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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ســام  ،عــرض ادب دارم حضــور تمامــی همــکاران محتــرم و پرتــاش دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ؛ خــدا قــوت ویــژه ای عــرض می کنیــم خدمــت عزیزانی
کــه ارتقــاء روزافــزون ایــن دانشــگاه پــر افتخــار را دغدغــه خویــش ســاخته انــد و
ازهیــچ کوششــی در راه اعتــای آن دریــغ نمــی ورزنــد ،بدیهــی اســت رشــد
مؤلفــه هــای مختلــف ارتقــای همــه جانبــه دانشــگاه در گــرو همــت شایســته و کار
و تــاش گروهــی اســت ،در ایــن راســتا اســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان فرهیختــه
ایــن دانشــگاه نشــان داده اندکــه همــواره بــا همپوشــانی نیروهــای علمــی  ،پژوهشــی
و آموزشــی ،دســت در دســت هــم در مســیر اهــداف تعیــن شــده برنامــه مــدون
دانشــگاه ورشــد شــتابنده مولفــه هــای آموزشــی ،پژوهشــی آن حرکــت مــی نماینــد
امیــد واریــم  ،بــا همــت واال و همدلــی و انســجام و بــا تــوکل
بــه الطــاف الهــی بــه پیــش رویــم و شــاهد اســتمرار رشــد و
بالندگــی دانشــگاه پــر افتخــار شــهید مدنــی آذربایجــان
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اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های شمالغرب کشوربه میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بــا حضــور معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،برگــزار
شــد  :اختتامیــه جشــنواره نشــریات دانشــجویی
مراســم اختتامیــه جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاههای شــمالغرب کشــور ،ویــژه
کنگــره سراســری شــهدای دانشــجو ،بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ،و
بــا حضــور دکترغفــاری ،معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و مهنــدس عســکری ،مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در روز ســه
شــنبه  20آذرمــاه ،در ســالن ابــن ســینای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگزارشــد.
دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز طــی ســخنانی
در ایــن مراســم ،بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای دانشــجو ،فعالیتهــای فرهنگــی
دانشــگاهها را مکملــی بــرای آمــوزش و پژوهــش درجهــت پویایــی ،بالندگــی وارتقــای
همــه جانبــه دانشــگاه ،و بــه طبــع آن توســعه پایدارکشــور دانســت و گفــت  :نشــریات
دانشــجویی ،از ابزارهــای بســیار مهــم بــرای نیــل بــه آرمانهــای دانشــجویان بشــمار مــی
رود و در ایــن راه ،مامســئولین وظیفــه بسترســازی کلیــه فعالیتهــای فرهنگــی و تقویــت
و حمایــت از راه انــدازی نشــریات جدیــد دانشــجویی اســت تــا دانشــجو بتوانــد در
فضایــی آزاد فعالیــت نمــوده و نظــرات خــود را در زمینــه هــای مختلــف ابــراز نمایــد.
دکترولــی زاده در ادامــه گفــت :اســتقبالی کــه در جریان اجرای این جشــنواره شــاهد بودیم
نشــان ازشــور و نشــاط و عالقــه دانشــجو بــه طــرح مســائل فرهنگــی و مطالبــات آنهاســت.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری :نشــریات دانشــجویی
از مصادیــق بــارز فعالیــت هــای دانشــگاهی اســت و بــه عنــوان یکــی از شــاخصترین
و ممتازتریــن فعالیــت فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی دانشــجویان تلقــی میشــود.
دکتــر غفــاری در اختتامیــه دومیــن دوره جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاههای
شــمالغرب کشــور خاطرنشــان کــرد :از یاد نبریم که در دانشــگاه و در ســرزمینی قــرار داریم
کــه در حــوزه نشــر و داشــتن نشــریه در تاریــخ معاصــر ایــران جایــگاه ویــژه و خاصــی دارد
معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری گفــت :اگــر تاریــخ
سیاســی آذربایجــان و خاصــه تبریــز را مــورد دقــت قــرار بدهیــم ،بخشــی از ایــن
تاریــخ بــه نقــش آذربایجــان در حــوزه مطبوعــات و نشــریات اجتماعــی سیاســی و
فرهنگــی واندیشــه ای کــه در مداریــک دغدغــه شــکل گرفتــه اســت ،برمــی گــردد.
وی تاکیــد کــرد :هنــر نوشــتن و قلــم زدن ،هنــر گفتگــو و هنــر دیــدن واقعیــت هــای
پیــدا و پنهــان اســت ،کــه کار ســاده ای نیســت ،لــذا دانشــگاه بایــد بــر خــود ببالــد کــه
مجموعــه دانشــجویی در ایــن فعالیــت ورود پیــدا کــرده اســت چــرا کــه ایــن توانمنــدی
جدیــد خــود بــه عنــوان یکــی از شــاخصه هــای داشــتن ســرمایه فرهنگــی شــناخته میشــود.
وی اثرگــذاری و مجــاب کــردن مخاطــب را از ویژگــی هــای یــک نشــریه
برشــمرده و افــزود :متقاعــد کــردن زمانــی اتفــاق خواهــد افتــاد کــه آنچــه را مــا
مطــرح میکنیــم مبتنــی بــر یــک اســتدالل محکــم ،شــواهد مســتند و قــوی باشــد
و نیــز بتوانــد آن تحــرک ذهنــی الزم را در خواننــده بــه وجــود بیــاورد .مخاطبــان
مــا احســاس کننــد کــه گویــا بــا مطالبــی تــازه روبــرو هســتند ،ذهــن مخاطبــان
مــارا فعــال نمــوده و در آنهــا هیجــان احســاس و ادراکــی تــازه بــه وجــود بیــاورد.
وی از الزامــات دیگــر یــک نشــریه را کــه نشــریات دانشــجویی بایــد بــه آن توجــه
نماینــد ،رعایــت انصــاف و اخــاق دانســت و گفــت :بــی تردیــد هــر نشــریه و هــر
مجموعــه ای بــه گفتمــان و ایــده ای تعلــق دارد و خــودش را بــا ایــن نــگاه و گفتمــان
بازنمایــی میکنــد امــا توجــه بــه انصــاف و عدالــت ،خاصــه انصــاف و اخــاق ،مهمتریــن
چیــزی اســت کــه مــی توانــد جایــگاه یــک مجموعــه و نشــریه را ارتقــاء بخشــد.
وی بیــان کــرد :نکتــه دیگــر ،موقعیــت شناســی اســت .مــا در چــه موقعیــت و در
چــه زمانــی در چــه فضایــی مینویســیم و افکارمــان را در اختیــار دیگــران قــرار مــی
دهیــم؟ در چــه محیطــی و در چــه فضایــی؟ مخاطبــان مــا در چــه فضایــی بــه ســر
میبرنــد؟ در ایــن حرفــه بایــد مــا بــه بروزتریــن شــناخت هــا تســلط داشــته باشــیم.
بایــد بــه اشــراف مهــارت هــای تکنیکــی در بــاب آن مســئله دســت پیــدا کنیــم.
غفــاری در پایــان تاکیدکــرد :نزدیــک بــه ســه هــزار وپانصــد نشــریه دانشــجویی از جانــب
دانشــجویان منتشــر میشــود کــه در واقــع ابــزاری محســوب میشــود تا از ایــن طریــق وارد نقد
یکدیگر بشویم که داشتن ویژگی های الزم علم ،اخالق ،انصاف و عدالت را طلب میکند.
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گفتنــی اســت در دومیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی
دانشــگاههای شــمالغرب کشــور ،دانشــگاههای سراســری ،پیــام
نــور ،علــوم پزشــکی ،آزاد اســامی ،موسســات آمــوزش عالــی
غیرانتفاعــی اســتانهای آذربایجــان شــرقی ،آذبایجــان غربــی و
اردبیــل شــرکت کــرده بودنــد کــه در مراســم مذکــور ،از 14
دانشــگاه برتــر در حــوزه هــای مختلــف نشــریات دانشــجویی
علمــی ،پژوهشــی و فرهنگــی ایــن اســتانها باحضــور معــاون فرهنگــی
و اجتماعــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،تجلیــل شــد.

تجلیل از برگزیدگان قرآنی ،باحضور حجت االسالم والمسلمین دکترآل هاشم ،نماینده
ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

تجلیــل از برگزیــدگان قرآنــی دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،باحضــور حجــت االســام
والمســلمین دکتــرآل هاشــم ،نماینــده ولــی فقیــه
در اســتان آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز
مراســم تجلیــل از برگزیــدگان قرآنــی ایــن دانشــگاه ،بــه همــت
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ،بــا همــکاری کانــون قــرآن و
عتــرت و بــا حضــور حجت االســام و المســلمین دکتر آل هاشــم،
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و بــا اســتقبال
پرشــور دانشــگاهیان ،در روز دوشــنبه  21آبــان  97برگــزار شــد.

در ایــن جلســه دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجان طی ســخنانی ضمن تقدیــر از حضور نماینده
ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان ،دربیــن اســاتید ،دانشــجویان
و کارکنــان ایــن دانشــگاه ،بــا اشــاره برتوفیقــات علمی کســب
شــده دردانشــگاه و ارتقــای رتبــه آن ،دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان را از عملکردهــای خــوب  40ســاله نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایــران در توســعه مراکز علمی و پژوهشــی
کشــور دانســت و گفــت :ایــن دانشــگاه در ســالهای اخیربــا
اســتفاده از ظرفیتهــای خــوب علمــی اســاتید خــود ،عملکــرد
مطلوبــی در مســیر دانشــگاه کارآفریــن انجــام داده اســت کــه
ازآنجملــه میتــوان بــه اســتقرار کلینیــک صنعــت ،معــدن و
تجــارت در شــهرک شــهید ســلیمی و همچنیــن همــکاری
فعــال چنــد شــرکت دانــش بنیــان بــا دانشــگاه اشــاره کــرد.
در ایــن مراســم حجــت االســام والمســلمین دکتــرآل هاشــم،
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه
تبریــز طــی ســخنانی بــا ذکــر جایــگاه واقعــی علــم و عالــم در
اســام بــه موضــوع علــم و فنــاوری در جهــان کنونــی پرداخــت
و گفــت :علــم و فنــاوری پایــه واســاس بســیاری از قدرتهاســت.
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دکتــر آل هاشــم  :اســام بــه جهــت توحیــدی علــم
توجــه ویــژه ای دارد و هــر دانســتنی را علــم نمیدانــد.
علــم و فنــاوری پایــه و اســاس بســیاری از قدرتهاســت.
از طریــق علــم میتــوان انباشــت ســرمایه را مدیریــت کــرد.
یکــی از ابزارهــای تســلط غــرب در دنیــا ،علــم
بــود .مفهــوم علــم  ،بــه مثابــه قــدرت اســت.
علــم را بایــد بــه فنــاوری ،فنــاوری را بــه صنعــت
و صنعــت را بایــد بــه توســعه کشــور وصــل کنیــم.

نتایج رتبه بندی موضوعی موسسه تایمز اعالم شد

دانشــگاه ش ــهید مدن ــی آذربایج ــان در اولین
حض ــور خ ــود در رتبه بنــدی بین الملل ــی تایمز،
در حوزه های موضوعی Physical Science
و  Engineering & Technologyموفــق
بــه کســب رتبــه  601-800شــد.
دکتــر علــی عجمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،درگفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه ،بــا
اعــام ایــن مطلــب گفــت :بــر اســاس اعــام نتایــج رتبــه بنــدی
موضوعــی موسســه تایمــز ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
اولیــن حضــور خــود در ایــن رتبــه بنــدی بیــن المللــی در حــوزه
هــای موضوعــی  Physical Scienceو Engineering
 & Technologyموفــق بــه کســب رتبــه  601-800شــد.

وی افــزود  :حــوزه موضوعــی  Physical Scienceشــامل رشــته
هــای فیزیــک و نجــوم ،شــیمی ،زمیــن شناســی ،محیــط زیســت و علــم
دریایــی ،آمــار و ریاضــی و حــوزه موضوعــی & Engineering
 Technologyشــامل رشــته هــای مهندســی عمومــی (General
 ،)Engineeringمهندســی عمــران ،مهندســی مکانیــک و
هوافضــا ،مهندســی بــرق و الکترونیــک و مهندســی شــیمی مــی باشــند.

عجمــی در ادامــه بــه شــاخص هــای مــورد ارزیابــی در ایــن
رتبــه بنــدی نیــز اشــاره کــرد و گفــت :شــاخص هــای مــورد
ارزیابــی در ایــن رتبــه بنــدی ،مشــابه شــاخص هــای رتبــه
بنــدی جهانــی تایمــز مــی باشــد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
آمــوزش :شــهرت دانشــگاه :در ارتباط با شــهرت دانشــگاه از صاحب

نظــران حوزههــای مختلــف موضوعــی نظرســنجی میشــود.
نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو

نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی
نسبت فارغ التحصیالن دکتری به اعضای هیئت علمی
درآمد دانشگاه از آموزش
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پژوهــش :شــهرت پژوهشــی دانشــگاه :شــهرت پژوهشــی
دانشــگاه از طریــق نظرســنجی از صاحبنظــران بــه دســت میآیــد

بهــرهوری پژوهشــی :تعــداد مقــاالت منتشــر شــده توســط
دانشــگاه براســاس گــزارش پایــگاه اســتنادی اســکوپوس
درآمدپژوهشی :درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیات
علمی
استناد تعداد استنادهایی که مقاالت دانشگاه در پایگاه استنادی
اسکوپوس دریافت کرده است.

وجهه بینالمللی نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی

نســبت اعضــای هیئــت علمــی بیــن المللی به اعضــای هیئت علمــی داخلی
همکاری بینالمللی :تعداد مقاالتی که با مشارکت پژوهشگران سایر
کشورها نوشته شده است.

درآمدصنعتی این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت
دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه میشود

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه در پایــان ،کســب ایــن رتبــه را کــه
در ســایه لطــف الهــی و تــاش اســاتید فرهیختــه ،دانشــجویان توانمنــد و
بــا انگیــزه و کارمنــدان پرتــاش دانشــگاه بدســت آمــده اســت ،بــه عموم
جامعــه دانشــگاهی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تبریــک گفــت.
گفتنــی اســت :در رتبــه بنــدی جهانــی دانشــگاه ها توســط پایــگاه تایمز،
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان دانشــگاه رتبه  12در بین  29دانشــگاه
ایرانــی و رتبــه  800-1000جهانــی را بــه خــود اختصــای داده بــود.

بازدید دکتر حسن ولی زاده  ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راس هیاتی از دانشگاه باری ایتالیا

دکتر ولی زاده ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راس هیاتی5،تا 9آذرماه
از دانشگاه «آلدومورو» باری ایتالیا بازدید نمود
این بازدید به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری

منعقده بین این دانشگاه و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و
در راستای اجرای طرح پژوهشی مشترک مابین  2دانشگاه
.شهید مدنی آذربایجان و آلدو موروی باری انجام شد
این گزارش حاکیست :بنا به دعوت دانشگاه آلدو موروی
باری ایتالیا و با هدف اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری
منعقده بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه مذکور،
و در راستای اجرای طرح پژوهشی مشترک فی مابین
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه آلدومورو با عنوان
«بررسی بیوسفر زیستی منطقه ارسباران در قالب طرح پیترو
دالواله» هیاتی سه نفره از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
به سرپرستی دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه ،از تاریخ
 5الی  9آذر از دانشگاه آلدو موروی باری بازدید کرد

مورو» از جمله گروه گیاه پزشکی ،حقوق (با تاکید بر
حقوق در کشاورزی) ،بیو تکنولوژی ،زیست شناسی،
محیط زیست ،دارو سازی ،ادبیات ،و پزشکی و بحث
و مذاکره با مسئولین این گروهها در خصوص زمینه
های همکاری مشترک از دیگر برنامه های این سفر بود

گفتنی است در این مذاکرات به زمینه های مورد عالقه مشترک
از جمله تبادل دانشجویان دکتری و ارشد در بازه های زمانی
کوتاه مدت سه الی شش ماهه تاکیدشد .همچنین طرحهای

در طی این سفر ،رئیس دانشگاه و هیات همراه (دکتر فرزاد
سلحشور ،رییس گروه همکاریهای بین المللی و دکتر
پریسا لطف اللهی مجری ایرانی طرح مشترک2دانشگاه)
.درجلسه شورای دانشگاه آلدومورو شرکت نمودند
دکتر ولی زاده طی سخنانی در جلسه شورای دانشگاه باری ،با
اشاره به سوابق مشترک تاریخی ،اقتصادی و فرهنگی دو کشور به
اهمیت بسط و تعمیق روابط علمی بین دو دانشگاه تاکید نمود که
مورد توجه اعضای جلسه قرار گرفت .بازدید از آزمایشگاهها و
امکانات پژوهشی و آموزشی گروههای مختلف دانشگاه» آلدو
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پژوهشی پیشنهادی از طرف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
با مسئولین دپارتمانهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و مقرر شد بعد از انجام بررسی های دقیق تر این
موضوعات ،مقدمات الزم برای اجرایی شدن آنها فراهم شود

     همایش پژوهش های شعر معاصر عربی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
همای ــش پژوهــش ه ــای ش ــعر معاصر ع رب ــی در
روز یکشــنبه  27آب ــان ب ــه هم ــت گ ــروه زب ــان و
ادبی ــات ع ــرب دانشــکده ادبی ــات وعلوم انس ــانی
دانشــگاه ش ــهید مدن ــی آذربایج ــان باس ــخنرانی
دکترعل ــی عجم ــی ،مع ــاون پژوهــش و فن ــاوری
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ســالن
شــهریار ایــن دانشــگاه شــروع بکارنمــود.

دکترعبداالحدغیبــی ،دبیــر علمــی ایــن همایــش در گفتگــو بــا
روابــط عمومــی دانشــگاه ،ضمــن تقدیــراز حمایــت مســوالن
دانشــگاه ،ومســاعدتهای انجمــن ایرانــی زبــان وادبیــات
عربــی در برگــزاری ایــن همایــش گفــت  :ســخنران ویــژه
ایــن همایــش ،پروفســور میرزائــی رئیــس انجمــن ایرانــی
زبــان وادبیــات عربــی و از اســاتید دانشــگاه تربیــت مــدرس
تهــران بــود کــه بــا محوریــت شــعر معاصرعربــی وجریانهــای
فکــری و تاثیرآنهــا در شــعر معاصــر بــه ســخنرانی پرداخــت.

دبیــر علمــی همایــش در ادامــه افــزود :مجموعــا  134مقالــه بــه
دبیرخانــه ایــن همایــش رســیده اســت کــه عــاوه بــر دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،مقاالتــی از دانشــگاههایی ماننــد
دانشــگاه گیالن ،دانشــگاه خوارزمی ،دانشــگاه رازی کرمانشاه،
دانشــگاه پیــام نــور ،دانشــگاه تهران ،دانشــگاه عالمــه طباطبایی،
دانشــگاه الزهــراء ،دانشــگاه حکیــم ســبزواری ،دانشــگاه آزاد
اســامی ،دانشــگاه لرســتان ،دانشــگاه اصفهــان ،دانشــگاه
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مازنــدران ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،پژوهشــگاه علوم انســانی،
دانشــگاه شــهید چمــران ،دانشــگاه فردوســی مشــهد ،دانشــگاه
بیــن المللــی قزویــن ،دانشــگاه فرهنگیــان ،از دانشــگاه خلیــج
فــارس ،علــوم معــارف قــران کریــم ،دانشــگاه قــم ،پردیــس
فارابــی ،دانشــگاه دامغــان ،دانشــگاه محقــق اردبیلــی ،جامــع
کوفــه کشــور عــراق بــرای ایــن همایــش ارســال شــده اســت.

عبداالحدغیبــی بــا اشــاره بــه شــرکت یکــی از اســاتید
برجســته دانشــگاه کوفــه در ایــن همایــش گفــت :آقــای
عبدالوهــاب هــادی العــرداوی از اساتیددانشــگاه کوفــه
ســخنرانی تاثیرگــزاری درخصــوص نقــد کالســیک شــعر
عربــی و مقایســه آن بــا نقــد معاصــر ،و همینطــور بررســی
شــعر معاصــر بــا محوریــت ایلیــا ابوماضــی ارائــه نمــود
کــه موردتوجــه اســاتید و دانشــجویان قــرار گرفــت.
وی در ادامــه بــا اشــاره براهمیــت و لــزوم گســترش
همکاریهــای علمــی فرهنگــی بــا دانشــگاههای کشــورهای
همســایه ،خواســتار انعقــاد تفاهمنامــه همکاریهــای علمــی در
حــوزه زبــان و ادبیــات عربــی بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان و دانشــگاههایی نظیــر کوفــه وبغــداد شــد.

برگزاری سمینار معرفی تسهیالت کسر خدمت سربازی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ســمینار معرفــی تســهیالت کســر خدمــت
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 پایــان ایــن ســمینار نیــز جلســه پرســش و
پاســخ بیــن دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی

و مســئولین نزاجــا برگــزار و بــرای ارائــه

تســهیالت کســر خدمتــی از دو الــی نــه مــاه بــرای
دانشــجویان قــول مســاعدت و همــکاری داده 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 برای دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه تشــریح شــد.
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دانشــجویان متقاضــی اســتفاده از تســهیالت مربوطــه مــی
تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه کارشناســان

مدیریــت امور فناوری دانشــگاه واقع در ســاختمان اداری،

حــوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشــگاه مراجعه نمایند.

تجلیل از برگزیدگان یازدهمین جشنواره حرکت
مراســم اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره
دانشــگاهی حرکــت و تجلیــل از برگزیــدگان

انجمنهــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه،
در روز ســه شــنبه  ۲۹آبانمــاه بــا حضــور

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان و بــا اســتقبال
ـد.
ـزار شـ
ـهریار برگـ
ـالن شـ
ـجویان ،در سـ
دانشـ

دکتــر بهلــول قربانیــان ،معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان طــی ســخنانی در
ایــن مراســم بــا تقدیــر از تــاش دانشــجویان فعــال در
انجمــن هــای علمــی دانشــگاه گفــت  :خوشــحالیم کــه
بســیاری از شمادانشــجویان عزیــز ضمــن انجــام فعالیــت
هــای اجتماعــی فرهنگــی و ورزشــی مشــغول رقابتــی
علمــی و قابــل تحســین هســتید یعنــی بــا عضویــت و
فعالیــت در انجمــن هــای علمــی مختلف و مــورد عالقه
خــود بــه جشــنواره ملــی حرکــت اعــزام شــده و آخرین
دســتاوردهای علمــی پژوهشــی خــود را در عرصــه
رقابــت بــا دانشــجویان سراســر کشــور بــه نمایــش و
قضــاوت مــی گذاریــد ،مــا از ایــن رهگــذر بحمــدهلل
شــاهد ارائــه آثــار خــوب و شایســته و در مــواردی هــم
دارای عناویــن و رتبــه هــای مطلــوب نیــز بــوده ایــم .
قربانیــان بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه شــما دانشــجویان
آینــده ســازان علمــی میهــن اســامیمان هســتید ،در
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ادامــه افــزود :بســیار خوشــحالیم کــه شــاهد تجــاری
ســازی بعضــی از آثــار ارائــه شــده توســط دانشــجویان
در جشــنواره هــای قبلــی هســتیم .وی بــا بیــان
اینکــه بــرای فعالیــت هــای علمــی درخشــان توســط
دانشــجویان عزیــز زمینــه باالیــی در دانشــگاه وجــود
دارد ،گفــت :دانشــگاه مــا پتانســیل علمــی فــوق العــاده
ای جهــت ارتقــاء همــه جانبــه انجمــن هــای علمــی
دانشــجویی دارد ،لــذا از دانشــجویان پــر انگیــزه و
خــاق دعــوت مــی کنیــم بــر حســب عالئــق و رشــته
خــود در قالــب انجمــن هــای علمــی فعالیــت نماینــد .

گفتنــی اســت در ایــن مراســم گزارشــی از فعالیت های
انجمــن هــای علمــی در طــول یکســال گذشــته توســط
خانــم محمــد زاده ،دبیــر شــورای دبیــران انجمــن هــای
علمــی دانشــجویی ارائــه شــد و بــا حضــور دکتــر حســن
ولــی زاده رئیــس دانشــگاه ،از برگزیــدگان انجمــن
هــای علمــی و تــاش وافــر آن هــا تجلیــل بعمــل آمــد .

موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مرحله نهایی المپیاد علمی و دانشجویی کشور

اولیــن جلســه شــورای معاونیــن فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاههای منطقــه 3کشــور بمیزبانی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگزارشــد.

فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،مهنــدس
عســکری ،مدیــر کل امــور فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم،
دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،و
معاونیــن فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاههای اســتان هــای آذربایجان
شــرقی ،آذربایجــان غربی ،اردبیــل و زنجان حضور داشــتند ،پیرامون
مســائل مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی بحــث وتبــادل نظــر شــد.

اوایــن جلســه شــورای معاونیــن فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاههای
منطقــه  3کشــور بمیزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
برگزارشــد .ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر غفــاری ،معــاون
تجلیل دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه از اساتید تاثیرگزار فیزیک دانشکده علوم ،در کسب جایگاه ششم کشور  ،بر اساس رتبه بندی نیچر ایندکس

تجلیــل دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
از اســاتید تاثیــر گــذار فیزیــک
دانشــکده علــوم پایــه ،در کســب
جایــگاه ششــم کشــوری دانشــگاه بــر
اســاس رتبــه بنــدی نیچــر ایندکــس

رئیــس دانشــگاه در روز دوشــنبه  30مهــر  97بــا حضور در دانشــکده
علــوم پایــه ،در جلســه ای بــا حضــور اعضــای گــروه فیزیــک ،از
تــاش بــی وقفــه اســاتید ایــن گــروه در ارتقاء دانشــگاه تجلیــل نمود.
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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.

برگزاری دومین دوره جشنواره “رویش” در دانشگاه
دومیــن دوره از جشــنواره دســتاوردها و
توانمندیهــای کانونهــای فرهنگــی،
هنــری ،دینــی و اجتماعــی دانشــگاهها بــا
عنــوان جشــنواره رویــش در دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان دانشــگاه افتتــاح شــد.

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در گفتوگــو
بــا ایســنا ،منطقــه آذربایجــان شــرقی،
بیــان کــرد :جشــنواره رویــش بــا هــدف
توســعه فرهنگــی ،کســب تجربــه و ترویــج
فعالیتهــای گروهــی قانونمنــد و داوطلبانــه،
معرفــی ظرفیتهــا و دســتاوردهای
کانونهــا ،آمادگــی بــرای شــرکت در
مرحلــه ملــی ایــن جشــنواره و تشــویق
دانشــجویان بــه فعالیتهــای فرهنگــی
و اجتماعــی در حــال برگــزاری اســت.
دکتربهلــول قربانیــان تاکید کــرد :برنامههای
کانونهــا بــه نوعــی ویتریــن برنامههــای
فرهنگــی دانشــگاه اســت و کانونهــا نقــش
بســیار مهمــی در جــذب دانشــجویان بــه
فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی داشــته
و بــا توجــه بــه تنــوع موضوعــات مــورد
فعالیــت کانونهــا جایــگاه بســیار خوبــی در
پــر کــردن اوقــات فراغــت ،توســعه روحیــه
همــکاری و تعامــل و کار گروهــی و تــوان
مدیریــت را در دانشــجویان داشــتهاند.
وی در خصــوص کانونهــای شــرکت
کننــده در ایــن جشــنواره گفــت :حــدود
 18کانــون مشــارکت فعــال دارنــد کــه
كانونهــای قــران و عتــرت ،هنرهــای
تجســمي ،پيشــگيري از آســيبهاي
اجتماعــي ،رضــوی ،هميــاران ســامت و
روان .مهدويــت ،هــال احمــر ،فيلــم و
عكــس ،مهر(زنــان و مطالعــات خانــواده)،
نیکــوکاری ،موســيقي ،شــعر و ادب،
فرهنــگ و انديشــه ،تئاتــر .عفــاف و
حجــاب ،ايــران شناســی ،پويــش و
قلــم وموســيقي را میتــوان نــام بــرد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
شــهیدمدنی آذربایجــان افــزود :از
برنامههــاي جانبــي ايــن جشــنواره ميتــوان
بــه عضوگيــري در هریــک ازكانونهــا،
شــعرخواني ،اجــراي تئاتــر ،برگــزاری انــواع
مســابقات ،دلنوشــته ،تريبــون آزاد ،موســيقي
آئينــی ،تســت فشــار خــون ،تســت اچ آی
وی ،آمــوزش کمکهــای اولیــه ،اكــران
فيلــم ،فــروش صنایــع دســتی بــه نفــع خيريه،
نمايشــگاه صنايــع دســتی ،طراحــی و نقاشــي
زنــده ،عهــد باخــود ،مشــاوره ،اجــرای
رادیــو و  ...اشــاره كــرد كــه بــا اســتقبال
فــراوان دانشــجويان همــراه شــده اســت.
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نمایشــگاه جشــنواره دانشــگاهی رویــش
از  ۲۴لغایــت  ۲۷آذر مــاه جهــت بازدیــد
عمــوم دایــر اســت و مراســم اختتاميــه ايــن
جشــنواره بــا انتخــاب كانــون و غرفههــای
برتــر و همچنيــن آثــار فــردی و گروهــي
روز دوشــنبه  26آذرمــاه برگــزار میشــود.
گزارش آئین اختتامیه  26 :آذر

مراســم اختتامیــه دومیــن جشــنواره
رویــش دانشــگاهی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان بــا حضورمهنــدس پورمرجــان
رئیــس اداره کانــون هــای فرهنگــی وزارت
علــوم تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد:
در ایــن مراســم رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،ضمــن تقدیــر از فعــاالن
کانونهــای دانشــجویی گفــت :تــاش
هــای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان
باعــث پویــای و نشــاط در دانشــگاه اســت
و یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــده ایــن
دانشــگاه در بیــن دانشــگاه هــای جامــع
کشــور رتبــه شایســته ای را کســب
کنــد و در کنــار دانشــگاه هــای برتــر
کشــور قــرار بگیــرد همیــن فعالیــت هــای
فرهنگــی و علمــی دانشــجویان اســت کــه
در مقاطــع مختلــف فعالیــت مــی کننــد.
دکتــر ولــی زاده افــزود :همانظــور کــه
آمــوزش و پژوهــش از وظایــف اصلــی
دانشــجویان اســت فعالیــت هــای فرهنگــی،
هنــری ،دینــی و اجتماعــی هــم جــزو
وظایــف اساســی دانشــجویان هســت چــرا
کــه باعــث مــی شــود در کنــار رشــته
تخصصــی خــود مهــارت هــای دیگــری
را هــم یــاد بگیرنــد یــا علمــی را کــه مــی
آموزنــد را بتواننــد از نظــر عملــی بــه کار
ببندنــد و ایــن باعــث مــی شــود یــاد بگیریــم
کــه علــم نافــع علمــی اســت کــه بتوانیــم از
آن در حــل مشــکالت جامعه اســتفاده کنیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهــداف ایــن
جشــنواره گفــت :اگــر بــه علــم و فرهنــگ
توجــه کنیــم دانشــگاه و دانشــجویان مــی
تواننــد مبــدا تحــول در کشــور باشــند ،لــذا

جشــنواره رویــش کــه در دانشــگاهها و
در کشــور بــه صــورت ملــی برگــزار مــی
شــود مطمئنــا بــه فضــای ابتــکاری کــه در
دانشــگاهها وجــود دارد رونــق خواهــد
بخشــید و ضمــن شناســایی خالقیــت هــا
و اســتعداد هــا مســیر فعالیتهــای علمــی و
فرهنگــی بیشــتر فراهــم میشــود ایــن فعالیتهــا
راهی اســت بــرای اینکــه دانشــجویان از علم
خــود ثــروت آفرینــی کننــد .و وظیفــه مــا
مســئوالن حمایــت از ایــن فعالیــت ها اســت.
در ادامــه آقــای مهنــدس پورمرجــان ضمــن
خشــنودی از حضــور در جمــع پرشــور
کانونــی هــای دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان گفــت :در بازدیــد بعمــل آمــده
از غرفــه هــای کانــون هــا کیفیــت کار
دانشــجویان دانشــگاه بســیار عالــی بــود و
بــا توجــه بــه اینکــه ســقف تعــداد کانونهــا
بــرای فعالیــت فرهنگــی و اجتماعــی در
دانشــگاهها  ۲۱مــورد اســت ،دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان بــا  ۲۰کانــون در
اوج هســت کــه جــای خوشــحالی دارد.
وی افــزود :انتظــاری کــه مــا کانونــی هــا از
مدیــران و مســئوالن دانشــگاه داریــم اعتمــاد
بیشــتر بــه کانــون هــای دانشــجویی اســت.
متقابـ ً
ا انتظــاری کــه از اعضــای کانــون هــا
داریــم افزایــش فعالیــت هــا و ورود به فضای
خوابگاهــی و ایجــاد تنــوع کارهــا اســت.
رئیــس اداره کانــون هــای وزارت علــوم
تحقیقــات و فنــاوری بیــان کــرد :مــا در
کانــون هــا خودکفــا هســتیم .کانــون هــای
فرهنگــی پیشــانی معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی در دانشــگاه هــا اســت .مهمتریــن
مســئله ای کــه کانــون هــا بایــد بــه جامعــه
منتقــل کننــد اخــاق ،فرهنــگ ،هــدف و
هنــر اســت .مــا در کل کشــور حــدود ســه
هــزار و پانصــد کانــون فرهنگــی داریــم کــه
در دانشــگاه هــای مختلــف در حــال فعالیــت
هســتند .جای خوشــحالی دارد که جشــنواره
رویــش هــای دانشــگاهی بــرای اولیــن بــار با
قــوت بیشــتری در بیــش از  75دانشــگاه در
آبــان و آذرمــاه امســال برگــزار گردیــد .در
ایــن شــرایط اقتصــادی ایــن حجــم فعالیــت
از طــرف دانشــجوها قابــل تقدیــر اســت.
گفتنــی اســت :پخــش کلیــپ ،اجــرای تئاتــر
و موســیقی زنــده از بخــش هــای دیگــر ایــن
مراســم بــود .مراســم بــا بخــش تجلیــل از
برگزیــدگان ،بــا حضــور دکتــر ولــی زاده،
دکتــر قربانیــان معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
و مهنــدس پورمرجــان پایــان یافــت.

افتتاح رستوران کافه ،STARTUP

ویژه خواهران  

بــا به ثمر رســیدن یک طرح اســتارت آپی توســط دانشــجوی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان؛ کافی شــاپ
دانشــجویی خواهــران ،تحــت عنوان کافــه  STARTUPدر مجاورت ســلف غذاخوری خواهران افتتاح شــد.

کافه رستوران سلف مرکزی خواهران در ظهر روز شنبه  10آذرماه  1397با حضور دکتر احمدآبادی معاون دانشجویی ،دکتر رضوانی معاون اداری

مالی ،مهندس رشیدی مدیر امور فنی ،دکتر فالح مدیر کل امور دانشجویی و جمعی از اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
افتتاح شد.

معــاون دانشــجویی دانشــگاه در مراســم افتتــاح ایــن رســتوران ،ایجــاد تنــوع غذایــی مناســب و افزایــش رضایتمنــدی و اســتفاده از غذاهــای

ســالم و متنــوع ،افزایــش قــدرت انتخــاب دانشــجویان و کیفیــت و ارایــه خدمــات مــدرن را از جملــه اهــداف توســعه بخــش رفاهــی در دانشــگاه

برشــمرد و گفــت :برنامــه هــای دانشــگاه در تمامــی حــوزه هــا از جملــه حــوزه دانشــجویی براســاس برنامــه راهبــردی مصــوب اجــرا مــی شــود
وی افزود :راهبرد حوزه دانشجویی این دانشگاه ،اصالح مستمر رویه ها ،ارتقای کیفی و کمی خدمات رفاهی و ارتقای کیفی و کمی تغذیه دانشجویی
است.

دکتــر رضوانــی معــاون اداری و مالــی دانشــگاه نیــز ،ضمــن اشــاره بــه افتتــاح پــروژه هــا و مکانهــای رفاهــی جدیــد گفــت :علیرغــم کمبودهایــی
کــه در بحــث تخصیــص بودجــه وجــود دارد ،ســعی کــرده ایــم تــا حــد توانمــان گامــی موثــر بــرای تامیــن نیازهــای دانشــجویان برداریــم.

در ایــن مراســم دکتــر فــاح مدیــر کل امــور دانشــجویان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کافــه رســتوران بــا دو هــدف اصلــی یکــی افزایــش خدمــات رفاهــی
بــرای دانشــجویان بــه ویــژه در ایــام تعطیــل و نیــز ایجــاد محیطــی بــرای کارآفرینــی و کســب درآمــد بــرای دانشــجویان دختــر عالقــه منــد بــه هنــر آشــپزی
و شــیرینی پــزی افتتــاح شــده اســت ،گفــت :تمــام تالشــمان از ابتــدا ایــن بــوده تــا در حــد تــوان و امکانــات موجــود ،بــه دانشــگاهیان و دانشــجویان عزیــز

خدمــت رســانی بهتــر و شایســته کرامــت انســانی و دانشــجویی داشــته باشــیم .ایجاد تنــوع و ارتقای ســطح کیفی خدمــات در حــوزه رفاهی با ایجــاد رقابت
مثبــت و ســازنده ،میــان بخشــهای خصوصــی و دولتــی در دانشــگاه و نیــز ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان در ایــام تعطیــل از دیگــر مزایــای ایــن طرح اســت.

فــاح درپایــان ،از تــاش پیگیــر و مســتمر مدیریــت و کارشناســان امــور فنــی دانشــگاه در تکمیــل پــروژه هــای رفاهــی دانشــجویان تقدیــر و تشــکر نمود
گفتنــی اســت طــرح حاضــر در راســتای ایجــاد کارآفرینــی در ســطح دانشــگاه و اســتفاده از دانشــجویان خــاق ،کــه توســط خانــم آرمیتاپاویــر ،از

دانشــجویان مقطــع کارشناســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،اجــرا شــده عــاوه بــر ســرو انــواع غذاهــای ســرد ،دســرها ،میــان وعــده و انــواع آب
میــوه و نوشــیدنی بــا کیفیــت بــاال و قیمتــی مناســب ،نمایشــگاهی بــرای ارائــه و عرضــه دســتاوردها و صنایــع دســتی دانشــجویان دختــر نیــز مــی باشــد.

آرمیتــا پاویــر ،دانشــجوی مقطــع کارشناســی زیســت مولکولــی ،در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه ،ضمــن تقدیــر از مســاعدت مســئوالن دانشــگاه

در ایجــاد و برپائــی ایــن مجموعــه گفــت :ایــده افتتــاح یــک مجموعــه خــوب بــا ارائــه محصــوالت فرهنگــی ،صنایــع دســتی دانشــجویان بــا تمهیداتــی
بــرای کتابخوانــی و ارائــه خدمــات کافــی شــاپ بــرای دختــران از اهــداف و آرزوهــای مــن و تعــدادی دیگــر از دانشــجویان بــود کــه بــرآورده شــد
و امیــدوارم بــا اســتقبال عمــوم خواهــران دانشــجو مواجــه شــده وایــن مجموعــه بتوانــد بخوبــی بخشــی از اوقــات فراغــت ایــن عزیــزان را پرکنــد.
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مصاحبه با مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه در آستانه هفته پژوهش و فناوری 97
دکتر رحیم محمدرضائی استادیار گروه شیمی دانشکده
علوم پایه؛ و مدیرمرکز نوآوری ومرکز رشد ،درمصاحبه
با روابط عمومی دانشگاه ،اقدامات انجام شده در طول
یک سال گذشته را تشریح نمود.

کــرد وگفــت :بــه هســته هــای فنــاوری کــه در مرکــز نــوآوری مســتقر شــوند مبلــغ
 3میلیــون تومــان بــه صــورت بالعــوض و بــا تاییــد پیشــرفت پــروژه در طــول مــدت
زمــان اســتقرار پرداخــت میشــود .همچنیــن شــرکتهای مســتقر درمرکز رشــد دانشــگاه
تــا مبلــغ  70میلیــون تومــان کمــک مالــی بــه صــورت وام دریافــت نمــوده و یــک
بــاب دفتــر کار درمرکــز رشــد دانشــگاه واقــع در ســاختمان خطیــب ارائــه میشــود.
مدیرمرکــز نــوآوری و رشــد در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت شــرکتهای دانــش بنیــان
در تجــاری ســازی و توســعه کســب و کارهــای جدیــد بــه تأســیس  3شــرکت دانــش
بنیــان درســال گذشــته توســط اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان دانشــگاه و
افزایــش کمــی و کیفــی ایــن شــرکتها را از اهــداف دانشــگاه نســل ســوم برشــمرد.
محمدرضایــی حمایــت دانشــگاه از ثبــت اختراعــات داخلــی و بیــن

محمد رضایی ،ابتدامنشور پژوهش و فناوری یک دانشگاه کارآفرین و

المللــی ،حمایــت از اســاتید فنــاور ،برگــزاری دومیــن جشــنواره شناســایی

 - 1مد نظر قرار دادن مشــکالت کشــور در تحقیق ها و پژوهش ها
-2تعریــف پــروژه هــای کاربــردی و حرکــت بــه
ســمت کارآفرینــی بــا تکمیــل چرخــه ایــده تــا فنــاوری

و توانمندســازی ایــده هــای برتــر (شــتاب) دانشــگاه در دی مــاه ،1397

نسل سوم را بصورت زیر بیان کرد:

 -3حرکــت دانشــگاه بــه ســمت خالقیــت ،ابــداع و نــوآوری
-4تعامــل بــا مراکز تحقیقاتی جهان و تعریف پروژه های مشــترک،
اســتفاده از دســتاوردهای مراکز تحقیقاتی جهان و ادامه مســیر آنها
- 5ثــروت آفرینــی از طریــق فــروش دانــش فنــی تولیــدات علمــی
-6آشــنا شــدن دانشــگاهیان بــا مفاهیــم حقوقــی ثبــت شــرکتها،
قراردادهــا و ثبــت اختراعــات ،قوانیــن تجــارت و مذاکــره
وی بــا اشــاره بــه اســتقرار  9واحــد فنــاور در مرکــز نــوآوری و  4شــرکت فنــاور در
مرکــز رشــد دانشــگاه ،بــه حمایتهــای مــادی و معنــوی از ایــن واحدهــا نیــز اشــاره
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برگــزاری منظــم کارگاههــای فناورانــه در طــول ســال ،افزایــش شــرکتهای
دانــش بنیــان ،وافزایــش تعــداد واحدهــای فنــاور در مرکــز رشــد و نــوآوری
دانشــگاه را جــزو برنامــه هــای آتــی دانشــگاه در حــوزه فنــاوری اعــام کــرد.
در پایــان ایــن گفتگــو ضمــن تقدیرازحمایتهــای مســئولین دانشــگاه از فعالیتهــای
فناورانــه و توســعه کســب و کارهــای نوپــا و دانــش بنیــان از دانشــجویان
و اســاتیدی کــه در راســتای تبدیــل علــم بــه ثــروت و حرکــت بــه ســوی
دانشــگاه کارآفریــن و نســل ســوم حرکــت میکننــد تقدیــر و تشــکر نمــود.

بررسی STARTUPو شرکت های دانش بنیان  ،در مصاحبه با دکتر ناصر فرج زاده

 STARTUPچیست ؟ شرکتهای دانش بنیان چه خصوصیتهایی دارند؟
مصاحبه با دکتر ناصرفرج زاده عضو هیات علمی گروه فناوری

اطالعات و ارتباطات دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر
د کــر نــارص فــرج زاده فــارغ التحصیــل دکــرای رشــته
علــوم کامپیوتــر بــا گرایــش هــوش مصنوعــی از دانشــگاه
زیجیانــگ چیــن ،نزدیــک بــه  9مــاه در رشکــت گــوگل بــه
صــورت کارآمــوز مشــغول بــه کار بــوده و حــدود 13مــاه
بــه عنــوان کارمنــد رســمی واحــد R&Dرشکــت علــی بابــا،
بزرگرتیــن رشکــت فنــاوری چیــن ،فعالیــت کــرده اســت.
نــارص فــرج زاده از ســال  1392بــه عنــوان عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،در دانشــکده
فنــاوری اطالعــات ومهندســی کامپیوتــر مشــغولبه فعالیــت
مــی باشــد .وی در راس یــک رشکــت فعــال دانــش بنیــان
در حــوزه علــوم کامپیوتــر و نــرم افزارهــای کاربــردی نیــز
مشــغول فعالیــت میباشــد .در ایــن مصاحبــه کوشــیده
ایــم مفاهیــم مربــوط بــه «اســتارت آپ» و «رشکتهــای
دانــش بنیــان» را از نــگاه ایشــان بررســی کنیــم.
ســوال :لطفــا تعریــف ســاده و مختصــری
در ارتبــاط بــا  Startupرا ارائــه فرمائیــد.
پاســخ دکــر فــرج زاده :کلمــه اســتارت آپ بــه معنــی
خیــزش و رشوع بــه اوج گرفــن اســت ،ایــن اصطــاح
برایــروش هــای کســب و کار جدیــد کــه مبتنــی بــر
فنــاوری هــای نویــن هســتند بــه کار بــرده میشــود بــه
عبــارت دیگرمعنــی مصطلــح و شــناخته شــده ای کــه در
ایــن خصــوص اســتفاده مــی شــود ،چنیــن اســت :یــک روش
کســب و کار یــا روش حــل مســئله ای کــه در قالــب کســب
و کار بیــان مــی شــود و قــرار اســت مشــکلی را حــل کنــد
یــا اگــر راه حلــی بــرای ایــن مشــکل از قبــل وجــود دارد
آن را بهبــود ببخشــد و بتوانــد آن را بــا ارزش بیشــری
نســبت بــه کارهــای قبلــی بــرای کســی کــه ایــن ایــده را
ســاخته و پرداختــه ،ســودآوری داشــته باشــد .نکتــه حائــز
اهمیتــی کــه بــرای  Startupهــا وجــود دارد ایــن اســت کــه
در حقیقــت همــواره رســیدن بــه ســود و راه حــل ،تضمیــن
شــده نیســت ،در واقــع شــا ایــده خــود را اجــرا مــی کنیــد
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ولــی تضمینــی نیســت کــه حتــا بــه نتیجــه برســید .امــروزه
کــه بــه عرصارتباطــات و فنــاوری اطالعــات معــروف اســت
و بازاریابــی هــا و مدیــرت هــای کالن بــه وســیله کامپیوتــر
صــورت مــی گیــرد ،بایــد در فراینــد «اســتارت آپ هــا»
متخصصینــی در حــوزه بازاریابــی ،فــروش و مدیریــت
اینرتنتــی و همچنیــن ،اطــاع رســانی داشــته باشــیم.
ســئوال :آیــا طرحهــای «اســتارت آپ « ویــژه
رشــته هــای خاصــی بایــد مطــرح شــوند؟
پاســخ  :طبق تعریف اســتارت آپ و فرهنگ آن هدف
ماحــل یــک مشــکل و ارائــه یــک راه حــل بــرای آن
اســت .بنابرایــن مشــکل چالــش و معضــل در همه رشــته
هــا وجــود دارد پــس در مــورد رشــته هایــی کــه حتــی
تصــور ســود آوری را هــم نمیتــوان داشــت یــا تصــور
کســب و کار را نمی توان داشــت می تواند اتفاق بیفتد
لــذا منحصــرا در رشــته هــای مبتنــی بــر فنــاوری هــای
نویــن بــا تکنولــوژی بــاال اتفــاق نمــی افتــد در تمامــی
رشــته ها امکان برگزاری «اســتارت آپ» وجود دارد.
بقیــه صفحــه بعد.....

بررسی STARTUPو شرکت های دانش بنیان  ،در مصاحبه با دکتر ناصر فرج زاده
مر ا حــل و فر آ ینــد ا جــر ا ی ا ســتا ر ت آ پ مو فق  ،چیســت ؟
همــا ن طــو ر کــه مــی د ا نیــد ا یــد ه یــک شــبه بو جــو د نمی آ ید  ،شــکل
گیــر ی ا یــد ه یــک فر ا ینــد طو ال نــی مــد ت ا ســت کــه با ا ســتفا د ه ا ز
تحقیــق و پژ و هــش د ر یــک مو ضــو ع صــو ر ت مــی گیــر د بعــد ا ز ا یــن
گا م  ،مر حلــه تشــکیل تیــم ا ســت  ،یعنــی بعــد ا ز مطــر ح شــد ن ا یــد ه
تشــکیل گــر و ه و تیــم بــا تو جــه بــه نیــا ز بــه تخصــص ها یــی کــه د ر
ا یــن ا یــد ه مــو ر د نیــا ز خو ا هــد بو د جــز ضر و ر یــا ت سیســتم ا ســتا ر ت
آ پ ا ســت بنا بر ا یــن یکــی ا ز مو فقیــت هــا ی ا ســتا ر ت آ پ تشــکیل
گــر و ه متخصــص ا ســت و پیشــنها د مــی شــو د تیــم هــا  ،تیــم ســبک بــا
تعــد ا د ا فــر ا د کــم د ر حــد و د  4یــا  5نفــر با شــد  ،د لیــل تا کیــد بر
تشــکیل تیــم بــا ا عضــا ی کــم بــه د لیــل محــد و د بــو د ن منا بــع ما لــی و
ز مــا ن بنــد ی هــا ی فشــر د ه و فر ا هــم کــر د ن مکا نــی بــر ا ی گــر د همآ یی
و تشــکیل جلســا ت هــم ا ند یشــی و مشــو ر ت ا ســت .
بــر ا ی یــک تیــم بــا ا عضــا ی ز یــا د ا یــن مو ا نــع بیشــتر خو ا هــد بو د ،
د ر تیــم هــا ی ســبک د ر مر ا حــل ا و لیــه یــک شــخص مســئو و لیت هــا ی
چند گا نــه ر ا خو ا هــد د ا شــت کــه د ر مر ا حــل بعــد ی و تو ســعه طــر ح
ا یــن و ظا یــف بــر عهــد ه چند یــن نفــر خو ا هــد بو د .
مر حلــه بعــد تهیــه بیز ینــس پلــن ( نقشــه کســب و کا ر ) ا ســت  ،د ر
ا یــن مر حلــه بــه چند یــن ســو ا ل پا ســخ د ا د ه می شــو د
ا ز کجــا شــر و ع کر د یــم ؟ بــه کجــا مــی ر و یــم ؟ و ضعیــت با ز ا ر چگو نــه
ا ست ؟ ســر ما یه گــذ ا ر کیســت ؟ ر قبــا چــه کســا نی هســتند ؟ همه ا یــن
مر ا حــل د ر ا یــن نقشــه نو شــته مــی شــو د بعد ا ز تشــکیل تیــم  ،نکتــه
مهــم ســر ما یه گــذ ا ر ی ا ســت کــه ســر ما یه گــذ ا ر متنا ســب بــا ا یــد ه ر ا
تعییــن کنیــم  .مــا د ر و ا قــع چنــد مو ضــو ع کلیــد ی د ر مر حلــه ا و ل
د ا ر یــم کــه عبا ر تنــد ا ز :
 - 1جغر ا فیــا  :ا ینکــه ا یــد ه د ر کــد ا م جغر ا فیــا مطــر ح مــی شــو د
و ضعیــت ا جتما عــی سیا ســی فر هنگــی و همینطــو ر ا قتصــا د جا معــه
چگو نــه ا ســت ؟ مشــخص کــر د ن ا یــن نکتــه کــه ا یــن ا یــد ه د ر کجــا
مطــر ح مــی شــو د ا یــا د ر ســا یر کشــو ر هــا بــا فر هنــگ هــا ی متفا و ت
قا بــل ا جر ا ا ســت ؟ .
 -2نقشــه ر ا ه  :بعــد ا ز ا ینکــه ا یــد ه مطــر ح شــد  ،بر نا مــه تو ســعه
چیســت چگو نــه جز ییــا ت ر ا و ا ر د طــر ح مــی کنیــد ؟ ا یــن یــک نکتــه
خیلــی مهــم ا ســت ز ما نــی کــه شــما د ر بــا ز ا ر  ،ر قیــب د ا ر یــد ا گر
بمو قــع محصــو ل ر ا بــه بــا ز ا ر و ا ر د کینــد مــی تو ا نیــد بــا ســا بقه کــم ،
ســهم بیشــتر ی د ر بــا ز ا ر د ا شــته با شــید
 -3مد یر یــت بحــر ا ن  :بــر ا ی مو ا قعــی کــه ا مــکا ن و قــو ع بحــر ا ن
و جــو د د ا ر د مد یر یــت بحــر ا ن مطــر ح مــی شــو د  .ممکــن نیســت همــه
چیــز بــه صــو ر ت خــو ش آ ینــد پیــش بــر و د ممکن ا ســت ســر ما یه
گــذ ا ر بــه د ال یلــی کنــا ر بکشــد یــا ممکــن ا ســت ر و ا ل کا ر ی حــو ز ه
فعا لیــت شــما طــی بخشــنا مه ا ی تغییــر کنــد .
ز ما نــی کــه محصــو ل یــا ســر و یس جد یــد بــه بــا ز ا ر معر فــی  ( ،ال نچ
) شــد  ،پــس بعــد ا ز گذ شــت مــد ت ز ما نــی  ،نمو نــه ا و لیــه ر ا ا ر ا ئه
د ا د یــم با ز ا ر یا بــی و تو ســعه مطــر ح مــی شــو د  .محصــو ل د ر کجــا و
بــا چــه قیمتــی بــه فــر و ش مــی ر ســد ؟ بــر ا ی چــه هد فــی ؟ د ر قبا ل چه
چیــز ی ؟ د ر آ ینــد ه بــر ا ی مقا بلــه بــا ر قبــا چــه بر نا مــه ها یــی و جــو د
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د ا ر د ؟ بــر ا ی شــر و ع یــک کســب و کا ر  ،ا یــن نــکا ت  ،خیلــی مهــم و
حیا تــی هســتند .
گفتنــی ا ســت  :د کتــر نا صر فــر ج ز ا د ه مو ســس شــر کت د ا نــش بنیــا ن
نیــز مــی با شــند کــه د ر حــو ز ه فنــا ر ی ا ر تبا طــا ت و ا طال عــا ت  ،بــه
خصــو ص ا ســتفا د ه ا ز هــو ش مصنو عــی ا ز جملــه د ر حــو ز ه د ر مــا ن
و ســا مت مشــغو ل بــه فعا لیــت مــی با شــد  .ا یــن شــر کت بــا محصــو ل
د ا نــش بنیا نــی بنا م » شــفا د ا ک یــا « نو بــت د هــی ا نال یــن شــنا خته شــد ه
ا ســت  ،ســا ما نه نو بــت د هــی ا نال یــن  ،بز ر گتر یــن پلتفــر م آ شــنا یی
بــا پز شــکا ن و نو بــت د هــی آ نال یــن ا ســت  .خد مــا ت ا یــن محصــو ل
د ر حــا ل حا ضــر د ر ا ســتا ن آ ذ ر با یجــا ن شــر قی  ،غر بــی  ،بعضــی ا ز
بیما ر ســتا نها ی تهــر ا ن و ا ســتا ن سیســتا ن و بلو چســتا ن ا ر ا ئــه مــی
شو د .
ســو ا ل  :شــر کتها ی د ا نــش بنیــا ن چــه خصو صیا تی د ا ر د ؟
هــد ف ا صلــی ا یــن شــر کتها  ،بو مــی ســا ز ی فنــا و ر ی مو جــو د و کا هــش
و ا بســتگی بــه کشــو ر ها ی د یگر ا ســت  .مد یر یــت مســیر حر کت
محصــو ل یــا خد مــا ت تو لیــد شــد ه یــا ا ر ا ئــه شــد ه به با ز ا ر تو ســط
شــر کتها یی د ا ر ا ی ا عضــا ی هیــا ت علمــی و تخصصــی ا ز
آ ز ما یشــگا هها  ،فلســفه ا یجــا د شــر کتها ی د ا نــش بنیــا ن ا ســت  .ا یــد ه
تا ســیس ا یــن شــر کت هــا د ر هیــا ت د و لــت تصو یــب شــد ه و د و لت ،
تســهیال تی بــر ا ی تو ســعه و تجهیــز آ ن ا ر ا ئــه مــی نما یــد .
د ر ا یــن طــر ح ا ز ا ســا تید حما یــت و تســهیال تی بــر ا ی عملــی کــر د ن
ا یــد ه ها یشــا ن ا ر ا ئــه می شــو د .
ا گــر شــر کتی بتو ا نــد محصــو ل پیچیــد ه ا ی ر ا بو مــی کنــد ،
بــر ا ی مثــا ل ا گــر بتــو ا ن ا ز کو چــک تر یــن قطعــه یــک محصــو ل تــا
بز ر گتر یــن قطعــه ر ا د ر کشــو ر بو مــی و تو لیــد کــر د و بــه ا صطــا ح
صفــر تــا صــد یــک محصــو ل د ر یــک شــر کت ا نجا م شــو د  ،آ ن
شــر کت  ،د ا نــش بنیــا ن محســو ب مــی شــو د .
د ر و ا قــع چنا نچــه فر ا ینــد ســا خت نمو نــه خا ر جــی یــا مشــا به یــک
محصــو ل یــا خد مــا ت  ،بــا ســا ختا ر ی پیچیــد ه  ،نیــا ز بــه یــک تیــم
متخصــص بــا د ا نــش بــا ال د ا شــته با شــد  ،د ر نها یــت بــه ا یــن محصــو ل ،
د ا نــش بنیــا ن گفتــه مــی شــو د .

ارتقاء رتبه علمی  5همکار عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکترمنصورایمانپور ،معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،از ارتقاء
رتبه علمی  5همکار عضو هیات علمی دانشگاه خبر داد و گفت :پنجمین جلسه
هیأت ممیزه دانشگاه در سال  1397در روز چهارشنبه  25مهرماه 97برگزار،
ودر خصوص تقاضای ارتقای رتبه علمی  5نفر ازهمکاران عضو هیات علمی
دانشگاه تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ شد:در جلسه مذکور ،با تقاضای ارتقاء
آقای دکتر بهروز خیرفام عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی
کاربردی از مرتبه دانشیاری به استادی ،دکتر محمدرضا ساویز
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری
به دانشیاری ،همچنین با تقاضای ارتقاء آقای دکتر امیرحسین مصفا
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری
به دانشیاری ،با تقاضای ارتقاء آقای دکتر ناصر عیوضیان کاری
عضو هیأت علمی گروه آموزشی گیاهپزشکی از مرتبه استادیاری به
دانشیاری ،و دکتر مجتبی رنجبر عضو هیأت علمی گروه آموزشی
ریاضی کاربردی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آمد

موفقیت تیم انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی دانشگاه در دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار
دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار به میزبانی دانشگاه تهران با حضور  30تیم ازدانشگاههای سراسر کشور ،در روزهای دوم
و سوم آبان ماه برگزار شد
کمیکار یک مسابقه دانشجویی بینالمللی است که به صورت ساالنه برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی و شیمی برگزار میشود .نیروی محرک خودرو
.شرکت کننده در مسابقه ،باید یک ماده شیمیایی باشد که محیط زیست را آلوده نکرده و باتری تجاری نیز در ساخت آنها به کار نرفته باشد
دکتر بیگی  ،استاد مشاور 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 از دانشگاه های برتر سراسر کشورعنوان تیم برتر در بخش پوستر این
 .مسابقات رابه خود اختصاص داد
بیگی افزود :در این دوره از مسابقات 6 ،تیم به نمایندگی از دانشگاه های شمال غرب کشور شامل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه
صنعتی سهند ،ودانشگاه صنعتی ارومیه حضور داشتند که تیم دانشگاه تهران در بخش عملکردی رتبه اول راکسب نمود وتیم کمیکار دانشگاه شهید مدنی
.آذربایجان موفق به کسب رتبه ارزشمند اول در ارائه پوستر شد
.وی در پایان از مساعدتهای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در اعزام این تیم پرانگیزه دانشجویی تقدیر و تشکر نمود
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برگزاری راهپیمایی  13آبان در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اســاتید ،دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
در روز  13آبــان ،بــا حضــور انقالبــی و دشــمن شــکن خــود توطئــه
هــای اســتکبار جهانــی علیــه مــردم عزیــز ایــران را محکــوم نمودنــد.
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افتتاح چهار آزمایشگاه گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی با حضور معاون اداری و مالی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

آزمایشــگاه هــای تولیــد فلزات-خوردگــی ،عملیــات حرارتــی،
انجمــاد و ریختــه گــری و جوشــکاری گــروه مهندســی مــواد
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا حضــور ،دکتــر رضوانــی
معــاون اداری مالــی ،دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و
فنــاوری ،دکتــر میریوســف هاشــمی رئیــس دانشــکده فنــی و
مهندســی و جمعــی از اســاتید و همــکاران گــروه مهندســی مواد
روز ســه شــنبه  1آبــان مــاه افتتــاح شــد .دکتــر رقیــه محمــدزاده
مدیــر گــروه مهندســی مــواد در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
گفــت :آزمایشــگاه هــای فــوق از دروس آموزشــی رشــته
مهندســی مــواد اســت کــه بــا حمایــت هــای رئیــس دانشــگاه،
معــاون پژوهــش و فنــاوری و همینطــور مســاعدت هــای معاونت
اداری مالــی و رئیــس دانشــکده فنــی و مهندســی و نیــز پیگیــری
هــای مســتمر دکتــر آویشــن مدیــر اســبق گــروه مهندســی مــواد،
افتتــاح شــد .ایــن آ زمایشــگاه هــا عــاوه بــر بحــث آمــوزش،
بــرای امــور تحقیقاتــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفت.

مهندســی مــواد و متالــورژی پاســخ بــه نیــاز جامعــه اســت.

محمــدزاده در ادامــه افــزود  :هدف نهائــی ما در این آزمایشــگاه
هــا توســعه ارتباط دانشــگاه بــا صنعت و ســوق دادن دانشــجویان
و محققــان بســمت انجــام پژوهشــهای کاربــردی ،و در حــوزه
  بازدید رئیس دانشگاه  ،دکتر حسن ولی زاده از خوابگاه های دانشجویی

بازدیــد دکتــر ولــی زاده ،از ســراهای دانشــج ویی دکتــر حســن
ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در روز ســه
شــنبه  15آبانمــاه از ســراهای دانشــج ویی ایــن دانشــگاه بازدیــد
کــرد .بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،ســراهای دانشــج ویی
الزهــراء ،قــدس و المهــدی وامکانــات ورزشــی-رفاهی آنهــا ازجملــه
مکانهایــی بودنــد کــه مــورد بازدیــد رئیــس دانشــگاه ق رارگرفتنــد.
درایــن بازدیــد کــه دکتــر احمدآبــادی معــاون دانشــج ویی  ،مدیــران
ام ــور دانشــج ویی و رواب ــط عموم ــی دانشــگاه ،و همچنی ــن نماینــدگان
شــورای صنفــی دانشــج ویان ومســئ ولین ســراهای دانشــج ویی
نیــزوی را هم راهــی میکردنــد ،دانشــج ویان حاضــر ،مســائل
مختلــف را بطــور مســتقیم بــا رئیــس دانشــگاه درمیــان گذاشــتند.
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سخنرانی  رئیس پلیس فتای استان با موضوع حفظ امنیت در فضای مجازی

جلســه ســخنرانی تحــت عنــوان چگونــه از خودمــان در فضــاي مجــازي محافظــت كنيــم؟
توســط ســرهنگ محســن محمــودي رئیــس پلیــس فتــای اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.
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  97در ســالن اجتماعــات اســتاد شــهريار 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.

انتخابات هیات ممیزه و کمسیون های تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
انتخابات هیات ممیزه وکمیسیونهای تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،در روز دوشنبه  14آبان  97با حضور و مشارکت
حداکثری اعضای هیات علمی دانشگاه ،به تفکیک هردانشکده برگزار شد
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نشست مشترک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با آکادمی ملی علوم کشور آذربایجان
در حاشــیه ششــمین نمایشــگاه نــوآوری و فناوریهــای
ربــع رشــیدی تبریــز ،و باهــدف بررســی همکاریهای
علمــی و تعامــل دوجانبــه ،برگــزار شــد :

در حاشــیه ششــمین نمایشــگاه و جشــنواره
فنــاوری هــای پیشــرفته ربــع رشــیدی
تبریــز و بــه منظــور گســترش همــکاری
هــای علمــی و بیــن المللــی ،دکتــر توفیــق
حســن آقااوغلــو مدیــر انســتیتو فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات آکادمــی ملــی علــوم
کشــورآذربایجان از دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان بازدیــد و در نشســتی بــا حضــور
دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و
فنــاوری ،رئیــس گــروه همــکاری هــای
علمــی و بیــن المللی ،روســا و اعضــای هیات
علمــی دانشــکده هــای فنــی و مهندســی
و فنــاوری اطالعــات شــرکت نمــود.
ایــن گــزارش حاکــی اســت ،در ایــن
جلســه پیشــنویس تفاهــم نامــه همــکاری
هــای علمــی و پژوهشــی بــه منظــور تبــادل
اســتاد و دانشــجو و برگــزاری نشســت هــا
و همایــش هــای مشــترک تهیــه شــد.در
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پیشــنویس مذکــور امــکان اســتفاده از
تجهیــزات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری
طرفیــن در راســتای اجــرای پــروژه هــای
تحقیقاتــی مشــترک پیــش بینی شــده اســت.

در ایــن جلســه مدیــر انســتیتو فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات آکادمــی ملــی علــوم
کشــورآذربایجان ضمــن تاکیــد براهمیــت و
لــزوم همــکاری در خصــوص انجــام پــروژه
هــای مشــترک در زمینــه رمــز نــگاری و
بینایــی ماشــین ،گزارشــی از تحقیقــات
انجــام گرفتــه توســط آکادمــی علــوم
آذربایجــان در ایــن حــوزه را نیزارائــه نمــود.

حضور پرشور دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ششمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی
ششــمین نمایشــگاه و جشــنواره نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی بــا رویکــرد کمــک بــه تجاری ســازی
و ایجــاد بســتر مناســب جهــت تعامــل عرضــه کننــدگان و متقاضیــان فنــاوری و ایجــاد اکوسیســتم
نــوآوری در منطقــه از  10الــی  14آبــان مــاه  1397در محــل نمایشــگاه بیــن المللــی تبریــز برگــزار شــد
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آبــان /بازدیــد فرمانــدار تبریــز

آقــای علیــار راســتگو از غرفــه آزمایشــگاه
تحقیقاتــی هــوش مصنوعــی و یادگیــری
ماشــین دانشــکده فنــاوری اطالعــات
و مهندســی کامپیوتردانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در ششــمین نمایشــگاه
نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی

مصاحبه با دکتر بهزاد سلطانی ،مدیر امور فناوری

دکترحبیب رزمی از دانشکده
علوم پایه

RINOTEX 2018 TABRIZ

دکتراسماعیل نورانی از دانشکده فناوری
اطالعات و مهندسی کامپیوتر

برگزاری کارگاه آموزشی :توسط خانم دکتر صفر پور

دکتر مهدی هاشم زاده از دانشکده فناوری
اطالعات و مهندسی کامپیوتر

دکتر رحیم محمد رضایی ،رئیس مرکز رشد
و نوآوری

مصاحبه روابط عمومی دانشگاه با اساتید
شرکت کننده دانشگاه در ششمین نمایشگاه و
جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی
خانم دکتر الله پرویزاز دانشکده کشاورزی
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دکتر رحمانپور از دانشکده
فنی و مهندسی

خانم دکتر حسینی ،شرکت کننده در
نمایشگاه  /دانشکده فنی و مهندسی

برگزاری نمایشگاه زندگی سالم با موضوع پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
نمایشــگاه زندگــی ســالم بــا موضــوع پیشــگیری از اعتیادبــه مــواد مخــدر ،بــه

همــت کانــون پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی،
در محــل دائمــی نمایشــگاههای دانشــگاه از  12تــا  15آبانمــاه برگزارشــد.

گزارش تصویری این نمایشگاه:
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اجرای طرح مشترک دانشگاه  با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

اجرای طرح مشترک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری -
استان آذربایجان شرقی تحت عنوان « بند رسوب گیری بتن غلطکی در منطقه لیوار» شهرستان
دکترحامد فرشباف عضو هیات علمی گروه عمران ،و

از دســتاورد هــای جدیــد مهندســی عمــران مــی باشــد

مشاور این پروژه ،در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه،

کــه بــرای اولیــن بــار بــا طراحــی و اجــرای دانشــگاه

از پیشرفت موفق اجرای طرح مشترک دانشگاه

شــهید مدنــی آذربایجــان در طــرح آبخیــزداری

شهید مدنی آذربایجان با اداره کل منابع طبیعی و

حــوزه لیــوار شهرســتان مرنــد اجــرا مــی شــود.

آبخیزداری استان آذربایجان شرقی تحت عنوان «بند
رسوب گیری بتن غلطکی در منطقه لیوار شهرستان
مرند» خبر داد و گفت  :این طرح یکی از طرحهای
نوین در دنیاست که برای اولین بار در شمالغرب
ایران و در آذربایجان شرقی و از محل اعتبارات
.صندوق توسعه ملی در حال اجرا می باشد

درایــن روش ،بجای اســتفاده از ســنگ و مالت ســیمانی،
ســیمان بــا شــن و ماســه و خــاک مناســب(موجود در
محــل) بصــورت نیــم خیــس مخلــوط شــده و ســپس
در محــل احــداث بنــد ،ریختــه شــده و بــا غلطــک
فشــرده مــی شــود کــه ضمــن صرفــه جویــی در
هزینــه ،اســتحکام و دوام بیشــتری را نیــز داراســت.

وی در پایــان از زحمــات دکتــر علــی عجمــی معــاون
پژوهــش و فنــاوری ،دکتــر بهــزاد ســلطانی مدیــر
امــور فنــاوری ،و مهنــدس علیرضــا طالبــی کارشــناس
آزمایشــگاه گــروه عمــران ،تقدیــر و تشــکر نمــود.

فرشــباف بــا اشــاره بــه مزیتهــای طــرح
مذکورگفــت :در ایــن پــروژه ،مــا در حــدود  30درصد
کاهــش هزینــه را شــاهد هســتیم ،ضمــن اینکــه در ایــن
روش اســتحکام ســازه افزایــش مییابــد و بدلیــل
نزدیکــی مصالــح اولیــه پروژه در بســتر و مســیر رودخانه،
اجــرای ایــن پــروژه دارای ســرعت فــراوان میباشــد.
دکتــر فرشــباف افــزود :ســازه مــدرن بتن غلطکــی یکی
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برگزاری کارگاه آموزشی “ نگارش مقاله و پایان نامه به زبان انگلیسی

کارگاه آموزشــی”نگارش مقالــه و پایــان
نامــه بــه زبــان انگلیســی” ،بصــورت
ویدئــو کنفرانــس اینتراکتیــو ،بــه همــت
گــروه زبــان انگلیســی در دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان برگزارشــد

کارگاه آموزشــی «نــگارش مقالــه و پایــان نامــه بــه زبــان انگلیســی»،
در قالــب ویدئــو کنفرانــس و بصــورت اینتراکتیــو ،توســط اســتاد
مدعونــروژی در روز دوشــنبه  13آذر  97در دانشــکده ادبیــات و
علــوم انســانی برگــزار شــد .دکتــر امینــی مدیــر گــروه زبــان انگلیســی
در گفتگــو بــا روابــط عمومــی گفــت :در ایــن کارگاه آموزشــی دو
ســاعته کــه بــا عنــوان «نــگارش مقالــه و پایــان نامــه بــه زبــان انگلیســی»
ویــژه اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی و بــه مناســبت هفتــه پژوهــش
توســط گــروه زبــان انگلیســی ترتیــب داده شــده بــود ،پروفســور
«جیــن متیســن اکســتم» ،اســتاد «دانشــگاه آســتفلد کالــج» نــروژ بــه
شــیوه ای کاربــردی و تعاملــی بــه تشــریح ویژگیهــای نــگارش متــون
علمــی پرداختــه و ســپس بــه پرسشــهای شــرکت کننــدگان در زمینــه
مشــکالت نویســندگان ایرانــی در نگارش به زبان انگلیســی پاســخ داد.

25

دکتــر امینــی ،در ادامــه افــزود :بــا توجــه بــه بــاال
رفتــن هزینــه هــای ارتباطــات علمــی بیــن المللــی،
برگــزاری کارگاه هــا و ســمینارها بــا شــرکت اســاتید
خارجــی از طریــق چنیــن شــیوه هــای نوینــی مــی توانــد
گامــی موثــر در ارتقــاء فعالیــت هــای علمــی در ســطح
دانشــگاه باشــد ،لــذا در صــورت تمایــل ســایر بخشــهای
دانشــگاه ،گــروه زبــان انگلیســی دانشــکده ادبیــات و
علــوم انســانی ،آمــاده همــکاری و ارائــه خدمــات در
برگــزاری ســمینارها و کارگاه هــای آنالیــن اینتراکتیــو
بــا مشــارکت اســاتید نامــدار خــارج از کشــور مــی باشــد.

کسب عنوان پایاننامۀ برتر  ،پنجمین سمپوزیوم بینالمللی ایمنی سدها
پایاننامۀ مهندس مهسا موسوی انزابی ،دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
با عنوان «مدلسازی عددی تأثیر حفاری گمانه در داخل بدنه سد خاکی بر وقوع پدیده شکست هیدرولیکی» به راهنمایی دکتر
حامد فرشباف آقاجانی ،عضو هیات علمی گروه عمران ،در پنجمین سمپوزیوم بینالمللی ایمنی سدها
 “Academic Thesisکه با موضوع 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY AND EXHIBITION
در  27الی  31اکتبر  2018در استانبول ترکیه و با حضور جمع کثیری از اساتید برجسته ،محققین و دانشجویان ”Competition
تحصیالت تکمیلی ازسراسر جهان برگزار شد ،از میان جمع زیادی از شرکتکنندگان در این مسابقه از کشور میزبان و سایر کشورها،
عنوان رتبه اول پایاننامههای کارشناسی ارشد در سال  2018را کسب نمود

در هفته وحدت و هفته بسیج برگزار شد :تجدید میثاق با آرمان های امام(ره) و شهدا در مزار شهید گمنام
ویژه مراسمی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی ،و بمناسبت ایام فرخنده ربیع االول و در آستانه میالد باسعادت پیامبر اعظم ،حضرت محمد مصطفی(ص) و
.همزمان با هفته بسیج ،با حضور اساتید ،کارکنان و دانشجویان ،در روز شنبه  3آذر و در مزار شهید گمنام دانشگاه ،برگزار شد

دراین آیین ،دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سخنانی ضمن تبریک این ایام خجسته با تاکید بر اینکه همه مسلمانان باید به فرمایش پیامبر
گرامی اسالم با وحدت و انسجام در مقابل دشمنان بایستند ،وحدت اسالمی را ضرورت همیشگی جهان اسالم خواند .ولی زاده ضمن گرامیداشت هفته بسیج ،با تجلیل از
.مقام شامخ شهدا و امام شهیدان ،برلزوم ادامه راه پاک شهدای طریق حق و فضیلت توسط عموم مردم ،خصوصا دانشگاهیان فرهیخته ،تاکید نمود
حجت االسالم والمسلمین نقیان ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،با تبریک سالروز میالد باسعادت پیامبر اکرم (ص) در سخنانی با اشاره به آیاتی از
کالم اهلل مجید ،گفت :به تعبیر قرآن ،درشرایط وجود رسول ،حجت و رهبری بر مردم ،عدم استفاده شایسته و مناسب از نعمتهای الهی وسپاسگزاری نکردن از درگاه الهی ،
.نوعی ظلم محسوب میشود که در قرآن کریم وعده مجازات و هالکت آن امتها داده شده است
نقیان با تاکید بر اینکه نعمت جمهوری اسالمی به تعبیری درست یعنی حکومت مسلمین ،افزود :امام عزیز ما ادامه دهنده راه انبیا بود ،وما ازخداوند متعال میخواهیم بما
.توفیق حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و قدردانی شایسته از این نعمت بزرگ را عنایت فرماید
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برگزاری جشن سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج) در دانشگاه
به همت کانون مهدویت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزارشد :جشن ویژه سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (ع) در
.دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،برگزارشد
با استقبال پرشوردانشجویان ،ویژه برنامه ای” تحت عنوان بیعت با امام زمان (عج) بمناسبت سالروزآغازامامت حضرت ولی عصر(ع) به همت کانون مهدویت
معاونت فرهنگی و اجتماعی و با حضور و سخنرانی” حجت االسالم والمسلمین شعبانی”در روز شنبه  26آبانماه در تاالرشهریار دانشگاه برگزار شد
در این مراسم ضمن سخنرانی دکتر قربانیان معاون فرهنگی ،اجتماعی دانشگاه و حجت االسالم شعبانی ،برنامه های متنوع فرهنگی نیز در قالب ( مسابقه،
تواشیح ،و ) ...نیز اجرا شد

انتخاب دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ،بعنوان عضو دانشجویی مجمع شورای عالی مهندسی شیمی کشور

امیــد ســبزی دانشــجوی موفــق ورودی
 94رشــته مهندســی شــیمی دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان بــا رای مجمــع شــورای
عالــی مهندســی شــیمی کشــور ،بــه عنــوان
عضــو دانشــجویی ایــن شــورا انتخــاب شــد.
امیــد ســبزی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه ،بــا اشــاره بــه ایــن
موفقیــت گفــت :اینجانــب دبیــر انجمــن علمــی مهندســی شــیمی و دبیــر
کمیتــه پژوهــش اتحادیــه انجمــن هــای علمــی مهندســی شــیمی ،نفــت و
پلیمــر کشــور نیــز هســتم کــه بــا توجــه بــه ســوابق علمــی ونتایــح کســب
شــده ،توســط گــروه مهندســی شــیمی دانشــگاه ،و همچنیــن رئیــس
دانشــکده فنــی و مهندســی ،بعنــوان کاندیــد معرفــی شــده و نهایتــا بــه
لطــف الهــی در انتخابــات شــورای عالــی انجمــن مهندســی شــیمی ایــران
درجلســه  27آبــان بــا اکثریــت آرا ،بــه عضویــت این شــورا انتخاب شــدم.
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وی در خصوص بخشی از وظایف این شورا گفت :انجام کنگره ها ،سمینارهای
ملی و منطقه ای ،برگزاری همایشهای ملی و مسابقات ملی کمیکار از جمله
مواردی است که تحت نظارت این شورا انجام میشوند.
امیــد ســبزی بــه رتبــه هــای کســب شــده توســط انجمــن مهندســی شــیمی
در یازدهمیــن جشــنواره دانشــگاهی حرکــت ،نیــز بشــرح زیــر اشــاره نمــود:
-1انجمن علمی-دانشجویی برگزیده در حوزه  :انجمن برتر (بخش فنی و
مهندسی)
-۲انجمن علمی-دانشجویی برگزیده در حوزه  :نشریات علمی-
تخصصی(بخش فنی و مهندسی)
-۳انجمــن علمی-دانشــجویی برگزیــده در حــوزه  :بخــش ویــژه
-۴انجمــن علمــی دانشــجویی برگزیــده در حــوزه  :محتــوی دیجیتــال
و ضمنــا تیــم اعزامــی بــه دوازدهمیــن دوره مســابقات سراســری کمیــکار نیــز
توانســت رتبــه اول در حــوزه پوســتر ایــن مســابقات را بخــود اختصــاص دهــد.
وی در پایــان افــزود :همــه ایــن موفقیتهــای مذکــور عــاوه بــر تــاش پیگیــر و
وافــر دانشــجویان ،و مســئولین ارجمنــد دانشــگاه ،مدیــون اســتاد مشــاور انجمــن،
آقــای دکتــر یونــس بیگــی خسروشــاهی ،مدیــر گــروه مهندســی شــیمی اســت که
ســهم غیــر قابــل انــکار و باالیــی در تعامــل بــا دانشــجویان و رشــد شــتابنده ایــن
انجمــن دارنــد ،لــذا از طــرف همــه دانشــجویان از ایشــان تقدیــر و تشــکر نمــود.

نشست هبات عالی جذب با دانشگاه های استان های آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل در دانشگاه
نشســت هیــات عالــی جــذب با روســا ،مســئوالن
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری و دبیران
جــذب اعضــای هیــات علمــی دانشــگاههای
اســتانهای آذربایجــان شــرقی  ،غربــی و
اردبیــل در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
احضــور دکتــر محمــد علــی کــی نــژاد،
رئیــس هیــات عالــی جــذب اعضــای هیــات
علمــی و اعضــای ایــن هیــات برگــزار شــد:

نشســت «هیــات عالــی جــذب» بــا روســای
دانشــگاهها ،مســئوالن نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری ،و دبیــران هیاتهــای اجرایــی
جــذب اســتانهای آذربایجــان شــرقی،
آذربایجــان غربــی و اردبیــل بمیزبانــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،بــا حضــور
دکتــر محمــد علــی کــی نــژاد رئیــس هیــات
عالــی جــذب ،دکتــر محمــدی دبیــر هیــات
عالــی جــذب و ســایر اعضــای ایــن هیــات
در روزپنجشــنبه  24آبانمــاه برگــزار شــد.
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در ایــن همایــش یکروزه ،ضمن تبــادل افکاربین
شــرکت کننــده درجلســه ،رئیــس واعضــای
هیــات عالــی جــذب بــه پرسشــهای مطــرح شــده
توســط حضــار پیرامــون فرایندهــای مربــوط
بــه جــذب اســاتید دانشــگاهها ،پاســخ دادنــد.

گفتنــی اســت در روز چهارشــنبه  23آبــان نیــز
نشســت «هیــات عالــی جــذب» بــا اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاههای اســتان آذربایجــان
شــرقی بمیزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان و بــا حضــور تعــدادی از اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاههای اســتان ،در ســالن
شــهید باکــری دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.

افتخار آفرینی انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی در یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت

انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی
شــیمی در یازدهمین دوره جشــنواره
ملــی حرکــت کــه از  4لغایــت  7آذر
مــاه بــه میزبانــی دانشــگاه اصفهــان
برگزارشــد ،موفــق بــه کســب
عنــوان شایســته تقدیــر در بخــش
محتــوای دیجیتــال شــد  .الزم بــه
ذکــر اســت انجمــن مهندســی
شــیمی دانشــگاه کــه در رقابــت بــا
بیــش از  3500عنــوان اثــر در حــوزه
فنــی مهندســی موفــق بــه کســب
ایــن عنــوان شــده اســت ،جــزو
انجمــن هــای فعــال دانشــگاه اســت
کــه امســال در یازدهمیــن جشــنواره
دانشــگاهی حرکــت نیــز موفــق بــه
کســب عنــوان انجمــن برگزیــده
دانشــگاه شــده و در  3بخــش دیگــر
ایــن جشــنواره نیــز موفقیــت هایــی
را بدســت آورد .اســامی دانشــجویان
شایســته تقدیــر در بخــش محتــوای
دیجتــال عبارتنــد از :آقایــان امیــد
ســبزی ،ســعید ایرانــی ،امیــر رهبــری
کــه بــا همراهــی اســتاد راهنمــای
طــرح ،خانــم دکتــر مریــم حســینی،
ایــن موفقیــت را کســب نمــود .در
ضمــن ،در ایــن دوره از جشــنواره
حرکــت کــه بصــورت بیــن المللــی
برگــزار گردیــد انجمــن هــای علمی
و دانشــجویی دانشــگاه بــا  11عنــوان

29

اثــر در حــوزه هــای مختلف شــرکت
داشــته و از تاریــخ  4لغایــت  7آذر در
بخــش نمایشــی جشــنواره یازدهــم،
 2نفــر از دانشــجویان آقایــان امیــد
ســبزی مهــدی ســلیم زاده حضــور
شایســته و قایــل تحســینی داشــتند .

آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آئیــن گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و تجلیــل

مــاک و ســنجه خوبــی بــرای ارتقــاء رتبــه دانشــگاه نیــز باشــد.

از پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده دانشــگاه

لــزوم جهــت دهــی پژوهــش هــای دانشــگاهی در ایــران و

بــا اســتقبال اســاتید و دانشــجویان و بــا حضــور
و ســخنرانی استادپروفســور یــاوری در ســالن
ابــن ســینای ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،مــورد تاکیــد رئیــس دانشــگاه
بــود ،وی در ایــن راســتا اظهــار کــرد :مــا بایــد پژوهــش هــا
را در جهــت حــل مســائل و حــوزه هــای مختلــف اجتماعــی
و جامعــه پیــش ببریــم؛ ضمــن اینکــه از نقــش پژوهشــهای
بنیــادی نیــز غافــل نباشــیم .دانشــگاهها بایــد بــا کار و تــاش
خودشــان اعتمــاد بخــش جامعــه و صنعــت را جلــب نماینــد.

رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ایــن مراســم طــی
ســخنانی بــا تبریــک هفتــه پژوهــش و فنــاوری و تقدیــر از همــت
و تــاش اســاتید و دانشــجویان پژوهشــگر بــه جهــت ایفــای نقــش
مثبــت و ســازنده آنهــا در ارتقــای دانشــگاه ،گفت :خــدای بزرگ
را شــاکریم کــه بــر اســاس اعــام پایــگاه هــای بیــن المللــی رتبــه
بنــدی دانشــگاهها ماننــد  Timesو  ISCو بموجــب تــاش وافر
دانشــگاهیان ارجمنــد ،ایــن دانشــگاه در ســطح ملــی و بیــن المللــی
از جایــگاه و رتبــه علمــی نســبتا رضایــت بخشــی برخوردار اســت.
دکتــر حســن ولــی زاده بــا اشــاره بــه وجــود پتانســیل بــاالی
اســاتید و دانشــجویان ایــن دانشــگاه ،برلــزوم گســترش تعامــات
شایســته اســاتید بــا دانشــگاههای خــارج از کشــور تاکیــد
کــرد و گفــت :ارتباطــات و روابــط بیــن المللــی مــی توانــد
بــه طــرح هــای پژوهشــی و پایــان نامــه هــای مشــترک و حــل
اساســی پــاره ای از مشــکالت کشــور و ایــن منطقــه منجرشــود.
ولــی زاده در ادامــه بــا اشــاره بــه عملیاتــی شــدن موفــق تفاهمنامــه
هــای دانشــگاه بــا دانشــگاههای کانــازاوای ژاپــن و آلدومــوروی
ایتالیــا گفــت :توســعه ارتبــاط بیــن المللی دانشــگاه عالوه بــر اینکه
بــه حــل مســائل و مشــکالت کمــک مــی نمایــد ،مــی توانــد
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پروفســور یــاوری ،اســتاد برجســته رشــته شــیمی دانشــگاه تربیــت
مــدرس تهــران بــه ســخنرانی تحــت عنــوان ســیر تحــول آمــوزش
عالــی در ایــران پرداخــت کــه بــا اســتقبال حضــار همــراه بــود.
وی در بخشــی از ســخنان خــود بــه تشــریح انــواع ارتباطــات
بیــن اســتاد و دانشــجو در نظــام آموزشــی نیــز اشــاره کــرد
و سیســتم آموزشــی «هــم آمــوزی» راهمــراه بــا اخــاق
پســندیده ،و مســاعدت ،همراهــی و کمــک بــه ارتقــاء
دانشــجو بــا هــدف رســیدن دانشــجو بــه مراتــب علمــی باالتــر
از اســتاد ،را از بهتریــن روش هــای نظــام آموزشــی نامیــد.
گفتنــی اســت در ادامــه ایــن مراســم ،ضمــن تجلیــل از 18
پژوهشــگر برگزیــده دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،از
پژوهشــگر جــوان ،پژوهشــگران فعــال درحــوزه روابــط بیــن
الملــل ،پژوهشــگر برگزیــده اســتانی از دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،و دبیــر نشــریه برتــر دانشــگاه تجلیــل بعمــل آمــد.

تجلیل از دو عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان آذربایجان شرقی

نوزدهمیــن جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران و
فنــاوران اســتان آذربایجــان شــرقی در روز چهارشــنبه
 28آذرمــاه بــا حضــور دکتــر پورمحمــدی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی ،روســای دانشــگاهها و دســتگاههای
اجرایــی اســتان ،در دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.

در ایــن مراســم از پژوهشــگران و فنــاوران مراکــز پژوهشــی,
دانشــگاهها و دســتگاههای اجرایــی اســتان آذربایجــان شــرقی
در گــروه هــای عمــده علــوم پایــه ,فنــی و مهندســی ,علــوم
انســانی ,هنــر ,کشــاورزی ,دامپزشــکی ,علــوم پزشــکی کــه بــر
اســاس اییــن نامــه انتخــاب پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و بــا توجــه بــه فعالیــت
هــای پژوهشــی و فنــاوری  ۵ســال اخیــر ,بعنــوان پژوهشــگران
و فنــاوران برگزیــده اســتانی در هــر یــک ازگــروه هــای
عمــده اموزشــی انتخــاب شــده بودنــد تجلیــل بــه عمــل امــد.
در ایــن جشــنواره از دکتــر محمدرضــا بنائــی اســتاد گــروه مهندســی
بــرق دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه جهــت انتخــاب بعنــوان
پژوهشــگر برگزیــده اســتان در گــروه عمــده فنــی و مهندســی و از
آقــای دکتــر ناصــر فــرج زاده اســتادیار گــروه مهندســی فنــاوری
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اطالعــات دانشــگاه بعنــوان فنــاور برگزیــده اســتان تجلیــل شــد.

مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور پرشور دانشجویان
مراســم بزرگداشــت روز دانشــجو در روز شــنبه 17آذر ،بــه
همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و بــا اســتقبال و حضــور
پرشــور دانشــجویان در ســالن اســتاد شــهریار برگــزار شــد.

دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
طــی ســخنانی در ایــن مراســم ،بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت هــای
دانشــجویی باعــث رشــد و پویایــی دانشــگاه اســت ،گفــت :فعالیــت
هــای دانشــجویی در قالــب تشــکل هــا ،انجمــن هــای علمــی و فرهنگــی
درتوســعه علمــی و ارتقــای جایــگاه دانشــگاه نقــش اساســی دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــجو یکــی از ارکان اصلــی دانشــگاه و
جامعــه علمــی کشــور اســت ،گفــت :همانــا تحصیــل علــم و دانــش
و علــم آمــوزی تخصصــی از وظایــف اولیــه دانشــجویان اســت،
توســعه مرزهــای دانــش ،تحقیــق ،فــن آفرینــی و کارآفرینــی در
دانشــگاه هــا؛ ازفعالیــت هــای موثــری بشــمار میرونــد کــه دانشــجویان
بایــد در کنــار اســاتید انجــام دهنــد و مــا خوشــحالیم کــه بــا
توجــه بــه اعــام موسســات بیــن المللــی ،دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان رتبــه خوبــی را در ایــن خصــوص کســب نمــوده اســت.
ولــی زاده خطــاب بــه دانشــجویان گفــت :دانشــجو بایــد افــق بــاز و
بزرگــی داشــته باشــد و رویدادهــای عرصــه هــای مختلــف جامعــه را
بــه طــور موثــر و مســئوالنه پیگیــری نمایــد زیــرا همــه مســائل چــه
در دانشــگاه هــا و چــه در جامعــه ،از طریــق راهکارهــای علمــی
قابــل حــل میباشــد .دانشــگاه مرکــز تفکــر و اندیشــه اســت و مــا بایــد
بــرای رســیدن بــه اهدافمــان بــا امیــد بــه آینــده و هــم افزایــی ،و بــا
قــدرت هرچــه تمامتــر ،بــرای حــل مســائل و مشــکالت گام برداریــم.
دکتــر ولــی زاده با تاکیــد بر ضــرورت اســتمرار فعالیت جنبش دانشــجویی
گفــت :اســتقالل ،آزادی و جمهــوری اســامی ،از شــعار هــای اساســی
دوران انقــاب اســامی بــود ،همچنیــن برقــراری عدالــت اجتماعــی ،رفع
فســاد ،شایســته ســاالری و فقرزدایــی ،مــواردی بودنــد کــه مــردم بدنبــال
تحقــق آنهــا ،انقــاب کردنــد .درزمــان کنونــی کــه بــه جامعــه خــود نگاه
مــی کنیــم مــی بینیــم کــه بــا آرمــان هــا و اهــداف خــود فاصلــه داریــم،
لــذا جنبــش دانشــجویی تــا تحقــق کامــل عدالــت ،همچنــان بایــد ادامــه
داشــته باشــد و در ایــن خصــوص ،دانشــگاه باید اســتقالل خــودش را حفظ
نمــوده ،و تحــت تاثیــر جزیانــات و جنــاح هــا و فشــار هــای گوناگــون
قــرار نگیــرد زیــرا دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی بایــد بــه جامعــه جهــت
بدهــد و میتــوان همــواره بــا همدلــی و هــم اندیشــی ،صبــر و حوصلــه،
اخــاق مــداری و تمکیــن از قوانیــن و تحمــل مخالــف ،ضمــن آگاهــی
بــه وظایفــی کــه بــر عهــده همــه ماســت ،و بــا پیشــبرد برنامــه هــای
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مختلــف علمــی و فرهنگــی ،جامعــه خــود را بنحــو مطلوبــی اداره نمائیــم.
دکتــر فــرج محمد قلیــزاده ،عضو شــورای اســامی کالنشــهر تبریــز و عضو
هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز بعنــوان ســخنران
ویــژه ایــن مراســم ،طی ســخنانی با اشــاره بر گذشــت بیــش از  65ســال از
شــروع جنبــش دانشــجویی کــه همــواره در تــاش بــرای اصــاح وضعیت
موجــود جامعــه فعــال بــوده اســت ،گفــت :قشــر دانشــجو و دانشــگاهی،
همــواره در صــدد پاســخ بــه ایــن ســئوال بــوده کــه :چــه بایــد کــرد؟

وی بــا اشــاره بــه اینکــه درایــران طی صد ســال گذشــته شــاهد ســرنگونی
 2نظــام حکومتــی بودیــم ،بــا ارائــه تحلیلــی از وضعیــت اجتماعــی جامعــه
و جنبــش دانشــجویی گفــت :وقــت ان رســیده اســت کــه بجــای تغییــر
نظــام هــا ،کاری کنیــم کــه در انســانها تغییــری عمیــق ایجــاد شــود .وی به
نقــش مهــم و حســاس جنبــش دانشــجویی در گســترش عقالنیــت ،گفتگــو،
آمــوزش و کســب مهــارت هــای الزم دراصــاح جامعــه تاکیــد نمــود.
قلیــزاده بــا ذکــر آمــاری از تیــراژ کتــاب و آمارهــای بیــن المللــی در این
خصــوص ،بــه مقایســه آن بــا آمــار موجــود در کشــور پرداخــت و گفــت:
جنبــش دانشــجویی نبایــد ابــزاری بــرای خشــونت باشــد.بایدخودمان را
نقــد کنیــم و بــه انتقــاد دیگــران گــوش دهیــم ،از  16آذر درس بگیریــم و
اگــر قــرار اســت راه قهرمانــان گذشــته خــود و انســان هــای تربیــت یافتــه
و آگاه را ادامــه بدهیــم ،الزمــه آن ،مطالعــه ،یادگیــری ،آمــوزش دیــدن و
آمــوزش دادن اســت ،غیــر از ایــن ،راهمــان بــه ناکجاآبــاد خواهــد بــود.
وی در پایــان گفــت :بزرگتریــن ســرمایه هــر ملتــی امیــد آن
ملــت اســت؛ متاســفانه بعضــی هــا بــا دشــمنان خارجــی ایــن ملــت
همدســت شــده انــد تــا امیــد ایــن ملــت را ناامیــد ســازند ،اگــر
مایــوس و نــا امیــد شــویم همــه چیزمــان را از دســت خواهیــم داد.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم ،ضمــن قرائــت بیانیــه تشــکلهای
دانشــجویی و شــورای صنفــی دانشــجویان ،و اجــرای برنامــه هــای
متنــوع فرهنگــی بــه همــت کانونهــای تئاتــر و موســیقی و همچنیــن
مســابقه حضــوری ،از دانشــجویان نمونــه فرهنگــی ،پژوهشــی و دارای
رتبــه هــای ملــی و رتبــه هــای ممتــاز کنکــور کارشناســی و کارشناســی
ارشــد و دانشــجویان نخبــه ومختــرع نیــز تجلیــل بعمــل آمــد.

سخنرانی علمی استاد برجسته ریاضی ،پروفسور مگردیچ تومانیان
ســخنرانی علمــی اســتاد برجســته ریاضــی،
پروفســورمگردیچ تومانیــان ،رئیــس شــاخه
ریاضــی فرهنگســتان علــوم ایــران بــه
مناســبت دهــه ریاضیــات و هفتــه پژوهــش
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

بــا اســتقبال اســاتید و دانشــجویان ریاضــی دانشــگاه در ســالن

ابن ســینای دانشــکده علــوم پایــه ،پروفســورمگردیچ تومانیان،
رئیــس شــاخه ریاضــی فرهنگســتان علــوم ایــران بــه مناســبت

دهــه ریاضیــات و هفتــه پژوهــش ،بــه دعــوت گــروه ریاضــی
دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
روز ســه شــنبه  13آذر ســخنرانی علمــی خــود را پیرامــون

چالــش هــای پیــش روی پژوهــش در ریاضیــات ارائــه نمــود .

مسابقات فوتسال درون دانشگاهی  ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با قهرمانی تیم تایماز
مســابقه نهائــی و اختتامیــه مســابقات فوتســال بیــن
دانشــکده ای در روز یکشــنبه  11آذر ســاعت در
ســالن ورزشــی شــماره یــک دانشــگاه برگــزار شــد.
در روز آخــر و در بــازی رده بنــدی ،تیمهــای» مدنــی تراختــوری» و ا»ولــدوزالر»

بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه در پایــان ،تیــم مدنــی تراختــوری بــا نتیجــه  6بــر 4
بــر تیــم اولــدوزالر غلبــه کــرده و بــه مقــام ســوم مســابقات دســت یافــت.
همچنیــن در بــازی فینــال ،دو تیــم ارشــد عمــران و تایمــاز در وقــت

قانونــی بــه تســاوی رســیدند کــه نهایتــاً تیــم تایمــاز در ضربــات پنالتــی،

حریــف سرســخت خــود ( ارشــد عمــران ) را بــا نتیجــه مجمــوع  6بــر 5

شکســت داد و بــه مقــام قهرمانــی رســید و ارشــد عمــران نایــب قهرمــان شــد.
ایــن گــزارش حاکیســت ،عنــوان آقــای گل مســابقات را محــراب

عیــدی بــا  9گل زده از تیــم اولــدوزالر بــه خــود اختصــاص داد.
همچنیــن تیــم اولــدوزالر بــه عنــوان تیــم اخــاق مســابقات انتخــاب شــد.
در پایــان ،و طــی مراســمی بــا حضــور دکتــر احمدآبــادی (معــاون

دانشــجویی دانشــگاه) ،دکتــر فــاح (مدیــرکل امــور دانشــجویان) ،دکتــر

هاشــمی (رئیــس دانشــکده فنــی) ،دکتــر فرجــی (مدیــر گــروه علــوم
ورزشــی) و دکتــر بشــیری (مدیــر تربیــت بدنــی) ،از مقــام آوران ،گــروه
داوری ،کادر اجرایــی ،پزشــکی و انتظامــات مســابقات تجلیــل 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
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آقای حسن غفاری

آقای عسگر عبادی

آقای جعفر غفاری

آقای دکتر مهدی دینی

آقای مرتضی محمد زاده
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