* حسین گون گور ،سرکنسول ترکیه درتبریز از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بازدکرد.

حســین گــون گــور ،سرکنســول ترکیــه
در تبریــز ضمــن بازدیــد از دانشــگاه

کشــورمان در اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز حضــور داشــت.

شــهید مدنــی آذربایجــان بــا هیــات
رئیســه ایــن دانشــگاه دیــدار کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ،حســین
گــون گــور ،سرکنســول ترکیــه در
تبریــز در رأس هیاتــی در روز دوشــنبه
 ۱۰تیــر مــاه  ۹۸از دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان بازدیــد کــرد.
در ایــن دیــدار کــه آقــای عیســی
زاده نماینــده وزارت امــور خارجــه

دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،ضمــن معرفــی توانمندیهــا و ظرفیتهــای
علمــی پژوهشــی دانشــگاه بــه لــزوم بهــره منــدی از نزدیکــی
فرهنگــی ایــران و ترکیــه بــرای توســعه ارتباطــات علمــی
تحقیقاتــی دانشــگاههای دو کشــور اشــاره کــرد و گفــت:
مــا بــا  ۱۰دانشــگاه ترکیــه تفاهــم نامــه همــکاری برقــرار

۱

سرکنسول ترکیه در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان :تبریز برای من مرکز دنیاست.

کــرده ایــم و بــا توجــه بــه وضعیــت و
شــرایط کنونــی اســتفاده از نقــاط قــوت
دانشــگاههای دو کشــور بــرای گســترش
ارتباطــات عملــی پژوهشــی و اجــرای
طرحهــای مشــترک بــرای حــل
مســائل مشــترک بــه ویــژه مشــکالت
زیســت

محیطــی

و

صنعتــی

امــری بســیار ضــروری میباشــد.
حســین گــون گــور سرکنســول ترکیــه
در تبریــز نیــز در ســخنانی بــا اشــاره
بــه لــزوم تــاش در جهــت ایجــاد و
تقویــت ارتباطــات مختلــف فرهنگــی
و اقتصــادی و توســعه ارتباطــات و
همکاریهــای بیــن المللــی بیــن دو کشــور،

گفــت :تبریــز بــرای مــن مرکــز دنیاســت .لــذا
الزمســت

در

جهــت

توســعه

همکاریهــای

علمــی دوجانبــه خصوصــا دانشــگاههای ایــن
اســتان بــا دانشــگاههای ترکیــه همــت کنیــم.
گــون گــور در ادامــه افــزود :بــر خــود الزم میدانیــم
از هیــچ کوششــی در جهــت توســعه مناســبات و
همکاریهــای علمــی پژوهشــی بیــن دو کشــور دریــغ
نورزیــم .سرکنســول ترکیــه در پایــان ایــن دیــدار
یــک نهــال درخــت در محــل دانشــگاه غــرس نمــود.
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برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه

دائمــی
کمیســیون
نشســت
هیئــت امنــای دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه نشســت
کمیســیون دائمــی هیئــت امنــای دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در روز یکشــنبه  ۱۶تیــر مــاه بــا
حضــور اعضــای حقوقــی و حقیقــی بــه ریاســت
دکتــر غالمرضــا ظریفیــان ،رئیــس کمیســیون دائمــی
هیئــت امنــای دانشــگاه شــهیدمدنیآذربایجان در
ســالن جلســات حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار شــد.

گزارش تصویری:
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موسسه رتبه بندی بین المللی تایمز اعالم کرد؛

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،دکتــر
علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا اعــام
ایــن مطلــب گفــت :موسســه تایمــز فهرســت
بهتریــن دانشــگاههای جهــان کــه دارای
قدمــت  ۵۰ســال یــا کمتــر هســتند را در ایــن
رتبــه بنــدی منتشــر کــرده اســت.پایگاه رتبــه
بنــدی تایمــز یکــی از نظامهــای معتبــر بیــن
المللــی اســت کــه از ســال  ۲۰۰۴مراکــز
آمــوزش عالــی را در سرتاســر جهــان مــورد
ارزیابــی و رتبــه بنــدی قــرار میدهــد .ایــن
رتبــه بنــدی از  ۱۳شــاخص در قالــب  ۵معیــار
کلــی آمــوزش بــا وزن  ۳۰درصــد ،پژوهــش
بــا وزن  ۳۰درصــد ،اســتنادات بــا وزن ۳۰
درصــد ،وجهه بیــن المللی بــا وزن  ۷.۵درصد

و ارتبــاط بــا صنعــت بــا وزن  ۲.۵درصــد بهــره
گرفتــه اســت.جدول بــر اســاس  ۱۳شــاخص
عملکــردی هماننــد شــاخصهای رتبــه بنــدی
دانشــگاههای جهــان اســت ،امــا مقیــاس
شــهرت بــه دلیــل تــراز ســن دانشــگاه تعدیــل
شــده اســت در رتبــه بنــدی  ۲۰۱۹تعــداد ۳۵۱
دانشــگاه بررســی شــدهاند ایــن تعــداد در
ســال  ۲۰۱۸بــه تعــداد  ۲۵۰دانشــگاه بــود.
عجمــی در ارتبــاط بــا ده دانشــگاه برتــر جهــان بــا
ســابقه کمتــر از  ۵۰ســال در رتبــه بنــدی تایمــز افــزود:
این دانشگاهها عبارتند از :
 .1دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ از هنگ کنگ
 .۲دانشــگاه École Polytechnique
 Fédérale de Lausanneاز ســوئیس
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ســنگاپور

دانشــگاههای ایرانــی حاضــر در ایــن

Lettres
و
پاریــس
 PSLپاریــس از فرانســه

رتبــه بنــدی در ســال  ۲۰۱۸تنهــا ۳

.۵دانشــگاه شــهر هنــگ کنــگ از هنــگ کنــگ

دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل،
صنعتــی اصفهــان و گیــان بودنــد کــه

.۳دانشــگاه

فنــاوری

علــوم
.۴دانشــگاه
دانشــگاه تحقیقاتــی

نــان

یانــگ

از

 .۶مؤسسه پیشرفته علم و صنعت ( )KAISTاز کره جنوبی
 .۷دانشکده مطالعات پیشرفته  - Sant›Annaپیزا از ایتالیا
 .۸دانشگاه علم و صنعت  Pohang POSTECHاز کره جنوبی
 .۹دانشگاه سوربن از فرانسه
 .۱۰دانشگاه ماستریخت از هلند

وی  13دانشــگاه ایرانــی کــه در رتبه بندی دانشــگاههای با ســابقه

کمتــر از  ۵۰ســال تایمز و با رتبههایی بســیار قابــل توجه در جمع

ایــن تعــداد بــا رشــد قابــل توجهــی در
ســال  2019بــه  ۱۳دانشــگاه افزایــش

یافتــه اســت.رتبه دانشــگاههای
ایرانــی در رتبــه بنــدی تایمــز

بشــرح زیــر اســت :دانشــگاه صنعتــی

نوشــیروانی بابــل در رده  / ۶۶دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان در رده ۱۵۰-۱۰۱
 /دانشــگاه کاشــان در رده / ۱۵۰-۱۰۱

 ۳۵۱دانشــگاه برتــر حضــور دارنــد را بشــرح زیــر معرفــی نمــود:

دانشــگاه صنعتــی شــیراز در رده -۱۵۱

دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل ،دانشــگاه صنعتــی اصفهــان،

 / ۲۰۰دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران

دانشــگاه کاشــان ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشــگاه علوم پزشکی
ایــران ،دانشــگاه مازنــدران ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان،

دانشــگاه گیــان ،دانشــگاه زنجــان ،دانشــگاه بیرجنــد ،دانشــگاه

شــهید باهنــر کرمــان ،دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،دانشــگاه یــزد

در رده  / ۲۵۰-۲۰۱دانشــگاه مازنــدران
در رده  / ۲۵۰-۲۰۱دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در رده -۲۵۱
 / ۳۰۰دانشــگاه گیــان در رده -۲۵۱
 / ۳۰۰دانشــگاه زنجــان در رده -۲۵۱
 / ۳۰۰دانشــگاه بیرجنــد در رده +۳۰۱
 /دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان در رده
 / +۳۰۱دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در
رده  / +۳۰۱دانشــگاه یــزد در رده +۳۰۱

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان در

پایــان در خصــوص رتبــه دانشــگاههای ایرانــی افــزود  :تعــداد
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با مصوبه هیات ممیزه دانشگاه انجام گرفت:
بــا مصوبــه هیــات ممیزه دانشــگاه در ســال  98تعــدادی از همــکاران عضو
هیــات علمــی ،از رتبه اســتادیاری بــه رتبه علمی دانشــیاری ارتقــاء یافتند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،

ادبیــات و علــوم انســانی ،گــروه زبــان و ادبیــات انگلیســی

دکتــر ایمانپــور معــاون آموزشــی

*دکتربهبــود یــاری قلــی ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم

وتحصیــات تکمیلــی دانشــگاه شــهید

تربیتــی و روانشناســی ،گــروه علــوم تربیتــی * دکترمهــدی

مدنــی آذربایجــان ،بــا اعــام ایــن مطلب

هاشــم زاده ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده فنــاوری

گفــت :در جلســات اخیــر هیــات ممیــزه

اطالعــات و مهندســی کامپیوتر،گــروه فنــاوری اطالعــات

دانشــگاه بــا تقاضــای ارتقــای رتبــه علمــی
تعــدادی از همــکاران بشــرح زیــر از
اســتادیاری بــه دانشــیاری موافقــت شــد:
* دکتــر ســید احمــد حســینی ،عضــو هیــات علمــی
دانشــکده الهیــات ،گــروه فلســفه و حکمــت
اســامی *دکتــر رحیــم محمدرضایــی ،عضــو
هیــات علمــی دانشــکده علــوم پایــه ،گــروه شــیمی
*دکتــر یحیــی اکبــری کوربــاغ ،عضــو هیــات
علمــی دانشــکده علــوم پایــه ،گــروه فیزیــک *
*دکتــر احــد مهرونــد ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده

*دکتــر مرتضــی حاجــی پــور ،عضــو هیــات
علمــی

الهیــات،

دانشــکده

گــروه

حقــوق

*دکتــر صمــد رســول زاده اقــدم ،عضــو هیــات علمــی
دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی ،گروه مطالعــات خانواده
*دکتــر
علمــی

حســن

دانشــکده

حیــدری،

عضــو

هیــات

پایــه،

گــروه

شــیمی

علــوم

*دکتــر مهــران ســلیمانی ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده
علــوم تربیتــی و روانشناســی ،گــروه روانشناســی
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تشخیص دقیق و سریع حضور مورفین و کدئین در بدن
تشــریح طــرح اســتاد شــیمی تجزیه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان با
موضــوع «تشــخیص دقیــق و ســریع حضــور مورفیــن و کدئیــن در بدن»
محققــان دانشــگاه شــهید مدنــی

آذربایجــان و دانشــگاه زنجــان بــا انجــام
یــک پژوهــش مشــترک آزمایشــگاهی

موفــق بــه ســنتز یــک نانوکامپوزیــت
ســهجزئی شــدند کــه میتــوان بــه

کمــک آن میــزان حضــور داروهــای

مســکن کدئیــن و مورفیــن را در
نمونههــای خــون و ادرار ،بــا ســرعت

و دقــت بــاال اندازهگیــری کــرد.
امــروزه بــا افزایــش تنــوع بیماریهــا

و حــوادث و در پــی آن بــروز درد
ناشــی از آنهــا ،مصــرف داروهــای

ضــددرد افزایــش یافتــه اســت ،از ایــن
رو اندازهگیــری دوز ایــن نــوع داروهــا

در بــدن بهمنظــور کنتــرل مصــرف آنهــا
امــری ضــروری اســت .از ســوی دیگــر

نیــز برخــی از داروهــای ضــددرد در زمره

مــواد مخــدر طبقهبنــدی میشــوند کــه

شناســایی آنهــا از دیــدگاه امنیتــی نیــز

حائــز اهمیــت اســت .در ســالهای اخیــر
فنــاوری نانــو توانســته گرههــای متعــددی
را در این حوزه از علم و فناوری بگشــاید

دکتــر حســین عبدالمحمــدزاده ،اســتاد شــیمی تجزیــه
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،از دســتگاه اســپکترومتر

جرمــی بهعنــوان یــک روش گرانقیمــت در تشــخیص

مســکنهای مورفیــن و کدئیــن یــاد کــرد و افــزود« :بــا توجه

بــه قیمــت بــاالی دســتگاه اســپکترومتر جرمــی ،مــا در طــرح
حاضــر بــا ســنتز یــک نانوکامپوزیــت س ـهجزئی و اســتفاده
از آن بــرای جداســازی و پیــش تغلیــظ همزمــان مورفیــن و

کدئیــن تــاش کردیم دقت و ســرعت روش کروماتوگرافی

مایــع بــا آشکارســاز مــاورای بنفــش را بهعنــوان یــک روش

جایگزیــن بــرای روش آشکارســازی جرمــی ارتقا ببخشــیم.
وی ادامــه داد« :از آنجایــی کــه نمونههــای زیســتی ،از

جملــه نمونــه ادرار یــا خــون ،دارای ســاختار پیچیــدهای

بــوده و انــواع مختلفــی از ترکیبــات آلــی و معدنــی در
آنهــا یافــت میشــود ،بنابرایــن شناســایی ترکیبــات
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ضــددرد در میــان طیــف وســیعی از

بیانگــر گســتره خطــی  ۰/۰۱الــی  ۱۰میکروگــرم بــر لیتــر

کــه مــا بــا کمــک فنــاوری نانــو موفــق

اندازهگیــری مورفیــن و کدئیــن بــه ترتیــب  ۱/۸نانوگــرم

ترکیبــات مختلــف کار پیچیــدهای اســت
شــدیم بــه ایــن مهــم دســت یابیــم».
ایــن

محقــق

کــرد:

تصریــح

«نانوکامپوزیــت ســنتز شــده در ایــن
طــرح متشــکل از ســه جــزء اکســید آهــن

مغناطیســی ،نانوصفحــات گرافــن اکســید

و نانــوذرات نقــره اســت کــه ب ـ ه عنــوان

اســت .همچنیــن حــد تشــخیص روش ارائــه شــده بــرای

بــر لیتــر و  ۲/۱نانوگــرم بــر لیتــر گــزارش شــده اســت.
بهعــاوه ،بازیابــی نســبی محلــول اســتاندارد کدئیــن و
مورفیــن اضافــه شــده بــه نمونههــای تحــت مطالعــه در

محــدوده  ۹۷الــی  ۱۰۲/۵درصــد بــا انحــراف اســتاندارد
نســبی در محــدوده  ۱/۰۲الــی  ۵/۱۰درصــد بــه ترتیــب

صحــت و دقــت آنالیزهــای انجامگرفتــه را تأییــد مینماینــد.

نانوجــاذب در عملیــات پیــش تغلیظ ،قبل
از تزریــق بــه دســتگاه کروماتوگرافــی
مایــع مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد».

در ایــن مطالعــه ،پــس از ســنتز

نانوکامپوزیــت
آزمونهــای

ســهجزیی،

مختلــف

از

بهمنظــور

مشــخصهیابی ،ساختارشناســی و ارزیابــی

ایــن پژوهــش حاصــل همــکاری دکتــر حســین

همچنیــن بهمنظــور دســتیابی بــه

مدنــی آذربایجــان ،دکتــر عبــاس علــی زمانــی -عضــو

خــواص مغناطیســی اســتفاده شــده اســت.

عبدالمحمــدزاده ،عضــو هیاتعلمــی دانشــگاه شــهید

شــرایط بهینــه اســتخراج ،روش رویــه

هیاتعلمــی دانشــگاه زنجــان و خانــم زهــرا شمســی

مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

آذربایجــان اســت .نتایج ایــن کار در مجلـه Journal of

مربــوط بــه توانایــی اســتخراج و پیــش

 ،۱۵۹۰ســال  ،۲۰۱۹صفحات  ۲تا  )۹به چاپ رســیده اســت.

پاســخ از نــوع طراحــی مرکــب مرکــزی

 ،دانشــجوی مقطــع دکتــری دانشــگاه شــهید مدنــی

نتایــج بهدســتآمده از آزمونهــای

 Chromatography Aبــا ضریــب تأثیــر  ( ۳/۸۵۸جلد

تغلیــظ داروهــای مورفیــن و کدئیــن
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دانشجوی نخبه ،همچنان روی خط موفقیت

درخشــش دانشــجویان نخبــه

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان

امیــد آقابــاالزاده دانشــجوی
نخبــه دانشــگاه لــوح ســپاس
ویــژه اولیــن همایــش و نمایشــگاه
پژوهشــگران
دســتاوردهای
در دانشــگاه عالــی دفــاع ملــی
را بــه خــود اختصــاص داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه امیــد آقابــاالزاده
دانشــجوی تــرم  6رشــته مهندســی
مکانیــک و دبیــر انجمــن علمــی
مکانیــک دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان بــا ارائــه طرحهایــی
در حــوزه رباتیــک و پهپــاد،
تحســین بازدیدکننــدگان از
اولیــن نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهشــگران ( نخبــگان وظیفــه
) در دانشــگاه عالــی دفــاع
ملــی را همــراه داشــت و
موفــق بــه دریافــت لــوح ویــژه
ســپاس ایــن نمایشــگاه شــد.
اولیــن نمایشــگاه دســتاوردهای
علمــی فناورانــه توســط مرکــز

نخبــگان و اســتعدادهای برتــر نیروهــای
مســلح بــا مشــارکت ســازمانهای لشــکری
و کشــوری ،دانشــگاهها و مراکــز علمــی و
تحقیقاتــی کشــور طــی دی مــاه  1397در
محــل دانشــگاه عالــی دفــاع ملــی برگــزار شــد.
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* بازدیــد حســین گــون گــور سرکنســول ترکیــه از مرکــز رشــد
واحدهــای فنــاور و مرکــز نــوآوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
سرکنســول کشــور ترکیــه در تبریــز،

بودنــد مــورد بازدیــد هیــات مذکــور قــرار گرفــت.

در روز چهارشــنبه  ۲۶تیــر مــاه،

در رأس هیاتــی از مرکــز رشــد

واحدهــای فنــاور و مرکــز نــوآوری
دانشــگاه ،واقــع در پردیــس تبریــز

ایــن دانشــگاه ،بازدیــد نمــود.

سرکنســول ترکیــه در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
دانشــگاه گفــت :خوشــحالیم کــه مــا امــروز روز
بســیار خــوب و امیــدوار کننــدهای داشــتیم ،بــا
تعــدادی ازشــرکت هــای مســتقر در پردیــس
دانشــگاه آشــنا شــدیم و معتقدیــم کــه میتــوان
همــکاری هــای جالبــی بــه صــورت دوجانبــه
شــروع کــرد .وی خواســتار پیگیــری فعــال و

درایــن بازدیدکــه دکتــر علــی عجمــی معــاون
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ،و جمعــی از

اســتمرار همکاریهــا و دریافــت اطالعــات و
مشــخصات شــرکتهای مســتقر در دانشــگاه شــد.

مدیــران امــور فنــاوری و امــور روابــط بیــن الملــل
دانشــگاه حضورداشــتند ،نمایشــگاه توانمندیهــای
اساتیدودانشــجویان دانشــکده هــای علــوم پایــه،
فنــی ومهندســی ،فنــاوری اطالعــات وکشــاورزی
در قالــب  15غرفــه و محــل اســتقرار شــرکت
هــای دانــش بنیــان وســایر شــرکتهای فنــاور ،کــه
آخریــن یافتــه و محصــول خــود را در حــوزه
پژوهــش هــای کاربــردی بــه نمایــش گذاشــته
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