورت مجــازیتوســط بســیج دانشــجویی و کانــون پیشــگیری از آســیب
هــای اجتماعــی( ســه دقیقــه در قیامــت ،بینوایــان،
تــرگل،آزادی معنــوی ،طــرح کلــی اندیشــه اســامی درقرآن
و ...
گفــت و گــو بــا روح اللــه رشــیدی در صفحــه اینســتگرامبســیج دانشــجویی در خصــوص :بررســی تاثیــرات کرونــا
بــر مشــاغل و راهکارهــای جبران(ســاعت  21روز ســه
شــنبه  19فروردیــن )99
گفــت و گــوی زنــده بــا مســئول بســیج دانشــجوییدانشــگاه علــوم پزشــکی در خصــوص وضعیــت کرونــا در
صفحــه اینســتاگرام و کانــال تلگرامــی بســیج دانشــجویی
دیــدار ،تقدیــر و گفــت و گــو بــا برخــی از پزشــکان وپرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز توســط تعــدادی
از اعضــای بســیج دانشــجویی
گفــت و گــوی زنــده بــا ســردار خــرم در رابطــه بــا دفــاعمقــدس و راهیــان نــور در صفحــه اینســتاگرام بســیج
دانشــجویی()live
نقــد و بررســی فیلــم شــیوع در پیج اینســتگرامی بســیجدانشــجویی بــا حضــور داود مرادیــان در  10فروردیــن 99
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توســط بســیج دانشــجویی دانشــگاه
ایجــاد کمپیــن درخانــه میمانیــم و تبلیــغ در خصــوصویــروس کرونــا در فضــای مجــازی توســط کانونهــای
فرهنگــی ،هنــری ،دینــی و اجتماعــی و بســیج دانشــجویی
برگــزاری مســابقه از مناظــره هــای امــام رضــا(ع) بــهصــورت مجــازی توســط کانــون رضــوی دانشــگاه در طــی
 4هفتــه ،کــه هــر هفتــه  2برگزیــده انتخــاب مــی شــد(.
زمــان شــروع ، 98/12/29زمــان آزمــون روزهــای چهاشــنبه
ســاعت  20لغایــت  22شــب)
برگــزاری مســابقه عکاســی در خانــه( بــا موضوعــاتآزاد)  28اســفند لغایــت  8فروردیــن 99
 برگــزاری چلــه شــب نیمــه شــعبان(چهل روز زیــارتعاشــورا) و چلــه قرائــت دعــای فــرج بــه نیــت تعجیــل در
فــرج و رفــع گرفتــاری توســط کانــون رضــوی
درج مطالــب در خصــوص مناســبت هــا در کانالهــایدانشــگاه
برگــزاری کارگاه بازیگــری بــه صــورت مجــازی توســطکانــون تئاتر(مــدرس خانــم سوســن تســلیمی)
برگــزاری تــاوت روزانــه قــرآن بــه صــورت مجــازی (هــرروز یــک صفحــه) توســط کانــون رضــوی دانشــگاه
برگــزاری مســابقه بهتریــن پروفایــل هــای مــاه رمضــانتوســط کانــون عفــاف و حجــاب دانشــگاه( دانشــجویان
عکســهای پیشــنهادی خــود را ارســال و هر عکســی بیشــتر
الیــک بخــورد بــه عنــوان برگزیــده انتخــاب خواهــد شــد)
درج تولیــدات فرهنگــی حــرم مطهــر رضــوی در کانــالکانــون رضــوی توســط کانــون مذکــور
مســابقه مجــازی دو بخــش قــرآن و اذان بــرای کارکنــان،اســاتید و دانشــجویان توســط کانــون قــرآن
بارگــزاری برنامــه تدبــر در قــرآن مربــوط بــه وزارت درســایت معاونــت توســط کانــون قــرآن
ج -برنامــه هــا و فعالیــت هــای اجــرا شــده توســط حــوزه
نشــریات در دوره تعطیلــی دانشــگاه بــه علــت شــیوع
کرونــا
ارتبــاط آنالیــن بــا فعالیــن و عالقمنــدان حــوزه نشــریاتدانشــگاهی(با تمــاس مســتقیم و بــا اســتفاده از پیــام
رســان هــای داخلــی)
ایجــاد اتــاق فکــر وحلقــه هــای مطالعاتــی وپژوهــشحــوزه نشــریات دانشــجویی در فضــای مجــازی بصــورت
شــبکه ســازی
تولیــد محتــوای آموزشــی در خصــوص نشــریاتدانشــگاهی و ( ..تهیــه بســته هــای آموزشــی مجــازی)
تمــاس و پیگیــری در خصــوص انتشــار نشــریات بــهصــورت مجــازی از کارشناســان دانشــگاههای همجــوار
بخــش دوم :برنامــه هــا و فعالیتهــای پیشــنهادی و
پیــش بینــی شــده
الــف -فعالیــت هــا و برنامــه هــای پیشــنهادی انجمــن
هــای علمــی بــرای دوره پیــش رو

 راه انــدازی پویــش کرونــا را شکســت مــی دهیــم(شــورای اجرایــی مجمــع عمومــی انجمــن هــای علمــی)
 آمــاده ســازی بســته هــای مجــازی ســامت روان (انجمنهــای علمــی روانشناســی و علــوم تربیتی)
 آمــاده ســازی و انتشــار بســته هــای علمــی فرهنگــی بــاعنــوان «علــم در خانــه» (مشــارکت همــه انجمــن هــای
علمــی)
 تهیــه و انتشــار مطالــب علمــی تخصصــی مرتبــط بــا حــوزهکاری هــر انجمــن
 تهیــه و انتشــار فایــل هــای صوتــی و تصویــری اســاتیدمشــاور انجمــن در حــوزه هــای علمــی تخصصــی مرتبــط
 تهیــه و انتشــار فایــل هــای صوتــی و تصویــری ازآخریــن فعالیــت هــای علمــی اســاتید (جهــت بــروز بــودن
دانشــجویان)
 تهیــه و انتشــار گــزارش آخریــن وضعیــت فعالیــتمدیریــت هــای مرتبــط بــا حــوزه علــم و فنــاوری دانشــگاه
(کارشــناس انجمــن هــای علمــی)
 بــروز رســانی وبســایت هــا ،صفحــات و کانــال هــایانجمــن هــای علمــی (توســط هریــک از انجمــن هــا)
 برگــزاری سلســله نشســت هــای مجــازی در حــوزههــای مختلــف علمــی بصــورت  liveتوســط دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی و اســاتید
 اجــرای مســابقات مجــازی در حــوزه هــای تخصصــی هــرانجمــن علمــی (مســابقه کتابخوانــی و )....
 تشــکیل جلســات مجــازی در ســطوح مختلــف (شــوراهایمرکــزی ،دبیــران ،دبیــران دانشــکده هــا ،مجمــع عمومــی)
 مســابقه تحلیلــی الگوهــای ازدواج از دوره پدربــزرگ هــاتــا بــه امــروز (انجمــن علمــی مطالعــات خانــواده)
ب -فعالیــت هــا و برنامــه هــای پیشــنهادی کانــون هــا و
تشــکل هــای اســامی بــرای دوره پیــش رو
برگــزاری تــاوت روزانــه قــران در مــاه رمضــان بــهصــورت مجازی(کانــون رضــوی دانشــگاه)
برگزاری مسابقه شعر نویسی با موضوع ماه رمضانمدیریت فرهنگی و فوق برنامهفضــا ســازی و تبلیغــات محیطــی در ســطح دانشــگاه وفضــای مجــازی در خصــوص مناســبتهای پیــش رو
 مدیریت فرهنگی و فوق برنامهبرگــزاری جشــنواره رویــش دانشــگاهی( دریافــت آثــاربــه صــورت مجــازی و برگــزاری بخــش نمایشــگاهی بعــد از
اتمــام کرونــا)
 مدیریت فرهنگی و فوق برنامهبرگــزاری مســابقه مجــازی قــرآن و اذان ویــژه اســاتید ودانشــجویان(امورقرآنی)
مسابقه کتابخوانی از کتاب حکمت های رضوی(امورقرآنی)
تمهیــد بارگــزاری برنامــه تدبــر در قــرآن مربــوط بــهوزارت در اتوماســیون اداری توســط کانــون قــرآن
-مســابقه از ســخنرانی هــای حجــت االســام قرائتــی کــه
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بصــورت ویدیوئــی در مــاه رمضــان ارایــه خواهــد شــد
توســط کانــون قــرآن
مســابقه مقالــه نویســی بــا عنــوان آثــار تربیتــی روزهداری توســط کانــون قــرآن
مســابقه عکاســی بــا عنــوان جلــوه هــای مــاه مبــارکرمضــان توســط کانــون قــرآن
برگــزاری مســابقه مناجــات خوانــی و متــن خوانــی توســطبســیج دانشــجویی دانشــگاه( متــن یــا مناجــات مــورد نظــر
در فضــای مجــازی درج و از دانشــجویان خواســته میشــود
بــا صــدای خــود خوانــده و فایــل ضبــط شــده را ارســال
نماینــد)
برگــزاری مســابقه عکاســی بــا موضــوع زیبایی¬هــایبهــار در شــهر شــما ،ســفره ســحری و افطــار توســط بســیج
دانشــجویی و کانــون فیلــم و عکــس
برگــزاری نمایشــگاه عکــس در صــورت نابــودی کرونــا،درغیــر ایــن صــورت نمایشــگاه بــه صــورت مجــازی برگــزار
مــی گردد(بســیج دانشــجویی)
برگــزاری مســابقه بــا عنــوان  :توصیــه و راهــکاردانشــجویان در زمینــه جهــش تولید(بســیج دانشــجویی)
برگــزاری مســابقه ابتــکارات دانشــجویان در ایــامکرونا(بســیج دانشــجویی)
برگزاری پویش حمایت از دانشجویان بی بضائتبرگــزاری مســابقه دلنوشــته هــر هفتــه در موضوعــاتمختلــف توســط کانــون رضــوی
پخــش کلیــپ و ســخنرانی مجــازی در موضواعــات مختلفتوســط کانــون رضــوی ،عفــاف و حجــاب و کانــون رضــوی
اکــران فیلــم در پیــج اینســتاگرامی کانــون فیلــم وعکــس توســط کانــون فیلــم و عکــس
برگــزاری مراســم زیــارت عاشــورا در مســجد دانشــگاهویــژه کارکنــان در صــورت اتمــام کرونــا
پیگیــری ســی و پنجمیــن دوره جشــنواره مســابقاتقــرآن دانشــجویان(امورقرآنی)
برگــزاری اردوی رضــوی (درصــورت اتمــام ویــروسکرونــا) (امورقرآنــی)
برگــزاری مراســم عــزاداری بــه مناســبت رحلــت امــامخمینــی (ره) ( درصــورت از بیــن رفتــن ویــروس کرونــا)
توســط بســیج دانشــجویی
اجــرای الیــو زنــده در پیج اینســتگرام بســیج دانشــجوییدر خصــوص  3خــرداد و  14خــرداد
برگــزاری مســابقه طراحــی و نقاشــی بــا محوریــت مــاهرمضــان 3 ،و  14خــرداد توســط کانــون هنرهــای تجســمی
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب و محصــوالت فرهنگــی درصــورت نابــودی ویــروس کرونــا
برگــزاری مســابقه کتابخوانــی مجــازی بــا محوریــت 14خــرداد و مــاه رمضــان ویــژه کارکنــان و دانشــجویان( از
کتــاب حکمــت روزه و احــکام آن ،آشــنایی بــا شــخصیت و
ســیره امــام علــی (ع) و امــام خمینــی(ره) و )...توســط

معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و بســیج دانشــجویی
ج -فعالیــت هــا و برنامــه هــای پیشــنهادی حوزه نشــریات
بــرای دوره پیش رو
ادامــه ارتبــاط آنالیــن بــا فعالیــن و عالقمنــدان حــوزهنشــریات دانشــگاهی(با تمــاس مســتقیم و بــا اســتفاده
از پیــام رســان هــای داخلــی)
شــبکه ســازی بصــورت مجــازی حــوزه نشــریاتد ا نشــجو یی
تولیــد محتــوای آموزشــی در خصــوص نشــریاتدانشــگاهی و ( ..تهیــه بســته هــای آموزشــی مجــازی)
ایجــاد کانــال آمــوزش هــای مجازی نشــریات دانشــگاهی(برگــزاری دوره آمــوزش مجازی ســواد رســانه و)...
 برگــزاری دوره آمــوزش نشــریات بصــورتمجازی(اســتفاده ازبرنامــه هــا و محتــوا هــای آموزشــی
آنالیــن چــون نــوار )کتــاب صوتــی( ،طاقچــه )کتــاب
الکترونیــک یــا صوتــی و )...
 انجــام مشــاوره و راهنمایــی عوامــل نشــریات بــااســتفاده از فضــای مجــازی

نشســت مجــازی معــاون اداری و مالی
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اختصــاص هزینــه افطــاری کارکنــان و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه،
بــرای کمــک بــه دانشــجویان نیازمنــد

رئیــس هیــات عامــل دفرت نیکــوکاری دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان مطــرح کرد:

اختصــاص هزینــه افطــاری کارکنــان و
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ،بــرای
کمــک بــه دانشــجویان نیازمنــد

دکــر رقیــه صادقــی نیــری ،عضــو هیــات علمــی
و رئیــس هیــات عامــل دفــر نیکــوکاری دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در گفتگــو بــا روابــط
عمومــی دانشــگاه  ،بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت:
مقــام معظــم رهــری اخیـرا در بیاناتشــان فرمودند
در مــاه مبــارک رمضــان کــه مــاه انفــاق و ایثــار
اســت اف ـرادی کــه توانایــی و متکــن مالــی دارنــد،
فعالیتهــای وســیعی را بهمنظــور کمــک بــه
نیازمنــدان آغــاز کننــد ،اعضــای محــرم هیــات
علمــی و کارمنــدان عزیــز دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در جهــت لبیــک بــه فرمــان رهــری
مبنــی بــر انجــام رزمایــش همدلــی و کمــک
مومنانــه عمــوم جامعــه ،بــا واریــز هزینــه افطــاری
خــود بــه حســاب مرکــز نیکــوکاری دانشــگاه کمــک
شــایانی درمســاعدت بــه دانشــجویان نیازمنــد
دانشــگاه انجــام دادنــد.
دکرتصادقــی افــزود :دانشــگاه شــهید مدنــی

آذربایجــان بــه عنــوان یکــی از دانشــگاههای
پیشــگام در کمــک رســانی بــه دانشــجویان
نیارمنــد بــا تاســیس مرکــز نیکــوکاری در ســال
 ۱۳۹۱گامهــای موثــری درایــن خصــوص برداشــته
اســت .در ایــن ایــام کرونــا نیــز بــا جلب مشــارکت
دانشــگاهیان محــرم مبلــغ پانــزده میلیــون تومــان
کمــک درســه مرحلــه بــه حســاب دانشــجویان
نیارمنــد واریــز شــده اســت.
رئیــس هیــات عامــل دفــر نیکــوکاری دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در پایــان ،ضمــن
تقدیــر و تشــکر از اقدامــات خداپســندانه عمــوم
دانشــگاهیان خیرونیــک اندیش ،و تــاش بی وقفه
شــورای صنفــی دانشــجویان در اداره بهینــه دفــر
نیکــوکاری دانشــگاه گفــت :ازهمــه دانشــگاهیان
عزیــز و خانــواده ارجمنــد آنهــا و عمــوم مــردم و
هموطنــان خیرمــان دعــوت میکنیــم در ایــن ایــام
ســخت هجــوم ایــن ویــروس منحــوس ،و بــا توجــه
بــه نزدیکــی عیــد ســعید فطــر ،ایــن رســم و ســنت
الهــی کمــک بــه مســتمندان را بــا واریــز وجــوه
نقــدی خــود بحســاب شــاره 0011 8370 5859
 1357دفرتنیکــوکاری دانشــگاه پــاس بداریــم،
امیــد کــه گامــی باشــد در جهــت کمــک مومنانــه
بــه اقشــار نیازمنــد
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نشست مجازی معاون اداری و مالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با
معاونان اداری مالی دانشگاههای سراسر کشور
بررســی قــرار گرفــت.
دکتــر فــاح افــزود :بررســی راهکارهــای تنــوع
بخشــی بــرای تامیــن منابــع آمــوزش عالــی،
اســتفاده از ظرفیتهــای قانونــی تبصــره هــای
بودجــه  ،99اســتفاده از زیرســاخت هــای فنــاوری
اطالعــات بــرای بهــره بــرداری از آمــوزش در فضــای
مجــازی از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث در ایــن
نشســت بــود.

وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا
معاونــان اداری مالــی دانشــگاههای
سراســر کشــور
ایــن نشســت مجــازی صبــح روز دوشــنبه ۲۲
اردیبهشـتماه  ۱۳۹۹بــا حضــور دکتــر محمــد تقــی
نظرپــور معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع
وزارت عتــف ،مدیــران وزارت عتــف ،ســازمان
برنامــه و بودجــه ،معــاون ســازمان امــور اداری
و اســتخدامی کشــور و معاونیــن اداری و مالــی
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و پــارک هــای علــم و
فنــاوری سراســر کشــور برگــزار شــد.
دکتــر محســن فــاح معــاون اداری و مالی دانشــگاه
در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص اهــداف و موضو
عــات مطــرح شــده در ایــن وبینــار بــه روابــط
عمومــی دانشــگاه گفــت :در ایــن نشســت برخــی
چالشهــای مهــم مالــی در حــوزه آمــوزش عالــی
از قبیــل شــرایط تحریــم و مشــکالت اقتصــادی
ناشــی از آن ،تعــارض قوانیــن و بخشــنامههای
جدیــد دولتــی بــا بخشــی از مفــاد آییننامــه مالــی
و معامالتــی دانشــگاهها ،عــدم تخصیــص بــه
موقــع اعتبــارات مالــی مصــوب بخــش عمومــی،
عــدم جــذب اعتبــارات تخصیصــی بــه صــورت
اوراق بهــادار یــا اوراق خزانــه اســامی ،مشــکالت
موجــود در تامیــن نیــروی انســانی متخصــص در
دانشــگاهها و عــدم بازنگــری در برنامههــای
توســعه بلنــد مــدت آمــوزش عالــی و عــدم تحقــق
کامــل بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد مــورد

وی در پایــان نــکات مــورد اشــاره توســط
معاونیــن دانشــگاهها را نیــز بشــرح زیــر
برشــمرد :تخصیــص مانــده اعتبــارات ســال
 98دانشــگاهها بــه صــورت تنخــواه ،تخصیــص
بــه موقــع منابــع مالــی مصــوب ســالیانه بخــش
عمومــی دولــت ،تســهیل در تخصیــص شناســه
اســتخدامی نیــروی انســانی بــه کارگرفته شــده
در دانشــگاهها و ارتقــای تســهیالت رفاهــی بــه
اعضــای هیــات علمــی و همــکاران غیــر هیــات
علمــی.
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نشست مجازی مدیران روابط عمومی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور با
حضور وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری
دهنــد.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه مــردم از دانشــگاهها و
مراکزآمــوزش عالــی انتظــار خدمــات و فعالیــت

نشســت مجــازی مدیــران روابــط عمومــی دانشــگاهها،
پژوهشــگاهها ،پارکهــای علــم و فنــاوری و مراکــز
آمــوزش عالــی کشــور ،شــنبه  ۲۷اردیبهشــتماه
 ،۱۳۹۹همزمــان بــا روز ارتباطــات و روابــط عمومــی ،بــا
حضــور دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم تحقیقــات و
فنــاوری برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،بــه نقــل
از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،در ایــن
نشســت مجــازی کــه صبــح روز شــنبه  27اردیبهشــت
بــه مناســبت روز ارتباطــات و روابــط عمومــی در ســالن
شــهدای جهــاد علمــی ایــن وزارت برگــزار شــد ،دکتــر
غالمــی بــا بیــان اینکــه امــروز ،بــا توجــه بــه توســعه
فناوریهــای اطالعرســانی در اشــکال مختلــف ،همگان
در معــرض اطالعــات گوناگــون قــرار میگیرنــد ،اظهــار
داشــت :در ایــن راســتا ،وظیفــه روابــط عمومیهــا
بــه خصــوص در ایــن روزهــای حســاس شــیوع کرونــا،
شفافســازی و اطالعرســانی صحیــح و بــه موقــع
اســت تــا از انتشــار اخبــار نادرســت ،شــایعات و اخبــار
برنامهریــزی شــده جلوگیــری شــود.

وزیــر علــوم افــزود :بــا توجــه بــه ســرعت انتشــار
اخبــار ،معمــوالً مخاطبــان فرصــت قضــاوت ندارنــد و
روابــط عمومیهــا بهویــژه درخصــوص مســائل ملــی
کشــور ،بایــد حساســیت بیشــتری بــه خــرج داده و بــا
انتشــار اخبــار صحیــح ،شفافســازی الزم را انجــام

بیشــتری دارنــد ،گفــت :در ایــن راســتا روابــط
عمومیهــای ایــن مراکــز علمــی بایــد بســیار ظریــف و
دقیــق عمــل کننــد .شــما بایــد دســتاوردهای گســترده
علمــی و فنــاوری دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی کشــور
را بــه موقــع و بــه درســتی انتشــار دهیــد تــا اعتمــاد
و توجــه افــکار عمومــی بــه دانشــگاهها بــه ویــژه در
ایــن دوران حســاس شــیوع ویــروس کرونــا کمرنــگ
نشــود.
وی افــزود :وظیفــه اصلــی روابــط عمومــی دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی ،عــاوه بــر انتشــار اخبــار عمومــی
دانشــگاهی ،رصــد و جمــعآوری دســتاوردهای علمــی
و پژوهشــی و فعالیتهــای بــی شــمار اســاتید و
دانشــمندان در دانشــگاهها و انتشــار مناســب ایــن
اخبــار بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف اطالعرســانی
اســت.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه دانشــگاهها در ســالهای
اخیــر فعالیتهــای بســیار خوبــی در زمینــه رشــد و
توســعه کشــور انجــام دادهانــد ،اظهــار داشــت :در چنــد
مــاه اخیــر هــم در بحــث بیمــاری کرونــا ،اخبــار مناســبی
از حضــور و ورود مراکــز آمــوزش عالــی و پژوهشــی و
شــرکتهای دانــش بنیــان در ایــن حــوزه در رســانهها
و صدا و ســیما منتشــر شــده اســت .البته دانشــگاهها
نبایــد فقــط بــه اخبــار رســانهها اکتفــا کننــد ،بلکــه
بایــد حتمــ ًا دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی خــود را
ثبــت و ضبــط و منتشــر کننــد تــا بــه صــورت ســابقه در
فایلهــا محفــوظ بمانــد تــا در اختیــار نسـلهای بعــدی
خانــواده دانشــگاهی قــرار گیــرد.
دکتــر غالمــی با تشــکر از برگــزاری کارگاههای آموزشــی
روابــط عمومــی در دانشــگاههای کشــور گفــت :ایــن
کارگاههــا بــرای مدیــران و کارکنــان روابــط عمومــی
دانشــگاههای کشــور و در مناطــق دهگانــه بایــد بــه
صــورت مســتمر برگــزار شــود ،هــر نیرویــی کــه وارد
روابــط عمومــی میشــود ،در کنــار اشــتیاق و عالقــه
بــرای فعالیــت در ایــن اداره ،حتمــ ًا بایــد آمــوزش
ببینــد.
وی بــا اشــاره بــه گســترش ظرفیتهــای فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات در دانشــگاههای کشــور گفــت:
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دانشــگاهها بایــد بــه روابــط عمومیهایشــان توجــه
خــاص داشــته باشــند و از ظرفیتهــای مختلــف آن که
موجــود هســتند و یــا میتــوان ایجــاد کــرد ،اســتفاده
بهینــه کننــد .بــه عنــوان مثــال اگــر زمانــی الزم
باشــد کــه بــرای جلــب داوطلــب بیشــتر بــرای ورود بــه
دانشــگاه اقدامــی صــورت گیــرد ،روابــط عمومیهــا
هســتند کــه میتواننــد در ســایت دانشــگاه و انتشــار
گزارشهــای اطالعرســانی در ســایر منابــع خبــری
بــه صــورت هدفمنــد در جلــب دانشــجویان فعالیــت
کننــد.

وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال تحــت عنــوان
ســال «جهــش تولیــد» از ســوی مقــام معظــم رهبــری
گفــت :دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی دســتاوردهای
خــوب و مناســبی در زمینــه پیشــرفت و شــکوفایی علمــی
کشــور داشــتهاند کــه حتمــ ًا بایــد بــه بهتریــن نحــو
اطالعرســانی شــود و اســاس جهــش تولیــد از مدیریــت
جهــادی ،عملکــرد مبتنــی بــر یافتههــای علمــی و اســتفاده
از فناوریهــای جدیــد حاصــل میشــود و ایــن همــه از
عهــده دانشــگاهها برمیآیــد.
دکتــر غالمــی بــر هماهنگــی و اســتفاده روابــط عمومــی
دانشــگاهها از تجربیــات یکدیگــر تاکیــد کــرد و گفــت:
روابــط عمومیهــا بــه صــورت جزیــرهای عمــل نکننــد و
بهتــر اســت روابــط عمومیهــای دانشــگاههای هــر منطقــه
و هــر اســتان عملکــردی هماهنــگ و همافــزا داشــته
باشــند .همچنیــن بهتــر اســت گزارشهــای دســتاوردهای
علمــی دانشــگاهها بــه فواصــل زمانــی معیــن بــه
مســئوالن اســتانی ارســال شــود تــا آنهــا هــم در جریــان
پیشــرفتهای علمــی دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی
و پژوهشــی منطقــه خــود قــرار گیرنــد.
دکتــر نظرپــور ،معــاون اداری و مالــی وزارت علــوم نیــز در
ایــن نشســت طــی ســخنانی بــا تبریــک روز روابــط عمومــی
و ارتباطــات بــه کلیــه مدیــران و همــکاران روابــط عمومــی
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و وزارت عتــف
گفــت :نــگاه مــا بــه حــوزه روابــط عمومــی بایــد متفــاوت
از ســایر حوزههــا باشــد و دقــت و حساســیت زیــادی را
درایــن حــوزه ب ـهکار ببندیــم.

وی روابــط عمومــی را ویتریــن تمــام عیــاری از جایــگاه و
نحــوه عملکــرد یــک دســتگاه برشــمرد و افــزود :هــر چــه
بیشــتر در حــوزه روابــط عمومــی هزینــه کنیــم بــه مثابــه
آن اســت کــه بــرای آن ســازمان یــا دســتگاه بیشــتر
ســرمایهگذاری کردهایــم و مهــم آن اســت کــه همــه
اتفاقــات و رویدادهــای یــک دســتگاه در دســتور کار
مدیــران روابــط عمومــی قــرار گیــرد و توجهــات تنهــا بــه
بخشهــای مدیریتــی یــک دســتگاه معطــوف نشــود زیــرا
بســیاری از خبرهــا از دل فعالیتهــای حوزههــای مختلــف
آموزشــی ،پژوهشــی ،دانشــجویی و نیــروی انســانی بــر
میآیــد.

معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت
علــوم در ادامــه گفــت :خبــر در لحظــه ارزشــمند
اســت و اگــر زمــان آن از دســت بــرود شــاید ارزش
خبــری آن کاســته شــود لــذا دقــت کنیــم خبرهــا را
بــه روز ارائــه کنیــم و در روابــط عمومیهــا بایــد
بــه گســترش دولــت الکترونیــک در دانشــگاهها
و مراکــز امــوزش عالــی توجــه خــاص شــود و
مصونیــت اجتماعــی جایــگاه روابــط عمومــی مــورد
توجــه قــرار گیــرد.

دکتــر نظرپــور افــزود :تعریــف جایــگاه روابــط
عمومــی در یــک مجموعــه تنهــا بــا توجــه بــه چــارت
ســازمانی تکمیــل نمیشــود بلکــه بایــد نقــش
و جایــگاه روابــط عمومیهــا در هــر دســتگاهی
کامــاً تعریــف و مــورد عنایــت قــرار گیــرد.
وی درخصــوص بحــث بودجــه روابــط عمومیهــا
نیــز گفــت :امیدواریــم بــا گزارشــی کــه روابــط
عمومــی ســتاد درخصــوص میــزان بودجــه مــورد
نظــر مراکــز آمــوزش عالــی بــه حــوزه اداری و
مالــی ارائــه میکنــد بتوانیــم درخصــوص بحــث
تخصیــص بودجــه و اعتبــار ،کمکــی هــر چنــد
کوچــک داشــته باشــیم.
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فاصله گذاری اجتماعی
دکتر بهلول قربانیان؛

فاصله گذاری اجتماعی

فاصلــه گــذاری اجتماعــی یــا فاصلــه گیــری اجتماعــی
اصطالحــی اســت کــه بــرای برخــی از اقدامــات غیــر
دارویــی کنتــرل عفونــت اســتفاده می شــود که توســط
مقامــات بهداشــت عمومــی بــرای متوقــف کــردن یــا
کاهــش ســرعت شــیوع بیمــاری هــای بســیار مســری
انجــام مــی شــود .هــدف از فاصلــه گیــری اجتماعــی
کاهــش احتمــال تمــاس بیــن افــراد دارای عفونــت و
افــراد ســالم اســت تــا انتقــال بیمــاری ،عــوارض و در
نهایــت مــرگ و میــر بــه حداقــل برســد.
ایــن طــرح زمانــی موثــر اســت کــه عفونــت از طریــق
تمــاس قطــره ای (ســرفه یــا عطســه) ،تمــاس
مســتقیم (رابطــه جنســی و  ،)...تمــاس فیزیکــی
غیرمســتقیم (لمــس ســطوح آلــوده) یــا هــوا (اگــر
میکروارگانیســم بتوانــد بــرای مــدت طوالنــی در هــوا
زنــده بمانــد) منتقــل شــود.
فاصلــه گیــری اجتماعــی ممکــن اســت در مــواردی کــه
عفونــت از طریــق آب یــا مــواد غذایــی آلــوده یــا توســط
ناقــل هایــی ماننــد پشــه یــا حشــرات دیگــر منتقــل
شــود ،مؤثــر نباشــد.
اشــکاالت فاصلــه گــذاری اجتماعــی مــی توانــد شــامل
تنهایــی ،کاهــش بهــره وری و از بیــن رفتــن ســایر
مزایــای مرتبــط بــا تعامــل انســانی باشــد .همچنیــن
مــی توانــد نظــارت بــر ســامت اعضــای یــک جامعــه را
دشــوارتر کنــد.
از نظــر تاریخــی ،آسایشــگاههای ویــژه بــرای جذامــی
هــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای جلوگیــری از شــیوع جــذام
و ســایر بیمــاری هــای مســری از طریــق فاصلــه گــذاری
اجتماعــی تاســیس شــده بودنــد .تــا زمانــی کــه روش
هــای انتقــال ایــن بیمــاری هــا کشــف و درمــان هــای
مؤثــر بــر آنهــا کشــف شــد.

شــیوه هــای مختلــف و متعــددی بــرای پیشــگیری و
کنتــرل بیمــاری هــای بــه شــدت مســری وجــود دارد
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره
کــرد:
 تعطیلی مدارس (فعال یا واکنشی) تعطیلــی محــل کار؛ از جملــه تعطیلــی مشــاغل«غیــر ضــروری» و خدمــات اجتماعــی «غیــر ضــروری»
کــه عملکردهــای اصلــی جامعــه را دچــار اختــال
نکــرده باشــند.
 قرنطینه کمربند بهداشتی جداسازی حفاظتی لغــو اجتماعــات گســترده ماننــد رویدادهــایورزشــی ،ســینماها ،کنســرت هــای موســیقی
 لغو یا محدودسازی حمل و نقل عمومی تعطیلــی امکانــات تفریحــی (اســتخرهای شــنا،ســالن هــای ورزشــی)
 اقدامــات «محافظتــی» بــرای افــراد شــاملمحــدود کــردن تمــاس هــای چهــره بــه چهــره ،انجــام
امــور از طریــق تلفــن یــا فضــای مجــازی ،اجتنــاب
از اماکــن عمومــی و کاهــش مســافرت هــای غیــر
ضــروری.

اقدامــات فاصلــه گــذاری اجتماعــی زمانــی مؤثــر
اســت کــه فــوری و ســختگیرانه اجــرا شــوند .در طــی
اپیدمــی جهانــی  ۱۹۱۸آنفوالنــزا ،مقامــات برخــی
کشــورها اقــدام بــه تعطیلــی مــدارس و گردهمایــی
هــای عمومــی کردنــد .امــا تاخیــر  ۵روزه در اجــرای
ایــن اقدامــات در برخــی شــهرها ،باعــث افزایــش
نــرخ  ۵برابــری انتقــال ویــروس شــد .تجربــه تاریخــی
اثبــات کــرده اســت کــه زمانــی کــه ایــن اقدامــات در
مــدت محــدود ،باعــث کاهــش  ۱۰الــی  ۳۰درصــدی
آمــار مــرگ و میرهــا شــده اســت .امــا بکارگیــری دیــر
و اتمــام زود هنــگام محدودیــت هــا ،همیــن تاثیــر ۱۰
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الــی  ۳۰درصــدی را هــم نداشــته اســت.
در مــورد دیگــر تاریخــی ،تعطیلــی مــدارس باعــث
کاهــش  ۹۰درصــدی عــوارض آنفوالنــزای آســیایی
در زمــان شــیوع در ســال هــای  ۱۹۵۷و  ۱۹۵۸شــد.
تعطیلــی اجبــاری مــدارس و دیگــر اقدامــات فاصلــه
گــذاری اجتماعــی باعــث کاهــش  ۲۹تــا  ۳۰درصــدی
نــرخ انتقــال در اپیدمــی  ۲۰۰۹آنفوالنــزا در مکزیــک
شــده اســت.
در شــرایط کنونــی و همــه گیــری ویروس کوئیــد  ۱۹که
تقریبــا تمامــی کشــورهای دنیــا را فــرا گرفتــه اســت،
و در موقعیتــی کــه هیــچ داروی مؤثــر و قابــل اتکایــی
بــرای پیشــگیری و حتــی درمــان ایــن بیمــاری (کرونــا)
در ســطح جهــان کشــف نشــده اســت ،پنــاه بــردن
بــه اقدامــات پیشــگیرانه و اعمــال محدودیــت هــای
عمومــی ماننــد فاصلــه گیــری اجتماعــی مــی توانــد تــا
حــد زیــادی از عــوارض و خســارات مالــی و جانــی ایــن
بیمــاری ناشــناخته بکاهــد.

اجتماعــی بــا بیمــار خــود نداشــته باشــد ،مــدت زمــان
غلبــه بــر بیمــاری و افزایــش بیمــاران بهبــود یافتــه
نیــز ،کــم رنــگ خواهــد بــود .امــا وجــود و غلیــان حس
انســان دوســتی و همبســتگی اجتماعــی کادر درمــان
بــا بیمــاران ،عــاوه بــر افزایــش بهبــود یافتــگان ،این
امیــد در جامعــه را ایجــاد مــی کنــد کــه نگرانــی بابــت
نظــام ســامت مرتفــع شــده و مــردم بــه ایــن نتیجــه
خواهنــد رســید کــه بــرای کمــک بــه کادر درمــان و
نجــات جامعــه از عــوارض بیمــاری ،ملــزم بــه رعایــت
سیاســت هــای فاصلــه گــذاری اجتماعــی هســتند.

در جامعــه ای ماننــد ایــران کــه ارتباطــات اجتماعــی
بــه دالیــل تاریخــی ،فرهنگــی و مذهبــی در باالتریــن
ســطح خــود قــرار دارد ،اعمــال سیاســت هایــی ماننــد
فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــه جــز بــا همیــاری مردمــی
بــه نتیجــه مطلــوب نمــی رســد .در طــول تاریــخ،
اعمــال محدودیــت بــا اجبــار قــوای قهریــه و نظامــی
همــراه بــوده اســت امــا توســل بــه داشــته هــای
فرهنگــی و تاریخــی و بخصــوص مذهبــی در ایــران
کــه بتوانــد مــردم را متقاعــد بــه رعایــت و پذیــرش
برخــی محدودیــت هــای موقتــی و یــا حتــی میــان
مــدت نمایــد ،بهتریــن و کارآتریــن ابــزار خواهــد بــود.
در کنــار همــه ایــن بحــث هــا ،همراهــی عاطفــی
و اجتماعــی نظــام ســامت نیــز از ارکان مقابلــه بــا
بیمــاری هــای مســری و از اصــول قــوام بخــش نظــام
فاصلــه گــذاری اجتماعــی اســت .اگــر کادر درمــان
عــاوه بــر وجــدان کاری ،احســاس همــدردی عاطفی و
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سواد رسانه ای ،فقر زبانی و فرهنگ
قادر رزمجو عضو هیات علمی دانشگاه

سواد رسانه ای؛ فقر
زبانی و فرهنگ

سرزمین مادری؛ رویای اجدادی کجاست
مردم این شهر می پرسند آبادی کجاست؟!

تعریــف ســواد در قــرن  ۲۱بســیار
متفــاوت از تعریــف آن در گذشــته اســت .یونســکو بــرای
قــرن  ۲۱انــواع ســواد را در شــش دســته ســواد عاطفــی،
ســواد ارتباطــی ،ســواد مالــی ،ســواد رســانه ای ،ســواد
تربیتــی و ســواد رایانــه ای تقســیم بنــدی کــرده اســت
ســواد رســانهای و اطالعاتــی نوعــی از آمــوزش اســت کــه
نهتنهــا در انتخــاب نــوع رســانه و ابزارهــای اطالعاتــی ،
بلکــه آگاهــی از محتــوای رســانهای را بــا دیــدگاه انتقــادی،
تربیتــی ،فرهنگــی در جهــت ایجــاد بینــش و فهــم در
گزینــش گــری رســانهای توســط مخاطبــان مختلــف بــرای
تحقــق جامعــه مطلــوب ایجــاد و مــورد ارزیابــی قــرار
میدهــد و انتخــاب مناســب را بــه مصرفکننــدگان
رســانهای ارائــه میدهــد .بــه عبــارت بهتــر ســواد رســانه
ای نوعــی درک مبتنــی بــر مهــارت اســت کــه بر اســاس آن
مــی تــوان انــواع رســانه را شــناخت و تولیــدات مبتنــی بــر
واقعیــت و یــا کاذب آنهــا را تفکیــک و شناســایی کــرد..
از مهمتریــن مفاهیــم مربــوط بــه مبحــث ســواد رســانهای
محتــوای رســانه ای اســت.این محنــوی از کــدام منبــع ،بــا
چــه رویکــرد ،بــا چــه جهتگیــری ایدئولوژیکــی ،بــا چــه
هدفــی و بــرای کــدام مخاطبانــی تهیــه میشــود؟ چــه
ضرورتهایــی وجــود دارد کــه ایــن محتــوا یــا آن محتــوا
را گزینــش کــرد؟ ایــن محتــوا بــرای چــه ردههــای ســنی
مناســب اســت؟ ایــن محتــوا چــه تغییــر و تحولــی در اخالق،
رفتــار و هنجــار افــراد و در نهایــت فرهنــگ جامعــه بــه
وجــود م ـیآورد؟ آیــا میتــوان هــر محتوایــی را پذیرفــت
و یــا بــرای جامعــه تجویــز کــرد؟ از ســؤالهای مهــم در
ایــن زمینــه اســت.از طرفــی مخاطبانــی کــه در معــرض
ایــن محتــوا قــرار مــی گیرنــد چگونــه مــی تواننــد اخبــار
و اطالعــات کاذب را از واقعــی تشــحیص دهــد .شــاخص
هــای اعتیــاد رســانه ای چیســت؟ و چگونــه مــی تــوان از
اعتیــاد رســانه ای دور شــد.
گر در طلب لقمه نانی؛نانی
گر در طلب منزل جانی ؛جانی

تمایــز معانــی واژهــا ســت .حتــی مدیــر تحصیــل کــرده
کــه تفــاوت «توســعه » و «پیشــرفت» را نمــی دانــد.
بــا تــاش و ایثــار زیــاد ممکــن اســت در ســمت پیشــرفت
اقدامــات خوبــی انجــام دهــد ولــی در نهایــت نــه تنهــا بــه
توســعه کمکــی نکــرده باشــد بلکــه در کنــد شــدن و یــا
تخریــب آن گام بــردارد .والدینــی کــه تفــاوت زمــان و
زمانــه را نداننــد ؛ بســیار ســریع در دام ایــن جملــه مــی
افتنــد کــه «بایــد بــا بجــه هــا بســازیم؛ زمانــه عــوش
شــده اســت» .فــردی کــه تفــاوت « امانــت » و «عاریــه»
را ندانــد دچــار مشــکالت زیــادی در مراجــع قضایــی مــی
شــود .جوانــی کــه تفــاوت« غــذا» و تغذیــه» را ندانــد
در دام تبلیغــات تولیــد کننــدگان مــی افتــد و مشــکالت
جســمی زیــادی پیــدا مــی کنــد .اســتادی کــه معنــی
گفتمــان را ندانــد بیشــتر بــه گفتگــو مــی پــردازد تــا بحــث
علمــی .اینهــا مثالهایــی از هــزاران مفهــوم هســت کــه
در صــورت فقــر زبانــی خســارت هــای کالنــی بــه جامعــه
میزنــد .حــال اگــر همیــن مفاهیــم وارد رســانه هــا شــود
و مــا ســواد رســانه ای هــم نداشــته باشــیم نگرشــمان
نســبت بــه رســانه؛ فرهنــگ و زندگــی در چــه مســیر
هولناکــی قــرار مــی گیــرد .چنــان کــه بــی ســواد رســانه
ای باشــیم حتــی بــا داشــتن مــدارک بــاالی دانشــگاهی
ممکــن اســت دچــار کــج فهمــی؛ تحلیــل هــای بــی ثمــر و
در نهایــت بــی هویتــی بشــویم .حتــی اصحــاب رســانه
هــم ممکــن اســت از ســواد رســانه ای کافــی برخــوردار
نباشــند و ناخواســته بــه تخریــب فرهنگــی دســت بزننــد.
چــرا مــا در کشــورمان روزنامــه نــگار و خبرنــگار حرفــه ای
تربیــت نمــی کنیــم؟ روزنامــه نــگاری کــه در پزشــکی؛

اقتصــاد؛ تجــارت؛ توریســم و ...تخصــص رســانه ای
بگیــرد  .چــرا بــاالی هشــتاد درصــد دانشــجویان مــا
در تلگــرام و واتســاپ و اینســتاگرام هســتند ولــی
تنهــا یــازده درصــد در لینکدیــن عضویــت دارنــد.
در صورتــی کــه لینکدیــن رویکــرد علمــی و اشــتغالی
دارد ؟ اینهــا نتیجــه بیســوادی رســانه ای اســت .کــه
در نهایــت بــا فرهنــگ عمومــی جامعــه هــم ارتبــاط
مســتقیم دارد.

گر در طلب گوهر کانی؛ کانی
هر چیز که در جستن آنی؛ آنی

اصلــی تریــن ابــزار رســانه هــا زبــان اســت .و اگــر فــردی
فقــر زبانــی داشــته باشــد و از همــه مهمتــر فقــر و ٰاژگانــی
داشــته باشــد در دام رســانه هــا مــی افتــد و پیــرو
کورکورانــه آنهــا مــی شــود .و ذهــن او را هــر جــا کــه
بخواهنــد مــی کشــند.از شــاخص هــای فقــر زبانــی عــدم
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ـگاه
ـجویی دانشـ
ـاوره دانشـ
ـر مشـ
ـط دفتـ
ـده توسـ
ـام شـ
ـی انجـ
ـات تخصصـ
اقدامـ
ـا
ـروس کرونـ
ـا ویـ
ـه بـ
در مقابلـ

اقدامــات تخصصــی انجــام شــده توســط دفتــر
مشــاوره دانشــجویی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در ارتبــاط مقابلــه بــا ویــروس کرونــا
تشکیل هسته مشاوره با حضور  10نفر از
همکاران روانشناس و مشاور برای ارائه خدمات
مشاوره به دانشجویان و دانشگاهیان

حمایت و مدیریت فعالیت های کانون
دانشجویی همیاران سالمت روان در راستای
اشائه خدمات پیشگیری از طریق راه اندازی
شبکه اجتماعی و تهیه و انتشار مطالب آموزشی
مرتبط با بیماری ویروس کرونا برای دانشجویان.

تهیه و انتشار کلیپ های آموزشی توسط
مرکز مشاوره دانشگاه در خصوص پیشگیری و
راهکارهای کنارآمدن با بحران ویروس کرونا با
همکاری روابط عمومی دانشگاه.
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انتصابات اخیر دانشگاه

مهندس محمد خودی زاده

دکتر حمید محمدی

دکتر محمد احمد آبادی

دکتر ناصر آقازاده

دکتر علی مهرور

ـرور بعنوان
ـی مهـ
ـر علـ
ـان دکتـ
ـی آقایـ
ـی احکامـ
ـی زاده طـ
ـن ولـ
ـر حسـ
دکتـ
ـازاده بعنوان
ـر ناصرآقـ
ـگاه /دکتـ
ـکیالت دانشـ
ـه و تشـ
ـه بودجـ
ـت برنامـ
سرپرسـ
ـوان رئیس
ـادی بعنـ
ـد آبـ
ـد احمـ
ـر محمـ
ـگاه /دکتـ
ـی دانشـ
ـور آموزشـ
مدیرامـ
ـی
ـر امورپژوهشـ
ـوان مدیـ
ـدی بعنـ
ـد محمـ
ـر حمیـ
ـاورزی /دکتـ
ـکده کشـ
دانشـ
و مهنــدس محمــد خــودی زاده بعنــوان سرپرســت گــروه آمــوزش هــای
ـرد.
ـوب کـ
ـازی و آزاد منصـ
مجـ
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راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه
راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه

دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان بر اســاس
تاکیــدات وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
در خصــوص تــداوم فعالیــت هــای آموزشــی
در شــرایط کنونــی ،بــا تجمیــع امکانــات فنــی
و پرســنلی و تکیــه بــر تــوان فنــی و تخصــص
کارشناســان مرکــز فنــاوری اطالعــات و
بــا همــکاری معاونــت آموزشــی دانشــگاه،
ســامانه آمــوزش مجــازی دانشــگاه (ســام)
را جهــت بهــره بــرداری توســط دانشــجویان و
اســاتید دانشــگاه راه انــدازی نمــوده اســت.
در ایــن ســامانه تاکنــون بالغ بــر  800عنوان
درس تعریــف گردیــده و صدهــا ســاعت
تدریــس شــفاهی و مســتندات مربوطــه،
بــا تــاش مــداوم اســاتید دانشــگاه جهــت
اســتفاده دانشــجویان در آن بارگذاری شــده
اســت .عــاوه بــر آن امــکان مطــرح نمــودن
ســئواالت و اشــکاالت درســی و دریافــت
راهنمایــی از اســاتید در قالــب تاالرهــای
گفتگــو بــرای تمــام دروس پیــش بینــی و
فعــال شــده اســت .دانشــجویان عزیــز طبــق
جــدول زمانبنــدی زیــر مــی تواننــد بــه ایــن
ســامانه مراجعــه نمــوده و از خدمــات آن
اســتفاده نماینــد.

فعالیــت آزمایشــی بــرای مشــاهده دروس و گــزارش
اشــکاالت احتمالــی :از  6فروردیــن  99تــا  12فروردیــن 99
فعالیــت رســمی 16 :فروردیــن  ،99طبــق تقویــم آموزشــی و
برنامــه کالســی.

شماره های پشتیبانی به تفکیک دانشکده ها
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نشست مجازی معاونان و مدیران امور بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

دهمیــن نشســت معاونــان و مدیــران بینالملــل
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور ،بــا هــدف
توســعه همــکاری هــای بیــن المللــی در پســاکرونا ،بــا
حضــور دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،روســای برخــی دانشــگاهها ،ســفرای تعــدادی
از کشــورهای خارجــی ،مســئوالن وزارت علــوم و معاونــان
بینالملــل مراکــز آمــوزش عالــی ،در روز دوشــنبه 29
اردیبهشــت ،بــه صــورت ویدئو-کنفرانــس برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،بــه نقــل از اداره کل
روابــط عمومــی وزارت علــوم ،دکتــر حســین ســاالر آملــی،
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بینالملــل و رییــس
مرکــز همکاریهــای علمــی بینالمللــی در خصــوص ایــن
نشســت اظهــار داشــت :اگرچــه حــوزه علــم و فنــاوری نیــز
بــه ماننــد دیگــر حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و … از
شــیوع ویــروس کرونــا متاثــر شــده اســت و مــا شــاهد
کاهــش ســطح تعامــات در ســایه ایــن پدیــده هســتیم،
امــا جامعــه علمــی از همــان ابتــدا تالش کــرد بــا بهرهمندی
از ظرفیــت و تواناییهــای خــود در جهــت مقابلــه و کنتــرل
ایــن بیمــاری گام بــردارد کــه وجــوه مختلــف ایــن اقدامــات
در بخشهــای مختلــف خبــری منعکــس شــده اســت.

وی افــزود :هرســاله در دو مــاه انتهایــی ســال ،نشســت
سراســری معاونــان بینالملــل را بــا هــدف رایزنــی بــا
مدیــران و تدویــن برنامههــای همــکاری آتــی برگــزار
میگردیــد امــا ســال گذشــته بــه منظــور رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی نتوانســتیم ایــن نشســت را
برگــزار کنیــم .از ســوی دیگــر ،ضــرورت بهرهمنــدی از
نظــرات مدیــران بینالملــل در جهــت توســعه و تحکیــم

همکاریهــا و یافتــن راههــای جدیــد همــکاری در ســایه
تحــوالت پدیــد آمــده از شــیوع کوویــد  ۱۹نیــز بــه شــدت
احســاس میشــد و ایــن احســاس از جانــب دانشــگاهها
بــه مــا نیــز منعکــس میگردیــد؛ از ایــن رو مقــرر شــد تــا
نشســت بــه صــورت مجــازی برگــزار شــود.
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بینالملــل بیــان کــرد:
بــا عنایــت بــه اینکــه نشســت بــه صــورت مجــازی برگــزار
میشــود و همیــن امــر محدودیتهایــی را بــه لحــاظ کیفــی
و کمــی برگــزاری نشســت بــه دنبــال دارد ،دو موضــوع
اصلــی بــرای ایــن نشســت در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت.

وی خاطرنشــان کــرد :در یکــی از پنلهــای نشســت و
بــا ســخنرانی وزیــر محتــرم علــوم ،روســای تعــدادی از
دانشــگاهها و برخــی از ســفرای کشــورهای خارجــی مقیــم
تهــران ،بــه بررســی نحــوه همــکاری و تعامــات علمــی
بینالمللــی در شــرایط کنونــی و پســاکرونا خواهنــد
پرداخــت و انتظــار مـیرود کــه برنامههــای جدیــدی را بــرای
ایــن بخــش از همکاریهــا تعریــف شــود.
دکتــر ســاالر آملــی بــه نحــوه نگهداشــت دانشــجویان
بینالملــل در شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا اشــاره کــرد
و گفــت :یکــی از دغدغههــای مراکــز آمــوزش عالــی در
شــرایط فعلــی و آینــده ،نحــوه تــداوم حضــور دانشــجویان
بینالملــل در کشــور و چگونگــی جــذب و حتــی افزایــش
جــذب دانشــجو در ســال تحصیلــی آتــی و بهتــر بگوییــم
شــرایط پســاکرونا اســت .از ایــن رو در نظــر اســت در
نشســت پیــش رو و بــا حضــور مســئوالن وزارت علــوم،
دربــاره ایــن مســاله بــه گفتوگــو و رایزنــی پرداختــه
شــود.
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بینالملــل ،تقدیــر از
منتخبــان فعــال در حــوزه تعامــات علمــی را از دیگــر
برنامههــای نشســت دانســت و افــزود :در ادامــه برنامــه و
سیاســت ســالهای گذشــته کــه بــا ارزیابــی فعالیتهــای
علمــی بینالمللــی مراکــز آمــوزش عالــی ،از دانشــگاهها
و پژوهشــگاههای برتــر در ایــن حــوزه تقدیــر میگردیــد،
امســال نیــز از دو دانشــگاه ،یــک پژوهشــگاه و یــک پــارک
علــم و فنــاوری بــه عنــوان مراکــز برتــر تقدیــر میشــود.
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