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آنچه در این شماره می خوانید..........
 -1سخن سردبير›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››1
 -2ارتقاي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان از رتبه  25به رتبه  16در بين دانشگاه هاي جامع کشور››››››››››››››››››››››››››››2
 -3کارگاه آموزشي  2روزه با موضوع «کنه هاي اريوفيوئيد» ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹3
 -4برگزاري نمايشگاه با هدف پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با شعار « نه به مواد مخدر» ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹4
 -5ارتقاي رتبه علمي  3همکار عضو هيات علمي دانشگاه››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››5
 -6قرار گرفتن دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در بين  10دانشگاه برتر جامع کشور به لحاظ شاخص هاي آموزشي›››››››6
 -7همکاريهاي بين المللي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان با دانشگاه آلدوموروي کشور ايتاليا›››››››››››››››››››››››››››››7
 -8تجديد پيمان با آرمان هاي امام خميني (ره) ،شهدا و رهبري››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››8
-9چهارمین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح )9‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ (Geowall
-10چاپ مقاله مهمی در مجله بین المللی Progress in Polymer scienceبا ضریب تاثیر 24 /55
توسط عضو هیات علمی دانشگاه خانم دکتر سمیرا آقبالغی«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
 -11راه اندازی شعبه انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان›››››››››››››››››››››››››››››››››››››11
 -12انتشار مقاله ای در معتبرترین مجله در علم قارچ شناسی جهان با ضریب تاثیر 14با همکاری مشترک عضو هیات علمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک تیم تحقیقاتی بین المللی در رشته قارچ شناسی ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ 12
 -13برگزاری کارگاه آموزشی  2روزه نقش اساتید در پیشگیری اولیه از اعتیاد(ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه ) 23و  24تیرماه «
-14انتصاب سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 13
-15دهمین دوره طرح استانی والیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان «« ««««««««««««««««««««««««««««««««««« 14
-16تسلیت»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» «« ««««««««««««««««««««««««««««««««««« 15

سخن سردبیر.......

سالم ،سالمی به گرمای این روزهای تابستان داغ  97و عرض ادب و احترام حضور همه همکاران پرتالش ،دانشگاهیان فرهیخته
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،الحمداهلل در ماه های گذشته شاهد اعالم رشد پرشتاب رتبه دانشگاه در مقوله های مختلف علمی،
پژوهشی و آموزشی بودیم ،بدیهی است که این امر با تالش بی وقفه اساتید ،پژوهشگران  ،دانشجویان وکارکنانی بدست آمده است
که دغدغه و همه هدفشان صادقانه  ،پیشرفت روزافزون دانشگاه در حیطه های مختلف می باشد.
ضمن اینکه این موفقیت شایسته را بحضور عموم همکاران محترم تبریک می گوئیم به استحضار می رساند روابط عمومی دانشگاه
افتخار دارد همواره منعکس کننده مستمر فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی عموم اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز
دانشگاه پر افتخارمان باشد.

مجید فتاح زاده  /مدیر روابط عمومی دانشگاه
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دانشگاهشهیدمدنیآذربایجان،ازرتبه 25بهرتبه 16دربیندانشگاههایجامعکشورارتقاءیافت

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،از رتبــه  25بــه رتبــه

المللــی ،تســهیالت-امکانات و فعالیــت هــای اجتماعــی و

 16در بیــن دانشــگاههای جامــع کشــور ارتقــاء یافــت.

اقتصــادی انجــام مــی گیــرد .براســاس اطالعــات منتشــر
شــده در ســایت  ISCرتبــه دانشــگاه از ســال  92تــا 96
بــه ترتیــب  25 ،27 ،27 ،31و  16ارزیابــی و گــزارش شــده
اســت .همچنیــن تعــداد دانشــگاههای جامــع شــرکت
کننــده در رتبــه بنــدی  ISCدر طــی ســالهای مذکــور بــه
ترتیــب  72 ،63 ،56 ،58و  81دانشــگاه بــوده اســت.
رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ضمــن
تبریــک ایــن موفقیــت شایســته و ســتودنی ،توفیــق

دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی

حاصــل و رشــد شــتاب دار دانشــگاه در زمینــه هــای

آذربایجــان ،از ارتقــاء قابــل توجه و کســب رتبه شــانزدهم

مختلــف را مرهــون عــزم ،اراده و تــاش وکوشــش بــی

توســط ایــن دانشــگاه در نظــام رتبــه بنــدی آی اس ســی

وقفــه همــه اســاتيد بزرگــوار و فرهيختــه ،دانشــجویان

( ) ISCدر بیــن دانشــگاه هــای جامــع کشــور خبــر داد.

مســتعد و خــاق و کارمنــدان پرتــاش دانســت.

دکتــر ولــی زاده ،در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی بــا ذکــر

دکتــر ولــی زاده بــا اشــاره بــه نقــش فضــای بــا

ایــن مطلــب و اشــاره بــه رونــد روبــه رشــد دانشــگاه در

نشــاط و آرام تــوام بــا همدلــی و هــم افزایــی در

رتبــه بنــدی  Iscگفــت :براســاس اعــام پایــگاه اســتنادی

بیــن دانشــگاهیان دانشــگاه در ایــن توفیقــات ،ابــراز

علــوم جهــان اســام( ، )ISCدانشــگاه شــهید مدنــی

امیــدواری کــرد کــه در ســایه الطــاف الهــی شــاهد

آذربایجــان بــا نــه پلــه صعــود ،در ســال  96نســبت بــه

نشــاط و همدلــی بیشــتر ،ارتقــای بیــش از پیــش

ســال  95در کنــار دانشــگاه هــای امــام حســین (ع) ،پیــام

و اســتمرار رونــد رو بــه رشــد دانشــگاه باشــیم.

نورکشــور ،خوارزمــی و مازنــدران رتبــه  16کشــوری را

رئیــس دانشــگاه درپایــان از زحمــات و تــاش هــای

در بیــن دانشــگاه هــای جامــع بــه خــود اختصــاص داد.

بــی شــائبه و مســتمر همــه اعضــای دانشــگاه

ولــی زاده اضافــه کــرد :رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای

کــه موجبــات پیشــرفت همــه جانبــه دانشــگاه را

کشــور هرســاله از طــرف  ISCو براســاس معیارهــا و

در زمینــه هــای مختلــف آموزشــی ،پژوهشــی

شــاخص هــای پنــج گانــه پژوهشــی ،آموزشــی ،بیــن

و فرهنگــی فراهــم مــی آورنــد قدردانــی کــرد.
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کارگاه آموزشی  2روزه با موضوع «کنه های اریوفیوئید«
کارگاه آموزشی  2روزه با موضوع
“ کنه های اریوفیوئید “

برگزاری کارگاه آموزشی توسط گروه
گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با
همکاری دانشگاه آلدوموروی باری
ایتالیا
گزارش تصویری روابط عمومی از
کارگاه های تخصصی مرتبط با
کنه های اریوفیوئید توسط گروه
گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی و
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان با همکاری
ه شناسی ایران و دانشگاه
انجمن کن 
آلدوموروی باری ایتالیا و با حضور استاد
سرشناس رشته مذکور :پروفسور
انریکو دلیللو
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برگزاری نمایشگاه با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی و با شعار « نه به مواد مخدر«
نمایشــگاه آمــوزش پیشــگیری از اعتیــاد بــا
حضــور مســول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه و معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی ،در محــل دائمــی نمایشــگاههای
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان افتتاح شــد.

نمایشــگاه ،اطالعــات مفیــدی در قالــب
پوســتر ،عکــس ،همچنیــن بخشــهای
مشــاوره ،مطالعــه و پژوهــش ،معرفــی
گروههــای مختلــف مــواد مخــدر و روشــهای
پیشــگیری و تــرک مــواد مخــدر در معــرض
دیــد بازدیــد کننــدگان قــرار گرفتــه اســت .

جعفــر بهــادری دانشــجوی نخبــه دکتــری
رشــته روانشناســی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،کــه نمایشــگاه آموزش پیشــگیری
از اعتیــاد را بــه همــت معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی ،در محــل نمایشــگاه هــای دائمــی
دانشــگاه برگــزار کــرده اســت ،در تشــریح
اهــداف برگــزاری و بخــش هــای مختلــف ایــن
نمایشــگاه ،درگفتگــو بــا روابــط عمومی گفت:
ایــن نمایشــگاه بــا هــدف پیشــگیری از آســیب
هــای اجتماعی و با شــعار” نه به مواد مخدر”
تشــکیل شــده اســت و از  19تــا  22خــرداد
در محــل نمایشــگاههای دائمــی دانشــگاه
واقــع در دانشــکده ادبیــات ،دایــر میباشــد.

بهــادری

در

ادامــه

افــزود:

در

ایــن
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ارتقای رتبه علمی  3عضو هیات علمی دانشگاه
ارتقای رتبه علمی  3عضو هیات علمی دانشگاه

ـومین جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ســال
سـ ّ

 1397در روز چهارشــنبه  13تیرمــاه تشــکیل و بــا تقاضــای ارتقــای رتبــه
ـد:
ـت شـ
ـر موافقـ
ـرح زیـ
ـگاه ،بشـ
ـی دانشـ
ـات علمـ
ـای هیـ
ـر از اعضـ
ـی  3نفـ
علمـ

بــا تقاضــای ارتقــاء رتبــه علمــی دکتــر بهلــول قربانیــان عضــو هیــأت

علمــی گــروه آموزشــی علــوم ورزشــی از مرتبــه اســتادیاری بــه
دانشــیاری ،همچنیــن بــا تقاضــای ارتقــاء رتبــه علمــی دکتــر کریــم

آزالــی علمــداری عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی علــوم ورزشــی

از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری ،وبــا تقاضــای ارتقــاء رتبــه علمــی
دکتــر بهــزاد ســلطانی دهخوارقانــی عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی

شــیمی از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری موافقــت بــه عمــل آمــد.
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین  10دانشگاه برتر جامع کشوربه لحاظ
شاخصهای آموزشی قرار گرفت

معــاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه

تکمیلــی بــه کل دانشــجویان ،بهبــود هــرم

در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی خبــر داد:

هیــات علمــی و  ...دانشــگاه شــهید مدنــی

دانشــگاه

شــهید

مدنــی

آذربایجــان

در

بیــن  10دانشــگاه برتــر جامــع کشــوربه
لحــاظ شــاخصهای آموزشــی قــرار گرفــت
دکتــر منصــور ایمانپــور معــاون آموزشــی و
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه در مصاحبــه بــا
روابــط عمومــی ،ازکســب رتبــه  10شــاخصهای
آموزشــی نظام رتبه بندی ISCدر بین دانشــگاه
هــای کشــور خبــر داد و گفــت :همــه ســاله
رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا برحســب شــاخص
هایــی ماننــد آمــوزش ،پژوهــش ،فعالیــت هــای
بیــن المللــی ،تســهیالت و امکانــات ،فعالیــت
هــای اقتصــادی و اجتماعــی صرفــا توســط
پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام انجــام

آذربایجــان را در بیــن  10دانشــگاه برتــر از
دانشــگاه هــای جامــع کشــور قــرار داده اســت.
ا یما نپــو ر بــا تبر یــک ا یــن مو فقیــت
شا یســته د ر ا د ا مــه ا فز و د :

بایــد بــه ایــن نکتــه تاکیــد کنیــم کــه در کســب
رتبــه مذکــور توســط دانشــگاه ،همــه همــکاران
ارجمنــد اعــم از اعضــای هیــات علمــی ،
کارمنــدان و دانشــجویان دخیــل و ســهیم انــد
لــذا امیــد اســت خانــواده دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان بــا همــکاری ،همدلــی
 ،همفکــری و مجاهدتهــای علمــی ،همــه
ســاله ایــن جایــگاه را ارتقــا بخشــیده و در
توســعه مرزهــای دانــش موفــق باشــند.

مــی شــود و بــر حســب شــاخص هــای تعییــن

دکتــر ایمانپــور در پایان با دعــوت ازدانش آموزان

شــده ایــن پایــگاه بــرای ارزیابــی شــاخصهای

شــرکت کننــده در کنکور  97خواســت در انتخاب

آموزشــی ،ماننــد تعــداد اعضــای هیــات علمــی

محــل تحصیــل بــرای کســب علــم و دانــش،

دارای جایــزه ،مقــاالت پراســتناد ،نســبت

براســاس معیارهــای واقعــی و دانشــگاهی،

اعضــای هیــات علمــی دارای مــدرک  PH.Dبــه

بــدون توجــه بــه حواشــی و تبلیغــات اقــدام کنند

کل اعضــای هیــات علمی،دانشــجویان ممتــازی

و دانشــگاهی را انتخــاب کننــد کــه در جهــت

کــه موفــق بــه کســب جوایزمختلــف شــده

تحقــق اهــداف و آرمانهــای آنهــا گام برمی دارد.

انــد وهمچنیــن نســبت دانشــجویان تحصیــات
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همکاریهای بین المللی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با دانشگاه
آلدوموروی کشور ایتالیا
همکاریهای بین المللی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با

بــاری مــی باشــد .گفتنــی اســت ،در قالــب ایــن برنامــه قــرار

دانشگاه آلدوموروی کشور ایتالیا

اســت پروفســور اوســتاکیو تاراســکو نیــز ســفری چنــد روزه

مصاحبــه

روابــط

عمومــی

دانشــگاه

باپروفســور

را بــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان داشــته باشــد .

دلیللــو ار دانشــگاه آلدومــوروی ایتالیــا و خانــم دکتــر

پروفســور دلیللــو در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت:

لطــف اللهــی از دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

بنــده از  30اردیبهشــت لغایــت  6تیــر  97جهت انجام پــروژه مذکور
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان مشــغول هســتم .در ایــن
خصــوص الزم اســت از تــاش پیگیــر ،پشــتکار و هماهنگــی های
خــوب دکتــر لطــف الهــی در ایــن پــروژه مهــم و همــکاری هــای
گروه گیاهپزشــکی و دانشــکده کشــاورزی تشــکر و تقدیر نمایم.
مــا بــا همــکاری دکتــر لطــف الهــی و دانشــجویان کارشناســی
ارشــد ایشــان در واقــع از ســال  2017اجــرای ایــن طــرح را

پروفســور انریکــو دلیللــو از اســاتید برجســته رشــته تخصصــی

شــروع کــرده ایــم و تاکنــون پیشــرفت عمــده ای را داشــته ایــم

کنــه شناســی در دانشــگاه آلدومــوری بــاری ایتالیــا و عضــو

کــه حاصــل آن تابــه حــال انتشــار ســه مقالــه ی

آکادمی بین المللی حشــره شناســی ایتالیاســت .این دانشــمند

معتبــر  Q2بــوده اســت و بــدون شــک ایــن همــکاری

سرشــناس،از ســال  1994در زمینــه هــای کنــه شناســی،

یافــت.

جانورشناسی ،حشــره شناسی و نماتدشناسی تدریس نموده
و تــا بــه حــال بیــش از  170مقالــه معتبــر علمــی را در مــورد جنبه
هــای مختلــف زیســتی کنــه هــا و حشــرات منتشــر نموده اســت.

تــا

حصــول

نتایــج

کامــل

ادامــه

خواهــد

وی در پایــان افــزود :طــی مالقاتهــای مقدماتــی کــه بــا اســاتید
دانشــکده کشــاورزی ،خصوصــا گــروه گیاهپزشــکی داشــته ایــم
نســبت بــه ارتقــای علمــی روز افــزون دانشــگاه در ایــن رشــته،

وی پیــش از ایــن در چندیــن پــروژه بیــن المللــی حضــور فعــال و

احســاس بســیار خــوب و مثبتــی دارم و اعتقــاد دارم پتانســیل

اثرگــذاری داشــته و در پــی “برنامــه انتقــال محقــق پیتــرو دالواله

باالیــی بــرای همــکاری هــای بیشــتر با اســاتید ایــن دانشــکده در

مصوبــه مابیــن وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ایــران بــا وزارت

آینــده ای نزدیــک وجود دارد .تجهیزات موجود در آزمایشــگاه های

آمــوزش و تحقیــق کشــور ایتالیــا” ،مشــغول به تحقیــق در بخش

دانشــکده کشــاورزی نیــز قابــل قبــول بــوده و بــدون شــک همانند

ه هــای اریوفیوئیــد پــروژه مطالعاتــی «بررســی تنوع
مطالعــه کنـ 

تمامــی آزمایشــگاه هــای جهــان ،اختصــاص منابــع مالــی بیشــتر

ف
زیســتی بیوســفر ارســباران» بــا همــکاری خانــم دکتــر لطــ 

باعــث تجهیز خیلی بیشــتر آزمایشــگاههای تخصصی خواهدبود.

الهــی از اســاتید گــروه گیاهپزشــکی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،در آزمایشــگاه هــای پاتولــوژی حشــرات و آزمایشــگاه
تحقیقاتــی بیوتکنولــوژی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهید
مدنی آذربایجان می باشد.
بــه گفتــه خانــم دکتــر لطــف اللهــی ،ایــن پــروژه حائــز رتبــه
ی اول از بیــن  11پــروژه بیــن المللــی تصویــب شــده در
قالــب برنامــه پیتــرو دالوالــه و کار پژوهشــی مشــترک بیــن
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه آلدومــوروی
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تجدید پیمان با آرمانهای واالی امام خمینی (ره) ،شهدا و رهبری
تجدیــد
امــام

پیمــان
خمینــی

بــا
(ره)،

آرمانهــای
شــهدا

و

واالی

درتبییــن شــخصیت حضــرت امــام خمینــی(ره)

رهبــری

بــه ذکــر خاطــره ای از زبــان شــهید مطهــری

درآســتانه بیســت و نهمیــن ســالگرد ارتحــال
ملکوتــی امــام خمینــی(ره) ،بنیانگــذار کبیــر
جمهــوری اســامی ایــران وباهــدف تجدیــد
پیمــان باآرمانهــای واالی امــام خمینــی (ره)،
شــهدا و رهبــری مراســم بزرگداشــتی
درروز شــنبه  12خــرداد مــاه در محــل
یادمــان شــهید گمنــام دانشــگاه برگزارشــد.

از امــام پرداخــت و گفــت :شــهید مطهــری در
خاطــره ای از امــام مــی گویــد :مــن کــه قریــب
دوازده ســال در خدمــت ایــن مــرد بــزرگ تحصیل
کــردهام ،بــاز وقتــی کــه در ســفر اخیر بــه پاریس
بــه مالقــات و زیــارت ایشــان رفتــم ،چیزهایــی
از روحیــه او درک کــردم کــه نــه فقــط بــر حیــرت
مــن ،بلکــه بــر ایمانــم نیــز اضافــه کــرد .وقتــی
برگشــتم  ،دوســتانم گفتنــد“ :چــه دیــدی”؟.
گفتم چهارتا «آمن» دیدیم.
آمــن بــه هدف-بــه هدفــش ایمــان دارد.
دنیــا
او

اگــر
را

از

جمــع

بشــود ،

هدفــش

نمیتوانــد

منصــرف

کنــد.

آمــن بســبیله  -بــه راهــی کــه انتخــاب کــرده،
ایمــان دارد .امــکان نــدارد بتــوان او را از ایــن
در این مراســم ،دکتر ولی زاده ،رئیس دانشــگاه

راه منصــرف کــرد .شــبیه همــان ایمانــی کــه

شــهید مدنــی آذربایجــان ،طــی ســخنانی ضمــن

پیغمبــر بــه هدفــش و بــه راهــش داشــت.

تســلیت ســالگرد ارتحــال ملکوتــی امــام خمینی
(ره) وگرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای انقالب
اســامی ،دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم ،بــا
اشــاره بــه یگانــه رمــز پیــروزی انقــاب اســامی

آمــن بقولــه  -در میــان همــه رفقــا و
دوســتانی کــه ســراغ دارم ،احــدی مثــل
ایشــان بــه روحیــه مــردم ایــران ایمــان نــدارد

و دوران دفــاع مقــدس ،بــه رهبــری امــام امــت

آمــن بربــه؛ بــه خدایــش ایمــان داشــت ،امــام بــه

گفــت :همدلــی ،انســجام ملــی وصــف نشــدنی

مــن گفــت :فالنــی این ما نیســتیم کــه چنین می

مــردم و وحــدت کلمــه ،همــواره رمــز بــزرگ

کنیم ،من دست خدا را به وضوح حس می کنم.

پیــروزی مــردم بــه رهبــری امــام خمینــی (ره)
در بحرانهــای مهــم بــود ،لــذا همیــن خصوصیــت
مهــم مردمــی ،در زمــان فعلــی نیــز راهــکار
عبــور از مشــکالت داخلــی و خارجــی اســت.
حجــت االســام والمســلمین نقیــان ،مســئول
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان نیز در ســخنان
کوتاهــی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا،
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چهارمین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح )(Geowall
چهارمین دوره مسابقات ملی
دیوار خاک مسلح ()Geowall

و پایانــی بــا حضــور  32تیــم در روز پنجشــنبه 20
اردیبهشــت در دانشــگاه تربیــت مــدرس برگزار شــد.
هاشــمی دربــاره ســطح تیمهــای شــرکت کننــده از
دانشــگاه گفــت :هــر دو تیــم نمایــش قابــل قبولــی
ارائــه دادنــد و توانســتند رتبــه هــای خوبــی را در
اولیــن حضــور خــود بــه خــود اختصــاص دهنــد و بــا
پشــت ســر گذاشــتن دانشــگاه هــای مطــرح کشــور
از جملــه دانشــگاه صنعتــی شــریف ،تهــران ،خواجــه
نصیرالدیــن طوســی ،علــم و صنعت ،تربیــت مدرس،
دانشــگاه تبریز و ...جزو  5تیم برتر این رقابت باشــند.

موفقیــت تیــم هــای دانشــجویی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،در چهارمیــن دوره
مســابقات ملــی دیــوار خــاک مســلح ()Geowall
چهارمیــن دوره مســابقات ملــی دیــوار خــاک مســلح
در دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا حضــوردو تیــم از
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،شــامل یــک
تیــم از دانشــجویان کارشناســی ارشــد رشــته
عمــران  -ژئوتکنیــک (تیــم ســبالن متشــکل از رامیــن
فرشــته پور(ســرگروه) ،ســمیرا جهانگیــرزاده،
ســینا کریمــی ،فرهــاد بلــوری) و یــک تیــم از
دانشــجویان کارشناســی رشــته عمــران (تیــم
ســهند متشــکل از رضــا رفعتی(ســرگروه) ،عرفــان
وزیــری  ،بهنــام میرزایــی ،علــی ســعادتی) ،و بــه
سرپرســتی دکتــر امیرحســن رضائــی فرعــی ،از
گــروه ژئوتکنیــک رشــته عمــران در اولیــن ســال
حضــور خــود در ایــن مســابقه شــرکت نمودنــد.
دکتــر میــر یوســف هاشــمی ،رئیــس دانشــکده فنی
و مهندســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت:
ایــن مســابقات در دو مرحلــه و بــا حضــور  55تیــم
از سراســر کشــور شــروع شــد کــه هــر دو تیــم
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه همــراه 30
تیــم دیگــر بــه مرحلــه نهایــی راه یافتنــد .مرحلــه دوم
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چــاپ مقالــه مهمــی در مجله بین المللی Progress in Polymer science
با ضریب تاثیر  24/55توســط عضو هیات علمی دانشــگاه خانم دکتر ســمیرا آقبالغی
مصاحبــه بــا خانــم دکتــر ســمیرا
آقبالغــی ،درارتبــاط باچــاپ مقاله مهمی
بــا ضریــب تاثیــر  24/55در مجلــه بیــن
المللــی Progress in Polymer science

دکتــر ســمیرا آقبالغــی عضــو هیــات
علمــی گــروه مهندســی شــیمی
دانشــکده فنــی و مهندســی از مهــر مــاه
ســال  ، 96همــکاری و فعالیــت خــود را
بعنــوان عضــو هیــات علمــی در دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجان آغازکرده اســت.
دکترآقبالغــی بــا داشــتن  11اختــراع
مهــم در حــوزه ســلول هــای خورشــیدی
پلیمــر – نانوســاختار ،رهــش دارو و
 ...همچنیــن بــا داشــتن نزدیــک بــه 60
مقالــه  ISIکه  10مــوردآن دارای impact
 factorبــاالی  4اســت ،از پژوهشــگران
برجســته دانشــگاه در زمینه پژوهشهای
مهــم  ،کاربــردی و تاثیرگــذار درعرصــه
هــای داخلــی و خارجــی مــی باشــد.
آقبالغــی در ســال  2018موفــق بــه
چــاپ مقالــه ای مهــم تحــت عنــوان A
comprehensive review on polymer
single crystals-From fundamental
 « concepts to applicationsمــرور
کاملــی بــر روی تــک بلــور هــای پلیمری»

در صنعــت داروســازی و تکنولــوژی
پیشــرفته «در مجلــه بیــن المللــی
 Progress in Polymer scienceبا ضریب
تاثیــر  ( 24/55ضریــب تاثیــر مجلــه در 5
ســال گذشــته  )32/83شــده اســت.
وی در گفتگــوی کوتاهــی در ارتبــاط بــا
ایــن مقالــه و کاربردهــای پژوهشــهای
مذکــور گفت :رهش دارو ،کنترل و درمان
بیمــاری هــای ســرطان ،فیلمبــرداری
وعکســبرداری از اعضــای داخلــی
بــدن ،وچندیــن کاربــرد صنعتــی دیگــر
از مهمتریــن کاربردهــای پژوهشــهای
اینچنینــی اســت و امــروزه بحــث جدیــدی
در علم مهندســی شــیمی دردنیا بشمار
مــی رود ،وی در ادامــه افــزود :نتایــج این
پژوهــش هــا زمینــه علمــی مناســبی
فراهــم نمــوده اســت تــا تعامــل چندگانــه
ای بــا پژوهشــهای حــوزه هایــی ماننــد
پزشــکی ،مکانیــک و  ...ایجــاد شــود.
ایــن عضوهیــات علمی دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان کــه  11اختــراع ثبــت
شــده را در حــوزه های مختلــف ،از جمله
ســلول هــای خورشــیدی پلیمــری در
ســوابق درخشــان پژوهشــی خــود دارد،
خواســتار جــذب حمایــت هــای مناســب
ســتاد فنــاوری نانــو و وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی شــد.
وی در پایــان ایــن گفتگــو ضمــن تقدیــر از
حمایت های رئیس و مســئولین دانشگاه
بــه جهــت راه انــدازی موثــر گــروه نوپــای
مهندســی شــیمی و تجهیــز آزمایشــگاه
هــای آموزشــی در ایــن گــروه ،خواســتار
تکمیــل تجهیــز محیــط آزمایشــگاههای
پژوهشــی ایــن گــروه نیــز شــد.
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راه اندازی شعبه انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

راه اندازی شعبه انجمن جامعه شناسی ایران در
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
انجمــن جامعــه شناســی ایــران ،دفترشــعبه
خــود در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
را بــه سرپرســتی دکتــر صمــد رســول
زاده ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم
تربیتــی و روانشناســی ،راه انــدازی کــرد.

وی در ادامــه افــزود :ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺕ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
اﺯ,ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاﺭﻱ ﺭا ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻆﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﻨﺸﮕﺮاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺎ ﺭا ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮ اﻫﺪاﻓﻤﺎﻥ ﻳﺎﺭﻱ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ:
رســول زاده در ارتبــاط بــا برنامــه هــای ایــن
دفتــر نیــز توضیحاتــی بشــرح زیــر بیــان کــرد:
اﺭاﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ و ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ اﺳﺘﺎﻥ بــا اســتفاده
از مجربتریــن اســاتید ایــن حــوزه اﺯ ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاﻑ
اﺻﻠﻲ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺯ,ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

دکتررسول زاده در تبیین اهداف اﻧﺠﻤﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ایران گفت :
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1370ﺑﺎ
ﻫﺪﻑ گســترش ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﻨﺸﮕﺮاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺴﻄ وﻏﻨﻲﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭاﺑﻄ اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺩﺭ
اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ وهمچنیــن ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲاﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻳﻜﻲ اﺯ اﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ و اﺛﺮﮔﺬاﺭﺗﺮﻳﻦ
اﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1387ﺑﻪ
ﻋﻨﻮاﻥ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

و ﺗﺨﺼﺼﻲ,ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ,ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ,ﻛﺮﺳﻴﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪ و
ﻧﻆﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩاﺯﻱ ,ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻲ ,ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻱ ﻋﻠﻤﻲ و ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ,ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ و ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﻫﺎ,
ﺑﺮﮔﺰﻟﺮﻱ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
مســول دفتــر انجمــن جامعــه شناســی ایــران در
دانشــگاه بــا بیــان اینکــه محــل دفتــر انجمــن در

ﺩﻓﺘﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻫﺪاﻑ
خصــوص
در
وی
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ
گفــت:
نیــز
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﻣﺪﻧﻲ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩﻥ اﻫﺪاﻑ و
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲﻣﺨﺘﻠﻒ,ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎ,اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ,
ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺯ
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاﺭﻱ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩاﺷﺘﻪ
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ
اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺭﻱ ﺁﻥ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ
ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ,ﭘﻴﺶﻛﻨﺸﮕﺮاﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰاﻥ اﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻥ
اﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ اﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ.

حــال حاضــردر گــروه مطالعــات خانــواده مســتقر
شــده اســت گفــت :مــن الزم میدانــم اﺯﺭﻳﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻭلــی زاده و ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ،

ﺟﻨﺎﺏ

ﺁﻗﺎﻱ

ﺩﻛﺘﺮ

ﻋﺠﻤﻲ

ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭفراینــدﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺯﻱ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺩاﺷﺘﻪ انــد و نیــز اﺯ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ
ﺩﻛﺘﺮ ﺳﺮاﺝ ﺯاﺩﻩ و ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ
ﺯﻧﺪ ﺭﺿﻮﻱ اﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ اﻱ ﻛﻪ بــه دانشــگاه
مــا و اینجانــب ﺩاﺷﺘﻨﺪ ،تقدیــر وتشــکر نمایــم.
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انتشار مقاله ای در معتبرترین مجله در علم قارچ شناسی جهان با ضریب تاثیر14
با همکاری مشترک عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک تیم
تحقیقاتی بین المللی در رشته قارچ شناسی
مصاحبــه

بــا

دکتــر

علیرضــا

علیــزاده،

پژوهشــگر بیــن المللــی ،و عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
در همــکاری مشــترک عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا یــک تیــم
تحقیقاتــی بیــن المللــی در رشــته قارچ شناســی،
مقالــه ای در معتبرتریــن مجلــه در علــم قــارچ
شناســی جهــان بــا ضریــب تاثیــر 14انتشــاریافت

بــا همــکاری مشــترک عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در یــک تیــم
تحقیقاتــی بیــن المللــی در رشــته قارچ شناســی،
مقالــه ای در معتبرتریــن مجلــه در علــم قــارچ
شناســی جهــان بــا ضریــب تاثیــر 14انتشــاریافت.
دکتــر علیرضــا علیــزاده عضــو هیئــت علمــی گــروه
گیاهپزشــکی ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
مقالــه ای بــا عنــوان «The Colletotrichum
dracaenophilum, C. magnum and C.
 »orchidearum species complexبــه ثمــر
رســانده اســت کــه بشــکل همــکاری مشــترک
بیــن المللــی درقالــب ســه تیــم تحقیقاتــی
از ایــران ،آلمــان و ژاپــن حاصــل شــده اســت.
ایــن پژوهشــگر بیــن المللــی ،دارای مــدرک
دکتــری رشــته قــارچ شناســی و بیماریهــای
قارچــی گیاهــان از دانشــگاه تهــران و عضــو
اســتعدادهای درخشــان بنیــاد ملــی نخبــگان
کشــور اســت پژوهشــهای وی بیشــتر معطــوف
بــه مطالعــات تاکســونومیکی و فیلوژنتیکــی
قارچهــا شــامل جداســازی و شناســایی قــارچ
هــا از اکوسیســتمهای طبیعــی در نقــاط مختلــف
ایــران و دنیــا مــی باشــد .مطالعــات ژنتیکــی و
تکامــل قارچهــا ،مطالعــات بیماریزایــی قارچهــا،
اســتفاده از قارچهــا در افزایــش رشــد گیاهــان و
علیــه میکروارگانیســمهای بیمارگرهــای گیاهــی
نیــز از دیگــر جنبــه هــای مطالعــات وی مــی باشــد.
وی درپاســخ بــه ســوالی درخصــوص علــم قــارچ
شناســی و اهمیــت مطالعــه در ایــن حــوزه گفــت:
قــارچ شناســی علمــی اســت کــه بــه مطالعــه
قارچهــا میپــردازد .قارچهــا گــروه مهمــی از
موجــودات زنــده مــی باشــند کــه نقــش و اهمیــت
بســیار زیــادی را در جهــان هســتی و زندگی بشــر
ایفــا مینماینــد .بــا ایــن حــال مــردم عــادی اطالعات
کمــی را از ایــن گــروه از موجــودات زنــده دارنــد.
قارچهــا یکــی از مهمتریــن عوامــل بیماریهــای
انســانی میباشــند کــه بیماریهــای مهمــی مثــل
قانقاریــا ،ســنکوب عصبــی ،عفونتهــای چشــم،
دهلیزهــای قلــب ،ششــها ،کلیــه هــا و بیمــاری

هــای پوســتی ناشــی از آنهــا مــی باشــند .تعــداد
زیــادی از قارچهــا نیــز عوامــل مهــم بیماریهــای دام
و طیــور و گیاهــان میباشــند .طبــق آمــار ســازمان
خواربــار جهانــی فائــو ( )FAOســاالنه حــدود 20
الــی  26درصــد از محصــوالت کشــاورزی در جهــان
در اثــر بیماریهــای گیاهــی از بیــن مــی رونــد .ایــن
مقــدار خســارت حــدود  500بیلیــون دالر تخمیــن
زده شــده اســت .بیشــترین ســهم از ایــن مقــدار
خســارت ناشــی از قارچهــا مــی باشــد .عــاوه بــر
خســارت مســتقیم بــر روی گیاهــان ،قارچهــا مــی
تواننــد برخــی مــواد و متابولیــت هــای ســمی را
روی محصــوالت کشــاورزی تولیــد نماینــد کــه ایــن
چ زهــر نامیــده میشــوند.
مــواد توکســین و یــا قــار 
تغذیــه از میــوه هــا و محصــوالت آلــوده بــه ایــن
توکســین هــا خطــر ابتــا بــه بیماریهــای خطرنــاک
مثــل ســرطان را محتمــل مــی ســازند .همچنیــن
گــزارش هــای بــی شــماری از تلفــات ســالیانه دام
و طیــور در اثــر تغذیــه از علوفــه و یــا محصــوالت
کشــاورزی آغشــته بــه توکســین هــای قارچــی
وجــود دارنــد .قارچهــا از مهمتریــن عوامــل تخریــب
چــوب ،لــوازم خانگــی ،چــرم و  ...بشــمار میآینــد.
علیــزاده در ادامــه افــزود :بغیــر از مــوارد ذکــر
شــده ،قارچهــا میکروارگانســیم هــای بســیار
مفیــدی بــه حســاب مــی آینــد و فوایــد بســیاری را
بــرای انســان و اکوسیســتم هــای طبیعــی دارنــد.
بعنــوان مثــال امــروزه تعــداد بســیار زیــادی از
داروهــای بــا ارزش نظیــر داروهــای ضــد ســرطان،
داروهــای عصبــی و ضــد میگــرن ،آرامبخشــها،
آنتــی بیوتیکهــا و  ...از قارچهــا بدســت مــی آینــد.
همچنیــن قارچهــا موجــودات مــدل بــا ارزشــی
در مطالعــات ژنتیکــی بــه حســاب مــی آینــد و
بســیاری از اطالعــات ژنتیکــی بشــر ناشــی از
مطالعــه ایــن گــروه از موجــودات زنــده بــوده
اســت .امــروزه قارچهــا در صنعــت نیــز نقــش
بســیار مهمــی دارنــد و بســیاری از آنزیمهــا،
رنــگ هــا و مــواد از ایــن گــروه از میکروارگانســیم
هــا بدســت مــی آیــد کــه در ســاختار شــوینده
هــای بهداشــتی و  ...کاربــرد دارنــد .گروهــی از
قارچهــا بــه واســطه اینکــه سرشــار از ویتامیــن
هــا و پروتئیــن هــا هســتند ،بعنــوان غــذا توســط
انســان مصــرف مــی شــوند .تهیــه بســیاری از
مــواد غذایــی نظیــر پنیرهــا ،ماســت ،نــان ،ســرکه
و نوشــابههــا بــه قارچهــا وابســته اســت .قارچهــا
بعنــوان عوامــل مفیــد و طبیعــی کنتــرل بیولوژیــک
بســیاری از موجــودات زنــده دیگــر نظیــر حشــرات،
قارچهــای بیمارگــر ،باکتریهــا و  ...محســوب
مــی شــوند .قارچهــا مهمتریــن عوامــل تجزیــه
کننــده مــواد آلــی مــی باشــند کــه از ایــن لحــاظ
نقــش بســیار مهمــی را در تجزیــه مــواد آلــی و
بازگردانــدن آنهــا بــه چرخــه طبیعــت ایفــا مــی
نماینــد .بنظــر میرســد قارچهــا بواســطه قابلیــت
زیــاد در تجزیــه مــواد می تواننــد در تجزیه آلودگی
هــای نفتــی در خاکهــا و آبهــا مــورد اســتفاده قــرار
بگیرنــد .امــروزه مشــخص شــده تقریبــا همــه
گیاهــان یــک رابطــه همزیســتی بــا قارچهــا دارنــد
و میتــوان چنیــن گفــت گیاهــان از طریــق ارتبــاط
بــا قارچهــا توانســته انــد ســطح کــره زمیــن را
بپوشــانند .امــروزه شــواهدی بدســت آمــده اســت
کــه نشــان مــی دهــد قارچهــا باعــث افزایــش
رشــد گیاهــان و افزایــش قابلیــت آنهــا بــه تنــش
هــای شــوری ،کــم آبــی و افزایــش مقاومــت آنهــا
در برابــر ســرمازدگی و بیماریهــای گیاهــی مــی
شــوند .در ســالیان اخیــر مــوارد بســیار بــا اهمیــت
دیگــری از جنبــه هــای مفیــد قارچهــا در زندگــی
جوامــع بشــری در حــال اکتشــاف مــی باشــد.
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مقاالت و دستاوردها:
دکتــر علیــزاده درخصــوص تعــداد مقــاالت و
همچنیــن نتایــج مشــارکت فعــال خــود دریــک تیــم
بیــن المللــی گفــت :حاصــل پژوهشــهای بنــده
تاکنــون بیــش از  26مقالــه و خالصــه مقالــه مــی
باشــد کــه در مجــات معتبــر داخلــی و خارجــی و
همچنیــن در کنگــرههــای داخلــی و خارجــی ارائــه
شــده انــد .اخیــر نیــز یــک مقالــه بــا عنــوان «The
Colletotrichum dracaenophilum, C. magnum
»and C. orchidearum species complexکــه
نتیجــه همــکاری ســه تیــم تحقیقاتــی از ایــران،
آلمــان و ژاپــن میباشــد ،در مجلــه معتبــر Studies
in Mycologyبــه چــاپ رســیده اســت .ایــن مجلــه
دارای ضریــب تاثیــر یــا ایمپکــت فاکتــور  14و در
 5ســال اخیــر دارای ضریــب تاثیــر  18.095بــوده
و معتبرتریــن مجلــه در علــم قــارچ شناســی
در جهــان و همردیــف بــا برخــی مجــات نیچــر و
ســاینس مــی باشــد کــه آخریــن دســتاوردها
و کشــفیات جهانــی علــم قــارچ شناســی را بــه
چــاپ میرســاند .طــی ایــن مقالــه بــه شناســایی،
معرفــی و طبقــه بنــدی گروهــی از قارچهــای مهم
پرداختــه شــده اســت و تعــداد  11گونــه قارچــی
بــرای اولیــن بــار بــرای دنیــا کشــف و معرفــی
شــده انــد .از بیــن  11گونــه ،ســه گونــه قارچــی
از ایــران کشــف و معرفــی میشــوند کــه افتخــاری
بــرای کشــورمان محســوب میشــود .گروهــی
از ایــن قارچهــا بیمارگرهــای انســان ،گیاهــان و
احشــام هســتند .برخــی دیگــر نیــز عوامــل کنتــرل
بیولوژیــک میکروارگانیســمهای مضــر قارچــی و
باکتریایــی و حشــرات و علفهــای هــرز محســوب
میشــوند .برخــی دیگــر موجــودات مــدل بــا
ارزش در مطالعــات بیماریزایــی و ژنتیکــی مــی
باشــند .شناســایی دقیــق و صحیــح قارچهــا ایــن
امــکان را بــرای بشــر فراهــم میســازد کــه بعــد
از شناســایی ،ایــن میکروارگانیسـمها بــر اســاس
ســود و زیــان بــه انســان طبقــه بنــدی شــده و
طــی پژوهشــهای پیشــرو امــکان اســتفاده
از ایــن قارچهــا بــه نفــع بشــر فراهــم آیــد.

پژوهشهای پیش رو:
دکترعلیــزاده در پایــان ایــن مصاحبــه درخصــوص
برنامــه هــای آتــی پژوهشــی خــود چنیــن گفــت:
بــا توجــه بــه ســوابق پژوهشــی ،اخیــرا بنــده
یــک پیشــنهاد همــکاری بــرای انجــام یــک پــروژه
مشــترک در زمینــه تکامــل قارچهــا از موسســه
تحقیقاتــی ماکــس پالنــک آلمــان دریافــت نمــوده
ام کــه خوشــبختانه مقدمــات اولیــه بــرای انعقــاد
تفاهــم نامــه و قــرارداد همــکاری بیــن المللــی
بیــن گــروه گیاهپزشــکی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان و گــروه بیولــوژی تکاملــی موسســه
تحقیقاتــی ماکــس پالنــک آلمــان انجــام شــده
اســت .طــی ایــن پژوهــش در نظــر اســت تکامــل
گروهــی از قارچهــای بیمارگــر گیاهــی مــورد
پژوهــش قــرار گیــرد و منشــا آنهــا در جهــان،
مســیر پراکنــش و علــل شــیوع آنهــا مشــخص
شــود .بدیهــی اســت نتایــج ایــن تحقیــق منجــر
بــه افزایــش درک و اطالعــات در زمینــه مکانســیم
هــای بیماریزایــی قارچهــا و فراهــم شــدن زمینــه
بــرای کنتــرل قارچهــای مضــر و بیمارگــر خواهــد
شــد .انعقــاد ایــن قــرارداد فرصتــی را بــرای
افزایــش ارتباطــات بیــن المللــی و تبــادل اطالعــات
بیــن دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان و موسســه معتبــر تحقیقاتــی
ماکــس پالنــک آلمــان فراهــم خواهــد ســاخت.
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برگزاری کارگاه آموزشی  2روزه نقش اساتید در پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه
کارگاه آموزشی  2روزه نقش اساتید در پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه در23و 24
تیرماه در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید
” گزارش تصویری روابط عمومی“

انتصاب سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،بــا صدورحکمــی،
دکتــر ناصــر علیــزاده خیــاط را بــه سرپرســتی
دانشــکده ادبیــات وعلــوم انســانی منصــوب کــرد.
دکتــر ناصــر علیــزاده خیــاط ،اســتاد گــروه
آموزشــی زبــان و ادبیــات فارســی ایــن
دانشــکده ،عــاوه بــر ســوابق پژوهشــی،
ســمتهایی ماننــد رياســت دانشــكده ادبيــات و
علــوم انســاني ،و مدیریــت گــروه زبــان و ادبیــات
فارســی را نیــز در ســوابق مدیریتــی خــود دارد.
رئیــس دانشــگاه بــا صــدور حکــم جداگانــه ای از
خدمــات صادقانــه دکتــر علــی قهرمانــی در مــدت
تصــدی ریاســت ایــن دانشــکده تقدیر و تشــکر نمود.
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دهمین دوره طرح استانی والیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دهمیــن دوره طــرح اســتانی

در وجــوه مختلــف دیــن از جملــه

اهدافــی متعالــی خصوصیــت

والیــت در دانشــگاه شــهید مدنــی

فلســفه،

و

اصلــی انقــاب مــا بــود کــه بالطبــع

آذربایجــان آغــاز بــه کار کــرد .

سیاســت مــی پــردازد و انتظــار

وجــود ایــن خصیصــه هــا باعــث

آئیــن افتتاحیــه دهمیــن دوره

مــا ایــن اســت کــه انشــاءا ...دوره

وجــود اقتــدار ،قــدرت و تاثیــر

طرح اســتانی والیت ،طی مراســم

مذکــور موجــب آگاهــی بیشــتر در

گــذاری بیــن المللــی شــد کــه

باشــکوهی باحضــور فرمانــده

امــور مربــوط بــه اهــداف تعییــن

دشــمن ایــن امــر را بــر نمــی تابــد .

ســپاه عاشــورا ،امــام جمعــه

شــده و بصیــرت افزائــی و توســعه

وی در بخــش دیگــری از ســخنان

آذرشــهر ،مســئولین بســیج

معرفــت دینــی در دانشــگاهها

خــود بــه عملیــات روانــی دشــمن

روز

و دانشــجویان عزیــز باشــد .

در فضــای مجــازی اشــاره کــرد و

دانشــجویی

اســتان

در

حقــوق،

اخــاق

شــنبه  23تیرمــاه در ســالن ابــن

تــوکل و تقــوا بــا محوریــت اتحــاد و

ســینای ایــن دانشــگاه برگزار شــد.

انســجام ملــی ،جلوگیــری از نفــوذ
اندیشــه هــای بیگانــه ،بصیــرت و
موقعیــت شناســی صحیــح را از
عوامــل اســتمرار پیــروزی و نصــرت
الهــی بــرای جوانان عزیز دانســت .
در ادامــه این مراســم ســردارخرّم،

در ایــن مراســم دکتــر حســن ولــی

فرمانــده ســپاه عاشــورا نیــز طــی

زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید

ســخنانی بــا تقدیــر از مســئولین

مدنــی آذربایجــان طــی ســخنانی

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

بــا اشــاره بــه فلســفه برگــزاری

در برگــزاری دهمیــن دوره طــرح

«طــرح والیــت» ویــژه دانشــجویان

اســتانی والیــت گفــت :هــدف

بســیجی دانشــگاه هــای اســتان

ازبرگــزاری»دوره والیــت» تبدیــل

گفــت  :بسیارخوشــحالیم کــه

علــم بــه عمــل تبدیــل اســت.

بــرای دومیــن ســال متوالــی

برگــزاری دوره والیــت ،ایجــاد

میزبــان دانشــجویانی مومــن،

فرصــت مناســبی اســت تــا ذهــن

مخلــص و بســیجی دانشــگاه های

جوانــان عزیــز را بــه لــزوم وجــود

اســتان در قالــب طــرح بــزرگ،

پشــتوانه

هــا

بســیار موثــرو پرفایــده فرهنگــی

وهمچنیــن مبانی ،اصــول اعتقادی

و علمــی _آموزشــی هســتیم .

و انقالبــی معطــوف نمائیــم.

ولــی زاده در ادامــه گفــت  :طــرح

ســردار خـرّم بــا اشــاره بــه عوامــل

والیــت ،طرحــی فرهنگــی اســت

پیــروزی نهضــت بــزرگ و انقــاب

کــه بــه آمــوزش و تعمیــق معرفــت

اســامی ایــران گفــت :داشــتن

جوانــان بــه ویــژه دانشــجویان

رهبــری بــزرگ ،ملتــی بــزرگ بــا

شعوردرشــعار
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معرفی سامانه سجاد در خصوص نحوه پذیرش درخواستهای دانشجویان برای طرح در شوراهای موارد خاص
بدینوســیله بــه اطــاع دانشــجویان ارجمند
میرســاند :کلیه درخواســتهای دانشجویان
بــرای طــرح در هــر ســه ســطح شــوراهای
بررســی مــوارد خــاص دانشــگاه ،اســتانی
و مرکــزی بایســتی از طریــق ســامانه
جامــع امــور دانشــجویی (ســامانه
ســجاد) به آدرس https://portal.saorg.
 irصــورت پذیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه
ارســال درخواســتها در تمامــی مقاطــع
تحصیلــی از تاریــخ  97/04/27از طریــق
ســامانه مذکــور انجــام میگیــرد ،لطفــا از
ارســال فیزیکــی هرگونــه درخواســتی
بــرای طــرح در شــورا خــودداری شــود.

و بررســی در شــوراها نخواهــد بــود.
سازمان اموردانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

بدیهــی اســت درخواســتهای ارســالی
خــارج از ســامانه فــوق الذکــر قابــل طــرح

تسلیت
دســت

سرنوشــت

بــر

ایــن

مقــدر

گردیــد کــه در غــم فقــدان یکــی از کارکنــان
زحمتکــش و پرتــاش دانشــگاه باشــیم.
همــه مــا هرگــز نگاههــای مهربــان ،لبخندهای
محبــت آمیــز و تــاش پیگیــر وی را
فراموش نخواهیم کرد.
درگذشــت همــکار عزیــز و گرانقدرمــان
جنــاب آقــای محمــد رســتم زاده را بــه
حضــور

خانــواده

داغــدارش

و

عمــوم

همــکاران ارجمنــد تســلیت مــی گوئیــم.
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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