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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان امسال شاهد اتمام دهه سوم
فعالیتهای آموزشی-علمی و پژوهشی خود است
در مقایسه با بسیاری از دانشگاههای همتراز خود  ،رشد همه جانبه و
شتابنده ای را شاهد هستیم ،حال که ماموریت گرایی و کارآفرینی
دانشگاهها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی جزء سیاستهای اصولی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفته است ،روابط عمومی
دانشگاه نیز همگام با شما در جهت نیل به این اهداف عالیه قدم
برداشته و همچنان معرفی پتانسیلهای اساتید و دانشجویان پرتالش در
عرصه علم و فناوری را در اولویتهای اجرایی خود قرار داده است.
در این راستا آماده دریافت طرحها ،پیشنهادات و نظرات سازنده
همه اساتید ،دانشجویان،کارمندان ،مدیران و مسئولین محترم هستیم
مجید فتاح زاده مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در راســتای
گســترش تعامــات بیــن المللــی و حضــور
در مجامــع بیــن المللــی و توجــه بــه ارتقــای
کیفــی تولیــدات علمــی خــود بــرای اولیــن

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توانسته است

در اولین حضور خود درنظام رتبه بندی مذکور

در ســایه لطــف خــدا و تــاش اســاتید فرهیختــه
و خــاق  ،دانشــجویان توانمنــد و بــا انگیــزه و

بــا در ســال  ،1397اقــدام بــه ثبــت اطالعــات
و شــرکت در نظــام رتبــه بنــدی تایمــز نمــود.

کارمنــدان پرتــاش ایــن دانشــگاه رتبــه 12

نظــام هــای رتبــه بندی بیــن المللــی دانشــگاههای

 800جهانــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.

در پایگاه Times Higher Education

دانشــگاهها در نظــام رتبــه بنــدی تایمــز،

پایــگاه رتبــه بنــدی تایمــز یکــی از مهمتریــن

در بیــن  29دانشــگاه ایرانــی و رتبــه -1000

جهــان می باشــد .براســاس گزارش منتشــر شــده

ولــی زاده بــا بیــان شــاخصهای رتبــه بنــدی

 World University Rankingsدر سال

گفــت :در رتبــه بنــدی تایمــز از  13شــاخص

های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت

رتبــه بنــدی دانشــگاهها اســتفاده مــی گــردد.

 2019از کشــور ایــران  29دانشــگاه از دانشــگاه

در قالــب  5معیــار کلــی بــه شــرح زیــر جهــت

بهداشــت حضور دارند که نســبت به ســال 2018

 .1آموزش
 .2پژوهش
 .3تعداد استنادات به مقاالت

رشــد  60درصــدی دارد .ایــن موضــوع نشــان
دهنــده حرکــت دانشــگاه هــای کشــور به ســمت
گسترش تعامالت بین المللی و دیپلماسی علمی
است.

 .4درآمــد حاصــل از ارتبــاط بــا صنعــت

 .5تعامــات بیــن المللــی رئیس دانشــگاه
در پایــان ضمــن آرزوی موفقیهــای روز

افــزون ،کســب این موفقیت شایســته برای
دانشــگاه را به عموم دانشــگاهیان دانشگاه

رئیس دانشگاه در مصاحبه کوتاهی با روابط عمومی گفت:

براساس گزارش اخیر پایگاه رتبه بندی تایمز،

شــهید مدنــی آذربایجــان تبریــک گفت.
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بیست و یکمین کنفر ا نس شیمی

فیزیک انجمن شیمی ایران صبح
روز پنجشنبه  ۱۵شهریور  ۹۷د ر

تاالر معلم تبریز آغاز به کا ر کرد
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در آییــن گشــایش ایــن کنفرانــس در ســخنانی
بــا اشــاره بــه لــزوم حرکــت دانشــگاه هــا بــه ســوی دانشــگاه
کارآفریــن گفــت  :بــرای دســتیابی بــه دانشــگاه کارآفریــن
کــه مــورد نیــاز مبــرم کشــور ماســت ،بایــد طــوری برنامــه
ریــزی کنیــم تــا علــم تولیــدی در آزمایشــگاهها ،تبدیــل
بــه فنــاوری و محصــول شــده و ثــروت آفرینــی نمایــد .

دکتــر علــی عجمــی در ادامــه افــزود  ۳ :مولفــه اصلــی و
خصوصیــت کــه بــرای حرکــت بــه ســوی کارآفرینــی
از الزامــات اساســی بــه شــمار مــی رود عبــارت اســت از
دانشــگاه ،دولــت ،و بخــش خصوصــی  .چنانچــه ایــن ۳
مولفــه بــا هماهنگــی الزم بتواننــد بــه شــکل مطلوبــی بــا
هــم کار کننــد مــی تــوان گفــت کشــور در جهــت نیــل
بــه اهــداف دانشــگاه کارآفریــن در حرکــت اســت .
عجمــی بــا بیــان نقــش هــر یــک از مولفــه هــای
مذکــور تاکیــد کــرد  :دولــت نقــش سیاســت گــذاری
و هدایــت کننــده دارد ،دانشــگاه هــا بایــددر مســیر
تولیــد علــم در مــرز هــای دانــش ،بــا کارهــای
گروهــی جهــت حــل مشــکالت جامعــه قــدم بردارنــد .
وی ادامــه داد  :بخــش خصوصــی متاســفانه در
کشــور مــا نقــش کمرنگــی در امــور تحقیقاتــی
دارد .بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از دانشــگاه هــا
بایــد در بخــش  R&Dســرمایه گــذاری نمایــد .

لــذا اگــر ایــن  ۳مولفــه مهــم از همــکاری و هماهنگــی الزم
برخــوردار باشــند ،همچنــان کــه دانشــگاه هــا در تولیــد
علــم در طــی دو ســه دهــه اخیــر ،خــوب درخشــیده انــد
در تاثیــر گــذاری روی چالــش هــا و نیــاز هــای جامعــه
هــم نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا خواهنــد نمــود .

در ایــن کنفرانــس ،دکتــر زلفــی گل دبیــر انجمــن شــیمی
ایــران بــا تقدیــر از رئیس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان
بــه ســبب حمایــت هــای وی از برگــزاری کنفرانــس هــای
ســاالنه شــاخه هــای مختلــف شــیمی توســط دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،گفــت  :در عصــر کنونــی،
اســاتید مــا بایــد دیپلماســی علمــی را گســترش دهنــد .
هــر عضــو هیــات علمــی مــا بایــد حداقــل بــا یــک عضــو
هیــات علمــی خــارج از کشــور در موضــوع کار هــای
تحقیقاتــی ملــی و بیــن المللــی کار مشــترک علمــی نمایند .
زلفــی گل در ادامــه افــزود  ۵/۱۲ :درصــد تولیــد علــم
در کشــور مربــوط بــه علــم شــیمی مــی باشــد کــه رشــته
شــیمی فیزیــک بــه لحــاظ تعــداد ،در صــدر مــی باشــد.
نکتــه مهــم آن اســت کــه مــا باید پــروژه هــای کاربــردی را
بیشــترجدی بگیریــم تــا در زمینــه تولیــد محصــول و ایجــاد
اشــتغال ،کار هــای اساســی صــورت بگیــرد و در نتیجــه
شــخصیت علمــی کشــور بــه صــورت متــوازن رشــد نماید .
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گفتنــی اســت در طــی برگــزاری آییــن افتتاحیــه ایــن
کنفرانــس از دبیــران علمــی و اجرایــی و شیمیســت
برتــر شــاخه شــیمی فیزیــک ایــران در ســال ۱۳۹۷
(دکتــر محمــد حســن انتظــاری) از دانشــگاه فردوســی
مشــهد توســط انجمــن شــیمی ایــران تجلیــل شــد .

دکتــر جابــر جهــان بیــن ،دبیــر علمــی ایــن کنفرانــس نیــز
در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه ،در خصــوص
اهــداف برگــزاری کنفرانــس گفــت :ایــن کنفرانــس بــه
منظــور ارتبــاط هــر چــه بیشــتر دانشــمندان شــیمی فیزیــک
و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ،تبــادل نظــر در بــاره
مشــکالت پژوهشــی ،آموزشــی ،بررســی پیشــرفتهای اخیــر
ایــن علــم در جهــان و همچنیــن ارتبــاط هرچــه بیشتردانشــگاه
و صنعــت برگــزار میشــود .همانگونــه کــه اســتحضار داریــد،
شــیمی فیزیــک بنیــادی تریــن گرایــش شــیمی بــوده و صنایــع
شــیمیایی مبتنــی بــر ایــن علــم میباشــد ،چنانچــه ایــن شــاخه
از شــیمی درهرکشــوری توســعه یابــد ،آن کشــوردر صنایــع
شــیمیایی ،پتروشــیمی و نفــت توســعه یافتــه تــر خواهــد
شــد .بنــا برایــن یکــی از بخشــهای مهــم ایــن کنفرانــس
بــه مهمتریــن معضــات دنیــای حاضــر یعنــی انرژیهــای
نــو و تجدیــد پذیــر و حفاظــت از محیــط زیســت اســت.
وی در خصــوص مقــاالت رســیده بــه دبیرخانــه
واســاتید شــرکت کننــده درایــن کنفرانــس نیــز گفــت :
در مجمــوع  ۳۰۵مقالــه بــه دبیرخانــه کنفرانــس رســیده
اســت کــه ازایــن تعــداد ،ســیصد مقالــه بعــد از داوریهــا
و ویرایشــهای علمــی ،مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت.
حــدود بیســت مقالــه بصــورت ســخنرانی و بقیــه بصــورت
پوســتر پذیــرش شــده انــد .در ایــن کنفرانــس عــاوه بــر
ارائــه مقــاالت ،بیــش از ده نفــر از اســاتید و پژوهشــگران
مشــهور و مجــرب ،بصــورت مدعــو ســخنرانی دارنــد.

در ایــن کنفرانــس بیــش از چهــل نفــر از اســاتید و شــیمی
فیزیکدانــان مجــرب کشــورمان حضــور دارنــد کــه در
کنــار دانشــجویان دکتــرای تــازه فــارغ التحصیــل شــده یــا
در شــرف فراغــت از تحصیــل و همچنیــن اســاتید جــوان
دانشــگاههای مختلــف جلــوه و خصوصیــت جالبــی بــه
کنفرانــس خواهــد داد زیــرا کــه ایــن گرایــش از شــیمی،
کمتریــن تعــداد دانشــجو و اســتاد را در بیــن شیمیســتهای
کشــورمان دارد ،درمقایســه بــا ترکیــب شــرکت کننــدگان
در کنفرانسهــای دیگــر ،نشــان از اهمیــت روز افــزون
ایــن گرایــش در کشــور و همچنیــن اهمیــت ایــن
کنفرانــس در بیــن شــیمی فیزیکدانهــای کشــورمان دارد.
دکتر جهان بین در ادامه افزود:
یکــی از مهمتریــن بخشــهای ایــن کنفرانــس کارگاههــای
آموزشــی اســت کــه در حاشــیه آن برگــزار شــد .کارگاههــای
فــوق کــه شــامل دو بخــش مجــزا خواهدبــود ،عبارتنــد از
آشــنایی بــا مطالعــه برهمکنــش دارو بــا ماکرومولکولهــای
زیســتی بــا اســتفاده از شــبیه ســازی دینامیــک مولکولــی و
مطالعــه جــذب و تخریــب آالینــده هــای زیســت محیطــی
بــر روی نانــوذرات دوبعــدی بــا اســتفاده از محاســبات نظریــه
تابعــی چگالــی  /در ایــن کارگاههــا مــواردی مــورد بحــث قرار
مــی گیــرد کــه در آزمایشــگاه شــبیه ســازی در حــال حاضــر
جــزو موضوعــات پژوهشــی ودرمــرز دانــش مــی باشــند.
دبیــر علمــی بیســت و یکمیــن کنفرانــس شــیمی فیزیــک
ایــران درپایــان گفــت :برگــزاری کنفرانــس کار گروهــی
اســت کــه اجــرای موفــق آن بــدون مشــارکت تمــام
بخشهــای دانشــگاه امــکان پذیرنخواهــد بــود لــذا جــا
دارد کــه از ریاســت محتــرم دانشــگاه ،معاونــت پژوهشــی،
ریاســت دانشــکده علــوم پایــه ،دبیــر اجرایــی کنفرانــس (
دکتــر رحمــان ســامت ) ،مدیریــت گــروه شــیمی ،اعضــای
محتــرم گــروه شــیمی و همچنیــن دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی شــیمی فیزیــک ،و تمامــی همــکاران و عزیزانــی
کــه دســتی در ایــن کار دارنــد تشــکر و قدردانــی کنیــم.

13

برگزاری دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
دومینهمایشملیتنششوریدرگیاهانوراهکارهایتوسعهکشاورزی
در شرایط شور به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در محل
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور برگزار شد

دکتر علی عجمی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان در آیین افتتاحیه «دومین همایش کنفرانس ملی تنش
شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور»،
اظهار کرد :برگزاری همایشها با حضور صنایع ،سازمانها و بخش
.خصوصی میتواند به ایجاد ارتباط دانشگاه ،جامعه و صنعت کمک کند
عجمی با اشاره به اهداف برگزاری همایشهای علمی در
دانشگاه ،گفت :در این همایشها پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان میتوانند
ایدهها و نظریات خود را در قالب ارائه مقاله و پوستر و  ...بیان و از تجربیات
.سایر پژوهشگران استفاده کرده و برای خود شرکای تحقیقاتی پیدا کنند
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر با توجه به تغییر نگرش در نظام
آموزشی کشور ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،عزم خود را جزم
.کرده تا در راستای دانشگاههای کارآفرین ومهارتی حرکت کند
عجمی ادامه داد :برای انجام کارهای کاربردی و توسعهای باید بخش
خصوصی ورود کرده و از ایدههای دانشجویان حمایت نماید تا
.نظریات خود را به نمونه مقبول و محصوالت دانش بنیان تبدیل کنند
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تاکید کرد :لزوم
.حرکت در این سمت برقراری ارتباط با مجموعههای درگیر با دانش بنیان است

دکتر علیرضا تاری نژاد ،درگفتگو با روابط عمومی دانشگاه شهید
:مدنی آذربایجان ،در مورد اهداف برگزاری این همایش گفت
فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای مراکز
تحقیقاتی ،دانشگاهها ،محققین کشور ،و نیز دانشجویان در زمینه اصالح
گیاهان زراعی و باغی برای مقاومت به تنش شوری و نیز راهکارهای توسعه
کشاورزی در شرایط شور ،ایجاد بستری مناسب جهت ارتباط روز افزون

دانشجویان ،اساتید دانشگاه های سراسر کشور ،محققین و نیز صنایع فعال
در سطح کشور ،ارتقا سطح علمی دانشجویان و شرکت کنندگان از طریق
برگراری سخنرانیهای و نیز ارایه پوستر در حوزه مربوطه از اهداف این همایش
میباشد .لذا برنامه اصلی همایش روی سه موضوع سخنرانیهای کلیدی،
.سخنرانیهای شفاهی و نیز ارائه دستاوردها بصورت پوستر متمرکز شده است
وی به مهمترین اقدامات دانشکده کشاورزی دانشگاه در راستای تحقق
اهداف تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در
شرایط شور نیز بشرح زیر اشاره نمود :اجرای طرحهای پژوهشی توسط
همکاران عضو هیات علمی در زمینه مکانیسم های مقاومت به شوری
در گیاهان زراعی و باغی طراحی و تعریف پایاننامه های تحقیقاتی برای
دانشجویان ارشد و دکتری در زمینه مقاومت به شوری در گیاهان
بررسی بیان ژنهای درگیر در تحمل به تنش شوری در گیاهان از طریق
تکنیک RNAseq
ارایه طرحهای پژوهشی در زمینه تنش شوری و توسعه کشاورزی در شرایط
شور به ستاد احیا دریاچه ارومیه توسط همکاران هیات علمی دانشکده
:دکتر تاری نژاد در خصوص سطح و نوع مقاالت رسیده به این همایش ،افزود
در این کنفرانس محققین برجسته ،اساتید دانشگاهها ودانشجویان
پژوهشگر که درزمینه تنش شوری فعالیت مینمایند از سراسر کشور
حضور دارند .بیش از صد مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که
پس از داوری توسط داوران متخصص ،از بین آنها  91مقاله برای ارائه در
همایش انتخاب شدند .در این مراسم میهمانانی از استانهای مختلف کشور
حضوردارند .پس از مراسم افتتاحیه ،از بین مقاالت وصول شده به دبیرخانه
کنفرانس ،چهار مقاله بصورت کلیدی توسط پژوهشگران فعال درزمینه
بهبود عملکرد گیاهان با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط شور،
اقدامات و فعالیتهای انجام یافته در خصوص احیای دریاچه ارومیه ،جنبه
های اقتصادی تولید ریزجلبک ها در شرایط شور،و راهكارهاي گياه
جهت مقابله با اکسیداسیون مواد بیولوژیک در تنش اکسیداتیو ناشی از
.شوری در روز اول کنفرانس برای محققان و دانشجویان ارائه میشود
دبیر علمی همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه
کشاورزی در شرایط شور در پایان گفت :از عناوین و همچنین مقاالت
ارائه شده در این کنفرانس می توان متوجه شد پتانسیل بسیار زیادی بین
محققان کشور برای اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تنش شوری
در گیاهان و مکانیسمهای توسعه کشاورزی در شرایط شور وجود دارد
ولی با وجوداین ،پروژه های یکپارچه و منسجمی در این زمینه درسطح
کالن تعریف نشده است .با عنایت به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه
خشک واقع شده است و حدود  8میلیون هکتار از اراضی کشور شور
شده اند و روز به روز بر سطح شوری در کشور افزوده میشود ،بطوری
که بعد از هند و پاکستان ایران رتیه سوم را از این لحاظ دارا میباشد،
لذا پیشنهاد میشود ،در سطح ملی به این موضوع اهمیت بیشتری داده
شود و همانند ستاد زیست فناوری ،ستادی بنام ستاد تنش شوری در
گیاهان از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شود
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بازدید رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از دانشگاه یوزونجی یل کشور ترکیه

در راســتای عملیاتــی کــردن مفــاد

تفاهــم نامــه منعقده صــورت گرفت:

پتانســیل هــای اعضــای هیــات علمــی و تجهیزاتــی دو
دانشگاه ارائه نمودند.

بازدیــد رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
از دانشــگاه یوزونجــی یــل کشــور ترکیــه

در راســتای گســترش همکاریهــای علمــی و بیــن
المللــی بــا دانشــگاههای خــارج از کشــور و علــی
الخصــوص کشــورهای همســایه و پیــرو تفاهــم نامــه
همــکاری علمــی  -پژوهشــی منعقــده ،بــر اســاس
دعــوت دانشــگاه یوزونجوایــل کشــور ترکیــه از
دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،بــا هــدف عملیاتــی کــردن مفــاد
تفاهــم نامــه ،رئیــس دانشــگاه بــا هیــات همــراه (دکتر
عجمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری و دکتــر فــرزاد
سلحشــور ،رئیــس گــروه همکاریهــای علمــی بیــن
المللــی) در مردادمــاه  97از دانشــگاه یوزونجوایــل
واقــع در شــهر وان ترکیــه بازدیــد نمــوده و در
جلســه شــورای ایــن دانشــگاه شــرکت نمــود.
در ایــن جلســه روســای دو دانشــگاه ،گزارشــی از

در پایان این نشست مشترک،
طرفیــن بــر اجــرای مــوارد زیــر بــه توافــق رســیدند:
برگــزاری مســابقات دانشــجویی مشــترک بــه
میزبانــی دانشــگاه یوزنجوایــل در ســال 2018
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــه پژوهشــگران طرفین
انجــام طــرح هــای تحقیقاتــی مشــترک
مشــارکت اعضــای هیــات علمــی دو دانشــگاه
در راهنمایــی رســاله هــای دوره هــای دکتــری
فراهــم نمــودن امــکان حضــور اعضــای
پهیــات علمــی و دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی در دو دانشــگاه بــه منظــور اســتفاده
از امکانــات و پتانســیلهای موجــود طرفیــن.
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،بر اساس رتبه بندی نیچر ایندکس جزء ده دانشگاه برتر ایران قرار گرفت

بر اساس رتبه بندی نیچر ایندکس ،دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان جزء ده دانشگاه برتر ایران قرار
گرفت.

بــر اســاس رتبــه بنــدی نیچــر ایندکــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان جــز ده دانشــگاه برتــر ایــران معرفــی
شــده اســت ،دکتــر علــی عجمــی در ارتبــاط بــا خبــر
فــوق و معیــار رتبــه بنــدی مذکــور در مصاحبه بــا روابط
عمومــی گفــت  :پایــگاه رتبــه بنــدی نیچــر ایندکــس هر
ســاله براســاس دســتاوردهای پژوهشــی بــا کیفیــت بــاال
کــه در بــازه زمانــی  1آگوســت تــا  31جوالی ســال بعد
منتشــر می شــوند ،دانشــگاهها و مراکز علمی و پژوهشی
در سراســر جهــان را رتبــه بنــدی مــی نمایــد .ایــن رتبــه
بنــدی بــر اســاس تعــداد محــدودی از دســتاوردهای
پژوهشــی (بــا کیفیــت بــاال) موسســات انجــام مــی گیرد.

دکتــر عجمــی افــزود  :در رتبــه بنــدی پایــگاه مذکــور
در ســال  2018مقــاالت منتشــر شــده بــه نــام موسســات
در حــوزه هــای شــیمی ،فیزیــک ،محیــط زیســت و
علــوم زیســتی در  82نشــریه منتخــب ،مــاک ارزیابــی
بــوده اســت و براســاس نتایــج منتشــر شــده در پایــگاه
نیچــر ایندکــس از کشــور ایــران  57دانشــگاه و موسســه
علمــی پژوهشــی حضــور دارنــد کــه دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان بــا چــاپ  6عنــوان مقالــه در نشــریات
منتخــب و بــا کســب رتبــه  6در جمــع ده دانشــگاه برتــر

ایــران گرفتــه اســت .درواقــع از بیــن شــش عنــوان مقالــه
چــاپ شــده  5عنــوان مقالــه در نشــریه European
 physical journal Cتوســط آقــای دکتــر فرهــاد
دارابــی اســتاد گــروه آموزشــی فیزیــک و آقــای دکتــر
یعقــوب حیــدرزاده دانــش آموختــه دکتــری فیزیــک
دانشــگاه ( 4مقالــه) و آقــای دکتــر عطــازاده دانشــیار
گــروه آموزشــی فیزیــک (یــک مقالــه) و یــک عنــوان
مقالــه در نشــریه Nature Communication
توســط آقــای ســعید اوســط دانشــجوی دکتــری
شــیمی فیزیــک دانشــگاه بــه چــاپ رســیده اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در پایــان گفــت  :بدینوســیله کســب ایــن
رتبــه شایســته را بــه عمــوم دانشــگاهیان دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان تبریــک عــرض نمــوده و از
زحمــات و تــاش هــای کلیــه اســاتید ،دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی و کارکنــان دانشــکده علــوم
پایــه بــه ویــژه از آقــای دکتــر فرهــاد دارابــی ،دکتــر
یعقــوب حیــدرزاده ،دکتــر عطــازاده و آقــای ســعید
اوســط در راســتای انجــام و انتشــار فعالیــت هــای
پژوهشــی بــا کیفیــت بــاال کــه موجــب اعتــای نــام
و جایــگاه دانشــگاه در مجامــع علمــی ملــی و بیــن
المللــی مــی شــوند تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم.
لینــک نشــریات منتخــب پایــگاه نیچــر ایندکــس:

https://www.natureindex.
com/faq#methodology2
لینک لیســت مقاالت چاپ شــده دانشــگاه شهید مدنی
آذربایجــان در نشــریات منتخــب پایــگاه نیچــر ایندکس:
https://www.natureindex.
com/institution-outputs/iran/
azarbaijan-shahid-madani-unive
51ccee93140ba0666e000000 /rsity
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ارائه روشی برای افزایش کارایی سلولهای خورشیدی پلیمری به کمک نانولولههای کربنی توسط پژوهشگر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارائــه روشــی بــرای افزایــش کارایــی
ســلولهای خورشــیدی پلیمــری بــه
کمــک نانولولههــای کربنــی توســط
پژوهشــگر دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
محققــان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
و صنعتــی ســهند تبریــز ،در طــرح تحقیقاتــی
مشــترکی موفــق شــدند بــا کاربــرد نانوســاختارها در
ســاخت ســلولهای خورشــیدی ،بــازده ایــن ابــزار
تولیــد انــرژی را بــه روشــی ســاده افزایــش دهنــد

تیوفــن ،تبلورنانوســاختارهای رســانا ،بهینــه ســازی
مورفولــوژی نانومقیــاس الیــه ی فعــال ســلول هــای
خورشــیدی مربوطــه و کنتــرل دقیــق ســطوح انــرژی
مختلــف در آن هــا طراحــی شــده و توســعه یافتــه انــد.
دکتــر آقبالغــی هــدف ازایــن طــرح را افزایــش
بــازده تبدیــل تــوان ســلول هــای خورشــیدی پلیمــری
تــا چندیــن برابــر بــا روشــی ســاده و کــم هزینــه تــر
دانســت وگفــت :امیــد اســت در آینــده ای نــه چنــدان
دور ،درکشــور عزیزمــان ،روز بروزپیشــرفت در زمینــه
انــرژی هــای پــاک را شــاهد باشــیم .بــر خــود الزم
مــی دانــم از زحمــات اســتاد بزرگــوارم آقــای دکتــر
فرهنــگ عباســی (رییــس پژوهشــکده مــواد پلیمــری
ســهند) ،خانــم دکتــر رعنــا ســروری ،خانــم مهنــدس
ســمیه چاروقچــی و خانــم مهنــدس ســحر آقاپــور
نهایــت ســپاس را داشــته باشــم .همچنیــن از رئیــس
محتــرم دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان آقــای
دکتــر حســن ولــی زاده ،معاونــت محتــرم اداری و

دکترســمیرا آقبالغــی در مصاحبــه بــا روابــط
عمومــی دانشــگاه ،بــا اشــاره بــه عنــوان طــرح
مذکــور درشــرح مختصــری از ایــن طــرح و
ذکرهمــکاران پرتالشــی کــه در بــه ثمــر رســیدن
مطلــوب آن نقــش بــارزی داشــتند ،گفــت:
کار پژوهشــی حاضــر مبنــی بــر افزایــش بــازده تبدیــل
تــوان ســلول هــای خورشــیدی پایــه پلیمــری بــا
اســتفاده از نانوســاختارهای الکتــرون دهنده-الکتــرون
پذیرنــده ی طراحــی شــده بــر اســاس نانولولــه هــای
کربنــی اصــاح شــده و پلــی هگزیــل تیوفــن فضــا
ویــژه کار مشــترکی بیــن دانشــگاه هــای شــهید مدنــی
آذربایجــان و صنعتــی ســهند تبریــز بــوده اســت .در
ایــن طــرح پژوهشــی ،ســوپرامولکول هــای رســانا طــی
مراحــل اصــاح ســطحی نانولوهــای کربنــی ،ســنتز
پلیمرهــای پلــی دو دســیل تیوفــن و پلــی هگزیــل

مالــی آقــای دکتــر ذوالفقــار رضوانــی ،معاونــت
محتــرم پژوهشــی آقــای دکتــر علــی عجمــی ،مدیــر
گــروه مهندســی شــیمی آقــای دکتــر یونــس بیگــی
بــه جهــت حمایــت هــای خوبشــان تشــکر مــی کنــم.
گفتنــی اســت مقالــه خانــم دکتــر ســمیرا
آقبالغــی در مجلــه  Solar Energyکــه
یکــی از بهتریــن ژورنالهــا در ایــن زمینــه مــی
باشــد و جــزو مجــات ســطح  1و  %10اول در
زمینــه انــرژی می¬باشــد ،چــاپ شــده و مصاحبــه¬
ای نیــز از ایشــان در مــورد ایــن مقالــه در ســایت
ســتاد نانــو درج شــده اســت کــه مشــروح مصاحبــه
مذکــور در لینــک زیــر قابــل مشــاهده اســت:
6 4 073 /1 /h t t p : / / n e w s . n a n o . i r
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موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مرحله نهایی المپیاد علمی و دانشجویی کشور

دکتــر محمــد المکچــی ،مدیــر اداره اســتعدادهای
درخشــان معاونــت آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی،
از موفقیــت و کســب رتبــه  5دانشــجوی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در مرحلــه نهایــی بیســت
و ســومین المپیــاد علمــی و دانشــجویی کشــورخبر
داد و گفــت  :در جریــان برگــزاری مرحلــه نهایــی
بیســت و ســومین المپیــاد علمــی و دانشــجویی
کشــور پنــج دانشــجوی عضــو اســتعداد هــای
درخشــان ایــن دانشــگاه بشــرح زیرموفــق بــه کســب
رتبــه در رشــته هــای تحصیلــی خــود شــدند:

حمیــد رضــا مــرادی ،رتبــه  7رشــته زیســت شناســی
علــی گواهــی رتبــه  14رشــته زیســت شناســی
مهــدی احمــدی رتبه ی  7رشــته علوم قــرآن و حدیث
علــی عبــاس نــژاد خلیلــی رتبــه  10رشــته حقــوق
و مجیــد مقصــودی رتبــه 12را در رشــته شــیمی
کســب نمودنــد که بدینوســیله ایــن موفقیتهای شایســته
را بــه عمــوم دانشــجویان ،علــی الخصوص دانشــجویان
مذکــور و خانواده های ارجمندشــان تبریک میگوئیم .

برگزاری دومین جلسه توجیهی و آموزشی کارکنان انتظامات دانشگاه

برگــزاری دومیــن جلســه توجیهــی و
آموزشــی کارکنــان انتظامــات دانشــگاه

دومیــن جلســه توجیهــی و آموزشــی پرســنل
انتظامــات دانشــگاه در روز یکشــنبه  18شــهریور
مــاه ســال  97بــا حضــور حجــت االســام
والمســلمین نقیــان ،مســئول دفتــر نهاد مقــام معظم
رهبــری در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
دکتــر احمــدی مدیــر حراســت دانشــگاه و
کارکنــان پرتــاش انتظامــات ،برگــزار شــد.

در ایــن جلســه حجــت االســام والمســلمین
نقیــان ،طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه مفهــوم

وماهیــت کلمــه «انتظامــات» ،بــر توجــه هــر چــه
بیشــتر کارکنــان ایــن بخــش در قبــال عواطــف
و احساســات دانشــجویان ارجمنــد تاکیــد نمــود.

در ایــن جلســه توجیهــی و آموزشــی ،دکتــر
عــزت اهلل احمــدی مدیــر حراســت دانشــگاه نیــز
درســخنانی ،دربــاره ویژگــی هــای ارتباطــی،
انــواع روش هــای ارتبــاط فــردی و گروهــی،
نحــوه تکریــم اربــاب رجــوع و همچنیــن ویژگی
هــای مخاطبــان و  ....ســخنانی ارائــه نمــود.
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ارتقای رتبه علمی  9نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معــاون آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه،دکتر
منصــور ایمانپــور از ارتقــاء رتبــه علمــی  4همــکار
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه خبــر داد و گفــت:
چهارمیــن جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه در
ســال  1397در روز چهارشــنبه مــورخ 07/06/97
برگــزار ،ودر خصــوص تقاضــای ارتقاضــای رتبــه
علمــی  4نفــر ازهمــکاران عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه تصمیماتــی بشــرح زیــر اتخــاذ شــد

پــدر جلســه مذکــور ،بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر
نویــد تقــی زادگان کالنتــری عضــو هیــأت علمــی
گــروه آموزشــی مهندســی بــرق از مرتبــه اســتادیاری بــه
دانشــیاری ،بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر عســگرعلی
بویــر عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی مهندســی
فنــاوری اطالعــات از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری ،و
همچنیــن بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر رضــا غرائــی
خسروشــاهی عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی
مهندســی مکانیــک از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری،
و بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر علــی خانــی عضــو
هیــأت علمــی گــروه آموزشــی ریاضــی کاربــردی از
مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری موافقــت بــه عمــل آمــد.

همچنیــن در پنجمیــن جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه،
تصویــب شــد :ارتقــاء رتبــه علمــی  5همــکار عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
دکترمنصورایمانپــور از ارتقــاء رتبــه علمــی 5
همــکار عضــو هیــات علمــی دانشــگاه خبــر داد
و گفــت :پنجمیــن جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه
در ســال  1397در روز چهارشــنبه  25مهرمــاه
97برگــزار ،ودر خصــوص تقاضــای ارتقــای رتبــه
علمــی  5نفــر ازهمــکاران عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه تصمیماتــی بشــرح زیــر اتخــاذ شــد:

در جلســه مذکــور ،بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر
بهــروز خیرفــام عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی
ریاضــی کاربــردی از مرتبــه دانشــیاری بــه اســتادی،
دکتــر محمدرضــا ســاویز عضــو هیــأت علمــی گــروه
آموزشــی مهندســی مکانیــک از مرتبــه اســتادیاری
بــه دانشــیاری ،همچنیــن بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای
دکتــر امیرحســین مصفــا عضــو هیــأت علمــی گــروه
آموزشــی مهندســی مکانیــک از مرتبــه اســتادیاری
بــه دانشــیاری ،بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر
ناصــر عیوضیــان کاری عضــو هیــأت علمــی گــروه
آموزشــی گیاهپزشــکی از مرتبــه اســتادیاری بــه
دانشــیاری ،و دکتــر مجتبــی رنجبــر عضــو هیــأت
علمــی گــروه آموزشــی ریاضــی کاربــردی از مرتبــه
اســتادیاری بــه دانشــیاری موافقــت بــه عمــل آمــد.
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تجلیل رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از  2همکار ایثارگر ،بمناسبت هفته دفاع مقدس

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه بهمــراه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ،در روز ســه شــنبه  3مهــر  97بــا حضــور در
محــل کار  2نفــر از همــکاران ایثارگــر دانشــگاه ،بــه تجلیــل از ایثــار و فــداکاری آنهــا در دوران دفــاع مقــدس پرداخت.
دکتــر حســن یعقوبــی ،از اســاتید گــروه روانشناســی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه ،و

آقــای رضــا مختــارزاده ،کارمنــد شــاغل در معاونــت دانشــجویی دانشــگاه ،از جملــه همــکاران ایثارگــر
هســتند کــه توســط ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه در دیــدار هــای جداگانــه مــورد تجلیــل و تقدیــر قــرار گرفتنــد.

تجلیل رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از دست اندرکاران و دانشجویان فعال در برگزاری  2رویداد مهم علمی دانشگاه

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز یکشــنبه  8مهرمــاه طــی جلســه ویــژه
ای کــه بمناســبت تجلیــل از دســت انــدرکاران و دانشــجویان فعــال در برگــزاری  2رویــداد مهــم علمــی کــه در
شــهریورماه  97بمیزبانــی ایــن دانشــگاه برگــزار شــده بــود ،شــرکت نمــوده و بــا اهــدای لــوح ســپاس از زحمــات
و تــاش همــکاران و خصوصــا دانشــجویان عزیــز در برگــزاری بســیار موفــق دومیــن همایــش تنــش شــوری
در گیاهــان و همجنیــن بیســت و یکمیــن کنفرانــس شــیمی فیزیــک انجمــن شــیمی ایــران تقدیــر و تشــکر کــرد.

10

پیام دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مناسبت فرارسیدن سالتحصیلی 98-97

دکتــر حســن ولی زاده ،رئیس
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان  ،در
پیامــی ضمــن تســلیت فرا رســیدن ماه محرم،
آغــاز ســالتحصیلی را به اســاتید ،دانشــجویان
وکارکنــان ایــن دانشــگاه تبریک گفت
متن این پیام بشــرح زیر اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِ
تقارن بهار دانش
مهر و دانش و فرزانگی را یافتیم.
خدای منان را شاکریم که دیگربار توفیق ورود به فصل ِ
فداکاری فرزندان غیور و
و تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس را به فال نیک میگیریم و خاطره شجاعت و
ِ
ِ
دولت دوازدهم که طلیعه آن مز ّین
عزتمند ایران زمین را پاس میداریم .اینک در آستانه دومین سال فعالیت
شکوفایی دانشگاه ورق میخورد ،فرصت را
به «حمایت از کاالی ایرانی» است و برگی نو از از شادابی و
ِ
مغتنم شمرده و حضور مجدد و مبارک یکایک دانشجویان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان به ویژه
.دانشجویان ورودی جدید به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را صمیمانه خیر مقدم و شادباش عرض مینمایم
امیدوارم در سال تحصیلی جدید ،دانشجویان عزیز با تکیه بر توانمندی ها و استعدادهای خود و با استفاده از ظرفیت
های علمی و پژوهشی دانشگاه ،همراه با اساتید ،مدیران ،کارشناسان و کارکنان دانشگاه در محیطی پرنشاط به
فعالیت علمی بپردازند و حضور حقیقی و تأثیرگذار خود را در عرصههای علمی و فرهنگی جامعه به اثبات برسانند
مدیریت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با استعانت از خدای مهربان خواهد کوشید تا با تکیه بر ایمان
و علم و با مشی اعتدالگرایی ،چراغ امید به زندگی ،دانایی و توانایی را همچنان روشن نگه دارد و از
بوم گهربار
خلق بستری مناسب در مسیر شکوفایی استعدادهای جوانان این مرز و
هیچ قدمی برای
ِ
ِ
نظر مشفقانه همه دوستداران رشد
دریغ نورزد .و اطمینان واثق داریم که در این وادی دشوار ،نقد و
ِ
و اعتالی ایران اسالمی راهگشا خواهد بود .بار دیگر از درگاه الهی برای تمامی دانشگاهیان و عموم
.فرهنگیان و فرهیختگان عزیز ،موفقیت ،بهروزی ،نیکفرجامی را در سال تحصیلی جدید آرزو مینمایم
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برگزاری آئین استقبال از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ایستگاه راه آهن تبریز

آئیــن اســتقبال از دانشــجویان دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در ایســتگاه راه آهــن تبریــز
همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس و اولیــن روز بــاز
گشــایی دانشــگاهها در ایســتگاه تبریــز برگــزار شــد.

الزم بــه ذکــر اســت قطــار ریــل بــاس تبریــز -دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در اولیــن رام خــود  ۷۵۰نفــر
ازدانشــجویان دختــر و پســر را از ایســتگاه تبریــز بــه
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان جابجــا کــرد و ایــن
قطــار هــر روز در ده رام  ،پنــج رام رفــت و پنــج رام
برگشــت دانشجویان دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان
را در مســیر ایســتگاه راه آهــن تبریــز -دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان و بالعکــس جابجــا مــی کنــد.

همزمــان بــا روز اول مــاه مهــر و گرامیداشــت هفتــه
دفــاع مقــدس ،درفضایــی تــوام بــا شــور و نشــاط
فــراوان دانشــجویی ،آئیــن اســتقبال از دانشــجویان
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،درایســتگاه راه
آهــن تبریــز بــا حضــور دکتــر احمــد آبــادی ،معــاون
دانشــجویی دانشــگاه ،برگــزار شــد .در ایــن مراســم
کــه معــاون مســافری و توســعه مدیریــت و منابــع
اداره کل راه آهــن آذربایجــان باتفــاق جمعــی از
ســایر مســئولین راه آهــن آذربایجــان نیــز حضــور
داشــتند ،بــا اهــداء شــاخه گل ،مقــدم دانشــجویان
اعزامــی بــا قطــار از ایســتگاه تبریــز بــه دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان گرامــی داشــته شــد.
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آئین تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد

مراســم تکریــم و معارفــه مســئول بســیج دانشــجویی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز شــنبه 14
مهــر مــاه  97بــا حضــور رئیــس دانشــگاه ،اعضــای
هیــات رئیســه ،مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظم
رهبــری در دانشــگاه ،مدیــر و جمعــی از مســئولین
بســیج دانشــجویی اســتان آذربایجــان شــرقی ،در
تــاالر صائــب تبریــزی ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان طــی ســخنانی در ایــن مراســم ،ضمــن تقدیــر و
تشــکر از تــاش شایســته آقــای مهنــدس شــادی ،مســئول ســابق
بســیج دانشــجویی اســتان بــه جهــت تــاش در راســتای ارتقــای
همدلی و همبســتگی دانشــگاه ها در مســیر توســعه فعالیت های
شایســته فرهنگی در ســطح اســتان ،بــرای آقای مهندس ســلطان
زاده ،مســئول بســیج دانشــجویی اســتان ،آرزوی موفقیت نمود.
دکتــر ولــی زاده بــا اشــاره بــه شــرایط حســاس کنونی در ســطح
منطقــه و جهــان ،گفــت :همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری
در اجتمــاع عظیــم و پرشــور بســیجیان فرمودنــد ،ملــت بــزرگ
ایــران بــا اتحــاد و انســجام ،هماننــد هشــت ســال دفــاع مقــدس،
بــر تهدیــدات فــراوان نظــام ســلطه پیــروز خواهنــد شــد.
ولــی زاده بــا بیــان اینکــه کشــور مــا دارای پتانســیل هــای
فراوانــی در زمینــه هــای مختلــف علمــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی
و ...اســت ،گفــت :بــه لطــف الهــی ملــت بــزرگ ایــران بــه
دنیــا ثابــت کــرده اســت هــر موقــع کــه بــا تهدیــد خارجــی
مواجــه شــده اســت بــا یکپارچکــی تمــام و بــدور از هرگونــه
اختالفــی در تمامــی عرصــه هــا رشــد شــتابنده داشــته اســت.
رئیــس دانشــگاه افــزود :همــه مــا بایــد همــواره بــا بــاور
پتانســیل هــای نهفتــه و عظیــم ،نســبت بــه هــم افزائــی آنهــا
اقــدام نمــوده و بــا تــوکل بــه خــدا و نیــروی ال یــزال الهــی،

اســتکبار جهانــی و در راس آنهــا آمریــکا را نــاکام کنیــم.
ولــی زاده در پایــان از زحمات و تالشــهای فراوان آقای حســین
شبســتانی مســئول ســابق بســیج دانشــجویی در برگــزاری برنامــه
هــای فاخــر فرهنگــی -معنــوی و اثرگذار در بســیج دانشــجویی
دانشــگاه ،تقدیــر و تشــکر نمود و بــرای آقای ســعید محمدیان،
مســول جدیــد بســیج دانشــجویی ،آرزوی توفیــق کــرد.

در ادامــه ایــن مراســم مهنــدس ســلطان زاده مســئول بســیج
دانشــجویی اســتان در ســخنانی بســیج دانشــجویی این دانشــگاه
را از حــوزه هــای فرهنگــی موفــق در اســتان و کشــور نامیــد.
وی بــا تجلیــل از تــاش دســت انــدر کاران و دانشــجویان
فعــال در بســیج دانشــجویی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
دکتــر ولــی زاده را یــار و یــاور بســیج در اجــرای برنامــه هــای
مختلــف خوانــد و از حمایتهــای وی تقدیــر و تشــکر نمــود.
ســلطان زاده بســیج دانشــجویی را پرچم دار جنبش دانشــجویی
دانســت و گفــت :بســیج دانشــجویی ،شــاکله فرهنگــی
بســیارخوبی دارد ،بســیج نمادمقاومــت ملــت ایــران اســت کــه
روی پــای خــود ایســتاده و مشــکالتش را حــل می کند ،بســیج
دانشــجویی پرچمــدار حرکــت و بیــداری دانشــجویی اســت.
حمدیــان دانشــجوی فلســفه ،ورودی  93بــه عنــوان مســئول
جدیــد بســیج دانشــجویی معرفــی ،و از زحمــات آقــای
حســین شبســتانی مســئول ســابق بســیج دانشــجویی تجلیــل شــد
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دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید

راهیابی  3تن از ا عضای هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مرحله سراسری دومین
جشنواره قرآن و عترت اساتید دکتر بهلول قربانیان ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان ،با اعالم این خبر گفت :بسیار خوشحالیم که در دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید
که در مرحله دانشگاهی برگزار شد 3،تن ازاعضای هیات علمی این دانشگاه ،موفق شدند به مرحله
سراسری این مسابقات راه یابند .قربانیان افزود :همکاران محترم ،دکتر علی آرین در رشته آشنایی با
مفاهیم نهج البالغه ،دکتر محمد پاشایی در رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم ،و دکتر مریم
بخشی در رشته حفظ  15جزء قرآن کریم توانستند به مرحله سراسری دومین جشنواره قرآن و عترت
.اساتید راه یابند که ضمن تبریک به این عزیزان ،برایشان موفقیتهای روز افزون آرزومندیم

موفقیت سه نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور

جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور

موفقیت سه نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور

دکتر بهلول قربانیان ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،در گفتگویی کوتاه ،از موفقیت و کسب رتبه های برتر  3دانشجوی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مرحله نهایی سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی کشور که به میزبانی
دانشگاه زنجان برگزار شد خبر داد و گفت :در این جشنواره آقایان سعید میزایی(در بخش ادبی و رشته نمایشنامه نویسی) ،علی
نظر پور (در بخش فناوری و رشته کانال شبکه های مجازی ) و خانم فاطمه حسین زاده(در بخش معارفی و رشته آشنایی با مفاهیم
صحیفه سجادیه) حائز رتبه های برتر شده و به مرحله ملی راه پیدا کرده اند که بدینوسیله این موفقیت های شایسته را به عموم
.دانشجویان ،علی الخصوص دانشجویان مذکور و خانواده های ارجمندشان تبریک می گوئیم
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مراسم معارفه دانشجویان ورودی  97دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آییــن معارفــه دانشــجویان جدیدالــورود  97دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان از  15تــا  24مهــر مــاه در ســالن هــای ابــن
ســینا و شــهریار بــه تفکیــک  7دانشــکده ایــن دانشــگاه برگزار شــد.در این مراســم هــا نــکات ،آیین نامه هــا ،قوانیــن مختلف
دانشــجویی و ســایر اطالعــات الزم در قالــب مراســم ویــژه ای بــه دانشــجویان جدیدالورود ارائه شــد .گفتنی اســت مراســم
آییــن معارفــه دانشــجویان جدیدالــورود بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی توســط دانشــکده هــا برگــزار شــد.
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نشست تشکل های دانشجویی ،دبیران کانون های فرهنگی،انجمن های علمی و شورای صنفی دانشجویان با رئیس دانشگاه

نشســت صمیمــی دبیــران تشــکل هــای دانشــجویی ،انجمــن
هــای علمــی ،شــورای صنفــی و کانوهــای فرهنگــی
دانشــگاه بــا دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان و حجــت االســام والمســلمین
نقیــان مســئول نهــاد نمایندیگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه در روز یکشــنبه  22مهــر مــاه  97برگــزار شــد.

داشــتند ،مســئولین و دبیــران تشــکل هــا و کانــون هــا و هــم
چنیــن شــورای صنفــی دانشــجویان  ،مســایل مختلــف و دیدگاه
هــا و پیشــنهادات خــود را بــا رئیــس دانشــگاه عنــوان نمودنــد.
در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر و تشــکر از زخمــات وافــر
فعــاالن عرصــه هــای فاخــر فرهنگــی و علمــی دانشــجویان
در دانشــگاه  ،مطالبــه گــری را حــق دانشــجو دانســته و
بــر پیگیــری امــور تــا حصــول نتیجــه الزم تاکیــد نمــود.

در ایــن جلســه کــه دکتــر احمــد آبــادی ،،معــاون دانشــجویی و
دکتــر قربانیــان معاون فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه نیز حضور
تجلیل رئیس دانشگاه از اساتید موثرگروه فیزیک در ارتقای جایگاه دانشگاه در پایگاه نیچر ایندکس

رئیــس دانشــگاه در روز دوشــنبه  30مهــر  97با حضور در دانشــکده علــوم پایه ،در جلســه ای با حضور
اعضــای گــروه فیزیــک ،از تــاش بــی وقفــه اســاتید ایــن گــروه در ارتقــاء دانشــگاه تجلیــل نمــود.
دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا همراهــی
دکتــر علــی عجمــی  ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ،در جلســه ویــژه ای از
همــکاران گــروه فیزیــک بــه جهــت تاثیــر بســزای آنهــا در کســب جایــگاه ششــم
کشــوری دانشــگاه براســاس ارزیابــی پایــگاه رتبــه بنــدی نیچرایندکــس تجلیــل کــرد.
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نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاهها ،پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور
قائم مقام وزیر علوم در نشست دبیران
شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگا ه ها:

بــه مــدد دانشــگاه آمــده و آنــان را در
رســیدن بــه رســالتهای خــود یــاری دهنــد.

مهمتریــن کارکــرد روابــط عمومــی ها
کمــک بــه توســعه روابــط و مناســبات
ســازمان بــا مخاطبــان و ذینفعــان اســت

وی بــر انعــکاس گــزارش هــای مســتمر از
دســتاوردهای دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی
و فنــاوری و ســنجش و رصــد افــکار
عمومــی و همچنیــن تــاش بــرای آگاهــی
و اقنــاع افــکار عمومــی در خصــوص ایــن
دســتاوردها تأکیــد کــرد و گفــت :نیازمنــد
آن هســتیم کــه افــکار عمومــی جامعــه را
در ایــن مســیر کــه دانشــگاه بــه عنــوان یــک
نهــاد تاثیرگــذار و دارای نیروهــای نخبــه در
حوزههــای مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی و سیاســی بــه شــمار مــی آیــد ،اقنــاع
کنیــم تــا نگــرش هــای موجــود تغییــر یابنــد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی
وزارت علــوم ،دکتــر باقــری در نشســت
دبیــران شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی
دانشــگاهها ،پژوهشــگاه هــا و پــارک هــای
علــم و فنــاوری سراســر کشــور (مناطــق
دهگانــه) ،نقــش و جایــگاه روابــط عمومــی
هــا در توســعه ســازمان را بســیار مهــم و
اساســی دانســت و گفــت :روابــط عمومــی
آیینــه تمــام نمــای ســازمان اســت و انعــکاس
فعالیتهــا و ارتباطــات ســازمان بــا مخاطبــان
از کارکردهــای مهــم آن تلقــی میشــود.

بــه گفتــه قائــم مقــام وزیر علــوم ،رفــع معضالت
کشــور تنهــا بــا بهــره جســتن از راه حــل هــای
علمــی میســر اســت و یکــی از مهمتریــن
نقشهــای روابــط عمومــی ،کمــک بــه ترویــج
علــم اســت؛ در ایــن راســتا بایــد کارکردهــا و
دســتاوردهای دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی
و پارکهــای علــم و فنــاوری را بــه جامعــه
معرفــی کــرده و اســتفاده از ایــن کارکردهــا
در زندگــی روزمــره مــردم را ملمــوس کنیــم.

وی ،تبلیغــات ،اطالعرســانی ،گفتوگــوی
دوســویه ،ایجــاد روابــط و مناســبات ســازمان
بــا مخاطبــان و ذینفعــان را امــوری مهمــی ذکــر
کــرد کــه روابــط عمومــی هــای دانشــگاه هــا و
موسســات آمــوزش عالــی بایــد بیش از گذشــته
نســبت بــه آن توجــه و اهتمــام داشــته باشــند.
قائــم مقــام وزیــر علــوم ،یکــی از مهمتریــن
کارکردهــای روابــط عمومــی دانشــگاهها و
مراکــز پژوهشــی و فنــاوری در دوره جدیــد
را «کمــک بــه افزایــش ســرمایههای اجتماعــی
در مراکــز آمــوزش عالــی» دانســت و بــر ایجــاد
ســرمایههای اجتماعــی بــرای دانشــگاهها و
مراکــز پژوهشــی و فنــاوری کشــور تأکیــد کرد.
وی در ایــن رابطــه اظهــار داشــت :برقــراری
ارتبــاط فعــال بیــن دســتاندرکاران
دانشــگاهها بــا خانوادههــای دانشــجویان،
ذینفعــان و ســایر مخاطبــان بــرای کمــک بــه
افزایــش ســرمایههای اجتماعــی دانشــگاه
از مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه روابــط
عمومیهــا میتواننــد انجــام دهنــد.
دکتــر باقــری خاطرنشــان کــرد :بــا ایجــاد
ایــن ظرفیتهــا خیــل عظیــم خانوادههــای
دانشــجویان کــه از مهمتریــن ســرمایههای
اجتماعــی بــرای دانشــگاهها و مراکــز
پژوهشــی محســوب میشــوند ،میتواننــد

دکتــر باقــری خاطرنشــان کــرد :روابــط عمومــی
از موضــع انفعــال بایــد بــه موضــع فعــال ســوق
یابــد و بــا تمــام تــوان در جهــت انعــکاس بــه
موقــع فعالیتهــای ســازمان گام بــردارد.
وی بیــان کــرد :شــرط موفقیــت روابــط
عمومــی در هــر ســازمان در برقــراری
ارتبــاط صمیمــی ،خاضعانــه و خاشــعانه بــا
مجموعــه مدیــران درون ســازمان ،اصحــاب
رســانه و ســایر دســتگاهها میباشــد.
قائــم مقــام وزیــر علــوم بــر اســتفاده از
پتانســیلهای فضــای مجــازی تأکیــد کــرد و
گفــت :بایــد بــه جــای بهرهگیــری صــرف از
روشهــای مرســوم از ظرفیتهــای موجــود در
فضــای دیجیتــال و مجازی بیشــتر اســتفاده کنیم.
وی بــه نقــش روابــط عمومیهــا در شــرایط
تحریــم اشــاره کــرد و گفــت :در شــرایط
تحریــم بــا توجــه بــه محدودیتهــا و
تنگناهــای اقتصــادی کشــور ،روابــط عمومــی
هــای دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش
عالــی در سراســر کشــور بایــد بــا ایجــاد
فضــای امیــدواری از بــروز یــأس و ناامیــدی و
تضعیــف روحیــه در جامعــه جلوگیــری نماینــد.
قائــم مقــام وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد:
عــاوه بــر ایــن ،شفافســازی امــور و
فعالیتهــا در شــرایط موجــود بــه ایجــاد
آرامــش کمــک بــه ســزایی میکنــد و

ایــن امــر بــر عهــده روابــط عمومیهاســت.
دکتــر باقــری افــزود :در شــرایط تحریــم یکــی
از رســالتهایی کــه وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری دنبــال میکنــد آن اســت کــه بــا
کمــک وزارتخانههــای دیگــر کاالهــا و
قطعاتــی کــه بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم
در واردات آن دچــار مشــکل شــدهایم
شناســایی کــرده و بــا کمــک مراکــز پژوهشــی
و پارکهــای علــم و فنــاوری بــه تولیــد
«کاالی باکیفیــت ایرانــی» کمــک کنیــم.
دکتــر علیرضــا عبداللهــی نــژاد ،مدیــر کل
روابــط عمومــی وزارت علــوم نیــز در ایــن
نشســت برگــزاری جلســات شــورای مدیــران
روابــط عمومــی مناطــق دهگانــه دانشــگاهها،
مراکــز پژوهشــی و فنــاوری را دریچــه ایجــاد
امیــد میــان دانشــگاهیان و خانــواده بــزرگ
روابــط عمومــی دانشــگاهها توصیــف کــرد
و گفــت :در دنیــای مــدرن امــروز ،روابــط
عمومــی هــا از حاشــیه بــه متــن تحــوالت در
ســازمان هــا و نهادهــای مختلــف آمــده و در
تســریع و تســهیل ارتباطــات درون و بــرون
ســازمانی بــه صــورت فعــال وارد عمل شــده اند.
وی بــه برخــی برنامــه هــای مهــم پیــش
روی روابــط عمومــی وزارت علــوم اشــاره
و فعــال تــر کــردن مراکــز روابــط عمومــی
دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی از
طریــق برگــزاری دوره هــای کارگاهــی و
آموزشــی و برگــزاری نشســت هــای هــم
اندیشــی در مناطــق دهگانــه آمــوزش عالــی
را از جملــه ایــن برنامــه هــا توصیــف کــرد.
بــه گفتــه عبداللهــی نــژاد ،تشــکیل
کارگروههــای تخصصــی در شــورای
هماهنگــی روابــط عمومــی دانشــگاه هــا و
ارائــه پیشــنهادهای مرتبــط بــا اصــاح ســاختار
و ارتقــای جایــگاه روابــط عمومیهــا در
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی و
ســتاد وزارت علــوم مــی توانــد بــه ایجــاد
تحــرک ،نشــاط ،پویایــی و روزآمــدی و
کارآمــدی بیشــتر روابــط عمومــی هــا بیانجامــد.
در ادامــه ایــن نشســت هماندیشــی ،دبیــران
شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری (مناطــق دهگانــه)
ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیتهــای انجــام
شــده ،حمایــت هــای بیشــتر مقــام عالــی وزارت
علــوم و مســئوالن ســتادی و نیــز روســای
دانشــگاه هــا از روابــط عمومیهــا را خواســتار
شــدند و بــر ضــرورت ارتقــای جایــگاه روابــط
عمومــی و همچنیــن اختصــاص ردیــف بودجــه
مســتقل بــرای ایــن حــوزه تاکیــد کردنــد.
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سمینار معرفی تسهیالت کسر خدمت سربازی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ســمینار معرفــی تســهیالت کســر خدمــت
سربازی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان برگزار شد.

ســمینارمعرفی تســهیالت کســر خدمت ســربازی
ویــژه دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا
حضــور مســئولین ســازمان تحقیقــات و
جهــاد خودکفایــی نیــروی زمینــی ارتــش
جمهــوری اســامی ایــران (نزاجــا) در روز
ســه شــنبه مــورخ اول آبــان  97برگــزار شــد.

در ایــن ســمینار و کارگاه آموزشــی ،نحــوه
اســتفاده از مزایــای طــرح کســر خدمــت
ســربازی بــرای دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی ،توســط مدیــر دفتــر تحقیقــات جهــاد
خودکفایــی نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران در اســتان آذربایجــان شــرقی
ارائــه شــد .نحــوه تکمیــل پروپــوزال و ثبــت
ایــده و ارائــه رزومــه کاری و رشــته هــا و
گرایــش هــای مــورد نیــاز ســازمان تحقیقــات
و جهــاد خودکفایــی نیــروی زمینــی ارتــش

جمهــوری اســامی ایــران بــرای دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه تشــریح شــد.
در پایان این ســمینار نیز جلســه پرســش و پاســخ
بیــن دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و مســئولین
نزاجــا برگــزار و بــرای ارائــه تســهیالت کســر
خدمتــی از دو الــی نــه مــاه بــرای دانشــجویان
قــول مســاعدت و همــکاری داده شــد.

دانشــجویان متقاضــی اســتفاده از
تســهیالت مربوطــه مــی تواننــد

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه

کارشناســان مدیریــت امــور فنــاوری
دانشــگاه واقــع در ســاختمان
اداری ،حــوزه معاونــت پژوهــش و

فنــاوری دانشــگاه مراجعــه نماینــد.
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انتصاب مدیر تحصیالت تکمیلی و مدیر امور آموزشی دانشگاه
دکتــر ســیروس اســدیان ،طــی حکمــی از ســوی دکتــر

دکتر حســن ولــی زاده ،رئیس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،در حکمــی ،دکتــر حســین
ســلطانی جیقــه را بعنــوان مدیــر تحصیــات
تکمیلــی ایــن دانشــگاه منصــوب کــرد.

دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،در حکمــی دکتــر ســیروس اســدیان ،را
بعنــوان مدیــر امــور آموزشــی دانشــگاه ،منصــوب کــرد

دکتــر حســین ســلطانی جیقــه طــی حکمــی
از ســوی دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بعنــوان مدیــر
تحصیــات تکمیلــی ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.

حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
بعنــوان مدیــر امــور آموزشــی دانشــگاه منصــوب شــد.

ســیروس اســدیان ،اســتادیار گــروه آموزشــی
علــوم تربیتــی اســت کــه مســئولیت هایــی ماننــد
مدیریــت ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه ،و معاونــت
دانشــجویی دانشــگاه را در ســوابق اجرایــی خــود دارد.
دکتــر ولــی زاده بــا صدورابــاغ دیگــری از
زحمــات دکتــر اســماعیل خیرجــو درمــدت زمــان
تصــدی ایــن مســئولیت تقدیــر و تشــکر نمــود.

وی دانشــیار گــروه آموزشــی عمــران دانشــکده
فنــی و مهندســی اســت کــه مســئولیت هایــی ماننــد
مدیــر گــروه مهندســی عمــران و مدیــر دفتــر
فنــی دانشــگاه را در ســوابق اجرایــی خــود دارد.
دکتــر ولــی زاده بــا صــدور ابــاغ دیگــری از
زحمــات دکتــر حبیــب رزمــی درطــول دوران
تصــدی مســئولیت فــوق ،تقدیــر و تشــکر نمــود.
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موفقیت تیم انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی دانشگاه در دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار

موفقیت تیم انجمن علمی دانشجویی
مهندسی شیمی دانشگاه در دوازدهمین
دوره مسابقات کشوری کمیکار
دوازدهمیــن دوره مســابقات کشــوری کمیــکار

از دانشگاه های برتر سراسر کشورعنوان تیم برتر
در بخش پوستر این مسابقات رابه خود اختصاص
داد .
بیگــی افــزود :در ایــن دوره از مســابقات 6 ،تیــم بــه

بــه میزبانــی دانشــگاه تهــران بــا حضــور 30
تیــم ازدانشــگاههای سراســر کشــور ،در

نمایندگــی از دانشــگاه هــای شــمال غــرب کشــور

کمیــکار یــک مســابقه دانشــجویی بینالمللی اســت

تبریــز ،دانشــگاه صنعتــی ســهند ،ودانشــگاه صنعتــی

مهندســی شــیمی و شــیمی برگــزار میشــود .نیروی

بخــش عملکــردی رتبــه اول راکســب نمــود وتیــم

یک ماده شیمیایی باشد که محیط زیست را آلوده

بــه کســب رتبــه ارزشــمند اول در ارائه پوســتر شــد.

روزهــای دوم و ســوم آبــان مــاه برگــزار شــد.

شــامل دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان ،دانشــگاه

کــه بــه صــورت ســاالنه بــرای دانشــجویان رشــته

ارومیــه حضــور داشــتند که تیم دانشــگاه تهــران در

محــرک خــودرو شــرکت کننــده در مســابقه ،باید

کمیــکار دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موفــق

نکــرده و باتــری تجــاری نیــز در
ســاخت آنهــا بــه کار نرفتــه باشــد.

دکتر بیگی در پایان از مساعدتهای معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه در اعزام این تیم پرانگیزه دانشجویی تقدیر
و تشکر نمود.

دکتر بیگی  ،اســتاد مشــاور و سرپرست تیم اعزامی
دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه

گفت :تیم  6نفره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شامل دانشجویان مهندسی شیمی ،مهندسی

مکانیک و مهندسی برق ،در رقابت با نمایندگانی
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سخنرانی سرهنگ محمودی تحت عنوان چگونه از خودمان در فضاي مجازي محافظت كنيم؟

چگونــه از خودمــان در فضاي
مجــازي محافظــت كنيــم؟

جلســه ســخنرانی تحــت عنــوان
چگونــه از خودمــان در فضــاي مجــازي
محافظــت كنيــم؟ توســط ســرهنگ
محســن محمــودي رئیــس پلیــس فتــای
اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.

گفتنــی اســت ،رئیــس پلیــس فتــا در ارتبــاط
بــا فضــاي مجــازي و آســيب هــاي آن و اينكــه
چگونــه بایــد از خــود در برابــر ايــن آســيب هــا
محافظــت كنيــم ،مباحــث كاربــردي و مفیــدی را
ارائــه نمــود کــه بــا اســتقبال حضــار همــراه بــود.

ایــن جلســه بــه همــت کانــون پيشــگيري از
آســيب هــاي اجتماعــي معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه ،بــا حضــور معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه ،جمعــی از اســاتيد ،كاركنــان و
دانشــجویان از ســاعت  13لغایــت  ۱۵اول آبــان 97
در ســالن اجتماعــات اســتاد شــهريار برگــزار شــد.
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عرض تسلیت به همکاران محترمی که در طول ماه های گذشته
در غم از دست دادن عزیزی از خانواده خود سوگوار بوده اند

/آقای مهدی غالمی
 /آقای فرهاد شفیعی
دکتر رضا عبدی
/آقای رجب محمدحسینی
آقای اکبر باباخانی  /خانم منا بردبار
آقای جعفر وثوقی  /آقای علی وثوقی  /خانم رقیه محمدی
دکتر موسی یوسفی  /دکتر محمد رضا امامی /خانم شمس
/خانم سکینه جعفریان
 /آقای اصغر ایرانی
دکتر رحیم گلفر
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روابط عمومی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

