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سخن سردبیر.......

بسم اهلل الرحمن الرحیم

همکاران محترم ؛

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی
هب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیافشانی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی
ل
ب
ب
گف
ت
م
ب
هب گلزار آی کز ل زغل ن یا وزی

اینک که تا پایان سال  1397ساعاتی بیش باقی نمانده است جا دارد در  2حوزه به ارزیابی خود بپردازیم.
نخست ،آنکه در مسیر تکامل بشری چگونه عمل کرده ایم .آیا همه نیات  ،اهداف و عملکردمان مطابق رضای الهی پیش رفته است یا نه؟ که پیامبر
خدا فرمودند :حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا.
دوم آنکــه ،در انجــام مســئولیت اجتماعــی و وظیفــه شــغلی خــود چگونــه بوده ایــم؟ آیا همه تــاش خــود را وقف وظیفه خــود نمــوده ایم؟ چه
کاســتیها و کمبــود هایی داشــتیم و برای ســال جدید چــه برنامه هایی در حــوزه کاری خود باید برنامــه ریزی و اجرا کنیم؟به نظر می رســد یکی
از اهــداف نــو شــدن ســال ،تحــول و اصــاح امــور فــردی و اجتماعــی در جهت تعالــی همه جانبه انســان می باشــد ،از خــدای متعــال خواهانیم
همــت مضاعفــی بــه مــا ارزانــی بداردکــه بتوانیم با اصــاح نقاط ضعــف خود ،ســهم عمــده ای در ارتقای همه جانبه دانشــگاه داشــته باشــیم.
هرچند سال  1397یک سال سخت برای مردم ما بود اما امیدواریم با وحدت  ،انسجام و یاری همدیگر و با اتکال به فضل الهی شاهد سال خوب
وپر باری بوده باشیم.
از درگاه باریتعالی برای عموم همکاران عزیز و خانواده پر مهرشان توفیقات روزافزون سالمتی و شادکامی و سالی پر از عشق  ،مهربانی و پر از
خیر و برکت آرزومندیم.

مجید فتاح زاده

WWW.azaruniv.ac.ir
pr@azaruniv.ac.ir

کانال دانشگاه در شبکه های اجتماعی

@azarpr
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برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره دانشجویان نمونه کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری
برگزیــدگان بیســت و هفتمیــن جشــنواره
دانشــجویان نمونــه کشــور بــا حضــور معــاون
اول رئیــس جمهــوری؛ معرفــی و تقدیــر شــدند.

محمــد رضــا جنتــی اســکوئی ،دانشــجوی
پرافتخــار دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
اینبــار باکســب عنــوان دانشــجوی نمونــه
کشــوری افتخارآفریــن شــد.
در ایــن مراســم باشــکوه ،از محمدرضــا جنتــی
اســکوئی ،دانشــجوی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان نیــز بعنــوان دانشــجوی نمونــه کشــوری
توســط معــاون اول رئیــس جمهــور تجلیــل بعمــل آمد.

در مراســمی بــا حضــور دکتــر اســحاق جهانگیــری
معــاون اول رئیسجمهــور ،دکتــر منصــور غالمــی،
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و دکتــر ســعید
نمکــی وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
از دانشــجویان نمونــه کشــوری تقدیــر شــد.

محمدرضاجنتــی اســکوئی ،دانشــجوی دکتــری
تخصصــی ناپیوســته رشــته بــرق – قــدرت دانشــکده
فنی و مهندســی دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجان اســت
کــه در ســالهای اخیــر ،عنــوان دانشــجوی برتــر ســال
را در ایــن دانشــگاه بخــود اختصــاص داده اســت.

دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان کــه شــخصا در ایــن مراســم حاضــر
شــده بــود در گفتگویــی کوتــاه بــا روابــط عمومــی
دانشــگاه ،ایــن موفقیــت شایســته را بــه خانــواده ارجمند
محمدرضــا جنتــی اســکویی ،و دانشــگاهیان فرهیختــه
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تبریــک گفــت.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت
علــوم ،در بیســت و هفتمیــن جشــنواره تجلیــل از
دانشــجویان نمونــه کشــور کــه عصــر روز دوشــنبه
 6اســفند در محــل نهــاد ریاســت جمهــوری برگــزار
شــد ،از  ۲۷دانشــجوی دانشــگاههای وابســته
بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و ۱۶
دانشــجو از دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور
بــه عنــوان برگزیــدگان ایــن دوره تقدیــر شــد.
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پیام رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمندایران اسالمی

پیــام دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان به مناســبت
چهلمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب شــکوهمند
ایــران اســامی

کاروان پرشــکوه انقــاب بــا شــکوه و اقتــدار
در زمینــه هــای سیاســی ،فرهنگــی و علمــی بــه
ایســتگاه چهلــم خــود رســید و ایــن اقتــدار چهــل
ســاله مرهــون ایمــان راســخ بــه خــدا  ،رهبــری
داهیانــه ،وحــدت و همدلــی اقشــار مختلــف و
ایثــار جانهــا و مــال هــا بــود.
و ایــن نعمــت اقتــدار و ســربلندي را بــا یــاد
آرمانهــاي امــام راحــل و شــهدای عزیــز و تجدبــد
بیعــت بــا ولــی امــر مســلمین و آرزوی توفیــق

دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان بمناســبت فرارســیدن ایــام اهلل دهه
فجــر و چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی
پیامــی بشــرح زیــر صادرنمــود.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«چهــل ســالگی انقــاب دوران پیــری انقــاب نیســت،

دوران عقب گرد انقالب نیست ،دوران پختگی و نشاط

انقــاب اســت( ».مقــام معظــم رهبری)

روزافــزون دولتمــردان بــرای خدمــت بــه ملــت
ســرفرازپاس میداریــم.................
اینجانــب ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر را خدمــت
خانــواده بــزرگ دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
تبریــک و تهنیــت گفتــه و از پیشــگاه الهــی توفیقــات
روزافــزون در خدمتگــزاری بــه ملــت شــریف و
غیــور ایــران اســامی را خواســتارم.
حسن ولی زاده  -رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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سومین دوره جایزه بزرگ علمی دانشجویی (جایزه علی پوالد) با تجلیل از  ۵۴دانشجوی برگزیده از  ۷دانشگاه منطقه

ســعید ایرانــی و هــادی موتــاب دانشــجویان
مقطــع کارشناســی «مهندســی شــیمی» و
«مهندســی مــواد» دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان عنــوان شایســته و پرافتخــار
دانشــجوی برگزیــده ســومین دوره جایــزه
بــزرگ علمــی دانشــجویی علــی پــوالد در
ســال  ۱۳۹۷را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

ســومین دوره جایــزه بــزرگ علمی دانشــجویی (جایزه علی
پوالد) با تجلیل از  ۵۴دانشجوی برگزیده از  ۷دانشگاه منطقه
به کار خــــــود پایان داد.

علــی پــوالد خیــر حــوزه فرهنــگ ،علــم و اقتصــاد در
ایــن آییــن طــی ســخنانی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا کمک
دانشــگاهیان و نخبــگان جــوان میتــوان بــه توســعه و
رشــد هــر منطقــهای دســتیافت ،اظهــار داشــت:
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش بــه هــدر نخواهــد رفــت
و ازایــنرو در حــد تــوان در طــول زندگــی خــود از
ایــن حــوزه حمایتهــای الزم را انجــام خواهــم داد.

وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز هــر چــه قــدر
بــرای جوانان و پیشــرفت علمی کشــور ســرمایهگذاری
شــود ،آینــده کشوردرخشــانترخواهد شــد ،اضافــه
کــرد :علــم ثــروت آفریــن اســت و بــر همیــن اســاس
هــر میــزان ســرمایهگذاری صــورت گیــرد ،بــرای
آینــده آن کشــور و ملــت امیدبخــش خواهــد بــود.

بــرای ســومین ســال پیاپــی ،در قالــب برگــزاری
جشــنواره دانشــجویی ،جایــزهای تحــت عنــوان
جایــزه بــزرگ علمــی دانشــجویی (جایــزه علــی
پــوالد) را بــه حائزیــن شــرایط اعطــا میکنــد.
دکتــر احمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه نحــوه و
شــرایط شــرکتکنندگان در ایــن جشــنواره
افــزود :دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل و همچنیــن
دانشآموختگانــی کــه در ســال  97فارغالتحصیــل
شــدهاند ،مشــروط بــر اینکــه باالتریــن مقطــع
تحصیلــی خــود را در یکــی از هفــت دانشــگاه برتــر
منطقــه شــامل دانشــگاه تبریــز ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی تبریــز ،دانشــگاه صنعتــی ســهند ،دانشــگاه هنر
اســامی تبریــز ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
دانشــگاه علمــی -کاربــردی تبریــز و دانشــگاه پیــام
نــور تبریــز ســپری نمــوده باشــند تــا هجدهــم مهرمــاه
فرصــت داشــتند نســبت بــه تهیــه و ارســال مــدارک
جهــت شــرکت در ایــن رقابــت اقــدام نماینــد.
بــه گفتــه دبیــر ســومین دوره جایــزه بــزرگ علمــی
دانشــجویی (جایــزه علــی پــوالد) در نهایــت  54نفــر
از دانشــجویان ،بهعنــوان نفــرات برتــر برگزیــده
شــدند کــه از ایــن تعــداد 17 ،نفــر در مقطــع دکتــری،
 19نفــر در مقطــع کارشناســی ارشــد و  18نفــر در
مقطــع کارشناســی مشــغول بــه تحصیــل بودهانــد.
گفتنــی اســت هــادی موتــاب هــم اکنــون در حــال
انجــام تحصیــات تکمیلــی اســت و دانشــجوی
دانشــگاه پلــی تکنیــک میــان ایتالیــا مــی باشــد.

حمیــد احمــدی دبیــر ســومین دوره جایــزه بــزرگ
علمــی دانشــجویی (جایــزه علــی پــوالد) نیــز در ایــن
خصــوص بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن جایــزه بــزرگ
دانشــجویی بیشــتر بهمنظــور ایجــاد بســتری مناســب
بــرای شناســایی ،حمایــت و تشــویق دانشــجویان
مســتعد و متعاقبــاً هدایــت ایــن اســتعدادهای
درخشــان بــه ســمت اولویتهــای راهبــردی کشــور،
برگــزار میشــود ،تصریــح کــرد :دانشــگاه تبریــز
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طرح پژوهشی مشترک شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موفق به
کسب « رتبه سوم « در سومین جشنواره تحقیقات و نوآوری های توزیع برق کشور

جشــنواره تحقیقــات و نــو آوری شــرکت توزیــع

تجهیــزات ارزان قیمــت و همچنیــن بــدون نیــاز بــه نیــروی انســانی

بــرق کشــور طــرح مشــترک توزیــع بــرق

متخصــص بــرای انج ــام آزمایــش  ،بــکار رود .

آذربایجــان شــرقی و دانشــگاه شــهید مدنــی
رتبــه ســوم جشــنواره تحقیقــات و نــو آوری
شــرکت توزیــع بــرق کشــور را کســب کــرد.

دکتــر وحیــد بهجــت عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،کــه مدیریــت ایــن پــروژه تحقیقاتــی را بــر عهــده دارد ،
روش ارائه شــده در این پروژه را راهکاری مطمئن  ،ســریع و مقرون
بــه صرفــه برای شــرکت هــای توزیــع نیــروی برق بــه منظــور ارزیابی
ترانســفور ماتــور هــای توزیــع بــرق مــی داند.
شــایان ذکــر اســت بدنبــال احــراز رتبــه ســوم پــروژه تحقیقاتــی
مذکــور در ســومین جشــنواره نــوآوری هــای شــرکتهای توزیــع

طــرح پژوهشــی مشــترک شــرکت توزیــع نیــروی بــرق

بــرق کشــور ،رئیــس هیــات مدیــره و دبیــر انجمــن صنفــی

آذربایجــان شــرقی و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موفــق

کارفرمایــی شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق بــا اعطــای لــوح

بــه کســب « رتبــه ســوم « در ســومین جشــنواره تحقیقــات و

تقدیــری بــه مهنــدس اکبــر فــرج نیــا مدیــر عامــل شــرکت توزیــع

نــوآوری هــای توزیــع بــرق کشــور گردیــد.

نیــروی بــرق آذربایجــان شــرقی بدلیــل ارائــه موفقیــت آمیــز ایــن

ایــن طــرح بــا عنــوان « تفســیر نتایــج طیــف نــوری روغــن
جهــت ارزیابــی وضعیــت ترانســفور ماتورهــای توزیــع « مــی

طــرح پژوهشــی ،از وی و کلیــه دســت انــدرکاران پــروژه و بویــژه
محقــق آن ،صمیمانــه قــدر دانــی کــرده انــد.

باشــدکه جهــت ارزیابــی اقتصــادی و موثــر ترانســفورماتور
هــای توزیــع انجــام شــده اســت .
نتایــج ایــن پــروژه تحقیقاتی حاکی از آن اســت کــه  ،ارتباط خیلی
خــوب و موثــری بین پاســخ طیف نــوری روغن و غلظــت  CO2با
میــزان ترکیبــات فــوران روغــن وجــود دارد.
همچنیــن ترکیــب نتایــج آزمایــش ولتــاژ شکســت روغــن،
کــه یــک آزمایــش متــداول در شــرکت هــای توزیــع بــرق
محســوب مــی شــود ،بــا دو آزمــون مذکــور  ،بهــره وری ایــن
آزمایــش را در تشــخیص میــزان تخریــب عایــق کاغــذی و
همچنیــن عایــق روغنــی افزایــش مــی دهــد.
روش ارائــه شــده مــی توانــد بــه ســرعت و بــا اســتفاده از
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جشن ویژه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی در دانشگاه
جشــن چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی
جشــن ویــژه چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگزارشــد.

جشــن چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی
بــا حضوراســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در روز  28بهمــن
برگزارشــد..........
ولــی زاده تنهــا راه بــرون رفــت از موانــع و مشــکالت
ایجــاد شــده توســط دشــمنان را انســجام و وحــدت
عنــوان نمــود و گفــت :شــکی نداریــم کــه بــا اتــکال
بــه الطــاف الهــی و در ســایه اتحــاد و انســجام ملــی بــا
رهبــری داهیانــه مقــام معظــم رهبــری ،ملــت عزیــز ایران
از ایــن مرحلــه نیــز بــا موفقیــت عبــور خواهــد کــرد.

دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان طــی ســخنانی در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه
ثمــرات انقــاب اســامی در حــوزه هــای مختلــف،
قــدرت پایــدار را از بــرکات بــارز انقــاب اســامی
دانســت کــه در پرتــو آزادی ،اســتقالل ،جمهوریــت و
اســامیت نظــام پدیــد آمــده اســت و اینــک پیشــرفتهای
چشــمگیر فعلــی کشــور را مدیــون ایــن عناصــر هســتیم.

دیگرســخنران مراســم فــوق ،روح اهلل رشــیدی از

فعــاالن حــوزه فرهنگــی تبریــز بــود کــه پیرامــون
قیــام  29بهمــن  56مــردم تبریــز و نقــش اصلــی ایــن
قیــام در پیــروزی انقــاب اســامی ســخنرانی نمــود.
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تجدید میثاق دانشگاهیان ،با آرمان های امام(ره)  ،شهدا و رهبری در یادمان شهید گمنام دانشگاه
بــه همــت بســیج کارمنــدی دانشــگاه،
وهمزمــان بــا آغــاز چهلمیــن ســال
پیــروزی انقــاب اســامی برگزارشــد:
تجدیــد میثــاق دانشــگاهیان ،بــا آرمانهــای
امــام ،شــهدا و رهبــری در یادمــان شــهید
گمنــام دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

اســامی و لــزوم پاسداشــت انقــاب اســامی ،بــه
نــکات زیــر تاکیــد نمودنــد:
 مردمی بودن نظام ،نقطه قوت آن است. تجدید پیمان با شهدا و ادامه راه پرفضیلت آنان لزوم حرکت در مسیر اهداف تعیین شده انقالب لزوم اتحاد و همبستگی مردم و مسئولین لزوم تمرکز بر شکوفایی استعداد بالقوه جوانان در حلمشکالت مختلف جامعه توسط آنان

دانشــگاهیان فرهیختــه دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در روز شــنبه  13بهمــن مــاه بــا حضــور در
یادمــان شــهید گمنــام این دانشــگاه ضمن گرامیداشــت
فــرا رســیدن ایــام اهلل دهــه فجــر و چهلمیــن ســال
پیــروزی انقــاب اســامی ،بــا آرمانهــای امــام ،شــهدا
و رهبــری تجدیــد میثــاق نمودنــد.

 حفظ دستاورد های علمی و برنامه ریزی صحیحدر توسعه علم و فناوری

گفتنی است همزمان با برگزاری مراسم فوق،
پرچم بزرگ و پر افتخار جمهوری اسالمی
ایران در محوطه دانشگاه تعویض و با چشم
انداز زیبایی به اهتزاز درآمد.

در ایــن مراســم کــه جمعــی از اســاتید ،کارمنــدان
و دانشــجویان ،رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیــات
رئیســه نیزحضــور داشــتند ،حــاج آقــا نقیــان مســئول
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه،
و دکتــر قربانیــان معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه در ســخنانی ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهــه
فجــر بــا اشــاره بــر دســتاوردها و ثمــرات انقــاب
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برپایی نمایشگاه چهل چراغ بمناسبت ایام اهلل دهه فجر
نمایشــگاه چهــل چــراغ ،ویــژه دســتاوردهای
چهــل ســاله انقــاب اســامی ایــران در محــل
دائمــی نمایشــگاههای دانشــگاه افتــاح شــد .

این نمایشگاه که به همت تشکلهای بسیج

دکترحســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،در روز ســه شــنبه  23بهمــن 97
نمایشــگاه چهــل چراغ،ویــژه نمایــش دســتاوردهای
 40ســاله جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه
هــای مختلــف را طــی مراســمی بــا حضــور حجــت
االســام والمســلمین نقیــان مســئول نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ،دکتــر قربانیــان
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی و جمعــی از مدیــران،
اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه ،در محــل دائمــی
نمایشــگاههای ایــن دانشــگاه واقــع در دانشــکده
ادبیــات افتتــاح نمــود.

دانشجویی و جامعه اسالمی دانشجویان مهیا شد

و تا پایان بهمن ماه پذیرای بازدید کنندگان قرار

گرفت.
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برگزاری اولین کارگاه پیشرفت های اخیر در ریاضیات مالی و بیمه
اولیــن کارگاه پیشــرفتهای اخیــر در ریاضیــات
مالــی و بیمــه در صبــح روز چهارشــنبه  10بهمــن
مــاه  1397بــه میزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،و در محــل بــرج ســپهر بانــک
صــادرات ایــران شــهر تبریــز بــا ســخنان دکتــر
علــی عجمــی معــاون محتــرم پژوهــش و فناوری
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد.

دکتــر مجتبــی رنجبــر از اســاتید گــروه ریاضــی دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان و دبیــر علمــی کارگاه پیشــرفت¬های اخیــر در
ریاضیــات مالــی و بیمــه ،در ارتبــاط با اهــداف برگزاری ایــن کارگاه
گفــت :کارگاه پیشــرفتهای اخیــر در ریاضیــات مالــی و بیمــه با هدف
فراهـمآوردن زمینههــای هماندیشــی و تبــادل نظــر میــان مدرســین و
کاربــران ریاضیــات در شــاخههای مختلــف و بــا ســخنرانی اســاتید
مطــرح داخلــی در موضاعــات متنــوع و بــروز ریاضیــات مالــی
و بیمــه ،و بــا حضــور پرشــور اســاتید و دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی از دانشــگاههای شــهید مدنــی آذربایجــان ،تبریــز ،شــهید
بهشــتی تهــران ،شــریف ،خوارزمــی تهــران ،پژوهشــکده بیمــه،
تحصیــات تکمیلــی زنجــان ،خاتــم ،بوعلــی همــدان ،صنعتــی ســهند
تبریــز ،آزاد تبریــز  ،صنعتــی ارومیــه ،آزاد ارومیــه و کارشناســان
بانــک صــادرات ایــران بــرای اولیــن بــار در شــهر تبریــز و بــه میزبانــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و بــه یــاری حامیــان کارگاه
در ســالن کنفرانــس بــرج ســپهر بانــک صــادرات ایــران اســتان
آذربایجــان شــرقی در روزهــای  10و  11بهمــن  1397برگــزار شــد.

تحصیلــی ریاضیــات مالــی و مهندســی مالــی و بیمــه فراهــم کنــد.
وی در ادامــه گفــت :فعالیــت دو روزه کارگاه بــه ارایــه طیــف
وســیعی از دســتاوردهای علمــی اســاتید و ســخنرانان اختصــاص
داشــت کــه ریاضیــات مالــی ،مهندســی مالــی ،بیمــه ،بیــم ســنجی را
در بــر مــی گرفــت .در طــی دو روز  8ســخنرانی یــک ســاعته توســط
آقایــان دکتــر امیرتیمــور پاینــده از دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران،
دکتــر حمیدرضــا آریــن از آزمایشــگاه ریســک دانشــگاه تورنتــو-
کانــادا ،دکتــر داود احمدیــان از دانشــگاه تبریــز ،دکتــر فــروش
باســتانی از دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی زنجــان ،دکتــر ســید مهدی
کاظمــی از دانشــگاه خوارزمــی تهــران ،دکتــر فــرزان خامســیان از
پژوهشــکده بیمــه ،دکتــر علیرضــا غفــاری حدیقــه و دکتــر مجتبــی
رنجبــر از دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ارائــه شــد .همچنیــن
در روز اول میزگــردی بــا عنــوان «اهمیــت و نیــاز ایجــاد رشــته
هــای بیــن رشــته ای ،ریاضیــات مالــی و بیمســنجی ،فرصت¬هــای
شــغلی دانــش آموختــگان در بــازار کار ایــران» برگــزار شــد.

گفتنــی اســت :در بخشــی از ایــن کارگاه ،بــا اهــدای لــوح
تقدیــری از طــرف معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
و دبیرخانــه کارگاه ،از اســتاد پیشکســوت جامعــه ریاضــی
کشــور ،آقــای دکتــر میرکمــال میرنیــا تجلیــل بــه عمــل آمــد.

رنجبــر در ادامــه افــزود :ایــن کارگاه ســعی داشــت مجالــی بــرای
بحــث و تبــادل نظــر بیــن پژوهشــگران و فعــاالن دانشــگاهی و
فعــاالن بــازار ســرمایه و بیمــه در زمینــه ریاضیــات مالــی ،مهندســی
مالــی و بیمســنجی ،شناســایی زمینههــای تحقیقاتــی مــورد نیــاز
بــازار ســرمایه ،هدایــت تحقیقــات بــه ســوی رفــع نیازهــای واقعــی
کشــور ،آشــنا کــردن بازارهــای پولــی و مالــی و بیمــه بــا رشــتههای
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کسب مقام دوم بخش مجازی دومین جشنواره سراسری فضای مجازی ،رسانه و نشریات دانشجویی
جعفــر بهــادری ،دانشــجوی دکتــری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،مقــام دوم بخــش
مجــازی جشــنواره سراســری فضــای مجــازی ،رســانه و نشــریات دانشــجویی را کســب نمــود.

در جشنواره سراسری فضای مجازی ،رسانه و نشریات دانشجویی که بمیزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان

شرقی در روز چهارشنبه  24بهمن  97در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد ،جعفر بهادری ،دانشجوی دکتری دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان ،با ارائه اثری تحت عنوان وبالگ قرآن و عترت ( امانت های آسمانی ) مقام دوم بخش مجازی جشنواره

سراسری فضای مجازی ،رسانه و نشریات دانشجویی را بخود اختصاص داد.

دیدار رئیس دانشگاه به همراه جمعی از مسئوالن و مدیران دانشگاه با  3همکار عضو خانواده معظم شهدا

بمناسبت ایام اهلل دهه فجر و باهدف تجلیل از مقام شامخ خانواده های معظم شهدا ،انجام شد؛
رئیس دانشگاه به همراه جمعی از مسئوالن و مدیران دانشگاه با  3همکار عضو خانواده معظم شهدا دیدار نمود.

دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با همراهی حجه االسالم و المسلمین نقیان
مسول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر قربانیان معاون فرهنگی و اجتماعی و جمعی از
مدیران و مسئوالن دانشگاه ،در روز سه شنبه  16بهمن  97با حضور در محل کار آقایان حسین باالپور،
صفر محمودیان و دکتر احمدی از همکاران عضو خانواده معظم شهدا از حماسه آفرینی شهدای عزیز در
 8سال دفاع مقدس تجلیل نمودند.
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حضور اساتید ،کارمندان و دانشجویان در جشن باشکوه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی و راهپیمایی  22بهمن

اســاتید ،کارمنــدان و دانشــجویان انقالبــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا
حضــور در جشــن باشــکوه چهلمیــن ســال
پیــروزی انقــاب اســامی و راهپیمایــی
 22بهمــن تبریــز و آذرشــهر بــه جمــع
پرشــور راهپیمایــان  22بهمــن پیوســتند.

تبریز و آذرشهر

گزارش تصویری:
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همایش ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگــزاری همایــش یــک روزه و ملــی چالــش
هــای قانــون مدنــی ایــران و مســائل نوپدیــد
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان .ایــن
همایــش در تــاالر ابــن ســینای دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار گردیــد.

بــرای اعتــای نظــام قانونگــذاری ،عدالــت فــردی و اجتماعــی و نهایتــاً رفــع
نیازهــای جامعــه مــی باشــد.

وی بــا اشــاره بــه وجــود  ۹۰ســال قدمــت قوانیــن مدنــی ایــران گفــت :بــه غیــر
از قوانیــن ال یتغیــر الهــی ،همــه قوانیــن بــر حســب نیــاز بــه منظــور ایجــاد ســامان و
انتظــام امــور جامعــه مقرر شــده اند و ارتباطات فــردی و اجتماعی جامعه را شــکل
میدهنــد لــذا مــی تواننــد بــر حســب تغییــرات اجتماعــی ،بــر حســب نیازهــای
جدیــد ،تغییــر پیــدا کننــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان افــزود :قوانیــن نباید متروک شــوند .قانــون باید
مشــکلی از جامعــه را حــل نمایــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه قوانیــن مدنــی ایــران پشــتوانه علمــی  -فقهــی دارنــد
اظهــار امیــدواری کــرد بــا اســتمرار اینگونــه همایشهــا رویکــرد کاربــردی
آنهــا نیــز مــورد توجــه قــرار گیرد.

همایــش ملــی چالــش هــای قانــون مدنــی ایــران و مســائل نوپدیــد در روز ســه
شــنبه  ۷اســفند  ۹۷بــا حضــور مدیــر کل دادگســتری اســتان آذربایجــان شــرقی
رئیــس کانــون وکالی ایــران ،رئیــس کانــون وکالی اســتان آذربایجــان شــرقی
و جمعــی از اســتادان ،پژوهشــگران ،وصاحبنظــران رشــته هــای مختلــف حقــوق،
و بــا ســخنان دکتــر عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان آغــاز بــه کار نمود.دکتــر عجمــی در ســخنانی ضمــن اشــاره بــه رتبه
هــای کســب شــده دانشــگاه در زمینــه هــای ملــی و بینالمللــی پیشــرفتهای
حاصــل شــده را نتیجــه همــت و تــاش پیگیــر اســتادان ،دانشــجویان و
کارکنــان دانشــگاه دانســت.

عبــداهلل پورشــربیانی رئیــس کانــون وکالی تبریــز ،دکترشــهبازی نیــا
رئیــس دانشــکده حقــوق دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران ،دکترشــعاریان،
اســتاد حقــوق خصوصــی دانشــگاه تبریــز و دکتــر الســان ،عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران و مشــاور حقوقــی وزارت
علــوم ،بترتیــب بــه ارائــه ســخنرانی پیرامــون مباحــث و محورهــای
ایــن همایــش پرداختنــد.

در پایــان همایــش ،و پــس از بررســی مقــاالت ارائــه شــده ،ســه مقالــه
زیــر از طــرف هیــات داوران بــه عنــوان مقــاالت برگزیــده انتخــاب و
مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد:

عجمــی در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود گفــت :دانشــگاه بایــد
حــل مســائل جامعــه را دغدغــه خــود کنــد و حــل چالــش بایــد بــه
یــک فرهنــگ تبدیــل کنــد تــا بتوانیــم بــه اهــداف عالیــه کشــور در
بخــش پژوهــش برســیم .

-1تحوالت تدریجی نفوذ حقوق بشر در حقوق مدنی و لزوم توجه به
حقوق بشر در قانون مدنی ایران
نویسنده :دکتر یوسف موالیی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
ارومیه).
-2تاملی بر شیوه های از دست د ادن تابعیت در قانون مدنی ایران
نویسنده :دکتر حجت سلیمی ترکمانی (عضو هیات علمی دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان).
-3اعتبار شرط مجهول در حقوق مدنی ایران نویسندگان:

حجــت االســام و المســلمین مظفریــان رئیــس کل دادگســتری اســتان
آذربایجــان شــرقی ،بعنــوان ســخنران مراســم افتتاحیــه ،ضمــن تقدیــر از
مســئوالن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه ســبب برگــزاری همایــش
فــوق ،از اقدامــات ارزشــمند دانشــگاه در خصــوص نــگاه و رویکــرد
علمــی ،بــه مقولــه حقــوق مدنــی جامعــه بــا هــدف بســط و توســعه فرهنــگ
اصــاح قوانیــن ،تشــکر نمــود .

مظفــری در ادامــه گفــت :موضوعــات ایــن همایــش هــا ســرفصل مناســبی

دکتر سید مهدی عالمه (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان) (خوراسگان).
ســیما علــوی حجــا زی ( د ا نشــجوی دکتــری حقــوق
خصوصــی د ا نشــگا ه آ ز ا د ا ســا می و ا حــد ا صفهــا ن )
( خو را ســگا ن ) .
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سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی بمیزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگــزاری ســومین همایــش ملــی علــوم
کاربــردی ورزش و تندرســی بــا هــدف ارائــه
آخریــن دســتاوردها در زمیــه علــوم کاربــردی
ورزش و تندرســتی بــا ســخنان دکتــر حســن ولی
زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

دکتــر ولــی زاده ضمــن اشــاره بــه ارتقــای شایســته این
دانشــگاه در شــاخص هــای ملــی و بیــن المللــی ،گفــت
 :هرچنــد کــه کشــور مــا در بحــث «شــتاب رشــد علــم»
رتبــه اول منطقــه ای را داراســت اما باید قبــول کنیم که
در کاربســت علــم و کاربــردی نمــودن آن بــرای حــل
مســائل جامعــه ،بــا مشــکالت اساســی روبــرو هســتیم و
خــدا را شــکر میکنیــم کــه در مســیر حــل ایــن مشــکل
تــاش مــی کنیــم.

دکتــر یــاوری دبیــر علمــی ایــن همایــش در مصاحبــه بــا
روابــط عمومی دانشــگاه در ارتباط با محورهــای برگزاری
همایــش گفــت :محورهــای ایــن همایــش فیزیولــوژی و
تغذیــه ورزشــی ،رفتــار حرکتــی و روانشناســی ورزشــی،
بیومکانیــک ،مهندســی و فنــاوری ورزشــی ،آســیبب
شناســی ورزشــی و حــرکات اصالحــی و مدیریــت،
اقتصــاد ،جامعــه شناســی ،ارتباطــات و گردشــگری
ورزشــی هســتند کــه در قالــب  135مقالــه مرکــب از
 110پوســتر و  25ســخنرانی در دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان برگــزار شــد.

وی ادامــه داد :در کنــار ایــن همایــش کارگاه
هــای آموزشــی بــا موضــوع تغذیــه در دوران
آمادهســازی و مســابقات ورزشــی ،روش تحقیــق
کیفــی (پدیدارشناســی) در حــوزه علــوم ورزشــی و
توانمندســازی کارکنــان در ســازمان هــای ورزشــی
برگــزار مــی شــود.
وی اظهار امیداوری کرد :از نتایج همایش در
راستای افزایش سالمت افراد جامعه و داشتن جامعه
ای سالم استفاده شود.

ولــی زاده در ادامــه گفــت :مــا میتوانیــم بســیاری از
مشــکالت و چالشــهای مختلــف اقتصــادی  ،سیاســی،
فرهنگــی و  ...را بــا دانشــگاه حــل کنیــم ودر ایــن
راســتا ،برگــزاری ســومین همایــش علــوم کاربــردی
ورزش و تندرســتی نیــز میتوانــد بــه پشــتوانه اســاتید و
دانشــمندان ،پژوهشــگران فرهیختــه ایــن رشــته ،نقــش
موثــری در جهــت حــل مشــکالت» امورســامت «
داشــته باشــد.
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افتتاح سیستم مکانیزه کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ودانشکده الهیات
بــا حضــور رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،کتابخانــه هــای دانشــکده هــای
ادبیــات و الهیــات بــه سیســتم مکانیزاســیون
مبتنــی بــر تکنولــوژی  RFIDمجهزشــد.

مصرآبــادی در خصــوص فرایندعملیــات اجرایــی تجهیــز کتابخانــه هــای
دانشــگاه بــه سیســتم  RFIDنیــز اظهارکــرد :عملیــات اجرایــی تجهیــز کتابخانــه
هــای دانشــگاه بــه سیســتم  RFIDاز تابســتان ســال  1397آغــاز و در دهــه فجــر
امســال بــا هزینــه ای در حــدود یکصــد و شــصت میلیــون تومــان بــه بهــره بــرداری
رســید .بــا توجــه بــه اینکــه کتابخانــه دانشــکده هــای ادبیــات و علــوم انســانی
و الهیــات بــا داشــتن بــه ترتیــب  13517و  13391نســخه کتــاب ،از پرمراجعــه
تریــن کتابخانــه هــای دانشــگاه هســتند ،فــاز اول سیســتم مکانیزاســیون در ایــن
کتابخانــه هــا اجــرا شــد .بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای انجــام گرفتــه در طــی ســال
آتــی بقیــه کتابخانــه هــای دانشــگاه نیــز بــه ایــن سیســتم مجهــز خواهنــد گردیــد.

کتابخانــه هــای دانشــکده هــای ادبیــات و الهیــات در روز شــنبه  27بهمــن
 97بــا حضــور دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه ،دکتــر علــی عجمــی
معــاون پژوهــش و فنــاوری ،روســا و معاونــان دانشــکده هــای ادبیــات و
علــوم انســانی  ،الهیــات و جمعــی از اســتادان و کارکنــان دانشــگاه ،مــورد
بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

رئیــس کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه ،در خصــوص مزایــای
اســتقرار سیســتمهای مکانیــزه کتابخانــه هــا بــه مــوار زیــر اشــاره
نمــو د :

دکتــر جــواد مصرآبــادی ،رئیــس کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه ،در حاشــیه
ایــن مراســم در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه و در پاســخ بــه ســوالی
در خصــوص اهمیــت و لــزوم برپایــی سیســتم فــوق گفــت :افزایــش میــزان
مراجعــه دانشــجویان و همــکاران محتــرم بــه کتابخانــه هــای دانشــگاه ،و
همچنیــن وجــود برخــی مشــکالت از جملــه عــدم انطبــاق موجــودی سیســتم
جســتجو بــا قفســه و ارائــه خدمــات بــه صــورت قفســه بســته و ...از مهمتریــن
دغدغــه مدیریــت کتابخانــه در ســالهای اخیــر و بــه تبــع آن تــاش بــرای
تســهیل هــر چــه بیشــتر و بهتــر آن بــوده اســت؛ از جملــه اقداماتــی کــه در
ســال جــاری بــرای مرتفــع کــردن ایــن مشــکل انجــام شــد ،تجهیــز کتابخانــه
هــای دانشــکده هــای ادبیــات و الهیــات بــه سیســتم مکانیزاســیون کتابخانــه
مبتنــی بــر تکنولــوژی  RFIDاســت؛ ایــن سیســتم ،از بروزتریــن تکنولوژیهــا
و رایجتریــن فناوریهــا در زمینــه هوشمندســازی فعالیتهــا در کتابخانــه هــای
بــزرگ مــی باشــد کــه عــاوه بــر جلوگیــری از جابجایــی غیرمجــاز مــدارک،
مزایــای متعــدد دیگــری از قبیــل تســریع عملکــرد کارمنــدان در ثبــت یــا تحویــل
مــدرک ،تســهیل و خودکارســازی فراینــد امانــت ،تمدیــد یــا بازگردانــدن
مــدرک توســط اعضــاء ،تســریع و تســهیل در عملیــات قفســه خوانــی ،جســتجو
و مرتبســازی ســریع را داراســت.

افزایش مراجعه به کتابخانه و تبدیل سیســتم قفســه بســته جاری به قفســه باز
افزایــش امنیــت حفاظــت از منابع موجود و کنترل ورود و خروج اشــیاء ،افراد و کتب

هزینه نگهداری بســیار پایین و عدم نیاز به خط دید مســتقیم به ویژه با افزوده شــدن
دوربین های مداربسته
انطبــاق بــا محیط فرهنگی دانشــگاه و ممانعت از نارضایتــی های حاصل از تعامل
کاربر با کتابدار
حــذف امور یکنواخت و غیرکارشناســی کتابداران از طریق اتوماســیون خودکار
تحویــل ،تمدید و برگشــت کتاب و ارتقای شــغل کتابداران بــه جایگاه مدیریت و
راهنمایی اعضاء
ســهولت ،دقت و ســرعت در فرآیند کنترل موجودی در مخزن و یافتن اســناد
گمشده
کاهش زمان الزم برای انجام فرآیند امانت گرفتن ،تمدید و برگشــت اســناد و از
میــان رفتن صفهــای انتظار در میزهای امانت
کاهش هزینه نیروی انســانی با تحویل امور به سیســتم اتوماســیون و کاربر
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انتصاب معاون دانشجویی و سرپرست امور دانشجویی ،مدیربرنامه ،بودجه و تشکیالت
دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ،در احــکام جداگانــه ای
آقایــان دکتــر محمــد کریمــی را بعنــوان
«معــاون دانشــجویی»  ،دکتــر محســن فــاح
را بعنــوان مدیــر برنامــه  ،بودجــه و تشــکیالت
و دکتــر موســی یوســفی را بعنــوان سرپرســت
امــور دانشــجویی دانشــگاه منصــوب کــرد.
گفتنــی اســت :دکتــر محمــد کریمــی ،اســتادیار گــروه
آموزشــی فیزیــک دانشــکده علــوم پایــه اســت و معاونــت
دانشــجویی ،ریاســت دانشــکده علوم پایــه و مدیریت بودجه
و تشــکیالت دانشــگاه را در ســوابق اجرایــی خــود دارد.
دکتــر محســن فــاح  ،اســتاد یــار گــروه آموزشــی

دکتــر محمــد کریمــی

دکتــر محســن فــاح

دکتــر موســی یوســفی

دانشــجویی و تربیــت بدنــی را در کارنامــه موفــق خــود
دارد .همچنیــن دکتــر موســی یوســفی کــه بعنــوان
سرپرســتی امــور دانشــجویی دانشــگاه منصــوب
شــد ،اســتادیار گــروه

آموزشــی بــرق -قــدرت

دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه مــی باشــد.

مکانیــک ،پیــش از ایــن مدیریــت هــای امــور

طرح کافه کتاب در رستوران میزبان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
در این مراســم ،دکتر فالح مدیر کل امور دانشــجویی ،گفت :در ادامه توســعه طرح
در مراســم افتتــاح ایــن کافــه کتــاب کــه مدیــرکل امــور
دانشــجویی ،رئیــس کتابخانــه مرکــزی ،جمعــی از مســوالن
دانشــگاه ،و دانشــجویان حضــور داشــتند ،دکتــر کریمــی معــاون
دانشــجویی دانشــگاه طــی ســخنانی بــا بیــان اینکــه کتــاب میراثــی
مانــدگار ،پدیــده ای باشــکوه و عنصــری رشــد آفریــن در زندگــی
بشــر اســت ،گفــت :در جهــت تقویــت فرهنــگ کتــاب خوانــی
بایــد گامهــای اساســی برداشــته شــود لــذا مــا در دانشــگاه از
طــرح هــای رفاهــی  -فرهنگــی کــه بــه تحــرک و پویایــی
بیشــتر دانشــجویان کمــک مــی کنــد ،حمایــت مــی کنیــم.

هــای رفاهــی و کارآفرینــی بــرای دانشــجویان ،از هــر فرصتــی برای توســعه فرهنگی
بویــژه کتابخوانــی اســتفاده مــی نماییــم .وی بــا تشــکر از مســاعدت هــای مدیریــت
فنــی دانشــگاه در بــه ثمــر رســیدن پــروژه هــای امــور دانشــجویی افــزود :امیــدوارم
ایــن حرکــت ،آغــازی ،بــرای اســتمرار انجــام چنیــن اموراتــی در دانشــگاه باشــد.
بــه گفتــه مدیــر کل امــور دانشــجویی ،تمــام طراحــی ،ســاخت و اجــرای
دکوراســیون کافــه کتــاب میزبــان بــه همــت تعــدادی از دانشــجویان
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان انجــام شــده و مدیریــت آن نیــز
توســط آقایــان ســهل علیلــو و آقابــاالزاده از دانشــجویان رشــته مهندســی
مکانیــک و آقــای ملکــی مدیریــت رســتوران میزبــان انجــام مــی پذیــرد.
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مصاحبه با مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،نتایج اولیه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه در کمیته ناظر بر نشریات

دکتر یــاوری مدیــر فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه،
در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی ،نتایــج اولیــه
انتخابــات نماینــدگان مدیــران مســئول نشــریات
دانشــگاه در کمیتــه ناظــر بــر فعالیــت نشــریات
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان را اعــام کرد.

در ســال هــای اخیــر بــا حضــور مســئوالن کشــوری
و منطقــه ای اجــرا نمــوده اســت ،در ایــن انتخابــات
نیــز بــا شــرکت  34نشــریه فعــال و  5کاندیدایــی کــه
اعــام حضــور کــرده بودنــد ،از ســاعت  10الــی 12
روز ســه شــنبه  7اســفندماه ،اولیــن دانشــگاه در ســطح
کشــور هســت کــه انتخابــات را برگــزار و نتایــج را
اعــام مــی نمایــد.
حضــور پرشــور و رقابــت تنگاتنــگ کاندیداهــا
منجــر بــه تمدیــد انتخابــات تــا ســاعت 14
شــد .نهایتــاً بــا نظــارت کمیتــه نظــارت و تــاش
کمیتــه اجرایــی ،اخــذ رأی انجــام و نتایــج ذیــل
بــه دســت آمــد.

دکتــر یــاوری در ارتبــاط بــا رونــد اجرایــی انتخابــات
مذکــور گفــت :رونــد اجرایــی انتخابــات نماینــدگان
مدیــران مســئول نشــریات دانشــگاه بر اســاس شــیوه نامه
ابالغــی خانــه نشــریات معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری از  17بهمــن 1397
شــروع و طبــق جــدول اعالمــی مراحــل مختلفــی چــون،
ثبــت نــام کاندیداهــا و اســتعالم شــرایط اختصاصــی را
پشــت ســر گذاشــت.
وی افــزود :در ایــن انتخابــات ،نشــریاتی کــه از اول
اســفند  1396تــا اول اســفند  1397حداقــل یــک
شــماره بــه چــاپ رســانده بودنــد ،مــی توانســتند
هــم بــه عنــوان کاندیــدای انتخابــات اعــام حضــور
نماینــد و هــم در رأی دهــی بــه کاندیداهــا شــرکت
کننــد .دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه عنــوان
قطــب نشــریات دانشــجویی شــمال غــرب کشــور
کــه چندیــن دوره جشــنواره منطقــه ای و اســتانی را

 -1محمــد معیــن ابراهیمــی زاده مدیــر مســئول نشــریه
تریبــون ( عضــو اصلی )
 -2محمد خلیلی ســاتلو  -مدیر مســئول نشــریه دانشجو
ســام ( عضــو اصلــی )
 - 3میر محمود حجازی  -مدیر مسئول نشریه فرهنگ
(عضــو علــی البــدل )
اعضــای انتخــاب شــده از اول ســال  1398بــه عنــوان
نماینــدگان مدیــران مســئول نشــریات دانشــگاه در
کمیتــه ناظــر بــر فعالیــت نشــریات شــرکت و در امــور
جــاری آن صاحــب نظــر و رأی خواهنــد بــود .شــایان
ذکــر اســت کــه آقایــان یونــس بهــادری (مدیــر مســئول
نشــریه  )Orbitalو امیررضــا کیانــی (مدیــر
مســئول نشــریه شــفق) نیــز بــه عنــوان نفــرات چهــارم و
پنجــم در انتخابــات هیــات مرکــزی ناظــر بــر نشــریات
شــرکت خواهنــد کرد).
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برگزاری هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1397
هفتمیــن جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه در
ســال  1397در روز چهارشــنبه  8اســفند ،بــا
حضــور اعضــای هیــات ممیــزه دانشــگاه تشــکیل
شــد .در ایــن جلســه ،در خصــوص تقاضــای
ارتقــای رتبــه علمــی  2همــکار عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه ،بشــرح زیــر موافقــت شــد.

بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر بهــروز قربانــزاده
عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی علــوم
ورزشــی از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری
و بــا تقاضــای ارتقــاء آقــای دکتــر ناصــر
پــوالدی عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی
زیســت شناســی نیــز از مرتبــه اســتادیاری
بــه دانشــیاری موافقــت بــه عمــل آمــد.
تجلیل ویژه رئیس دانشگاه از انجمن علمی دانشجویی “مهندسی شیمی “ به سبب کسب عنوان شایسته در جشنواره حرکت سال1397

تجلیــل ویژه رئیــس دانشــگاه از انجمن
علمــی دانشــجویی «مهندســی شــیمی
« بــه ســبب کســب عنــوان شایســته
در جشــنواره حرکــت ســال1397

دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در روز چهارشــنبه  ۱۵اســفند طــی
نشســتی صمیمــی بــا مدیــر و اعضــای هیــات
علمــی گــروه مهندســی شــیمی و اعضــای انجمــن
علمــی مهندســی شــیمی از تــاش دانشــجویان
عضــو انجمــن علمــی دانشــجویی شــرکت کننــده
در چهاردهمیــن جشــنواره حرکــت در ســال 97
و کســب عنــوان انجمــن علمــی شایســته تقدیــر
ایــن جشــنواره ،و همچنیــن زحمــات و تالشــهای
ســتودنی مدیــر و اعضــای هیــات علمــی گــروه
آموزشــی مهندســی شــیمی ،تجلیــل نمــود.
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برگزاری آئین ویژه “ روز درختکاری” در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بــه همــت معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه،
درآســتانه فرارســیدن ســال جدیــد و فصــل
زیبــای بهــار ،و همچنیــن در پاسداشــت طبیعــت
ســبز دانشــگاه ،بــا هــدف توســعه فضــای ســبز و
ارتقــای فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت،
در روز چهارشــنبه  15اســفند ،مراســم ویــژه روز
درختــکاری بــا حضــور پرشــور دانشــجویان،
اســتادان و کارکنــان دانشــگاه بــا انجــام غــرس
نهــال درختــان و همچنیــن اجــرای برنامــه
هــای فرهنگــی در محوطــه ســاختمان جدیــد
دانشــکده فنــی و مهندســی ،برگــزار شــد.

در ابتــدای این مراســم دکتر ولی زاده در ســخنان کوتاهی
بــا بیــان اهمیت و لــزوم رســیدگی بــه فضاهای سبزدانشــگاه
از تــاش ســتودنی عمــوم کارکنــان شــاغل در فضــای ســبز
دانشــگاه تجلیــل نمــود.

دکتــر رضوانــی ،معــاون اداری و مالــی دانشــگاه نیــز
طــی ســخنانی بــا تجلیــل از مجموعــه مدیریــت امــور
اداری دانشــگاه در نگهــداری مطلــوب از فضــای ســبز
دانشــگاه ،و همــکاری مدیریــت دفتــر فنــی ،بــا اشــاره
بــه معضــل و کمبــود آب درکشــور بــر پیگیــری تکمیــل
تامیــن آب الزم در حــوزه فضــای ســبز دانشــگاه ،از
طریــق تکمیــل فــاز بعــدی تصفیــه خانــه پیشــرفته ،تاکیــد
نمــو د .

گفتنــی اســت کاشــت نهــال درختــان ،همزمــان بــا
اجــرای مراســم در ایــن مــکان ،درمحوطــه خوابــگاه
المهــدی ،مقابــل دانشــکده کشــاورزی و محوطــه مســجد
دانشــگاه و در مســیر خیابــان فرهنــگ نیــز انجــام شــد ،ایــن
مراســم بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ،بــا
اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی نظیــر نمایــش خیابانــی بــا
موضــوع حفــظ منابــع طبیعــی ،شــعرخوانی توســط یکی از
دانشــجویان ،پاکســازی چندیــن نقطــه از دانشــگاه (جمــع
آوری زبالــه از محوطــه هــا) توســط دانشــجویان همــراه
بــود.....
از نــکات جالــب توجــه ایــن مراســم امــکان
غــرس درخــت بــا ثبــت بــه نــام خــود همــکاران
بــود.....
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دفاع اولین دانشجوی دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه از پایان نامه خود
«طراحــی برنامــه تلفیقی درمانی -آموزشــی و بررســی اثربخشــی آن بــر بهبود مؤلفــه های خوانــدن ،خودپنداره
و ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری خاص با مشــکل خواندن» عنــوان پایــان نامــه دکتری
خانــم مرجــان معنــوی شــاد بــود کــه بــا راهنمایی اســتاد دکتــر جــواد مصرآبادی و اســتادان مشــاور ،دکتــر رامین حبیبــی و دکتــر ابوالفضل
فریــد در روز شــنبه  18اســفند در ســالن اتــاق ســمينار دانشــکده علــوم تربيتــی و روانشناســی ارائــه شــد.

تقدیر رئیس دانشگاه ،از اعضای کادر اجرایی و علمی  2همایش ملی برگزارشده در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتــر ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،طــی
جلســه ای از اعضــای کادر اجرایــی
و علمــی  2همایــش ملــی برگزارشــده
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،
تجلیــل نمــود.

ارزنــده و همــت واالی دانشــجویان در برگــزاری و اجــرای موفق
ایــن همایشــها تجلیــل کــرد.

در ایــن نشســت ،دکتر ولــی زاده ،ضمــن تقدیر از دبیــران علمی
و اجرایــی همایشــهای ملــی «علــوم کاربردی ورزش و تندرســتی»
و «چالشــهای قانــون مدنــی ایــران و مســائل نوپدیــد» از تــاش
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بدرقه کاروان دانشجویی راهیان نور دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کاروان دانشــجویی راهیــان نــور از دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،در روز شــنبه 18
اســفند ،بــا بدرقــه دکتــر حســن ولــی زاده
رئیــس ایــن دانشــگاه عــازم مناطــق عملیاتــی
رزمنــدگان اســام در دوران دفــاع مقــدس شــد.

دکتــر ولی زاده طی ســخنان کوتاهــی ،راهیان
نــور را یــک ســفر خــوب فرهنگــی خوانــد و
گفــت :امیدواریــم دانشــجویان عزیــز اعزامــی،
از فیوضــات ایــن ســفر فرهنگــی اســتفاده الزم
را بــرده باشــند.

بــه گفتــه دکتــر قربانیــان ،معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه ،کاروان راهیــان نــور در
ســال  97در قالــب  8اتوبــوس و در مجمــوع
بتعــداد  300دانشــجو عــازم مناطــق عملیاتــی
جنوب کشــور شــد.

وی اظهــار امیــدواری نمود :انشــااهلل بــه برکت خون
شــهدای عزیزمــان بتوانیم به اهداف واالی دانشــگاه،
دســت پیــدا کنیــم.

22

برگزاری آئین گرامیدلشت  22اسفند بزرگداشت شهداء

اینکــه شــهدای عزیــز ،انگیــزه هــای
خــود را بــا ســعادت ابــدی تنظیــم
کــزده بودنــد ،گفــت :اگــر در ســبک
ســلوک
و

همزمــان بــا روز ملــی بزرگداشــت
شــهدا؛ در روز چهارشــنبه  22اســفند
؛ آئیــن معنــوی و ویــژه تجلیــل از
ایثارگریهــا و مجاهــدت شــهدای عزیز
ایــران اســامی بــا حضــور جمعــی
از مدیــران؛ اعضــای هیــات علمــی،
کارمنــدان و دانشــجویان دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در یادمــان
شــهید گمنــام دانشــگاه برگــزار شــد.

شــهدای عزیزمــان نــگاه کنیــم متوجه
میشــویم کــه بــه لحــاظ اعتقــادی،
نگــرش خاصــی بــه دنیــا داشــتند و
اعتقــاد و باورشــان بــر اســاس» حــب
الدنیــا راس کل خطیئــه «شــکل
گر فتــه بــو د .

.

حجــت االســام والمســلمین
نقیــان ،مســول نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان طــی ســخنانی
در ایــن مراســم پرفیــض بــا اشــاره
بــه فضیلتهــای ویــژه شــهدا ،بــا بیــان
23

عرض تسلیت
عرض تسلیت به همکاران محترمی که در طول ماه های گذشته در
غم از دست دادن عزیزی از خانواده خود سوگوار بوده اند

آقای دکتر فرج محمد قلی زاده  /خانم دکتر الدن واقف
آقای حسن غفاری  /آقای جعفر غفاری /آقای مهندس کورش شمس
آقای مرتضی محمد زاده  /آقای جواد غفاری  /آقای محمد علیزاده
آقای دکتر قاسم صمدی

24

تصاویر بهاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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پیام دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه بمناسبت فرا رسیدن سال1398
یا مقلب القلوب واالبصار  /یا مدبر اللیل والنهار
یا محول الحول و االحوال  /حول حالنا الی احسن الحال

در تیره شب های یلداهای خزان باور داشتیم که روز می آید و بهار می آید ،واین باور ،همواره بستری است
برای گذشتن از کهنه گی به نو شدن و از تیره گی به روشنایی و از خمودی به تالش و تکاپو در جهت بهبود
اوضاع در تمامی عرصه های زندگی.؛
فرا رسیدن سال نو را که همزمانی آن با ایام پر نور رجب و ماه میالد علوی و بعثت نبوی نویدبخش فرداهای

پر از برکت برای ایران اسالمی است ،به خانواده بزرگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،اعضای محترم هیات
علمی ،کارکنان پرتالش و دانشجویان عزیزتبریک و تهنیت عرض نموده و امید آن دارم که در سال جدید
بیشتر از گذشته برای توسعه و پیشرفت در عرصه علمی کشور  ،همراه با عزت و همدلی در سایه توجهات الهی
خواهیم کوشید و حاصل آن را که خرمی و شادمانی ایران و ایرانی است ،نظاره گر خواهیم بود
دکتر حسن ولی زاده  ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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