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مـی کشـند و مـی کوشـند ،افتخـار
میکنیـم و بخاطـر داشـتن همکارانـی
کوشـا و پـر تلاش به خـود مـی بالیم؛
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سـوگ از دسـت دادن عزیـزی از
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کـه صمیمانـه تسـلیت مـی گوییم.امید
اسـت به فضـل الهی ،همگی در مسـیر
خدمـت بـه نظـام مقـدس جمهـوری
اسلامی ایـران و اهـداف واالی علمی
و فرهنگـی آن موفـق بـوده باشـیم.
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رییس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عملکرد یک ساله این دانشگاه در حوزه های علمی،
فرهنگی ،پژوهشی و دانشجویی را تشریح کرد.
دکتــر حســن ولــی زاده در گفتوگــو بــا ایســنا،
منطقــه آذربایجانشــرقی ،گفــت :دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان یکــی از دانشــگاههای جامــع و تاثیرگــذار
کشــور و اســتان اســت ،بالــغ بــر شــش هــزار و 500
دانشــجو در مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد،
دکتــری در ایــن دانشــگاه تحصیــل میکننــد کــه ایــن
تعــداد در مهرمــاه و آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد بــه
بیــش از هفــت هــزار نفــر افزایــش پیــدا میکنــد.
بــه گفتــه وی بیــش از  98درصــد دانشــجویان ایــن دانشــگاه
در دوره روزانــه تحصیــل میکننــد و حــدود ســه ســال
اســت کــه پذیــرش دانشــجو در دوره شــبانه در تمــام
رشــته هــای کارشناســی ایــن دانشــگاه متوقــف شــده اســت.
ولی زاده ادامه داد 265 :نفر عضو هیئت علمی و 210
نفر نیروی اداری در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند.
ولــی زاده خاطرنشــان کــرد :در ایــن رتبــه بنــدی
شــاخصهای مختلفــی از جملــه نــوع رشــتههای
تحصیلــی ،میــزان تولیــد علــم ،تحقیقــات کاربــردی،
میــزان خدمــات رفاهــی و دانشــجویی ،کیفیــت آمــوزش،
فعالیتهــای فرهنگــی و غیــره بررســی میشــوند.
رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا اشــاره بــه
مفهــوم دانشــگاه هــای نســل ســوم گفــت :دانشــگاه هــای
نســل اول و دوم ،دانشــگاه هــای آمــوزش محــور بودنــد و
دانشــگاه محلــی بــرای آمــوزش و کســب آگاهــی و دانــش
بــود ،بــا تعریــف دانشــگاه هــای نســل ســوم در عرصههــای
دانشــگاهی ،نــام وزارت آمــوزش عالــی بــه وزرات علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری تبدیــل شــد ،فنــاوری کــه در نــام
وزارتخانــه بــه آن اشــاره شــد ،تاکیــد میکنــد دانشــگاههای
کشــور بایــد بتواننــد از علــم و آگاهــی ،فــن و صنعــت ،
ثــروت حاصــل کننــد؛ مــا بایــد بــه دنبــال علــم نافــع باشــیم
کــه معضــات و مشــکالت جامعــه مــا را در ابعــاد مختلــف
اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و غیــره حــل و فصــل
کنــد .دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز همســو بــا
برنامههــای باالدســتی ،تصمیمــات وزارتخانــه و دانشــگاه
هــای کشــور ،بــرای توســعه فعالیتهــای پژوهشــی و
امکانــات و تجهیــر کارگاههــا و آزمایشــگاههای پژوهشــی،
تقویــت و توســعه دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت ،تــاش میکنــد.
وی از ایجــاد و فعالیــت کلینیــک صنعــت ،معــدن و تجــارت
در شــهرک ســلیمی خبــر داد و گفــت :بــرای اولیــن بــار
ایــن کلینیــک زیــر نظــر دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
مشــغول بــه فعالیــت اســت و در یــک محیــط مناســب فعالیــن
صنعــت بــا تیــم دانشــگاهی متشــکل از اعضــای هیئــت
علمــی ایــن دانشــگاه و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و
ظرفیتهــای دانشــگاهی آشــنا میشــوند ،مرکــز رشــد نیــز
قبــل از عیــد در دانشــگاه راه انــدازی و تاســیس شــد و
بــه دنبــال آن اولیــن شــرکت دانــش بنیــان نیــز ثبــت شــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد؛ بــه موجــب فعالیــت مرکــز
رشــد ایــن دانشــگاه در شــش مــاه آینــده پنــج الــی شــش
شــرکت دانــش بنیــان در دانشــگاه و توســط اعضــای هیئــت
علمــی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ثبــت شــود.
ولــی زاده گفــت :معتقــدم در آینــده ای نزدیــک ،دانشــگاه
هــا بــه کلینیــک هــای حــل و درمــان مشــکالت جامعــه
تبدیــل خواهــد شــد ،یــک زمانــی وقتــی صحبــت از
تولیــد علــم و مقالــه بدیــن شــکل امــروزی میشــد ،خیلــی
از دانشــگاهیان نمیتوانســتند بــاور کننــد کــه جایــگاه

ایــران در جایــگاه کنونی(رتبــه اول در منطقــه) قــرار
بگیــرد ،بحــث ارتبــاط بــا صنعــت و تولیــد فنــاوری
توســط دانشــگاهیان نیــز همینگونــه اســت ،در آینــدهای
نــه چنــدان دور ایــن مســئله دیگــر یــک آرزو و ایــده
نخواهــد بــود و شــکل اجرایــی جــدی خواهــد داشــت.
رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،بــا اشــاره
بــه راهکارهــای تحقــق اهــداف دانشــگاههای نســل
ســوم ،خاطرنشــان کــرد :بایــد سیاســت گذاریهــا
در راســتای حمایــت و نــگاه ویــژه بــه اعضــای
هیئــت علمــی و دانشــجویانی باشــد کــه بتواننــد
پژوهشهــای کاربــردی انجــام و اثرگــذاری مناســب
و الزم را در حــل مشــکالت جامعــه داشــته باشــند.
وی یــادآور شــد :اگــر اســتادی ببینــد کــه بــه اینگونــه
فعالیتهــا ارزش کافــی داده میشــود تشــویق شــده
و در مســیر تحقیقــات کاربــردی فعــال میشــوند.
ولــی زاده در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه اســناد
باالدســتی دانشــگاههای کشــور همچــون ســند جامــع
علمــی کشــور خاطرنشــان کــرد :بــر ایــن اســاس
دانشــگاهها بایــد ظرفیتهــا و پتانســیلهای خــود را
بــه ســمت تحقــق اهــداف ،راهبردهــا و اولویتهــای
نقشــه جامــع علمــی ســوق داده ،تــا  ،وضعیــت
مطلــوب علــم و فنــاوری در افــق  1404محقــق شــود.
رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان اضافــه کــرد :ایــن
دانشــگاه بــا وجــود اســاتید توانمنــد متعــدد و بــا انگیــزه در
ی توانــد در فنآفرینــی و کارآفرینــی
رشــت ه هــای مختلــف مـ 
کــه از ملزومــات حرکــت بــه ســمت علــم نافــع و اقتصــاد
دانـش بنیان اســت ،بســیار اثرگذار بــوده و در ثروتآفرینی
از طریــق علــم کــه از جملــه برنامــه هــای مــورد اشــاره
در نقشــه جامــع علمــی کشــور اســت ،مؤثــر باشــد.
وی خاطرنشــان کــرد :اولیــن قــدم در تنظیــم برنامــه
راهبــردی عملیاتــی بــا شناســایی دقیــق نقــاط ضعــف و قوت
و فرصــت هــا و تهدیدهــای دانشــگاه و بــا الهــام از همــه
اســناد باالدســتی بــه ویــژه نقشــه جامــع علمــی کشــور بــوده
کــه در هیئــت امنــای دانشــگاه بــه تصویــب رســیده اســت.
وی ادامــه داد :بــرای اینکــه بتــوان از توانمنــدی هــا و
ت هــای دانشــگاه حداکثــر اســتفاده را بــرده و
ظرفیــ 
بهتریــن نتیجــه را گرفــت ،برنامــه ریــزی دقیقــی در
حــوزه هــای مختلــف آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی
انجــام شــده و بــا رویکــرد کیفیســازی آمــوزش و
ل هــای داخلــی
ن نامــه هــا و دســتورالعم 
پژوهــش ،آییــ 
دانشــگاه تنظیــم شــده اســت تــا دانشــگاه بــه ســمت
کارآفرینــی و دانشــگاه نســل ســوم حرکــت کنــد.
ولیــزاده گفــت :از آغــاز ســال  93مشــکل بودجــه در
دانشــگاه وجــود داشــت و اعتبــار تخصیــص شــده کافــی
نبــود .مشــکل از آنجــا حاصــل شــده بــود کــه در طــول
ســالهای گذشــته فکــری بــرای تامیــن اعتبــار نیــروی
انســانی و اعضــای هیئتعلمــی جــذب شــده در ایــن
دانشــگاه نشــده بــود .در طــول ســه ســال گذشــته بــا
وجــود بحرانهــای بســیار جــدی ،بخشهــای قابــل
توجهــی از ایــن مشــکل در ایــن دانشــگاه حــل شــد.

وی همچنیــن در تشــریح بخشــی از دســتاوردهای اجرایــی
ایــن دانشــگاه در حــوزه مدیریــت ســبز و شــرکت دانشــگاه
در نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایــی دانشــگاهها ،موسســات
آموزشــی ،پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری در
حــوزه مدیریــت ســبز ،اظهــار کــرد :در اولیــن نمایشــگاه
دســتاوردهای اجرایــی دانشــگاهها ،موسســات آموزشــی،
پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری در حــوزه مدیریــت
ســبز کــه از تاریــخ  16لغایــت  19بهمــن  1395در محــل
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا حضــور دانشــگاههای
فعــال در حــوزه مدیریــت ســبز فعالیــت برگــزار شــد،
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا پنــج دســتاورد موجــب
توجــه ویــژه بازدیدکننــدگان ایــن نمایشــگاه قــرار گرفــت.
وی درخصــوص بحــث مدیریــت ســبز و طرحهــا
و پــروژه هــای ارائــه شــده توســط دانشــگاه گفــت:
تصفیــه خانــه فاضــاب ،ریــل بــاس اختصاصــی ،ســلول
خورشــیدی ،انــرژی هــای نــو ،توربیــن بــادی و ممیــزی
انــرژی از جملــه طرحهــای شــاخصی اســت کــه در
حــوزه مدیریــت ســبز در ایــن دانشــگاه انجــام گرفتــه اســت.
ولــی زاده در ارتبــاط بــا دو پــروژه مهــم در مدیریــت ســبز
بــه ریــل بــاس دانشــگاه و تصفیــه خانــه پیشــرفته اشــاره
کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه بعــد مســافت پردیــس اصلــی
دانشــگاه از شــهر تبریــز و تــردد روزانــه دانشــجویان،
اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان دانشــگاه از مســیر
تبریــز بــه پردیــس اصلــی ،مشــکالت عدیــده حمــل و
نقــل جــاده ای شــامل آلودگــی محیــط زیســت ،مصــرف
ســوخت بیشــتر ،آلودگــی صوتــی ،خطــرات جــادهای وجــود
داشــته و لــذا تدابیــر مســئولین اســتانی و دانشــگاه منجــر
بــه اختصــاص مســیر قطــار اختصاصــی دانشــگاه شــد.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامــات اجرایــی در دانشــگاه
گفــت :از پتانســیل بــاالی اســاتید و دانشــجویان رشــته بــرق
بــه صــورت پایلــوت تولیــد انــرژی (بــرق) خورشــیدی
اســتفاده شــده و بــرق بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید در
حــال تولیــد و بهــره بــرداری اســت و بــه منظــور حرکــت
بــه ســمت دانشــگاه پــاک برنام ـه ریــزی و مطالعــات الزم
اولیــه بــا همــکاری شــرکت هــای خارجــی (از کشــور
ایتالیــا) نیــز بــه منظــور ایجــاد نیــروگاه بــرق خورشــیدی
نیــز در دانشــگاه انجــام شــده اســت .مــا امیدواریــم بــا
مشــارکت دانشــگاه و اســتفاده از ظرفیــت علمــی آن در
همــکاری بــا شــرکتهای ایتالیایــی در آینــده نزدیــک شــاهد
آغــاز تأســیس نیــروگاه خورشــیدی در دانشــگاه باشــیم.
بــه گفتــه ولــی زاده ،ایــن دانشــگاه در گذشــته فاقــد
سیســتم تصفیــه خانــه فاضــاب بــود کــه بــا همــت و
تــاش همــکاران در دفتــر فنــی ،فــاز اول آن در دهــه
مبــارک فجــر ســال 1394بــه بهــره بــرداری رســیده و
فــاز دوم نیــز در دســت مطالعــه جهــت اجــرا میباشــد.
وی خاطرنشــان کــرد :طبــق نمونــه بــرداری از خروجــی
نهایــی تصفیــه خانــه دانشــگاه ،طــی چهــار مرحلــه توســط
آزمایشــگاه مــورد تاییــد اســتان آذربایجانشــرقی نمونــه
بــرداری انجــام گرفــت و نتایــج مــورد تاییــد قــرار گرفــت
و هــم اکنــون از آب حاصــل از ایــن تصفیــه خانــه در
آبیــاری فضــای ســبز دانشــگاه بهــره بــرده میشــود.

وی بــا بیــان اینکــه در ســال  96ایــن مشــکل بــه حداقــل
خواهــد رســید ،ابــراز امیــدواری کــرد؛ بــا رشــد قابــل توجه
بودجه در ســال  97به طور کلی مشــکل اعتبار حل شــود.

دی ماه  96شماره هفتم
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4

درخشش دانشگاه  ،درحوزه مدیریت سبز ،بین دانشگاههای سراسرکشور

کسب رتبه برتر توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین
دانشگاهها ،موسسات آموزشی ،پژوهشی و پارکهای علم و فناوری کشور

در اوليــن همايــش
دانشــگاه ســبز کــه بــا
حضــور معــاون اداري
و مالــي وزارت علــوم
 ،تحقيقــات و فنــاوري
ومديــران ايــن حــوزه
وزارتــي و همچنيــن
دکتــر واعــظ مهــدوي
معــاون توســعه امــور
علميوفرهنگــي ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور
و مديــران ارشــد ايــن
معاونــت  ،دکتــر وکيلــي
شــرکت
مديرعامــل
بهينــه ســازي مصــرف
ســوخت ،دکتــر رشــيدي
معــاون آمــوزش و
ســازمان
پژوهــش
حفاظــت محيــط زيســت
دی ماه  96شماره هفتم

در دانشــگاه خليــج فارس
برگزارگرديــد  ،از ســه
دانشــگاه برتر بــه ترتيب
شــهيد مدنــي آذربايجــان،
اصفهــان و صنعتــي
شــريف کــه در اوليــن
نمايشــگاه دســتاوردهاي
اجرايــي دانشــگاهها،
موسســات آموزشــي،
پژوهشــي و پارکهــاي
علــم و فنــاوري کشــور

در حــوزه مديريــت
سبز،شــرکت نمــوده
بودنــد ،بــه عنــوان

برتــر
دانشــگاههاي
انتخــاب و مــورد تقديــر
و تشــکر قــرار گرفــت.
لــوح ســپاس و تقديــر
وزارت علــوم از تــاش
ارزنــده دانشــگاه ،
بــه دکتــر رضوانــي
معــاون اداري و مالــي
دانشــگاه تحويــل گرديد .
گفتنــي اســت در ايــن
مراســم از تمبــر
يادبــود ايــن همايــش
نيــز رونمايــي شــد.

5
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مصاحبه روابط عمومی دانشگاه با معاون اداری و مالی در خصوص شرکت فعال دانشگاه در اولین
نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،موسسات آموزشی ،پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در
حوزه مدیریت سبز
دکتــر رضوانــی طــی مصاحبــه ای
 ،بــا تشــریح دســتاوردهای اجرایــی
دانشــگاه در حــوزه مدیریــت ســبزو
شــرکت در نمایشــگاه مربوطــه گفت :

اولیــن نمایشــگاه دســتاوردهای
اجرایــی دانشــگاهها ،موسســات
آموزشــی ،پژوهشــی و پارکهــای علــم
و فنــاوری در حوزه مدیریت ســبز از
تاریــخ  16لغایــت  19بهمــن 1395
در محــل ســازمان برنامــه و بودجه با
حضــور دانشــگاههای فعــال در حوزه
مدیریــت ســبز فعالیــت برگــزار شــد.
وی درخصــوص بحــث مدیریــت
ســبز و طرحهــا و پــروژه هــای

پــروژه مهــم در مدیریــت ســبز بــه
ریــل بــاس دانشــگاه و تصفیــه خانــه
پیشــرفته اشــاره نمــوده و گفــت :
بــا توجــه بــه بعــد مســافت پردیــس
اصلــی دانشــگاه از شــهر تبریــز و
تــردد روزانــه دانشــجویان ،اعضــای
هیئــت علمــی و کارکنــان دانشــگاه
از مســیر تبریــز بــه پردیــس اصلــی،
مشــکالت عدیــده حمــل و نقــل جــاده
ای شــامل آلودگــی محیــط زیســت،
مصــرف ســوخت بیشــتر ،آلودگــی
صوتــی ،خطــرات جــاده ای وجــود
داشــته و لــذا تدابیــر مســئولین اســتانی
و دانشــگاه منجــر بــه اختصــاص
مســیر قطــار اختصاصــی دانشــگاه
گردیــد .بنابریــن اســتفاده از ســوخت
پــاک باعــث کاهــش زمــان جابجائــی
و در نتیجــه صرفــه جوئــی در زمان،
کاهــش ترافیــک جــاده ای و کاهــش
آالیندگــی گردیــده اســت .رام دوم
ایــن ریــل بــاس در اردیبهشــت مــاه
 95بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.

شرقی(آزمایشــگاه محیــط آرای زالل)
و آزمایشــگاه مرجــع آن ســازمان،
نمونــه بــرداری انجــام گرفــت و نتایــج
مــورد تاییــد قــرار گرفــت( .طبــق
تاییــد ســازمان محیــط زیســت اســتان
 BOD5نمونــه خروجــی برابــر 10
میلــی گــرم بــر لیتــر شــد کــه طبــق
اســتاندارد آییــن نامــه هــای بهداشــتی
محــدوده  5 BODقابــل قبــول کمتــر
از  50میلــی گــرم بــر لیتــر اســت).
دکتــر رضوانــی درمــورد شــرکت
دانشــگاه در نمایشــگاه دســتاوردهای
اجرایــی دانشــگاهها ،موسســات
آموزشــی ،پژوهشــی و پارکهــای
علــم و فنــاوری کشــور در حــوزه
مدیریــت ســبزو شــخصیتهای
کشــوری بازدیــد کننــده نیــز گفــت :
غرفــه دانشــگاه مــا مــورد بازدیــد و
عالقــه و تقدیــر بســیاری از بازدیــد
کننــدگان قــرار گرفــت کــه از ایــن
میــان مــی تــوان بــه حضــور دکتــر

دکتــر رضوانــی گفــت :دانشــگاه فاقــد سیســتم تصفیــه خانــه فاضــاب بــود کــه بــا همــت
و تــاش همکارانمــان در دفتــر فنــی فــاز اول آن در دهــه مبــارک فجــر ســال 1394بــه
بهــره بــرداری رســیده و فــاز دوم نیــز در دســت مطالعــه جهــت اجــرا مــی باشــد.
ارائــه شــده توســط دانشــگاه گفــت :
در نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایــی
دانشــگاهها ،موسســات آموزشــی،
پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری
در حــوزه مدیریــت ســبز کــه بــا
حضــور  28موسســه آمــوزش و
پژوهشــی برتــر انتخابــی در حــوزه
مدیریــت ســبز برگــزار گردیــد ،
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
بــا  5دســتاورد زیــر کــه موجــب
توجــه ویــژه بازدیدکننــدگان محتــرم
قــرار گرفتــه بــود  ،شــرکت نمــود :
 -1تصفیــه خانــه فاضــاب -۲،ریــل
بــاس اختصاصــی -۳ ،انــرژی هــای
نو ،ســلول خورشیدی  -4انرژی های
نــو ،توربیــن بادی  -5ممیــزی انرژی
دکتــر رضوانــی در ارتبــاط بــا 2

هــم اینــک نیــز ایــن سیســتم روزانــه
در حــدود  700نفــر از دانشــجویان،
اعضــای هیئــت علمــی وکارکنــان
دانشــگاه را بیــن تبریــز و پردیــس
اصلــی دانشــگاه جابجــا مــی نمایــد.
رضوانــی

در

ادامــه

افــزود:

همانگونــه کــه میدانیــد ،دانشــگاه فاقــد
سیســتم تصفیــه خانــه فاضــاب بــود
کــه بــا همــت و تــاش همکارانمــان
در دفتــر فنــی فــاز اول آن در دهــه
مبــارک فجــر ســال 1394بــه بهــره
بــرداری رســیده و فــاز دوم نیــز در
دســت مطالعــه جهــت اجــرا می باشــد.
طبــق نمونــه بــرداری از خروجــی
نهایــی تصفیــه خانــه دانشــگاه ،طــی
چهــار مرحلــه توســط آزمایشــگاه
مــورد تاییــد اســتان آذربایجــان

نوبخــت معــاون رییــس جمهــور و
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی کشــور  ،خانــم دکتــر ابتــکار،
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت،
آقــای دکتــر واعــظ مهــدوی معــاون
توســعه امــور علمــی و فرهنگــی
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
کشــور ،دکتــر امیــد ،معــاون اداری،
مالــی و مدیریــت منابع وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر رخشــانی
مهــر ،مدیــرکل نظــارت بــر طرحهای
عمرانــی وزارت ،دکتــر گرائــی
نــژاد رئیــس امــور آمــوزش عالــی
ســازمان و آقایــان مهنــدس شــفیعی،
کولیونــد و نوریخــواه از مســئولین و
کارشناســان محترم ســازمان نــام برد.
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6

راه اندازی کلینیک صنعتی سیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتــر عجمــی معــاون پژوهشــی دانشــگاه در خصــوص راه
انــدازی ایــن کلینیــک ســیار گفــت  :یکــی از چالــش هایــی کــه
حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه هــا همــواره بــا آن مواجــه
انــد نحــوه برقــراری ارتبــاط بــا بخــش صنعــت و در حالــت کلــی
بــا جامعــه اســت لــذا در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف دانشــگاه
در ســال  1394اقــدام بــه راه انــدازی کلینیــک صنعــت ،معــدن
و تجــارت در شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی شــد و بــه منظــور
آشــنایی طرفیــن (دانشــگاه و صنعــت) از پتانســیل هــای یکدیگــر
جلســات و بازدیدهــای متقابلــی نیــز برگــزار گردیــد.
عجمــی در ادامــه افــزود :کلینیــک صنعتــی ســیار دانشــگاه نیــز
بــا همــان هــدف امــا بــا رویکــردی متفــاوت کــه محــدود بــه
شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی نمــی باشــد ،بــه دنبــال تحقــق
اهــداف دانشــگاه کارآفریــن اســت .در ایــن راســتا بــا مدیریــت
گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت ،هســته هــای پژوهشــی
در رشــته هــای مختلــف شــکل مــی گیرنــد و بــا همــکاری و
هماهنگــی شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان از واحدهــای
صنعتــی مشــکل دار بازدیــد انجــام مــی گیــرد و ایــن بازدیدهــا
تــا رفــع مشــکل و رســیدن بــه نتیجــه ادامــه مــی یابــد.

دکتــر اســدیان رئیــس دفتــر کار آفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت
دانشــگاه نیزبــا اشــاره بــه تشــکیل اولیــن هســته پژوهشــی
درخصــوص کلینیــک ســیار  ،گفــت  :اولیــن هســته پژوهشــی
شــیمی در کنــار ســایر تخصــص هــا از چهــار واحــد صنعتــی
(بــا محــور صنایــع شــیمیایی و بهداشــتی) بازدیــد و از نزدیــک
بــا مشــکالت فنــی و نیازهــای واحدهــا آشــنا شــدند و مقــرر
گردیــد مطالعــات الزم در خصــوص مشــکالت مطروحــه انجــام
و راهکارهــای آن در قالــب طــرح پیشــنهادی بــه واحدهــای
صنعتــی اعــام گــردد .ایــن فراینــد بــه نســبت مشــکالت موجــود
در صنعــت ،در ســایر گــروه هــا نیــز تشــکیل و بازدیــد هــای
الزم صــورت خواهــد گرفــت .گفتنــی اســت ایــن بازدیــد بــا
هماهنگــی و حضــور مهنــدس یاریگــر معــاون صنایــع کوچــک
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان انجــام گرفــت.
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درخشش دانشجویان گروه مهندسی شیمی اعزامی به مسابقات کمیکار

ایــن دوره از مســابقات درروزهــای ســوم و
چهــارم اســفند توســط نهــاد علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،بنیاد ملــی نخبگان،انجمن
مهندســی شــیمی ایــران در دانشــگاه مازندران
برگــزار گردیــد .تیم مهندســی شــیمی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان اعزامــی توســط
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه در
رقابتــی حســاس بــا تیــم هــای مختلــف از
دانشــگاه هــای سراســر کشــور موفــق بــه
کســب عنــوان نائــب قهرمانــی در لیــگ آزاد
گردیــد.
اســتفاده از باتــری هــای شــیمیایی منحصــر
بــه فــرد و طراحــی شــده توســط دانشــجویان
گــروه مهندســی شــیمی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در ماشــین کمیــکار ،بــا توانایــی
بســیار بــاال در حمــل بــار و عملکــرد مســاعد،
توانســت بــا حمــل وزنــه بیســت کیلوگــرم در
مســافت  ۱۵متــر بــا موفقیــت بــه کار خــود
پایــان دهــد.
کمیــکار یــک مســابقه دانشــجویی بینالمللــی
اســت کــه بــه صــورت ســاالنه بــرای
دانشــجویان رشــته مهندســی شــیمی و شــیمی
برگــزار میشــود .نیــروی محــرک ایــن
خودروهــا بایــد یــک مــاده شــیمیایی باشــد
کــه محیــط زیســت را آلــوده نکــرده وضمنــا
باتــری تجــاری نیــز در ســاخت آنهــا بــه کار
نرفتــه باشــد.
گفتنــی اســت تیــم کمیــکار گــروه مهندســی
شــیمی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
بــا سرپرســتی اســاتید ایــن گــروه  ،خانــم
دکتــر مریــم حســینی و دکتــر یونــس بیگــی
خسروشــاهی ،متشــکل ازافــراد اعزامــی و
ســایر دانشــجویان عضــو ایــن تیــم پرتــاش
بشــرح زیــر اســت :
آقایــان  :امیــد ســبزی ،ســعید ایرانــی ،هیمن
پاکــزاد ،خانــم ســارا بــازدار (رشــته مهندســی

شــیمی) و آقــای علــی زرشــکی ( از رشــته
مهندســی بــرق)
روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت را بــه
اســاتید ،دانشــجویان گــروه مهندســی شــیمی،
وجامعــه دانشــگاهی پــر افتخاردانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان تبریــک عــرض مــی نمایــد.
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ایجاد رشته های فلسفه دین و علم اطالعات در مقطع کارشناسی ارشد
معاون آموزش وتحصیالت تکمیلی دانشگاه از ایجاد دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.
معاون آموزش وتحصیالت تکمیلی دانشگاه از ایجاد دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.
دکتــر ایمانپــور  ،معــاون آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
ازتصویــب  2رشــته جدیــد در مقطــع کارشناســی ارشــد بــرای دانشــگاه خبــر داد .
وی درگفتگــوی کوتاهــی بــا روابــط عمومــی دانشــگاه  ،بــا اعــام ایــن خبــر گفــت  :شــورای
گســترش آمــوزش عالــی بــا ایجــاد رشــته هــای فلســفه دیــن و علــم اطالعــات درمقطــع
کارشناســی ارشــد در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان موافقــت قطعــی بعمــل آورده و
انشــاءهللا پذیــرش دانشــجو در رشــته هــای مذکورازمهرمــاه ســال  96انجــام خواهــد گرفــت.

افتتاح کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی
در مراسمي با حضور معاون پژوهشي دانشگاه ؛ رئيس کتابخانه مرکزي؛

رئيس دانشکده فني و مهندسي و جمعي ازاساتيدو مديران گروههاي آموزشي
دانشکده فني و مهندسي کتابخانه اين دانشکده توسط دکتر ولي زاده ،

رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ،رسما افتتاح و مورد بهره برداري قرار

گرفت .

دکتر ولي زاده در ادامه ،ضمن بازديد از سايربخشهاي اين دانشکده در نشست
مشترک با اساتيد و مديران گروههاي آموزشي شرکت نمود .

تجلیل رئیس دانشگاه از دانشجویان شاهد و ایثارگر
رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از دانشجویان شاهد و ایثارگردارای
رتبــه هــای نخبــه وممتــاز علمــی و همچنیــن فعالیــن فرهنگــی تقدیرنمــود .

تــاش بــی وقفــه علمــی و فرهنگــی وکســب رتبــه هــای شــایان توجــه
شــما عزیــزان  ،مســئولیت مــا در قبــال شــما را دو چنــدان مــى كنــد.

در ایــن نشســت صمیمــی کــه بــه حضور جمعی از فرزندان عزیز شــهدا ،
جانبازان و ایثارگران مزین شده بود  ،دکتر ولی زاده  ،رئیس دانشگاه
در ســخنانی بــا اشــاره بــه قدرشناســی ازاین قشــر معظــم و فرهیخته گفت :

دکتــر ولــی زاده افــزود  :ایــن عــزت و امنیــت واقتــدار ایــران اســامی
ثمــره آن فداکاریهــا و ایثارشــهداوجانبازان و خانــواده معظــم آنهاســت
و امیــدوارم حضــور موثرشــما در دانشــگاه الگــوی خوبــی بــرای
دانشــجویان و موجــب تعالــی معنــوی و علمــی بيشــتر دانشــگاه باشــد .
گفتنــی اســت در ایــن نشســت کــه معاونیــن فرهنگــی واجتماعــی و
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه نیــز حضــور داشــتند  ،آقــای محمدرضــا
نعمتــی گزارشــی از عملکــرد حــوزه مذکــور ارائــه نمــوده و بــه معرفــی
دانشــجویان حاضــر در جلســه وذکــر افتخــارات آنهــا پرداخــت .

اصــوال و جــود دانشــجویان شــاهد و ایثارگــردر دانشــگاه بخــودی
خــود نعمــت بزرگــی اســت  ،زیــرا شــما عزیــزان در خانــواده ای
پــرورش یافتــه ایــد کــه ایثــار ،شــهادت و شــجاعت را معنــی کردنــد.
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روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ارتقای رتبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دربین دانشگاههای جامع سراسر کشور

دکتر ولی زاده در مصاحبه با روابط
عمومی دانشگاه ،اعالم کرد :
ارتقای رتبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دربین دانشگاههای جامع سراسر کشور
دکتــر ولــی زاده  ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی
دانشــگاه از ارتقــای ایــن دانشــگاه در بیــن
دانشــگاههای جامــع سراســر کشــور خبــرداد
وگفــت  :براســاس اعــام پایــگاه اســتنادی علوم
جهــان اســام ( )ISCدانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان بــا دو پلــه صعــود نســبت بــه ســال
 94رتبــه  25کشــوری را در بیــن دانشــگاه
هــای جامــع بــه خــود اختصــاص داد درمــورد
رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای کشــور بایــد عــرض
کنــم کــه ایــن رتبــه بنــدی براســاس معیارهــا و
شــاخص هــای پنــج گانــه پژوهشــی ،آموزشــی،
بیــن المللــی ،تســهیالت-امکانات و فعالیــت
هــای اجتماعــی و اقتصــادی هــر ســاله توســط
 ISCانجــام مــی گیــرد .در ســال قبــل 60
دانشــگاه جامــع در رتبــه بنــدی شــرکت نمــوده
بودنــد و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
رتبــه  27کشــوری را در ســال  94بــه خــود
اختصــاص داده بــود  ،امســال  71دانشــگاه
جامــع کشــور مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و
در ســایه تــاش اســاتيد بزرگــوار و فرهيختــه،

دانشــجویان مســتعد و خــاق و کارمنــدان
پرتــاش  ،رتبــه  25كشــورى را كســب نمــوده
اســت .براســاس گــزارش ارائــه شــده توســط
 ISCدر ارزیابــی امســال بــه مقــاالت منتشــر
شــده در مجــات چــارک اول ( )Q1و چــارک
دوم ( )Q2اهمیــت بیشــتری داده شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه در خصــوص ایــن موفقیــت
بــه مجموعــه ای ازهمــکاری عوامــل مختلــف
اشــاره نمــوده و تصریــح کــرد  :بــی شــک
موفقیــت هــای حاصــل و رشــد شــتاب دار
دانشــگاه در زمینــه هــای مختلــف ،مرهــون
عــزم ،اراده و تــاش وکوشــش بــی وقفــه همــه
دانشــگاهیان عزيــز میباشــد و بنــده بدینوســیله
بــر خــود الزم مــی دانــم از زحمــات و تــاش
هــای بــی شــائبه و مســتمر تمــام اعضــای
محتــرم هیــات علمــی ،کارمنــدان پرتــاش
و دانشــچویان عزیــز دانشــگاه کــه موجبــات
پیشــرفت دانشــگاه را در زمینــه هــای مختلــف
آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی فراهــم مــی
آورنــد تقدیــر و تشــکر نمایــم .حــال کــه در
آســتانه ســال جدیــد هســتیم ،ضمــن آرزوى
ســامتى ،توفيقــات بيشــتر و لحظاتــی خــوب
و خــوش بــراى همــه شــما عزيــزان ،امیــدوارم
بــه لطــف خداونــد بــزرگ و در ســایه تــاش
هــای همــه جامعــه دانشــگاهی  ،شــاهد ارتقــای
بیــش از پیــش و اســتمرار رونــد رو بــه رشــد
دانشــگاه باشــیم.
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بازدید مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری از
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر ایرجی  ،معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  ،تحقیقات

 ،بــه اهمیــت کار در مقولــه هــای فرهنگــی اشــاره کرد و گفــت  :ماهیت

فرهنگی این دانشگاه شرکت کرد .

عناصــر دانشــگاه بعنــوان اعضــای یــک خانــواده محســوب میشــوند کــه

وفناوری از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بازدید ،و در جلسه شورای

کار فرهنگــی زمانبــر اســت لــذا اهتمــام جــدی همــگان را میطلبــد  ،همــه

در این جلسه  ،دکتر ولی زاده ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

با وجود تفاوت در سلیقه ها باید با

لزوم توسعه کارهای فرهنگی در دانشگاهها ،در بخشی از سخنان خود

تحمل سلیقه ها به سمت اهداف

ضمن اشاره به پتانسیلهای دانشگاه در زمینه های مختلف ،وتاکید بر

به حجم قابل توجهی از برنامه های اجرا شده فرهنگی واجتماعی در این
دانشگاه نیز اشاره کرد.

صمیمیت  ،همکاری و اعتدال و

نهائی و مشترک پیش بروند.

دکتــر ولــی زاده ،انجــام موفــق همایشــها و ســمینارهایی ملــی ماننــد
همایــش ملــی قــرآن ســفینه النجــاه عصــر ،مهدویــت ،کنکــره شــهدای
دانشــجو ،کاروانهــای راهیــان نــور ،نشــریات دانشــجویی شــمالغرب؛ و
ویــژه برنامــه هــای اجــرا شــده توســط تشــکلها و انجمنهــای علمــی ودهها
برنامــه انجــام شــده در قالــب امــور فرهنگــی و اجتماعــی را از فعالیتهــای
مهــم و اثرگزاربــرای قشــر فرهیختــه دانشــجویان ایــن دانشــگاه برشــمرد .
دکتــر ایرجی ،مدیــرکل امور فرهنگی اجتماعــی وزارت علوم ،تحقیقات
و فنــاوری نیــز در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از همه تالشــهای انجام شــده

دیدار و تجلیل رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از جانبازان سرافراز دانشگاه
دکتــر ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه در جلســه ویــژه ای کــه بــه مناســبت تجلیــل از جانبــازان ســرافراز دانشــگاه تشــکیل شــده بــود حاضــر
شــد و طــی ســخنانی از رشــادت ،جانبــازی و ایثارگــری ایــن عزیــزان تقدیــر نمــود.
در ایــن نشســت صمیمــی کــه بــا حضــور جانبــازان عزیــز” کارمنــد و اعضــای هیــأت علمــی” برگــزار شــد دکتــر ولــی زاده در ســخنانی
بــا اشــاره بــه لــزوم پاسداشــت یــاد و خاطــره شــهدای عزیــز و ایثارگــران و جانبــازان ســرافراز گفــت :جامعــه مــا بــرای رشــد و توســعه
همــه جانبــه  ،نیازمنــد حفــظ وحــدت  ،همدلــی و انســجام ملــی اســت و بــرای نیــل بــه ایــن امــر مهــم  ،زنــده نگهداشــتن فرهنــگ و
روحیــه ایثــار و شــهادت همــواره ضامــن توســعه ،اقتــدار و امنیــت ماســت.
ولــی زاده ،رهبــری مدبرانــه و حکیمانــه امــام راحــل(ره)  ،وحــدت کلمــه و همدلــی اقشــار مختلــف جامعــه را از عوامــل اصلــی پیــروزی
ایــران اســامی در دوران دفــاع مقــدس برشــمرد و خواســتار گســترش عطــر و روح ایثــار و شــهادت در محیــط علــم و دانــش در بیــن
ارکان دانشــگاهی توســط جانبــازان و ایثارگــران عزیز”بعنــوان الگــو هــای علمــی و اخالقــی “ شــد.

گفتنــی اســت در ایــن دیــدار مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و معاونــت فرهنگــی
و اجتماعــی دانشــگاه نیــز در ســخنان کوتاهــی بــه تجلیــل از مقــام شــامخ شــهدا و جانبــازان و لــزوم گســترش آن در بیــن نســل جــوان
جامعــه پرداختنــد.
ِ
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کسب رتبه نخست کشوردر مرحله اول آزمون دکتری سال  96رشته فیزیک
خانم نرگس درمیانی فارغ التحصیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک (با گرایش ماده چگال)
دانشکده علوم پایه رتبه اول آزمون دکتری دررشته فیزیک را کسب نمود .
گفتنی است خانم نرگس درمیانی در مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی آقای دکتر فیروزنیا درسال  1393موفق شد با کسب معدل 18/84از
رشته فیزیک ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فارغ التحصیل شود .
این موفقیت مهم را به ایشان  ،خانواده پرمهرشان و همچنین دانشگاهیان پر افتخار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ،تبریک میگوییم .

سومين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ
برگزاری سومين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ در دانشکده فناوري اطالعات و مهندسي کامپيوتر
سومين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ در دانشکده فناوري اطالعات و مهندسي کامپيوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با حضور

جمعی ازپژوهشگران ،اساتيد و دانشجويان حوزه علوم کامپيوتر و فناوري اطالعات با سخنرانی دکتر مهدی هاشم زاده رئیس دانشکده فناوري اطالعات و
مهندسي کامپيوتر آغاز شد.
سخنران ویژه این کنفرانس ،دکتر سیاوش خرسندی ،دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران بود

که به ارائه سخنرانی کلیدی با موضوع اکوسیستم داده های کالن در اینترنت
اشیا پرداخت.

دکترهاشم زاده رئیس دانشکده و دبیر این سمینار در مصاحبه با روابط عمومی گفت :مقاالت اين
کنفرانس حول چهار محورزیر تنظیم شده بود :

( 1سيستمهاي توزيع شده و محاسبات )
( 2پردازش داده هاي بزرگ )

( 3تحليل شبکه هاي اجتماعي )
( 4بينايي ماشين توزيع شده)

وی افزود  :تعداد مقاالت رسیده به این کنفرانس  177مورد بود که از این تعدادد  103مقاله مورد
پذیرش قرارگرفت و از این تعداد  41مورد بصورت ارائه شفاهی در حال

انجام است و  62مورد باقیمانده نیز در کتاب مجموعه مقاالت به چاپ رسیده است .
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استمرار افزایش تعامالت دانشگاه با صنعت و جامعه
با هماهنگی گروه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه دوگروه از اعضای هیات علمی دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان بطور مجزا از پلیس راهور استان و شرکت بهره برداری قطار شهری
تبریز بازدید کردند.
نظــر قرارگرفــت .

دکتــر اســدیان  ،رئیــس کارآفرینــی و ارتباط
بــا صنعــت و جامعــه دانشــگاه در ارتبــاط
بــا برگــزاری ایــن نشســت و بازدیدهــا در
گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت
 :در جلســه ای کــه بــه دعــوت فرماندهــی
پلیــس راهــور اســتان و بــا حضــور ده نفــر
از اعضــای هیــات علمــی گــروه علــوم
تربیتــی دانشــگاه در محــل پلیــس راهــور
آذربایجــان شــرقی تشــکیل شــد شــیوه هــای
ارتقــاء فرهنــگ ترافیــک در بیــن مــردم و
بــه ویــژه در بیــن دانــش آمــوزان مــدارس و
آگاهــی از شــیوه هــای نویــن آمــوزش در
ســطح دنیــا مــورد بحــث وبررســی وتبــادل

اســدیان افــزود  :در ایــن نشســت کــه فرمانده
راهنمایــی و رانندگــی اســتان و همچنیــن
معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی و ســایر
مدیــران آن اداره حضــور داشــتند طرفیــن
ضمــن اســتقبال از توســعه همکاریهــای
دوجانبــه بــر تــداوم و اســتمرار نشســتهای
مختلــف علمــی وبهــره گیــری از نظــرات
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه تاکیــد
نمودنــد .
رئیــس کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت و
جامعــه دانشــگاه دربــاره بازدیــد گروهــی از
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه از متــروی
تبریــز نیــز گفــت  :جمعــی از اعضــای هیــات
علمــی گــروه هــای بــرق و الکترونیــک،
مهندســی مکانیــک و مهندســی عمــران
بــه دعــوت شــرکت بهــره بــرداری قطــار
شــهری تبریــز بــا همراهــی دکتــر عجمــی
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ،در
جلســه مشــترک در محــل ایــن شــرکت
حضــور یافتنــد.

وی درپایــان افــزود  :مســئولین متــروی
تبریــز  ،در ایــن جلســه ســه طــرح پژوهشــی
بســیار مهــم بــا عناویــن زیــررا جهــت
بررســی بــه دانشــگاه پیشــنهاد نمودنــد کــه
مقررشــد توســط دانشــگاه تنظیــم و مــورد
بررســی قرارگرفتــه و تبدیــل بــه قراردادهای
پژوهشــی شــود .

 )1افزایــش طــول عمــر و کاهــش
ســایش چــرخ هــای واگــن هــای
متــرو

 )2ارائــه راهــکار بهبــود و اصــاح
هــوا زدگــی بتــن
 )3ارائــه راهکارهــای برگشــت
انــرژی در سیســتم تراکشــن متــرو

برداشت اولین محصول زراعی ارگانیک از اراضی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اولین محصول زراعی ارگانیک از اراضی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برداشت شد ،دکتر محمدی  ،رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه در ارتباط با فعالیت و تالشهای
گروه زراعت و اصالح نباتات و همچنین برداشت نخود محلی با کشت دیم گفت  :گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،با
هدف تبدیل علم به دانش فنی ،کسب درآمد و نیل به سیاست خودگردانی مالی ،با ارائه طرحی ،کاشت گیاهان مختلف در اراضی دانشگاه را پیشنهاد نمود که با استقبال
مسئوالن دانشگاه ،از اسفند ماه سال  ،95با کاشت دیم نخود محلی ،در حدود دو هکتار از اراضی آیش دانشگاه عملیاتی گردید .این پروژه که با هماهنگی دانشکده
کشاورزی و مشارکت اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصالح نباتات در هزینهها ،همکاری صمیمانه کارمندان و کارگران اداره فضای سبز دانشگاه ،و تولید محصول به
صورت تمام ارگانیک ،یعنی بدون استعمال هیچ گونه نهاده شیمیایی به اجرا درآمد ،هم اکنون در مرحله برداشت محصول قرار دارد.
محمدی در ارتباط با اهمیت موضوع کشت دیم  ،افزود  :با توجه به بحران کم آبی و شور شدن بخش قابل توجهی از آب و خاک منطقه ،ضروری است که به دنبال کشت
محصوالتی با نیاز آبی کم و متحمل به شوری اقدام گردد .لذا در طرحهای آتی ،دانشکده کشاورزی در نظر دارد به کشت سایر محصوالتی زراعی ،باغی و دارویی سازگار
با شرایط اقلیمی منطقه از جمله صیفی جات دیم و انواع گیاهان مقاوم به خشکی و شوری مثل هالوفیتهای با قابلیت کاربرد به عنوان غذا ،علوفه ،دارو و  ...بپردازد که در
صورت موفقیت میتواند نقش بسزایی در درآمدزایی برای گروه ،کارآفرینی در منطقه و حتی آموزش عملی دانشجویان در جهت تبدیل علم به کسب و کار ایفا نماید.

دی ماه  96شماره هفتم

13

نشریه الکترونیکی

7

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

همایش ملی واکاوی قرائتهای افراطی از دین
آئین افتتاحیه همایش واکاوی قرائتهای افراطی از دین با حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید و دانشجویان
با سخنرانی حجه االسالم والمسلمین دکتر احمد وند  ،رئیس دانشکده الهیات ،در دانشگاه برگزار گردید.
آئین افتتاحیه همایش واکاوی قرائتهای افراطی از دین در روز یکشنبه  30مهر  96با حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید و دانشجویان با سخنرانی حجه االسالم والمسلمین دکتر
احمد وند  ،رئیس دانشکده الهیات  ،در سالن شهریار این دانشگاه برگزار گردید .
واکاوی زمینه ها ،علت ها ،عوامل و شرایط همه جانبه فکری ،سیاسی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی پیدایش و گسترش این خوانش باژگونه از آیین ،در این روزگار که گروه
های تکفیری با نهان شدن در پس نام آیین رحمانی اسالم ،هم خون مسلمانان بر زمین ریخته و هم بذر اسالم هراسی در جهان پراکنده و می پرورانند؛ از بایسته ترین پژوهش های
مسلمانان دانا و دلسوز است تا با روشنگری خویش ،غبار مظلومیت از چهره اسالم پاک برگیرند ،و با نمایاندن رحمانیت اسالم و مهربانی پیامبر(ص)؛ همچون سده های نخست پس
از هجرت ،زمینه پراکندن اسالم در گیتی و استواری و شکوفایی تمدن اسالمی را فراهم آورند.
در این همایش علمی که پذیرای مقاالت پژوهشگران اعم از اساتید و دانشجویان از سراسر کشور بود مبانی تاریخی و فکری قرائت های افراطی از دین مورد بحث و کنکاش قرار
گرفت .محور های اصلی و فرعی همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین عبارت بودند از:

رویکرد کالمی به قرائت های افراطی از دین
رویکرد فلسفی به قرائت های افراطی از دین

رویکرد تاریخی به قرائت های افراطی از دین
رویکرد فقهی-حقوقی به قرائت های افراطی از دین
رویکرد قرآنی-حدیثی به قرائت های افراطی از دین
رویکرد ادیانی-عرفانی به قرائت های افراطی از دین
این گزارش حاکیست  :از میان مقاالت رسیده به دبیرخانه علمی همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین در نهایت تعداد  14مقاله برای چاپ در مجموعه
مقاالت همایش پذیرفته شدند.
حجه االسالم و المسلمین نقیان مسول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز طی سخنانی ،ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان همایش ملی واکاوی
قرائت های افراطی از دین به بیان سخنانی در باب معنای افراط در دین پرداخت .

سخنران ویژه همایش حجه االسالم و المسلمین حاج آقا حسینی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی بود که به بیان ریشه های تاریخی و فکری و سیاسی
جریان های افراطی هم در میان شیعیان و هم در میان اهل سنت و نیز جریان مقابلی که ضمن بحث از سکوالریزم دچار تفریط شدند پرداخت  .ایشان معرفت به مبانی
اصیل و ناب دینی را تنها راه مقابله با قرائتهای افراطی و متعدد از دین نامید و گفت  :برای جلوگیری از پدیده هایی مانند عرفانهای نوظهور ،افراط گرایی و و جریانهای
تکفیری باید مباحث و مبانی اعتقادی را حل نمود .

گفتنی است دراین همایش صاحبان مقاالت برتر در دو نوبت صبح و بعدازظهر به ارائه شفاهی مقاالت خود و بحث و تبادل نظر با حاضرین در همایش پرداختند.

دی ماه  96شماره هفتم
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بازدید و ارزیابی رئیس دانشگاه از پیشرفت پروژه های فعال عمرانی دانشگاه

دکتــر ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه بــا
همراهــی دکتــر رضوانــی  ،معــاون
اداری و مالــی دانشــگاه ضمــن بازدیــد
از پــروژه هــای عمرانــی ،محوطــه
ســازی و تعمیراتــی در جریــان رونــد
پیشــرفت اجرایــی آنهــا قــرار گرفــت.
دکترولــی زاده درجریــان بازدیــد
از اجــرای غذاخــوری طــرح تــاک
ابــراز امیــدواری کــرد تابــا راه اندازی
طــرح تــاک درنیمســال تحصیلــی
پیــش رو شــاهد بهبــود وارتقــاء ارائــه
خدمــات بــه دانشــجویان عزیــز باشــیم.

جریــان تعمیــرات ســاختمانهای
آموزشــی دو ســاختمان علــوم پایــه و
ادبیــات  ،خوابــگاه المهــدی  ،پــروژه
فــاز دوم دانشــکده فنــی و مهندســی
دی ماه  96شماره هفتم

 ،طــرح محوطــه ســازی دانشــکده
کشــاورزی و ایجــاد راه دسترســی
دانشــکده فنــی و مهندســی  ،نیــز مــورد
بازدیــد دکتــر ولــی زاده قرارگرفــت
در ایــن بازدیدهــا مهنــدس رشــیدی
 ،مدیــر دفتــر فنــی دانشــگاه ،
گــزارش مبســوطی از رونــد اصــاح
وتعمیــرات عمومــی انجــام یافتــه در
پــروژه هــای مذکــور ارائــه کــرد.

در پایــان ایــن بازدیــد  ،تســریع
درانجــام تعمیــرات جــاری و
بهســازی ســایر مــوارد تعمیراتــی
درخوابگاههــای دانشــجویی مــورد
تاکیــد رئیــس دانشــگاه قــرار گرفــت .
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ایران درجمع چند کشور تولیدکننده کوانتوم داتهای پایه کربنی قرارگرفت.
دکتر عجمی  :ایران درجمع چند کشور تولیدکننده کوانتوم
داتهای پایه کربنی قرارگرفت.
معرفــی مرکــز رشــد فنــاوری هــای پیشــرفته دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان:

دکتــر عجمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان درپاســخ
بــه ســوالی درارتبــاط بــا اهمیــت و لــزوم فعالیتهــای مراکــز رشــدوفناوری و حمایــت
ایــن دانشــگاه از شــرکتهای دانــش بنیــان گفــت  :مراکــز رشــد و نــوآوری و دفاتــر
مالکیــت فکــری و انتقــال فنــاوری بعنــوان دروازه ورود بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان
بــوده و یکــی از زیرســاختهای مهــم در تحقــق دانشــگاه کارآفریــن مــی باشــند .همچنیــن
بــه منظــور کمــک بــه ایجــاد مشــاغل فنــاور و متکــی بــر ایــده هــای نــو ،مراکــز رشــد
محیطــی مناســب را در اختیــار آنهــا قــرار مــی دهنــد .در ایــن محیــط بــا بهــره بــرداری
مشــترک از منابــع و کاهــش هزینــه هــا و ارائــه مشــاوره هــای الزم ،احتمــال موفقیــت
موسســات نوپــا افزایــش مــی یابــد .امــروزه مراکــز رشــد در بســیاری از کشــورهای
جهــان عامــل موثــری در ایجــاد اشــتغال و تجــاری ســازی نتایــج تحقیقــات مــی باشــند.
عجمــی در ادامــه افــزود  :بــا توجــه بــه انتخــاب دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بعنــوان
کانــون و دبیرخانــه شــبکه نــوآوری و فنــاوری انــرژی هــای تجدیدپذیــر منطقــه ویــژه
علــم و فنــاوری ربــع رشــیدی تبریــز و در راســتای ماموریــت گــرا و تخصصــی کــردن
فعالیتهــا و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع انــرژی ،محیــط زیســت و صنایــع غذایــی و
نیازهــای منطقــه و کشــور بــه محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان در ایــن زمینــه ،مرکــز
رشــد فناوریهــای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تمرکــز اصلــی خــود را معطــوف
بــه ایــن حــوزه هــا نمــوده و بعنــوان مرکــز رشــد تخصصــی در حــوزه انــرژی ،محیــط
زیســت و صنایــع غذایــی پذیــرای طرحهــا وایــده هــای خالقانــه و واحدهــای فنــاور در
ایــن زمینــه هــای تخصصــی مــی باشــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ارتبــاط بــا اســتقرار
شــرکتهای دانــش بنیــان در مرکــز رشــد نیــز گفــت  :بــه دنبــال مبادلــه تفاهــم نامــه
همــکاری مشــترک فــی مابیــن دانشــگاه و پــارک علــم و فنــاوری اســتان در خصوص راه
انــدازی مرکــز رشــد فنــاوری هــای پیشــرفته دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،شــورای
فنــاوری دانشــگاه تشــکیل و در اولیــن جلســه پــس از بررســی مــدارک و مســتندات و
اســتماع دفاعیــات شــرکت هــا و واحدهــای فنــاور متقاضــی اســتقرار در مرکــز رشــد،
بــا درخواســت شــرکت شــیمی صنعــت رشــد ســهند جهــت اســتقرار در مرکــز رشــد
موافقــت شــد .دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان همــگام بــا ســایر دانشــگاه هــا و مراکــز
علمــی کشــور و در جهــت حرکــت بــه ســمت دانشــگاه کارآفریــن و حمایــت از کســب و
کارهــای نوپــا از طرحهــا و ایــده هــای فناورانــه علــی الخصــوص در حــوزه انــرژی،
محیــط زیســت و صنایــع غذایــی حمایــت مــی نمایــد.
در ایــن راســتا متقاضیــان مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت فرمهــا
و پرسشــنامه هــای مربوطــه بــه آدرس الکترونیکــی
 roshd.azaruniv.ac.irمراجعه نمایند.

تولیدکوانتــوم داتهــای پایــه کربنــی مــارا بــرآن داشــت تــا بــا
مدیــر عامــل اولیــن شــرکت ثبــت شــده دانــش بنیــان در مرکــز
رشــد فناوریهــای پیشــرفته دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
مصاحبــه مفصلــی انجــام دهیــم کــه خالصــه آن را تقدیــم میکنیــم.
دکتــر شــمالی لطفــا بــه اختصــار در مــورد بیوگرافــی خودتــون بــرای مــا توضیــح
دهیــد :اینجانــب متولــد تیــر مــاه ســال  1364بــوده و مــدارک کارشناســی ،کارشناســی

ارشــد و دکتــری تخصصــی خــود را در رشــته شــیمی بــه ترتیــب در ســال هــای ،82
 87و  94از دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان دریافــت نمــوده ام .حاصــل ایــن دوران
تحصیــل 15 ،مقالــه بــا نمایــه  ISIدر ژورنالهــای معتبــر بیــن المللــی مــی باشــد.

از نحوه تشکیل شرکت و فعالیت اصلی آن برای ما توضیح بدهید؟
بنده از سال 90همزمان با ورود به دوره دکتری به صورت ناپیوسته و در

کنــار تحصیــل کارهــای صنعتــی و تولیــدی انجــام مــی دادم .بعــد از اتمــام دوره دکتــری
اقــدام بــه ثبــت و تجهیــز شــرکت شــیمی صنعــت رشــد ســهند نمــوده و فعالیــت هــای خــود
را در ســه جبهــه شــروع کــردم.
جبهــه اول تولیــد ،شناســایی و اخــذ مجوزهــای مربــوط بــه محصــول کوانتــوم دات پایــه
کربنــی ،جبهــه دوم بکارگیــری کوانتــوم داتهــای پایــه کربنــی در تولیــد روانکارهــای
صنعتــی و جبهــه ســوم تولیــد شــوینده هــای صنعتــی بــا برنــد دکتــر واش

 لطفــا در ارتبــاط بــا کاربردهــای مــاده تولیــدی شــرکت نیــز توضیــحبفرماییــد؟ ایــن ترکیبــات بــا توجــه بــه ویژگــی هــای متنوعــی کــه نشــات گرفتــه از

ســاختار نانویــی و کوانتومــی ایــن ترکیبــات مــی باشــند در علــوم مختلفــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد از جملــه ایــن ویژگــی هــا مــی تــوان بــه خــواص نــوری ایــن ترکیبــات
اشــاره کــرد کــه در صنایــع الکترونیکــی در تولیــد نســل جدیــد ال ای دی هــا مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد در پزشــکی نیــز در تصویــر بــرداری از بافتهــای زنــده از ایــن
ترکیبــات اســتفاده میشــود.
از جملــه ویژگیهــای ایــن ترکیبــات خــواص هدایــت حرارتــی و الکتریکــی ایــن ترکیبــات
مــی باشــد کــه در صنایــع رنــگ و تولیــد بردهــای الکتریکــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .البتــه بــا توجــه بــه جدیــد بــودن ایــن ســاختارها تالشــهای گســترده ای بــرای
اســتفاده از ایــن ترکیبــات در مراکــز علمــی و صنعتــی بــه وجــود آمــده اســت کــه در
ســالهای آینــده شــاهد اســتفاده گســترده از ایــن ترکیبــات در گرایشــهای مختلــف علمــی و
صنعتــی خواهیــم بــود.

 در حــال حاضرکــدام طرحهــا و پــروژه هــا را در برنامــه هــای کاریشــرکت داریــد ؟ انجــام تحقیــق و توســعه بــر روی محصــوالت پایــه نانویــی در زمینــه

شــوینده هــای نانــو و روانکارهــای صنعتــی و همچنیــن مهندســی ســاختار کوانتــوم دات
هــا بــر اســاس نیازهــای مصرفــی بــازار و گســترش و انبــوه ســازی تولیــد نانــو ذرات
کوانتومــی

 در ارتباط با انتقال فناوری و پتانسیل شرکت صحبت کنید:دانــش بــدون انتقــال فنــاوری موثــر نخواهــد بــود ارکان اقتصادهــای نویــن و پیشــرفته
تکیــه بــر اقتصــاد دانــش بنیــان و اقتصــاد نشــات گرفتــه از علــم و تکنولــوژی داخلــی
کــه همــان اقتصــاد مقاومتــی در ســطحی باالتــر اســت .شــرکت شــیمی صنعــت رشــد
ســهند بــه عنــوان اولیــن شــرکت نانویــی تولیــد کننــده نانــو ذرات کوانتومــی پایــه کربنــی
گام بلنــدی در فرآینــد انتقــال فنــاوری از دانشــگاه بــه صنعــت برداشــته اســت و بــا بهــره
گیــری از پتانســیل نیروهــای دانشــگاهی و توانمنــد ســعی در تحقــق ارکان اقتصــاد
مقاومتــی کــه همــان اقتصــاد دانــش بیــان اســت ،دارد.

 و حرف آخر:اگــر بنــده بــه موفقیتــی دســت پیــدا کــردم ایــن بــه تنهایــی حاصــل تــاش بنــده نیســت و
مجموعــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در طــول ایــن  13ســال نقــش انــکار ناپذیــری
در ایــن موفقیــت داشــته اســت .امیــدوارم روح تــاش بــی وقفــه بــر کالبــد مجموعــه هــای
دانشــگاهی دمیــده شــود کــه راهــی بــرای پیشــرفت جــز تــاش هدفمنــد وجــود نــدارد.

روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت بــزرگ را بــه ایشــان وخانــواده
پرمهرشــان  ،مســئولین دانشــگاه  ،اســاتید و کارکنــان عزیــزی کــه در بــه
ثمــر رســیدن موفقیــت هایــی نظیــر ایــن مــورد موثــر میباشــند ،تبریــک
میگویــد .امیدواریــم دانشــجویان مســتعد وپرتــاش دیگــری نیــز بــا
ایجــاد شــرکتهای دانــش بنیــان ســهم عمــده ای در کارآفرینــی و عمــل بــه
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری کــه رشــد و اعتــای کشــور را در اقتصــاد
مقاومتــی عنــوان نمــوده انــد داشــته باشــند .
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برگزاری پنجمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری
پنجمیــن کارگاه و ســمینار مباحثــی در
فیزیــک نظــری بــا ســخنان دکتــر ولــی زاده
رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و
بــا حضــور رئیــس انجمــن فیزیــک ایــران ،
اســاتید ،پژوهشــگران و دانشــجویان رشــته
فیزیــک درپردیس تبریز دانشــگاه شــهیدمدنی
آذربایجــان شــروع بــکار نمــود.

دکتــر ولــی زاده در ســخنان خــود بــا اشــاره
بــر اینکــه نزدیــک بــه  30درصــد تولیــدات
علمــی دانشــگاه در حــوزه رشــته فیزیــک
و گرایشــات آن اســت ،ازهمــت و تــاش
اســاتیدگروه فیزیــک و رئیــس دانشــکده علــوم
در ایــن خصــوص و دربرگــزاری ایــن کارگاه
تقدیــر و تجلیــل نمــود.
گفتنــی اســت دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان/
دانشــگاه محقــق اردبیلــی /دانشــگاه مازنــدران/
دانشــگاه شــیراز /دانشــگاه آزاد اســامی
تبریــز /دانشــگاه صنعتــی اصفهــان /دانشــگاه
دامغــان /دانشــگاه ارومیه /دانشــگاه شــهرکرد/
پژوهشــگاه دانشــهای بنیادی  /دانشــگاه تبریز/
دانشــگاه آزاد اســامی تهــران مرکز /دانشــگاه
کاشــان /دانشــگاه اراک /دانشــگاه فردوســی
مشــهد /دانشــگاه صنعتــی شــریف /دانشــگاه

دی ماه  96شماره هفتم

تربیــت مــدرس  /دانشــگاه رازی کرمانشــاه
University of Paris Diderot/
دانشــگاه کــوچ ترکیــه /دانشــگاه کردســتان/
دانشــگاه اصفهــان /دانشــگاه صنعتــی قــم از
دانشــگاههای شــرکت کننــده در ایــن کارگاه
میباشــند ایــن کارگاه بــه مــدت ســه روز از
یکــم تــا ســوم شــهریوربا موضوعــات فیزیــک
انرژیهــای بــاال ،گرانــش و کیهانشناســی،
ریاضــی فیزیــک و در  5بخــش بــا حضــور
اســاتید دانشــگاههای ایــران و 2میهمان خارج
از کشــور برگــزار گردیــد.
پروفسور Jean-Pierre Gazeau
University of Paris Diderot
فرانسه
دکتر علی مصطفیزاده
دانشگاه کوچ ترکیه ،استانبول
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دفتر نهادنمایندگی مقاممعظم رهبری در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان  ،دورۀ
طرح ضیافت اندیشۀ استادان را برگزار کرد.

زمان بندی کالس های آموزشی ،هر یک از دوره ها
طی سه نیم روز و به شرح ذیل برگزار شد:

دوره «اصول تعلیم و تربیت»
دوره «اخالق علمی و حرفه ای»

تمامی کالس ها در پردیس خطیب برگزار گردید.
برای شرکت کنندگان در این طرح گواهی پایان دوره اعطا گردید.
اعضای شورای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ،عصر روز چهارم مرداد ماه با حجه
االسالم والمسلمین آل هاشم دیدار کردند .

نماینده ولی فقیه در استان طی سخنانی در این دیدار گفت:
در زمان کنونی و با توجه به مشکالت جاری کشور ؛ دانشگاهها نه تنها از نظر فرهنگی در جامعه موثرند ،
بلکه درتحقق اقتصاد مقاومتی  ،تزریق امید به جوانان و آینده کشور  ،تبلیغ و ترویج احکام اسالم نقش بی
بدیلی دارند .
وی در ادامه با ابراز خوشحالی از وجود کلینیک صنعت  ،معدن و تجارت زیر نظر دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان گفت  :دانشگاه در کنار رسالت اصلی و سنگین خود یعنی تولید علم و ارتقای همه جانبه علمی
کشور  ،باید مطابق تاکیدات مقام معظم رهبری بحث ارتباط با جامعه و صنعت کشور را جدی بگیرد .
در این راستا فعالیت این مراکز می تواند دانشگاه را در انجام پروژه های اقتصادی جامعه سهیم کند لذا
توصیه می شود پایاننامه ها را به سمت حل مسائل جامعه و تولید سوق دهیم .
گفتنی است در ابتدای این دیدار دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
طی سخنانی به ارائه گزارش در زمینه های مختلف آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی  ،اقدامات دانشگاه در
خصوص ارتباط با صنعت و جامعه و برگزاری همایش های ملی فرهنگی در سال های اخیر اشاره نمود .
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تجـلیل هیات رئیسه دانشگاه از  2همکار دانـشگاهی ،رزمنده و جانباز دفاع مقدس

هیات رئیسه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بمناسبت هفته گرامیداشت دفاع
مقدس با دو همکار از جانبازان عزیز دفاع مقدس دیدار نمود .
هیــات رئیســه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  ،همزمــان بــا ایــام ماه محــرم و بمنظــور تجلیــل ازایثار و
رشــادتهای رزمنــدگان اســام در  8ســال دفــاع مقدس  ،در روز ســه شــنبه  4مهرمــاه با آقــای دکترحیاتی
از اســاتید دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی و همچنیــن آقــای ناصــر حقیریــان ازکارکنــان پرتــاش
دانشــگاه دیــدار نمــوده و از ایثــارو فــداکاری ایــن عزیــزان تجلیل بعمــل آورد .

بتن ریزی فونداسیون بلوک  2پروژه دانشکده فنی و مهندسی
بازدید معاون اداری و مالی از مراحل بتن ریزی فونداسیون بلوک  2پروژه دانشکده فنی و مهندسی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه  ،دکتر رضوانی  ،معاون اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،از مراحل اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون
بلوک  2پروژه دانشکده فنی و مهندسی بازدید و در جریان روند اجرای پروژه مذکور قرار گرفت.

دکتر رضوانی در گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی گفت  :بلوک  2پروژه دانشکده فنی و مهندسی در سه طبقه طراحی شده است  ،که برای هر طبقه 6
کالس آموزشی پیش بینی و طراحی شده است که به لطف الهی امروز شاهد بتن ریزی و انجام کارهای اجرایی آن هستیم.

معاون اداری و مالی دانشگاه در ادامه افزود ،انشا اهلل در صورت تخصیص اعتبار مصوب سالجاری ،افتتاح و بهره برداری از فضای ایجادشده در دهه مبارک

فجر امسال انجام خواهد گرفت.
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نشست مشترک شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشســت مشــترک شــرکت بهــره
بــرداری قطــار شــهری تبریــز بــا
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
در راســتای ارتبــاط مســتمر دانشــگاه بــا
صنعت وجامعه ،نشســت مشــترک دانشگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان بــا شــرکت
بهــره بــرداری قطــار شــهری تبریــزدرروز
یکشــنبه  24اردیبهشــت برگزارشــد.
دکترســیروس اســدیان ؛ مدیــر گــروه
ارتبــاط بــا صنعــت وجامعــه دانشــگاه در
گفتگــو باروابــط عمومــی  ،بــا اعــام
ایــن مطلــب گفــت  :اســتمرار توســعه
روابــط دانشــگاه بــا صنعــت و دانــش
کاربــردی  ،همــواره مــورد تاکیــد رئیــس
دانشــگاه  ،واز اهــداف معاونــت پژوهــش
و فنــاوری اســت کــه در ایــن راســتا

طرفیــن ضمــن اســتقبال از گســترش ایــن
همــکاری هــا بــه بررســی زمینــه هــای
مشــترک همــکاری دوجانبــه پرداختنــد.
اســدیان در ادامــه افــزود :شــرکت بهــره
بــرداری قطــار شــهری تبریــز ضمــن تجلیل
از توانمنــدی هــای علمــی و فنــی دانشــگاه،
خواســتار توســعه همکاریهــای متقابــل در
بخــش های مهندســی مکانیک و مهندســی
بــرق شــده و بمنظــور بررســی مشــکالت
موجــود  ،از گــروه هــای مذکوربــرای
بازدیــد فنــی از زیرســاخت هــا و امکانــات
قطــار شــهری تبریز دعــوت به عمــل آورد.
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برگزاری مراسم تجدید میثاق با آرمانهای شهدا در مزار شهید گمنام

برگزاری مراسم تجدید میثاق با آرمانهای شهدا در مزار شهید گمنام

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،طی مراسم
باشکوهی بمناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت
ابا عبداهلل الحسین (ع) و همچنین هفته دفاع مقدس
مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام شهدا و شهیدان
ایران اسالمی با حضور هیات رئیسه دانشگاه  ،جمع
کثیری از اساتید  ،دانشجویان و کارکنان و با سخنرانی
دکتر ولی زاده  ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و حجت االسالم
والمسلمین حاج آقا نقیان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 ،وانجام عزاداری در یادمان شهید گمنام دانشگاه برگزار گردید .

کسب رتبه نخست اولين جشنواره ترويج علم در پايان نامه هاي دانشجويي
کسب رتبه نخست اولين جشنواره ترويج علم در پايان نامه هاي دانشجويي
توسط خانم دکتر معصومه ولی پورعضو هیات علمی گروه زیست شناسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کاهش اثرات مخرب بنزين بر پروتئينهاي خون با انار کار پژوهشي انجام شده
توسط محقق مرکز تحقيقات بيوشيمي بيوفيزيک دانشگاه تهران (خانم معصومه ولي پور) و عضو هیات
علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود که بعنوان پايان نامه برتر اولين جشنواره ترويج علم در پايان
نامه هاي دانشجويی در تاريخ  12/2/96در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران مورد داوري قرار
گرفت.
ارتقاي فرهنگ انتقال دانش علمي به عموم مردم توسط دانشجويان ،معرفی پايان نامه هاي دانشجويي به
عموم مردم به زبان ساده ،اطالع رساني در مورد آخرين پژوهش ها در سطوح دانشگاهی  ،تشويق عموم
مردم به مشارکت فعال در تصميم گيری های مربوط به علم ،از اهداف اصلي برگزاري نخستين جشنواره
ترويج علم در پايان نامه هاي دانشجويی بود.
دی ماه  96شماره هفتم
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برگزاری كارگاه آموزشي ارزيابي دروني و بهبود كيفيت دانشگاه توسط اداره کل
دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

بــه همــت گــروه نظارت و ارزیابی کیفیت دانشــگاه و توســط معاونین اداره کل دفتر نظــارت و ارزیابی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،كارگاه آموزشــي  2روزه ارزيابي دروني و بهبود كيفيت دانشــگاه
در تــاالر اجتماعــات دانشــکده علــوم تربیتی و روانشناســی دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان انجام شــد.

افتتاح گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
گلخانــه دانشــکده کشــاورزی ،در روز ســه شــنبه  4مهرمــاه بــا حضــور دکتــر ولــی

زاده  ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  ،معــاون اداری و مالــی و جمعــی از

اســاتید و دانشــجویان ایــن دانشــکده افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت .

دکتر حمید محمدی رئیس دانشکده کشاورزی در ارتباط با هدف از افتتاح این گلخانه و مشخصات آن  ،درگفتگو با روابط عمومی
دانشگاه گفت :گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مساحت  800متر مربع و به منظور افزایش راندمان آموزشی
و پژوهشی و حتی تجاری سازی محصوالت اساتید و دانشجویان به بهره برداری رسیده است .
محمدی اظهار امیدواری کرد  ،بهره برداری از این پروژه  ،منجر به زمینه سازی و بستر ی برای نیل به دانشگاه کارآفرین و ارتقاء مهارت
دانشجویان عزیز این دانشکده رافراهم آورد .
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کارگاه یک روزه آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع بین المللی
کارگاه آشــنایی بــا مالکیــت فکــری و ثبــت اختــراع بیــن المللــی بــا هــدف آشــنایی بــا مفاهیــم انتقــال فنــاوری و مالکیــت
فکــری  ،شــرایط و اجــرای ثبــت پتنــت ،تجــاری ســازی و جســتجوی پتنــت و بــا حضــور جمعــی از اعضــای هیــات علمــی،
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ،صاحبــان ایــده و شــرکت هــای مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه باحمایــت معاونــت پژوهــش
و فناوری با همکاری کانون پتنت ایران در دانشگاه برگزار گردید.

آغاز فرایند عارضه یابی از صنایع موجود در منطقه
آغاز فرایند عارضه یابی از صنایع موجود در منطقه:

بــه همــت گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت دانشــگاه،اعضای هیئــت علمــی دانشــکده هــای علــوم پایــه و کشــاورزی از واحدهــای
تولیــدی و فــرآوری ســبزه و کشــمش در شهرســتان بنــاب بازدیــد نمودنــد.
دکتــر اســدیان رئیــس گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت دانشــگاه در خصــوص اهــداف ایــن بازدیــد گفــت  :بــر اســاس اهــداف
ترســیم شــده حــوزه معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه و تاکیــدات و حمایــت هــای معــاون محتــرم پژوهــش وفنــاوری و در راســتای آغــاز
فراینــد عارضــه یابــی از صنایــع موجــود در منطقــه ایــن بازدیدهــا برنامــه ریــزی و صــورت مــی پذیــرد .در ایــن راســتا بــا توجــه بــه تعامــات
خــوب ایجــاد شــده بــا شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان و در قالــب کلینیــک صنعــت ،معــدن و تجــارت دانشــگاه بــا واحدهــای تولیــدی
مختلــف ارتبــاط برقــرار شــده و بــه منظــور معرفــی توانمنــدی هــای دانشــگاه بــه ســازمان هــا و جامعــه و بــه ویــژه بخــش صنعــت ،ایجــاد اعتمــاد
متقابــل و آشــنایی اعضــای هیئــت علمــی از نزدیــک بــا مســائل ،مشــکالت و نیازهــای بخــش صنعــت بازدیدهــای میدانــی انجــام مــی گیــرد.
در بازدیــد از واحدهــای تولیــدی و فــرآوری ســبزه و کشــمش شهرســتان بنــاب نیــز مشــکالت ایــن واحدهــای تولیــدی از نزدیــک بررســی و
مقــرر شــد پیشــنهادات عملــی الزم جهــت حــل مشــکالت مربــوط بــه تصفیــه پســاب ایــن واحدهــا کــه در صــورت ارائــه راه حــل مــی توانــد
عــاوه بــر رفــع معضــات زیســت محیطــی موجــب بازگشــت آب تصفیــه شــده بــه بخــش کشــاورزی منطقــه گــردد .همچنیــن در جلســه ای کــه
بــا حضــور اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه و رئیــس خوشــه صنعتــی و رئیــس انجمــن صنفــی واحدهــای تولیــدی و فــرآوری ســبزه و کشــمش
برگــزار شــد پیشــنهاد گردیــد کــه دانشــکده کشــاورزی نســبت بــه ایجــاد بــاغ تحقیقــی ترویجــی انگــور بــه منظــور جمــع آوری انــواع گونــه هــای
انگــور کــه بیشــترین ســازگاری را بــا شــرایط محیطــی منطقــه دارنــد اقــدام نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مســئولیت اجــرای طــرح پژوهشــی مطالعــه محصــوالت قابــل اســتعمال از ضایعــات واحدهــای فــرآوری کشــمش بــه
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان واگــذار شــده و در دســت اجــرا مــی باشــد.
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درخشش دانشجویان اعزامی به سي و دومين دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت
دانشجويان سراسر كشور

دانشــجویان اعزامی به ســي و دومين دوره جشــنواره سراســری قرآن و عترت دانشجويان سراسر
كشــور خــوش درخشــیده ورتبــه هــای ممتــازی را از ایــن مســابقات به خــود اختصــاص دادند.

دکتر قربانیان  ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ،با اعالم این مطلب گفت :
این مسابقات از  19الی  22شهریور ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
برگزار گردید که دانشجویان عزیز اعزامی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توانستند دربخشهای کتبی،
پژوهشی و ادبی و در رشته های احکام  ،مفاهیم صحیفه سجادیه  ،بررسی و نقد کتاب  ،فیلمنامه نویسی و
نمایشنامه نویسی  ،رتبه های اول و دوم را بشرح زیر کسب نمایند :
در بخش کتبی :

-1آقای سعید میرزایی  ،نفر اول در رشته مفاهیم صحیفه سجادیه
-2خانم مهناز ملک پور ،نفر اول در رشته احکام
در بخش پژوهشی :

-1آقای سعید میرزایی ،نفر دومدر رشته بررسی و نقد کتاب
در بخش ادبی :

-1آقای سعید میرزایی ،نفر دوم در رشته فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی

دکتر قربانیان در پایان ،این موفقیت شایسته را به اساتید  ،کارمندان و دانشجویان دانشگاه تبریک گفت .

دی ماه  96شماره هفتم

نشریه الکترونیکی

7

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

24

حضور دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی
دانشگاه ،موسسات آموزشی  ،پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز
اقدامــات دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
عرصــه مدیریــت ســبز مــورد تحســین بســیاری از
مســئولین اجرایــی و علمــی کشــور در بازدیــد از
دومیــن نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایــی دانشــگاه،
موسســات آموزشــی ،پژوهشــی و پارکهــای علــم
و فنــاوری در حــوزه مدیریــت ســبز قرارگرفــت.
دکتــر واعــظ مهــدوی معــاون توســعه امورعلمــی و فرهنگــی
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،دکتــر عســگریان ابیانــه معــاون
اداری و مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم  ،تحقیقــات و
فنــاوری و دکتــر ســمنانیان در جریــان بازدیــد از غرفــه دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان ضمــن تشــکر از فعالیتهــای دانشــگاه
در زمینــه مدیریــت ســبز بــه خصــوص در مــورد تصفیــه خانــه
دانشــگاه خواســتار گســترش تصفیــه خانــه بــه منظــور تصفیــه تمام
دبــی  ،انتقــال تجربیــات دانشــگاه بــه ســایر دانشــکاهها وهمچنیــن
خواســتار اطــاع رســانی بــه همــه دانشــجویان و برگــزاری تــور
آشــنایی بــا مدیریــت ســبز بــرای دانشــجویان و کارکنــان و دیگــر
اســاتید شــدند.

همچنیــن درایــن بازدیدهــا ،دکتــر رضوانــی معــاون اداری ومالــی
دانشــگاه ضمــن تشــریح اقدامــات دانشــگاه در ارتبــاط بــا مدیریت
ســبز درخصــوص نیــروگاه خورشــیدی و اقدامــات انجــام شــده
در راســتای جلــب ســرمایه گــذار خارجــی و احــداث نیــروگاه
خورشــیدی نیــز توضیحاتــی ارائــه نمــود .
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اخذ مجوز مرکز نوآوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مركــز نــوآوري در راســتاي حمایــت از افــراد خــاق و نــوآور و بــه منظــور پــرورش
ایــده هــاي نــو و كاربــردي تاســیس شــده اســت .ایــن مركــز فعالیــت خــود را بــا
رویکــرد پذیــرش ،حمایــت و هدايــت طــرح هــاي نــو بــه ســمت ثبــت اختــراع ،نمونــه
ســازی و شــركت در جشــنواره هــا و مســابقات ،نقــش مهمــي در توســعه خالقیــت و
نــوآوري در ســطح جامعــه بــه ویــژه در بیــن اســاتید و دانشــجویان ایفــا خواهــد نمــود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان خبر داد:
اخذ مجوز مرکز نوآوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه بــا اعــام خبــر اخــذ مجــوز مرکــز
نــوآوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان از وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری گفــت :
مركــز نــوآوري در راســتاي حمایــت از افــراد خــاق و نــوآور و بــه منظــور پــرورش ایــده هــاي نــو و كاربــردي تاســیس شــده اســت .ایــن مركــز فعالیــت خــود را
بــا رویکــرد پذیــرش ،حمایــت و هدايــت طــرح هــاي نــو بــه ســمت ثبــت اختــراع ،نمونــه ســازی و شــركت در جشــنواره هــا و مســابقات ،نقــش مهمــي در توســعه
خالقیــت و نــوآوري در ســطح جامعــه بــه ویــژه در بیــن اســاتید و دانشــجویان ایفــا خواهــد نمــود.
وی درباره اهداف مرکز نوآوری دانشگاه به عناوین زیر اشاره نمود :
-1کمک به شکل گیري ،پرورش و بقاي فعالیت نوآورانه
-2هدایت فعالیت هاي نوآورانه در راستاي سیاست هاي علمي و فناوري کشور
-3کمك به نوآوران جهت تکمیل چرخه نوآوري (از ایده تا نمونه سازی محصول)
-4حمایت از نمونه سازي اید ه هاي نوآورانه جهت ورود به مرکز رشد و تجاري سازي
-5ایجاد سیستمي مناسب براي ثبت و ارزیابي مالکیت هاي فکري مراجعان
-6حفظ و حراست از حقوق مادي و معنوي مالکیت فکري
-7تشویق و ایجاد انگیزه در محققین در جهت پیاده سازي تحقیقات ،نوآوري ها و ارائه ي محصوالت جدید
-8اطالع رساني و افزایش سطح آگاهي عمومي در خصوص موضوعات مرتبط با مالكیت هاي فكري
عجمــی در پایــان افــزود  :مرکــز نــوآوری دانشــگاه بــر اســاس شــیوه نامــه اجرایــی  ،آمــاده ارائــه خدمــات و پاســخگویی بــه ســواالت اســاتید و دانشــجویان محتــرم
میباشــد .امیدواریــم بــا همــکاری تمامــی اســاتید و دانشــجویان پرتــاش دانشــگاه قدمهــای اســتواری در زمینــه رســیدن بــه اهــداف دانشــگاه کارآفریــن برداریــم.
گفتنی است واحدهای فناور میتوانند به مدت  1سال از خدمات مالی  ،دفتری و اداری این مرکز در مدت زمان استقرار بهره مند شوند.
ضمنــا متقاضیــان اســتفاده از خدمــات مرکــز نــوآوری دانشــگاه مــی تواننــد بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایتمرکز نــوآوری و رشــد دانشــگاه بــه
نشــانی  http://roshd.azaruniv.ac.irمراجعــه فرماینــد.
آدرس ایمیل مرکز ipo@azaruniv.edu:
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۱۰دانشگاه پیشرو در بهبودفضای خوابگاهی و تغذیه دانشجویی کشور معرفی شدند .

۱۰دانشگاه پیشرو در بهبود فضای خوابگاهی و تغذیه دانشجویی کشور معرفی شدند .

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین  10دانشگاه پیشرو بهبودفضای خوابگاهی و تغذیه
دانشجویی کشور قرار گرفت .
ذوالفقار یزدانمهر ،مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  ،تحقیقات و
فناوری  ،در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با اعالم اینکه  ۱۰دانشگاه برتر و پیشرو در بهبود
فضای خوابگاهی و تغذیه دانشجویی مشخص شدند ،گفت :دانشگاه عالمه طباطبایی ،بوعلی
همدان ،تبریز ،تهران ،شهید چمران اهواز ،کردستان ،شهید مدنی آذربایجان  ،امیرکبیر.،
کرمان و کرمانشاه از جمله دانشگاههایی هستند که در حوزه بهبود فضای خوابگاهی و تغذیه
دانشجویی پیشرو شدند.

از همه همكاران عزيزى كه براى كسب اين جایگاه شایسته براى دانشگاه شهيد مدنى
آذربايجان تالش كردند و زحمت كشيده اند تشكر و قدردانى بكنيم.
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تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مراسم تکریم آقای محمد طاهری  ،مسئول سابق و معارفه آقای حسین شبستانی مسئول
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سه شنبه  5دیماه انجام گردید .
گزارش تصویری مراسم:
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راه اندازي سامانه نظرسنجی ،پيشنهادها و انتقادها ويژه دریافت نظرات
مدیران ،اعضای هیات علمی ،كاركنان ،دانشجويان و ارباب رجوع
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
راه انــدازي ســامانه نظرســنجی ،پيشــنهادها و انتقادهــا ويــژه دریافــت
نظــرات مدیــران ،اعضــای هیــات علمــی ،كاركنــان ،دانشــجويان و اربــاب
رجــوع دانشــگاه شــهيد مدنــي آذربايجــان

درون و بــرون دانشــگاهی اســت بــه ایــن معنــا کــه اگــر هــر کــدام از
اعضــاي هيــات علمــي دانشــگاه ،اســاتيد مدعــو ،كاركنــان دانشــگاه،
دانشــجويان ،و تمامــي مراجعــه كننــدگان بــه دانشــگاه كــه بــه نوعــي بــا
دانشــگاه در ارتبــاط بــوده انــد نظــري در مــورد هــر كــدام از حــوزه هــا،
معاونتهــا ،مدیــران ،کارکنــان و اســاتید دانشــگاه داشــته باشــند ،مــی
تواننــد از طریــق ایــن ســامانه و کانــال هایــی کــه معرفــی مــی گردنــد
نظــرات خــود را مطــرح نمــوده و در فراینــد ارزیابــی و تصمیــم گیــری
هــای دانشــگاه ســهیم باشــند .ایــن  3کانــال عبارتنــد از :
 :1صندوق فيزيكي موجود در ساختمان رياست دانشگاه
 :2مراجعــه بــه ســايت دانشــگاه -ســامانه نظرســنجي ،پیشــنهادها و
انتقــادات و ارســال آنالیــن نظــرات
 :3ارسال ايميل به آدرس:

Monitoring_quality@Azaruniv.edu
البتــه ایــن نظــرات مســتقيما ً فقــط توســط رئيــس گــروه نظــارت قابــل
رویــت ،بررســي ،جمــع بنــدي و پیگیــری اســت.
دکتــر یارمحمــدزاده رئیــس گــروه نظــارت ،ارزيابــي و تضميــن كيفيــت
دانشــگاه در مصاحبــه ای بــا روابــط عمومــی دانشــگاه در خصــوص راه
انــدازی بولتــن حقــوق شــهروندی و ســامانه نظرســنجی ،پيشــنهادها و
انتقادهــا گفــت :
بولتــن حقــوق شــهروندی و ســامانه ويــژه دريافــت نظــرات ،پيشــنهادها
و انتقادهــا ترکیــب انجــام دو اقــدام در یــک قالــب واحــد اســت .اقــدام اول
در راســتای اجرایــی نمــودن منشــور حقــوق شــهروندی ابالغــی دولــت
بــه دانشــگاهها بیشــتر بــا تاکیــد بــر مصادیــق حقــوق شــهروندی در
امــور اداری بــوده کــه در ایــن راســتا ضمــن آشــنا نمــودن مخاطبــان بــا
حقــوق شــهروندی اداری خویــش ایــن امــکان فراهــم گردیــده اســت کــه
در صــورت عــدم رعایــت ایــن حقــوق از جانــب هــر عضــوی از دانشــگاه
موضــوع قابــل پیگیــری باشــد و اقــدام دوم راه انــدازی ســامانه دریافــت
نظــرات مدیــران ،اعضــای هیــات علمــی ،كاركنــان ،دانشــجويان و اربــاب
رجوعــان دانشــگاهدر راســتاي عمــل پوشــاندن بــه اوليــن وظیفــه گــروه
نظــارت و ارزيابــي دانشــگاه اســت کــه طبــق آئيــن نامــه مهمتريــن
وظيفــه ایــن واحــد ،نظــارت و ارزيابــي مســتمر كيفيــت خدمــات موسســه
و تعييــن ميــزان تحقــق اهــداف موسســه در ابعــاد مختلــف آموزشــي،
پژوهشــي -فنــاوري ،فرهنگــي و اجتماعــي ،دانشــجوئي و اداري و مالــي
و پشــتيباني دانشــگاهها مــي باشــد .بــا توجــه بــه اينكــه قبــا در سيســتم
دانشــگاه مــا وظايــف دفتــر نظــارت و ارزيابــي بيشــتر متمرکــز در حــوزه
ارزشــيابي عملکــرد اســاتيد بــوده اســت ایــن ســامانه اولیــن قــدم نظارتــی
ایــن واحــد بــر عملكــرد تمــام حــوزه هــاي دانشــگاه از دیــدگاه کل ذینفعــان
دانشــگاه و ضــرورت پاســخگو نمــودن آنهــا در قبــال مســئولیت هایشــان
اســت.
رئیس گروه نظارت ،ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه در ارتباط با
فرایند دریافت نظرات و پاسخگویی از طریق این سامانه افزود :
ایــن ســامانه در واقــع كانــال ارتباطــي بین مســئولین دانشــگاه بــا ذینفعان

دی ماه  96شماره هفتم

یارمحمــدزاده در ادامــه  ،دربــاره نحــوه پاســخگوئی بــه درخواســتها و
پیشــنهادات رســیده نیــز گفــت  :بعــد از جمــع بنــدي و پااليــش اوليــه،
اگــر امــكان پاســخگوئي مســتقيم از طــرف ايــن مركــز مقــدور باشــد ،
پاســخ الزم داده شــود؛ در غیــر اینصــورت مــوارد قابــل ارجــاع بــه
حوزههــاي مرتبــط منعكــس شــده و پيگيــري دریافــت پاســخ و ارائــه
آن بــه صاحــب نظــر صــورت خواهــد گرفــت و در نهایــت اگــر مــواردي
هــم باشــند كــه الزم اســت بیشــتر بررســی گردنــد در شــوراي نظــارت،
ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت بررســی گردیــه و ضمــن اتخــاذ تصمیمــات
الزم پاســخ مقتضــی ارائــه خواهــد گردیــد.
وی درپایــان بــه تشــریح برنامــه هــاي آتــي ایــن مركــز پرداخــت و گفــت
:بــا توجــه بــه ابــاغ آئيــن نامــه جديــد و تاكيــد آن بــر اصــاح ســاختار
ســازماني ایــن واحــد در دانشــگاه هــا از گــروه نظــارت و ارزيابــي بــه
مدیریــت نظــارت و ارزيابــي کــه ایــن تصمیــم تاکیــد شــوراي سياســت
گــذاري مراكــز نظــارت ،ارزيابــي و تضمیــن کیفیــت دانشــگاهها بــا هــدف
ارتقــاء جایــگاه آن و لــزوم پاســخگوئي تمــام حوزه¬هــا در خصــوص
فعاليــت هايشــان در قبــال ایــن حــوزه اســت ،ایــن موضــوع در دانشــگاه
مــا نیــز در حــال پیگیــری اســت .اقــدام دیگــری کــه در بــاال نیــز بــه
آن اشــاره شــد راه انــداری شــورای نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه بــود
کــه صــورت گرفتــه اســت .يكــي ديگــر از برنامــه هــاي ايــن حــوزه در
راســتاي ارتقــاي كيفيــت فعاليتهــاي دانشــگاه ،اجرایــی نمــودن ارزيابــي
درونــي و تدویــن برنامــه بهبــود کیفیــت دانشــگاه اســت كــه گام هائــي در
ایــن زمینــه برداشــته شــده و امســال كارگاه آشــنائي بــا ارزيابــي درونــي
و تدويــن برنامــه هــاي بهبــود كيفيــت گروههــا را بــا همــكاري وزارت
برگــزار نموديــم كــه ايــن دانشــگاه ســومين دانشــگاه در كشــور اســت كــه
اقــدام بــه برگــزاري كارگاه فــوق بــا هــدف آشــنايي مديــران گــروه هــاي
آموزشــي بــا روش تدويــن برنامــه عملــي بهبــود كيفيــت نمــود.
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نشســت بررســی راهکارهــای همکاری دانشــگاه با ســازمان صنایع
هوافضــای وزارت دفــاع وپشــتیبانی نیروهای مســلح
راهکارهــای همــکاری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان  ،طی نشســت مشــترکی با حضور مســئولین
ســازمان صنایــع هوافضــای وزارت دفــاع وپشــتیبانی نیروهــای مســلح مــورد بررســی قرارگرفــت .
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور دکتــر ولــی زاده  ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  ،معــاون
پژوهــش و فنــاوری  ،تعــدادی از اســاتید فعــال در» ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه « و همچنیــن
مســئولین ســازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع وپشــتیبانی نیروهای مســلح در اول آبانماه تشــکیل شد
 ،راهکارهــای همــکاری و تعامــل دانشــگاه بــا ســازمان فــوق مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفت.

دی ماه  96شماره هفتم
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دانشگاه فنی شهر گنجه کشور جمهوری آذربایجان با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تفاهمنامه همکاریهای بین المللی امضا نمود

طــی جلســه ای باحضــور مســئولین دانشــگاه فنــی آذربایجــان (Azerbaijan
 )Technological Universityدردانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تفاهمنامــه
همکاریهــای علمــی و پژوهشــی بیــن دو دانشــگاه منعقــد گردیــد.
دکتــر عجمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،همکاریهــای
مشــترک پژوهشــی ،مشــارکت در جــذب گرنــت هــای بیــن المللــی و تبــادل اســتاد و دانشــجو
را از اهــم مــوارد مــورد تقاهــم دو دانشــگاه برشــمرد .در ضمــن مقــرر گردیــد بــه منظــور
معرفــی پتانســیل هــای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــرای جــذب دانشــجو از کشــور
جمهــوری آذربایجــان در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری یــک گــروه از دانشــجویان تــرم
آخــر مقطــع کارشناســی در رشــته هــای مهندســی مکانیــک ،فنــاوری اطالعــات و متالــوژی
دانشــگاه فنــی آذربایجــان در اوایــل ســال  2018در یــک کارگاه آموزشــی یــک هفتــه ای در
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان حضــور داشــته باشــند.
گفتنــی اســت هیئــت اعزامــی بــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان از آزمایشــگاههای مرکزی
و پتانســیلهای مختلــف علمــی  -فنــی دانشــگاه نیــز بازدیــد داشــتند .
الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه فنــی آذربایجــان در شــهر گنجــه کشــور جمهــوری آذربایجــان
و دارای  2500دانشــجو و  250هیــات علمــی مــی باشــد.
دی ماه  96شماره هفتم

31

نشریه الکترونیکی

7

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دومین استارت آپ ویکند تبریزدر حوزه برق  ،الکترونیک ورایانه
کســب عناویــن ســوم و ششــم در دومیــن اســتارت آپ ویکنــد تبریــز(در حــوزه بــرق  ،الکترونیــک ورایانــه تبریــز)
توســط دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
دومیــن اســتارت آپ ویکنــد تبریــزدر حــوزه بــرق  ،الکترونیــک ورایانــه از  17الــی  19آبانمــاه  96در ســالن اجتماعــات
اداره کل اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی آذربایجــان شــرقی برگــزار گردیــد .
دکتــر عجمــی  ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه در گفتگویــی کوتــاه بــا روابــط عمومــی در ارتبــاط بــا موفقتیــت تیمهــای
اعزامــی بــه دومیــن اســتارت آپ ویکنــد تبریــز گفــت  :ایــن اســتارت آپ ازجملــه مهمتریــن برنامــه هــای پنجمیــن نمایشــگاه
نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی تبریــز بشــمار میــرود کــه بــه جهــت ایجــاد و تجــاری ســازی فنــاوری ،نقــش بســیار مهمــی
دارد  ،دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در قالــب دو تیــم مجــزا در ایــن اســتارت آپ حضورفعالــی داشــته انــد
ونهایتــا توانســتند عنــوان ســوم اســتارتاپ ویکنــد حــوزه بــرق را کســب نماینــد  ،آقایــان علــی وفاپــور ،علــی مختــاری ،ســید
وحیــد ســید اقــازاده ،ســعید وهابــی و روح هللا علــی ویردیلــو اعضــای تیــم مذکــور هســتند .

وی افــزود  :ضمنــا مقــام ششــم ایــن اســتارت آپ ویکنــد تبریــزدر حــوزه بــرق  ،الکترونیــک ورایانــه نیزتوســط تیــم
دیگــر دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا اعضــای پویــا زلفــی ،فریــد برمــوده ،ســجاد کرمــی ،النــاز بخشــی ،نیمــا
امیــن فــر و بنیامیــن عبــاس زاده بدســت آمــد .

کسب رتبه اول در سی و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت(در بخش احکام) دانشجویان
توسط خانم مهناز ملک پور  ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دی ماه  96شماره هفتم
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پنجمين نمايشگاه فناوري هاى نو و پيشرفته ربع رشيدي ( )RINOTEX 2017تبريز

دکتــر احمــدی  ،معــاون پژوهــش و فنــاوری
وزارت علــوم  ،تحقیقــات و فنــاوری غرفــه ویــژه
اولیــن شــرکت دانــش بنیــان دانشــگاه شــهید مدنی
آذربایجــان را در بخــش نانــو تکنولــوژی پنجميــن
نمايشــگاه فنــاوري هــاى نــو و پيشــرفته ربــع
رشــيدي تبریــز افتتــاح کــرد .
پنجميــن نمايشــگاه فنــاوري هــاى نــو و پيشــرفته
ربــع رشــيدي تبريــز بــا حضــور حــاج آقــا آل
هاشــم  ،نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ،اســتاندار
آذربايجــان شــرقى وجمعی از مســئولین کشــوری
و میهمانــان خارجــی در تبریــز گشــایش یافــت .
بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه  ،در پنجمين
نمايشــگاه فنــاوري هــاى نــو و پيشــرفته ربــع
رشــيدي تبريــز بیــش از  1750طــرح علمــى ارئــه
شــده توســط فنــاوران  ،پــژو هشــگران  ،اســاتید و
دانشــجویان در معــرض بازدیــد قــرار داده شــده
اســت .

دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان امســال حضــور

دی ماه  96شماره هفتم

پررنــگ و درخشــانی در نمایشــگاه امســال دارد.
دکتــر احمــدی  ،معــاون پژوهــش و فنــاوری
وزارت علــوم  ،تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور
در بخــش نانــو تکنولــوژی نمایشــگاه  ،غرفــه ویــژه
اولیــن شــرکت دانــش بنیــان دانشــگاه شــهید مدنی
آذربایجــان را افتتــاح کــرد .
دکتــر احمــدی در گفتگــوی کوتاهــی بــا روابــط
عمومــی دانشــگاه بــا اشــاره بــه ســطح بــاالی
کیفــی طرحهــای ارائــه شــده در نمایشــگاه گفــت
 :ایــن منطقــه از کشــور دارای ظرفیتهــای بســیار
خــوب و باالیــی اســت وتعــدد غرفــه هاوطرحهــای
ارائــه شــده نیــز حکایــت از ظرفیتهــا و پتانســیلهای
مطلــوب ایــن منطقــه دارد .

معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،
تحقیقــات و فنــاوری از اســتمرار حمایتهــای
وزارت علــوم از شــرکتهای دانــش بنیــان خبــر داد
گفتنــی اســت شــرکت مذکــور در مرکــز رشــد
فناوریهــای پیشــرفته پردیــس تبریز دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان بمدیریت دکتر اشــکان شــمالی
 ،توانســته اســت نــام ایــران را در ردیــف معــدود
کشــورهای تولیدکننــده کوانتــوم داتهــای پایــه
کربنــی ثبــت نمایــد  ،شــرکت دانشبنیــان «شــیمی
صنعــت رشــد ســهند» هــم اکنــون موفــق بــه تولیــد
محصــول تجــاری وصنعتــی شــده اســت .
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کوانتــوم دات پایــه کربنــی عــاوه بــر ویژگــی
فلورسانســی و نــوری کــه کــه در نســل قبــل نیــز
وجــود داشــت دارای ویژگیهایــی ماننــد هدایــت
حرارتــی و الکتریکــی بــاال و خــواص نوری شــدیدتر
و قویتــری هســتند .ایــن ویژگیهــا باعــث کاربــرد
گســترده ایــن محصــول در علــوم بیــن رشــتهای
ماننــد پزشــکی و تصویربــرداری ،فیزیــک ،شــیمی،
الکترونیــک ،برق و بردهای الکترونیکی شــده اســت.
بهعنــوان نمونــه بهجــای اســتفاده از رادیوداروهــا
میتــوان از ایــن ســاختار در تصویربرداریهــای
زیســتی اســتفاده کــرد و یــا امــروزه شــرکتهای
بــزرگ تولیدکننــده لــوازم صوتــی و تصویــری
از کوانتــوم داتهــا بــه منظــور تولیــد نســل جدیــد
الایدیهــا اســتفاده میکننــد.
ایــن محصــول در دنیــا توســط چنــد کشــور تولیــد
میشــود و در ایــران توســط شــرکت شــیمی صنعــت
رشــد ســهند بــا میــزان تولیــد روزانــه  ۴۰الــی ۵۰
کیلوگــرم بــه صــورت پایلــوت صنعتــی تولیــد
میشــود کــه بــا توجــه بــه ارزش افــزوده بــاالی ایــن
محصــول ،ایــن مقــدار تولیــد بــه منزلــه تولیــد صنعتــی
اســت کــه البتــه بســته بــه تقاضــا و نیــاز شــرکتهای
صنعتــی قابلیــت افزایــش ایــن میــزان تولیــد وجــود
دارد.

فلورســانس ،براقکنندههــا و پــاک کنندههــای
صنعتــی نیــز میتــوان بهــره بــرد.
دکتــر شــمالی در ایــن مراســم از اســتاد راهنمــای
خــود  ،پروفســور حســن ولــی زاده  ،رئیــس دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان  ،بــه جهــت راهنمائیهــای
ارزنــده شــان در خصــوص تولیــد ایــن محصــول و
پایاننامــه دوره دکتــری وی تجلیــل وتقدیــر نمــود .
درایــن نمایشــگاه طرحهــای ارزنــده اســاتید و
دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
ســالنهای مختلــف نمایشــگاه بیــن المللــی تبریــز
در زونهــای فناوریهــای نانــو  ،زیســت فنــاوری
 ،فناوریهــای آب و خــاک ،فناوریهــای مصالــح
ســاختمانی  ،فناوریهــای انرژیهــای تجدیــد پذیــر،
فنــاوری صنایــع غذائــی آرایشــی بهداشــتی ،
فناوریهــای میکروالکترونیــک و فنــاوری اطالعــات
وهمچنیــن نفــت وگاز ارائــه شــده اســت .

شــرکت شــیمی صنعــت رشــد ســهند پیــش از ایــن،
از کوانتومهــای کربنــی بــه جهــت ویژگــی انتقــال
حرارتــی در روانکارهــای صنعتــی تولیــدی شــرکت
اســتفاده کــرده اســت کــه اســتفاده از آن موجــب
کاهــش اصطــکاک قطعــات ماشــینهای صنعتــی
میشــود .همچنیــن از ایــن محصــول در رنگهــای
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یادواره شهدای مدافع حرم اهل بیت در دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان برگزار گردید

بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و بــا حضــور
جمعــی از خانــواده هــای معظــم شــهدای مدافــع حــرم  ،و ســردار رحیــم نوعــی
اقــدم  ،فرمانــده رشــید قــرارگاه حضــرت زینــب (س) جبهــه مقاومــت ســوریه ،
یــادواره شــهدای مدافــع حــرم اهــل بیــت در روز ســه شــنبه  7آذرمــاه برگــزار شــد

بــه همــت بســیج دانشــجویی
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان
و بــا حضــور جمعی از خانواده
هــای معظــم شــهدای مدافــع
حــرم  ،و ســردار رحیــم نوعــی
اقــدم  ،فرمانــده رشــید قــرارگاه
حضــرت زینــب (س) جبهــه
مقاومــت ســوریه  ،یــادواره
شــهدای مدافــع حــرم اهــل بیــت
در روز ســه شــنبه  7آذرمــاه
برگــزار شــد.

درابتــدای ایــن مراســم  ،دکتــر
حســن ولــی زاده  ،رئیــس
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان
بــا عــرض خیــر مقــدم بــه
خانــواده هــای شــهدای حاضــر
در یــادواره وســردار رحیــم
نوعــی اقــدم  ،فرمانــده قــرارگاه
حضــرت زینــب (س) جبهــه
مقاومــت ســوریه وگرامیداشــت
یــاد و خاطــره حماســه هــای
شــهدای عزیزمدافــع حــرم در
ســخنان کوتاهــی گفــت  :امنیــت
وتوســعه و پیشــرفت همه جانبه
ایــران اســامی مدیــون حماســه
هــای شــهیدان وایثارگرانــی
اســت کــه مخلصانــه بــه دفــاع
از ارزشــهای ایــن مرزوبــوم
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پرداختند .
ولــی زاده در ادامــه افــزود :
هــدف دانشــگاه ازبرگــزاری
ایــن یــادواره هــا تبییــن آرمانهــای
شــهدا  ،شــناخت راه آن عزیــزان
و همچنیــن ترویــج شــعائر
اســامی در بیــن دانشــگاهیان

است .

ســخنران ویــژه مراســم ،
ســردار رحیــم نوعــی اقــدم ،
جانبازســرافراز و فرمانــده
قرارگاه همیشــه پیروزحضرت
زینــب (س) جبهــه مقاومــت
ســوریه بــود کــه طــی ســخنانی
بــه تشــریح رونــد شــکل گیــری
و اهــداف اســتراتژیک آمریــکا
و حامیــان داعــش از ایجــاد
ایــن شــجره خبیثــه د رمنطقــه
پرداخــت .
ســردار نوعــی اقــدم در بخشــی
از ســخنانش گفــت  :ماهمــواره
در خاکریزهــای دفــاع ازعزت
 ،امنیت ؛ آســایش و سرافرازی
ملــت ایــران جنگیدیــم زیــرا
کــه « شــان ایرانــی ؛ عــزت و
اقتــدار میباشــد.
وی خطاب به دانشــجویان گفت
 :آینــده این نظــام و مملکت مال

شماســت و هدف ما اســتمرار
همیشــکی امنیــت و اقتــدار
و پرچــم همــواره برافراشــته
ایــران اســت تــا ســایه آن شــما
عزیــزان بــه پیشــرفت علمــی و
توســعه ایــن مملکــت بپردازیــد.
ســردار نوعــی اقــدم دربخــش
دیگــری از ســخنانش گفــت :
مــا در ایــن جنــگ ســخت بــا
ادبیــات اشــک و عشــق پیــروز
شــدیم زیــرا رمــز پیــروزی مــا
خــدا بــود
پایــان بخــش ایــن مراســم ؛
تجلیــل از خانــواده معظــم
شــهدای مدافــع حــرم بــود وطی
آن از رشــادتهای شــهدای
عزیــز مدافــع حــرم وصبــر
ومقاومــت وایثــار خانــواده
معظــم شــهدای واالمقــام وحیــد
فرهنگــی واال،شــهیدمحمدرضا
فخیمــی ،شــهید وحیدنومــی
گلزار،شــهید حامدجوانــی ،
شــهید ذاکرحیــدری ،شــهید
ســیدرضامرآثی ،شــهیدصادق
عدالــت اکبــری وشــهید محــرم
علیپورتجلیــل گردیــد .
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برگزاری کارگاه “پیشرفت های اخیر در نظریه عدم قطعیت”
کارگاه «پیشــرفت هــای اخیــر در
نظریــه عــدم قطعیــت» در روزهــای
شــنبه و یکشــنبه ،چهــارم و پنجــم
آذر مــاه  1396بــا حضــور اســاتید و
دانشــجویان دانشــگاههای مختلــف و
دو دانشــمند مشــهور از کشــورچین در
گــروه ریاضــی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان  ،برگــزار گردیــد.

پروفســور بائودینــگ لیــو (بنیانگــذار نظریــه
ریاضیــات عــدم قطعیــت) و جینــوو گائــو از کشــور
چیــن وپروفســور مازیــار صالحــی از دانشــگاه
گیــان میهمانــان ویــژه کارگاه مذکــور بودنــد .

همچنیــن در ایــن مراســم از فعالیتهــای علمــی ســرکار
خانــم زینــب زارع  ،دانشــجوی مقطــع کارشناســی
ارشــد ریاضــی گرایــش تحقیــق در عملیــات توســط
پروفســور بائودینــگ لیــو تقدیــر بــه عمــل آمــد.

در ایــن کارگاه  ،دکتــر غفــاری حدیقه از دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز ســخنرانی نمود .
این کارگاه به زبان انگلیسی برگزار شد.

دکتــر عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه و دکتــر
شــهرام رضاپــور درمراســم افتتاحیــه ایــن کارگاه بــه ســخنرانی
پرداختنــد.
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روسای دانشگاههای شهید مدنی آذربایجان Karadeniz Technical universty
کشور ترکیه  ،طی نشستی راههای همکاریهای دوجانبه را بررسی نمودند .

طــی نشســت مشــترک بیــن دانشــگاههای شــهید مدنــی آذربایجــان و
 Karadeniz Technical universityکشــورترکیه ،راههــای
همکارهــای بیــن المللــی مــورد بحــث و بررســی روســای دو دانشــگاه قرارگرفت.

طی نشست مشترک بین دانشگاههای شهید مدنی آذربایجان و
 Karadeniz Technical universityکشــور ترکیه ،راههای همکارهای
بیــن المللــی مــورد بحــث و بررســی روســای دو دانشــگاه قرارگرفت.
دکتــر ولــی زاده  ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان  ،گســترش
تعامــات علمــی ,پژوهشــی و فنــاوری را از جملــه اهــداف و مباحــث مطــرح
شــده در ایــن جلســه برشــمرد و گفــت  :پــس از بحــث و بررســیهای انجــام
شــده در ایــن جلســه ،مقــرر شــدمحورهای زیــر بصــورت تفاهــم نامــه امــاده
و مقدمــات عقدتفاهمنامــه را پیگیــری کنیــم :
تبادل استاد و دانشجو بین دو دانشگاه در قالب برنامه موالنا
انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی
برگزاری همایش های علمی مشترک

گفتنی اســت دانشــگاه  Karadeniz Technical universityکشــور ترکیه
دارای  ۶۲هــزار دانشــجو در مقطــع کارشناســی و  ۲۵۰۰دانشــجو در مقطــع
تحصیــات تکمیلــی مــی باشــد.
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قرار گرفتن نام  ۷ایرانی ( از جمله پروفسور شهرام رضاپور ) در بین
تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم

بــر پایــه گــزارش ســال  ۲۰۱۷موسســه «کالریویــت آنالیتیکــس»
دربــاره «پژوهشــگران پراســتناد» جهــان ۷ ،دانشــمند ایرانــی از
تاثیرگذارتریــن دانشــمندان در پیشــرفت علــوم شناســایی شــدند.
داود دومیری گنجی :حوزه مهندسی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

بر پایه گزارش سال  ۲۰۱۷موسسه «کالریویت
آنالیتیکس» درباره «پژوهشگران پراستناد» جهان۷ ،
دانشمند ایرانی از تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت
علوم شناسایی شدند
موسسه کالریویت آنالیتیکس» هر ساله بیش از  ۳هزار
پژوهشگر را از سراسر جهان در  ۲۱حوزه موضوعی
بهعنوان پژوهشگر پراستناد شناسایی و نام آنها را
منتشر میکند و در آخرین شناسایی ۷ ،دانشمند ایرانی از
تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم قرار گرفته
اند

مفید گرجی بندپی :حوزه مهندسی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شیخاالسالمی:حوزه مهندسی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی کاوه :حوزه علوم رایانه ،دانشگاه علم و صنعت ایران
طاهر نیکنام :حوزه مهندسی ،دانشگاه صنعتی شیراز

شهرام رضاپور :حوزه ریاضیات  ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برای شناسایی پژوهشگران پراستناد ۱۳۴ ،هزار
و  ۸۳۲مقاله پراستناد در نشریههای نمایه شده
«وبآوساینس» در حوزه علوم و علوم اجتماعی در ۱۱
.سال گذشته (از  ۲۰۰۵تا  )۲۰۱۵پیمایش شده اند
مقاله های پراستناد آنهایی هستند که بیشترین استناد
را در حوزههای موضوعی خود می گیرند و در یک
درصد نخست جای دارند و در پایگاه «شاخصهای
اساسی علم» (آی .اس .آی ).فهرست میشوند
همچنین ،پژوهشگرانی که مقاله پراستناد دارند،
پژوهشگران تاثیرگذار بهشمار میروند و آنهایی که
نامشان با فراوانی بیشتری میآید تاثیرگذارتر هستند.
از این رو ،پژوهشگران بر پایه شمار مقالههای
پراستنادشان رتبهبندی و آنهایی که در رتبههای نخستین
جای گرفته اند به عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی می
شوند
در ویرایش پیشین فهرست پژوهشگران پراستناد۶ ،
دانشمند ایرانی بودند ،ولی در ویرایش  ،۲۰۱۷هفت
ایرانی در این فهرست جای گرفتهاند
نام پژوهشگران ایرانی پراستناد ،به همراه حوزه
موضوعی ،وابستگی سازمانی نخست ،و وابستگی
سازمانی دوم آنها در زیر آمده است

گفته شده است که فهرست پژوهشگران پراستناد سال
 ۲۰۱۷نزدیک به  ۳هزار و  ۴۰۰پژوهشگر را در
بر دارد که پیشگام تاثیرگذاری علمی در حوزههای
موضوعی خود هستند

هیــات رئیســه دانشــگاه  ،ضمــن تبریــک موفقیــت
پروفســور رضاپــور بمناســبت قــرار گرفتــن در بیــن
تاثیرگذارترین دانشــمندان در پیشــرفت علوم  ،برای
ایشــان و عمــوم دانشــگاهیان دانشــگاه شــهید مدنی
آذربایجــان توفیقــات روز افــزون آرزومنــد اســت

مهدی دهقان  :حوزه مهندسی ریاضیات ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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در هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان
آذربایجان شرقی از دکتر رضاپور  ،دکتر عجمی و دکتر شمالی
تجلیل شد
تقدیــر از دکتــر رضــا پور ،دکتــر عجمی در ایــن جشــنواره از اقــای دکتر شــهرام رضاپور
و دکتــر شــمالی در هجدهمیــن جشــنواره اســتاد گــروه ریاضــی دانشــگاه بــه جهــت انتخاب
تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران اســتان بعنــوان یکــی از هفت دانشــمند ایرانــی تاثیرگذار
آذربایجــان شــرقی
در پیشــرفت علــوم ,دکتــر علــی عجمــی اســتاد
گــروه مهندســی بــرق دانشــگاه بــه جهــت انتخاب
درهجدهمیــن جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران
بعنــوان پژوهشــگر برتــر اســتان در گــروه عمــده
و فنــاوران اســتان آذربایجــان شــرقی کــه در روز
فنــی و مهندســی و از دکتــر اشــکان شــمالی
ســه شــنبه  14آذرمــاه بــا حضــور دکتــر مجیــد
واحــد فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه بــه
خدابخــش اســتاندار آذربایجــان شــرقی در
جهــت انتخــاب بعنــوان فنــاور برتــر اســتان تجلیل
دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد  ,از بین پژوهشــگران
بــه عمــل امــد.
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 بــر اســاس اییــن
نامــه انتخــاب پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــا توجــه بــه
فعالیــت هــای پژوهشــی و فنــاوری  ۵ســال اخیــر,
پژوهشــگران و فنــاوران برتــر اســتان در هــر یــک
ازگــروه هــای عمــده اموزشــی انتخــاب و از انهــا
تجلیــل بــه عمــل امــد.
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جلسه بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای علمی و بین المللی بین دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان و دانشگاه فناوری کشور بالروس
()Belarusian State Technological University

راهکارهــای
بررســی
جلســه
گســترش همکاریهــای علمــی و بیــن
المللــی بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان و دانشــگاه فنــاوری کشــور
بــا ر و س ( B e l a r u s i a n S t a t e
)TechnologicalUniversity
در روز ســه شــنبه  23آبانمــاه ،جلســه
ای باحضــور مســئولین دانشــگاه
فنــاوری بــاروس در دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان تشــکیل شــد.
بررســی و مذاکــره در خصوص گســترش
همکاریهــای علمــی ،پژوهشــی و فناوری
بیــن دو دانشــگاه در زمینــه هــای
مختلــف فنــاوری بــه ویــژه در حــوزه
هــای مهندســی شــیمی ,شــیمی ,مهندســی
مــواد و متالــوژی ,نانــو مــواد ,مهندســی
مکانیــک و اتوماســیون ،مهندســی بــرق،
فنــاوری اطالعــات و کشــاورزی ازجملــه

مــوارد بحــث در جلســه فــوق بــود.
در ایــن جلســه پیشــنویس تفاهــم نامــه
همــکاری هــای مشــترک ،تهیــه و
مقــرر گردیــد بــه امضــاء روســای
دو دانشــگاه رســیده و برنامــه هــای
عملیاتــی و اجرایــی آن آغــاز گــردد.
هیــات اعزامــی ازدانشــگاه فنــاوری
بــاروس از پتانســیل هــای علمــی،
آزمایشــگاهی
وتجهیــزات
فنــی
نمودنــد.
بازدیــد
دانشــگاه
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همایش ملی یک روزه آموزش حقوق شهروندی با مشارکت دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان و اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
در آئیــن افتتــاح ایــن همایش ،دکترحســن ولی زاده رئیس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان
طــی ســخنانی برگــزاری ایــن همایــش را از دو منظــر بــا اهمیــت دانســت ،نخســت اینکــه ایــن
همایــش فرصتــی خــوب بــرای تبــادل افــکار و اندیشــه هــای متخصصیــن حــوزه مذکــور و دوم
اینکــه موضــوع تدویــن حقــوق شــهروندی از تدابیــر مهــم دولــت تدبیــر و امیــد مــی باشــد.
همایــش ملــی ویکــروزه آمــوزش
حقــوق شــهروندی بــا مشــارکت دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان و اداره کل
آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجــان
شــرقی درروز چهارشــنبه  24آبانمــاه در
تــاالر معلــم تبریــز بــا حضــور اســاتید،
دانشــجویان ومدیــران و عالقمنــدان بــه
حــوزهحقــوقشــهروندیبرگــزارگردیــد.

در آئیــن افتتــاح ایــن همایــش ،دکترحســن
ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان طــی ســخنانی برگــزاری ایــن
همایــش را از دو منظــر بــا اهمیت دانســت،
نخســت اینکــه ایــن همایــش فرصتــی
خــوب بــرای تبــادل افــکار و اندیشــه هــای
متخصصیــن حــوزه مذکــور و دوم اینکــه
موضــوع تدویــن حقــوق شــهروندی از
تدابیــر مهــم دولــت تدبیــر و امیــد مــی
باشــد.

دکتــر ولــی زاده بــا تاکیــد بــر نقــش
ســازمانهای مــردم نهــاد در مقولــه تبییــن
حقــوق شــهروندی گفــت :ســازمانهای
مــردم نهــاد نقــش عمــده ای در اســتقرار
بهینــه و تبییــن منشــور حقــوق شــهروندی
دارنــد کــه از ایــن منظــر مــی تــوان
مباحثــی همچــون حقــوق شــهروندی در
نظــام اداری ،تکریــم اربــاب رجــوع و
مســائل محیــط زیســت و بهداشــت محیــط
را نیــز پیگیــری نمــود .دکتــر ولــی
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زاده در پایــان از اســاتید دانشــکده علــوم
تربیتــی ،دبیــران علمــی و اجرایــی و تمامــی
دســتاندرکاران اجــرای ایــن همایــش در
دانشــگاه و اداره کل آمــوزش و پــرورش
اســتان تقدیــر نمــود.

دکتــر شــهرتی فــر ،معــاون سیاســی
امنیتــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی در
ســخنانی برگــزاری ایــن همایــش را مهــم
و بموقــع برشــمرد و از دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان و اداره کل آمــوزش
و پــرورش اســتان بخاطــر برگــزاری ایــن
همایــش تقدیــر و تشــکر نمــود.

شــهرتی فــر ازجامعه دانشــگاهیان و اســاتید
فــن و جامعــه فرهنگــی کشــور خواســت
تــا بــا بهــره گیــری از روشــهای علمــی،
حقــوق شــهروندی را بــه یــک گفتمــان
عمومــی تبدیــل نماینــد.

در ایــن همایــش ،مدیــر کل آمــوزش و
پــرورش اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز
در ســخنانی بــا اشــاره بــه اهمیــت و لــزوم

فرهنگســازی حقــوق شــهروندی گفــت:
آشــنائی شــهروندان بــا حقــوق شــهروندی
موجــب توســعه قانونمنــدی ،رفتارهــای
مدنــی ،همدلــی و احســاس مســئولیت و
یکرنگــی در جامعــه مــی شــود لــذا برایــن
اســاس ،در منشــور حقــوق شــهروندی
ابالغــی توســط ریاســت محتــرم جمهــوری
اســامی ایــران ،وزارت آمــوزش وپرورش
و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
مســئول ترویــج و آمــوزش حقــوق
شــهروندی مــی باشــند.

در ادامــه همایــش  ،اســاتیدو صاحبــان
مقالــه هــا بــه ارائــه مقــاالت خــود در زمینــه
هــای مختلــف موضــوع حقوق شــهروندی
پرداختنــد .
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ارتقاء رتبه تعدادی از همکاران هیات علمی دانشگاه

دکتر جواد مصرآبادی
عضو گروه آموزشی علوم تربیتی
از مرتبه علمی دانشیاری به استادی

دکتر عزت اله احمدی
عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی و روا نشناسی

از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری

دکتر حسین سلطانی جیقه عضو

هیأت علمی گروه آموزشی عمران

از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری

دکتر احمد گلی
عضو هیأت علمی گروه آموزشی ادبیات فارسی

از مرتبه علمی دانشیاری به استادی
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ارتقای رتبه تعدادی از همکاران هیات علمی دانشگاه

دکتر ابوالفضل قاسم زاده

عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی
از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری

دکتر وحید بهجت
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری
دکتر مهرداد مهکام
عضو هیأت علمی گروه آموزشی شیمی
از مرتبه علمی دانشیاری به استادی

دکتر عادل رضایی اقدم
عضو هیأت علمیگروه آموزشی فیزیک
از مرتبه علمی دانشیاری به استادی
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ارتقای رتبه تعدادی از همکاران هیات علمی دانشگاه

خانم دکتر حکیمه محمدپور
عضو گروه آموزشی فیزیک
از مرتبه استادیاری به دانشیاری

خانم دکتر معصومه باقری
عضو هیأت علمی گروه آموزشی شیمی
از مرتبه علمی دانشیاری به استادی
دکتر محمد عطازاده
عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک
از مرتبه استادیاری به دانشیاری

دکتر اسفندیار فیضی
عضو هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک
از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری
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آقای اکبر فایده ای

عضو هیات علمی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسالمی

از مرتبه مربی به استادیاری

دکتر یوسف یاوری
عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم ورزشی
از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری

دکتر پیمان یار محمدزاده
عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی
از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری
ارتقاء علمی اساتید گرانقدر را صمیمانه تبریک می گوئیم.

دی ماه  96شماره هفتم
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دهمین جشنواره ملی حرکت با معرفی آثار برتر به کارخود پایان داد
دهمین جشنواره ملی حرکت با معرفی آثار برتر به کارخود پایان داد

دهمین دوره جشنواه ملی حرکت از چهارم تا هفتم دی ماه به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید  .جشنواره دهم
برای اولین بار با حضور چند کشور خارجی و به شکل بین المللی برگزارشد  .در این دوره غیر از انجمن های علمی دانشجویی
سراسر کشور  ،اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی وهمچنین گروه ها و تیم های علمی مستقل دانشجویی و آثار
دانشجویان به شکل فردی نیز به رقابت پرداختند .
در دهمین جشنواره حرکت  ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با بیست اثر شامل انجمن های علمی دانشجویی برگزیده و گروه
های علمی دانشجویی و همچنین آثار علمی دانشجویی مستقل در کلیه حوزه های رقابتی جشنواره دهم حضور بهم رساند.
انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شایسته تقدیر دربخش انجمن علمی برتر و انجمن علمی
دانشجویی زیست شناسی شایسته تقدیر در بخش نشریه معرفی شدند و لوح سپاس جشنواره دهم را به خود اختصاص دادند.
دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در آیین اختتامیه دهمین جشنواره ملی حرکت طی
سخنانی گفت :دانشگاه قلب تپنده جامعه است و خود را جدای از جامعه نمیبیند لذا جشنواره حرکت که همیشه حرکتآفرین
و نقشآفرین بوده ،نسبت به این مسئولیت خطیر ،احساس مسئولیت دوچندانی را داشته است و در پی این است که با تدبر و
اندیشه و درایت هر آنچه که از عهده او بر می آید ،در قالب مسئولیت اجتماعی که نسبت به جامعه دارد  ،انجام دهد.
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آئین نکوداشت و تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان برگزار شد.

دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،بــه چش ـمانداز آینــدۀ
دانشــگاه در زمینــۀ آموزشــی و پژوهشــی و ارتقــای رتبــۀ دانشــگاه در بیــن
دانشــگاههای منطقــه و کشــور اشــاره نمــوده ،واز تــاش و انگیــزه بــاالی اســاتید
و پژوهشــگران دانشــگاه در جهــت رشــد و تعالــی دانشــگاه تقدیــر و تشــکر نمــود.
مراســم گرامیداشــت هفتــۀ پژوهــش و فنــاوری
بــا حضــور و اســتقبال اســاتید و دانشــجویان و
پژوهشــگران دانشــگاه و مدیرانــی از صنایــع
اســتان ،در روز دوشــنبه  13آذر مــاه در ســالن
اجتماعــات اســتاد شــهریار دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،برگــزار شــد.
در ایــن مراســم معــاون پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه ،بــا تشــریح عملکــرد پژوهشــی
دانشــگاه ،آمــار دقیــق و مبســوط ،از عملکــرد
حــوزه پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه و دانشــکده
هــا در یــک ســال اخیــر ارائــه نمــود .وی در
گــزارش ارائــه شــده بــا مقایســه شــاخص هــای
پژوهشــی دانشــگاه بــا دانشــگاههای منطقــه بــه
جایــگاه مطلــوب و قابــل قبــول دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در حــوزه پژوهــش و فنــاوری
براســاس اطالعــات ثبــت شــده در پایگاههــای
اســکوپوس و وب آو ســاینس و  ISCاشــاره
نمــود.

دکتــر عجمــی گفت:براســاس آخریــن رتبــه
بنــدی دانشــگاههای جامــع کشــور توســط پایــگاه
اســتنادی علوم جهان اســام دانشــگاه شــهید مدنی
آذربایجــان در ســال  95بــا دو پلــه صعــود رتبــه
 25کشــوری و از نظــر شــاخص هــای پژوهشــی
رتبــه  19را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

دی ماه  96شماره هفتم

در ایــن مراســم  ،دکتــر ولــی زاده رئیــس
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،بــه چش ـمانداز
آینــدۀ دانشــگاه در زمینــۀ آموزشــی و پژوهشــی
و ارتقــای رتبــۀ دانشــگاه در بیــن دانشــگاههای
منطقــه و کشــور اشــاره نمــوده ،واز تــاش و
انگیــزه بــاالی اســاتید و پژوهشــگران دانشــگاه
در جهــت رشــد و تعالــی دانشــگاه تقدیــر و تشــکر
نمــود.

دکتــر ولــی زاده در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود در ارتبــاط بــا حجــم کارهــای انجــام شــده
در خصــوص ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه
گفــت :ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه از
الزامــات دانشــگاه کارآفریــن اســت و مــا مصمــم
بــه توســعه و ارتقــاء ارتبــاط دانشــگاه بــا صنایــع
هســتیم.
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دکتــر علــی عجمــی و دکتــر ســجاد نجفــی ،از گــروه مهندســی
بــرق

حامیان پژوهش و فناوری و پیشگامان ارتباط با صنعت:
شرکت برق منطقهای آذربایجان
شرکت آب منطقهای استان آذربایجان
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
شرکت توزیع نیروی برق تبریز
شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
ســخنران ویــژه مراســم ،دکتــر محمــود نوالــی ،اســتاد گــروه
فلســفۀ دانشــگاه تبریــز ،بــود کــه بــا موضــوع «انســان و
پژوهــش» ،بــه ســخنرانی پرداخــت .ایشــان ایجــاد انگیــزه
تحقیــق و پژوهــش و رعایــت هرچــه بیشــتر اصــول اخــاق
پژوهشــی در بیــن پژوهشــگران را باعــث رشــد و بالندگــی
هــر مجموعــه دانســت.
در پایــان مراســم ،از بیــن پژوهشــگران دانشــگاه بــه  14نفــر
از اعضــای هیــأت علمــی بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر ،یــک
نفــر از اعضــای هیــأت علمــی ،بــه عنــوان پژوهشــگر جــوان
برگزیــده ،دو نفــر از دانشــجویان ،بــه عنــوان پژوهشــگر
دانشــجوی برتــر ،دو نفــر از اعضــای هیــأت علمــی بــه عنوان
فعــاالن ارتبــاط بــا صنعــت و همچنیــن بــه مدیــران شــرکتهای
حامــی پژوهــش و فنــاوری و پیشــگامان ارتبــاط بــا صنعــت
لــوح تقدیــر اهــدا شــد.
پژوهشگران برگزیده دانشگاه به ترتیب امتیاز:
دکتــر شــهرام رضاپــور اســتاد گــروه ریاضــی بعنــوان یکــی
از  7دانشــمند تاثیــر گــذار ایرانــی در پیشــرفت علــوم در دنیــا،
دکتــر جابــر جهانبیــن از گــروه شــیمی (نفــر اول) ،دکتــر
فرهــاد دارابــی از گــروه فیزیــک (نفــر دوم) ،دکتــر رامیــن
حبیبــی از گــروه علــوم تربیتــی (نفــر ســوم) ،دکتــر بهــروز
خیرفــام ،از گــروه ریاضــی کاربــردی ،آقــای مســعود اکبــری،
از گــروه فیزیــک ،دکتــر رضا عبــدی ،از گروه روانشناســی،
دکتــر محمدرضــا بنایــی ،از گــروه بــرق ،دکتــر ســیدمحمود
شیخاالســامی ،از گــروه ریاضــی محــض ،دکتــر ســجاد
نجفــی ،از گــروه بــرق ،دکتــر علــی صیادانــی ،از گــروه
عربــی ،دکتــر بهلــول قربانیــان ،از گــروه تربیــت بدنــی ،دکتــر
پریســا لطفالهــی ،از گــروه کشــاورزی ،دکتــر ســیداحمد
حســینی ،از گــروه فلســفه و دکتــر جــواد صالحــی ،از گــروه
بــرق.

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
شرکت شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
شرکت تجهیزات سایپا (سمتکو)

از جملــه فعالیتهــای دانشــگاه بــه مناســبت گرامیداشــت
هفتــۀ پژوهــش
افتتــاح مرکــز ارتقــای شایســتگیهای حرفــهای دانشــجویان
( )SCDبــا همــکاری اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
اســتان آذربایجــان شــرقی
راه انــدازی ســامانه رصــد شــغلی دانشــجویان بــه آدرس
payesh.azaruniv.ac.ir
راه انــدازی زیــر ســامانۀ مدیریــت امــور پایاننامههــا و
رســالههای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی در ســامانه
مدیریــت اطالعــات پژوهشــی
راه اندازی سامانۀ علمیسنجی به آدرس
azaruniv.sciexplore.ir
برقــراری امــکان دسترســی  on lineبــه  21پایــگاه منابــع
اطالعــات علمــی
برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه
برگزاری  27مورد سمینار تخصصی در دانشکدهها

پژوهشگران دانشجوی برتر دانشگاه:
آقایــان :امیــر علــی عباســی ،از گــروه شــیمی و جعفــر بهــادری
خسروشــاهی ،از گــروه علــوم تربیتی
پژوهشگر جوان برتر دانشگاه :دکتر نازیال کاردان حلوائی

پژوهشگران فعال ارتباط با صنعت:
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امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با
سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
انعقاد تفاهمنامه همکاری در راستای ارتقاء
سطح مهارت های حرفه ای دانشجویان در راه
ورود به بازار کسب وکار

طــرح ملــی «توانمندســازي مهارتــي دانشــجویان و فــارغ التحصيــان
دانشــگاهی بــا رویکــرد اشــتغال» ،موضــوع مصوبــه مــورخ 3/9/93
شــوراي عالــي اشــتغال و بنــد (ت) مــاده  4برنامــه ششــم توســعه
جمهــوري اســامي ايــران و نيــز تكاليــف مقــرر بــراي وزارت علــوم،
تحقيقــات و فنــاوري در مــاده  9تصويب¬نامــه كارگــروه منتخــب ســتاد
فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي در خصــوص «برنامــه اشــتغال فراگيــر»،
و بــه منظــور اســتفاده از توانمندیهــا و پتانســیل هــای اداره كل آمــوزش
فنــی و حرفــه ای اســتان تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان در
زمینــه تاســیس مرکــز ارتقــاء شایســتگی هــای حرفــه ای دانشــجویان در
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان منعقــد گردیــد.
عجمــی در ارتبــاط بــا هــدف از تاســیس مرکــز ارتقــاء شایســتگی هــای
حرفــه ای دانشــجویان نیــز گفــت:

بــه منظورارتقــاء ســطح مهــارت هــای حرفــه ای دانشــجویان و کمــک
بــه ورود بــه بــازار کســب و کاردر روز دوشــنبه  12آذرمــاه 96
تفاهمنامــه همــکاری بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی منعقــد گردیــد .دکتــر
عجمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه اظهــار داشــت :
امــروزه دانشــگاهها بعنــوان یــک نهــاد عمــده تولیــد دانــش ،بــه دلیــل
تغییــر در ماهیــت تولیــد علــم و تاثیــر آن بــر اقتصــاد و رفــاه جوامــع
بشــری عــاوه بــر پژوهــش و آمــوزش ،نقــش و رســالت جدیــدی
در توســعه پایــدار اقتصــادی و منطقــه ای پیــدا کــرده انــد .موضــوع
کارآفرینــی دانشــگاهی یکــی از رســالت هــای جدیــد دانشگاههاســت.
امــروزه موسســات آمــوزش عالــی و دانشــگاهها در ســطح جهــان
از محیــط کســب دانــش بــه مکانــی بــرای تربیــت افــراد جهــت ایجــاد
شــرکت هــای کوچــک و متوســط ()SMEهــا و بــزرگ کــه نیازهــای
بــازار و جامعــه را بــرآورده مــی ســازند ارتقــا یافتــه انــد.

 توانمندســازی دانشــجویان و دانــش آموختــگان دانشــگاهی در راســتايبــرآوردن نیــاز کشــور بــه منابــع انســانی کارآمــد و دارای تجــارب فنــی،
مهارتــی و حرفــه ای.
 فراهــم ســازي بســترهاي اشــتغال مولــد دانــش آموختــگان رشــته هــايمختلف دانشــگاهي.
 اســتفاده از ظرفیتهــای آموزشــی و پژوهشــی طرفیــن در راســتایانجــام ماموریــت هــا و تکالیــف ســازمانی.
انجــام نیــاز ســنجی آمــوزش هــای مهارتــی مــورد نیــاز دانشــجویان وتدویــن دوره ای آموزشــی مــورد نیــاز.
و باالخــره برگــزاری آزمــون هــاي پایــان دوره و صــدور گواهینامــه
مهــارت بــرای قبــول شــدگان و يــا اعطــاي تأييديــه حضــور در دوره
بــراي شــركت كننــدگان ،وفــق ضوابــط و مقــررات مربوطــه از جملــه
اهــداف تاســیس ایــن مرکــز هســتند .
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه افــزود  :دفتــر مرکــز مذکــور در
اداره ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه مســتقر بــوده و دانشــجویان عزیــز
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و چگونگــی شــرکت در دوره هــا مــی
تواننــد بــه کارشناســان آن حــوزه مراجعــه نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در فراینــد عارضــه یابــی دانشــگاه از صنایــع
موجــود در منطقــه و بــر اســاس بازدیدهــای مداومــی کــه از بخــش
صنعــت صــورت مــی گیــرد ،قــراردادی پژوهشــی نیــز بیــن دانشــگاه و
شــرکت پــارس گوهــر ســان بــرودت واقــع در شــهرک صنعتــی شــهید
ســلیمی بــا همــکاری دانشــگاه و شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان
منعقــد گردیــد.

دکتــر عجمــی در ادامــه افــزود  :بــا توجــه بــه اینکــه مســئله اشــتغال
دانــش آموختــگان دانشــگاهی بعنــوان یکــی از دغدغــه هــای مهــم نظــام،
دولــت و دانشــجویان مــی باشــد لــذا دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه
منظــور ارتقــا ســطح مهــارت هــای حرفــه ای دانشــجویان و کمــک بــه
ورود بــه بــازار کســب و کار بعــداز فراغــت از تحصیــل دانشــجویان،
از نیمســال اول ســال تحصیلــی  97-96اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای
مهارتــی ویــژه دانشــجویان نمــوده اســت .همچنیــن در راســتاي اجــرای
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بازدید رئیس دانشگاه از تشکلهای دانشجویی دانشگاه
دکتر ولی زاده در دیدار از تشــکل بســیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی سخنان کوتاهی

ابراز داشــت  :ما ضمن اینکه واقعا باید قدردان زحمات فراوان عزیزانی که در قالب تشــکلهای دانشــجویی
برای ارتقای علمی و فرهنگی جامعه دانشــجویی زحمت میکشــند باشــیم  ،الزمســت بخاطر فعالیت وتحمل

تنگناهای عمدتا مالی دانشگاه نیز ازهمه تشکلها  ،کانونها و دانشجویان محترم صمیمانه تقدیرو تشکر نمائیم .

دکتــر حســن ولــی زاده در محــل کار و فعالیــت تشــکلهای دانشــجویی
حاضــر و از تــاش و فعالیتهــای مختلــف فرهنگــی آنهــا تقدیــر نمــود .
دکتر ولی زاده در دیدار از تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی سخنان کوتاهی ابراز داشت  :ما ضمن
اینکه واقعا باید قدردان زحمات فراوان عزیزانی که در قالب تشکلهای دانشجویی برای ارتقای علمی و فرهنگی جامعه دانشجویی
زحمت میکشند باشیم  ،الزمست بخاطر فعالیت وتحمل تنگناهای عمدتا مالی دانشگاه نیز ازهمه تشکلها  ،کانونها و دانشجویان

محترم صمیمانه تقدیرو تشکر نمائیم .

در این دیدار آقای محمد طاهری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیز ضمن ابرازخرسندی بخاطر حضور
و بازدید رئیس دانشگاه گفت  :بسیار خوشحالیم که دکتر ولی زاده  ،رئیس محترم دانشگاه همواره یار و یاور بسیج دانشجویی

هستند وبسیارسپاسگزاریم که همواره با تعامل بسیار مطلوبی  ،به بسیج دانشجویی در جهت انجام کمی و کیفی برنامه ها یاری
مینمایند .
پس از این دیدار رئیس دانشگاه بهمراه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  ،ازمحل کار و فعالیت تشکلهای جامعه اسالمی

دانشجویان و انجمن اسالمی دانشجویان نیز بازدید کرد .
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بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران
دکتــر حبیبــی در مصاحبــه بــا خبرگــزاری صــدا و ســیما در ارتبــاط بــا برگــزاری این ســمینار گفت :
محورهــای اصلــی الکتروشــیمی تجزیـهای ،اسپکتروســکوپی ،کروماتوگرافی و روشــهای جداســازی،
کمومتریکــس ،نانوشــیمی ،آموزشــی شــیمی تجزیــه ،محیــط زیســت و اســتانداردهای صنعتی اســت.

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران در روز هشتم شهریور  96با سخنان دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی

آذربایجان و با حضور جمعی از برجسته ترین دانشمندان و پژوهشگران شیمی تجزیه در سالن همایشهای پتروشیمی تبریز
برگزارشد.
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برگزاری جلسه ویژه ای باهدف گسترش همکاری های علمی و پژوهشی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
باتوجــه بــه هماهنگــی هــای انجــام شــده توســط دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه و در راســتای تفاهمنامــه
همــکاری هــای آموزشــی و پژوهشــی بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا شــرکت گاز اســتان آذربایجــان
شــرقی ،نشســت مشــترک شــورای پژوهــش شــرکت گازاســتان بــا مدیــران و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان بمنظــور بررســی راههــای گســترش همــکاری هــای علمــی و پژوهشــی برگــزار گردیــد.

در این نشست  ،دکتر عجمی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،به معرفی پتانسیلهای دانشگاه و بیان
موانع موجود در ارتباط بین صنعت و دانشگاه پرداخت و با ارائه پیشنهاداتی خواستار گسترش تعامالت فیمابین شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان نیز در این جلسه ضمن تشریح وضعیت پژوهش و فناوری در شرکت گاز و بیان اهمیت ارتباط
بین صنعت و دانشگاه در راستای رفع نیازهای صنعت ،گفت  :عالوه بر پروژه های پژوهشی که توسط صنعت اعالم نیاز می

شوند ،عرضه پیشنهادات پژوهشی توسط دانشگاه نیز می تواند در راستای ارتقای صنعت موثر واقع گردد.

در جلسه مذکور طرفین بر زمینه های همکاری  ،از جمله تعامالت فیمابین از طریق حمایت از پایان نامه های تحصیالت

تکمیلی مرتبط با صنعت گاز ،ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه در شرکت گازاستان  ،تشکیل

اتاق فکر مشترک ،بازدید از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه ،استفاده از توانمدی های دانشگاه در زمینه انرژی و محیط زیست
و نیز بررسی پیشنهادات پژوهشی دانشگاه در زمینه های مختلف از مانند پدافند غیر عامل ،داده کاوی ،خوردگی و مسائل

مرتبط با تاسیسات تاکید نمودند .

گفتنی است  :اعضای هیات علمی حاضر در جلسه به نمایندگی از دانشکده و گروههای آموزشی مختلف دانشگاه به معرفی
زمینه های تحقیقاتی وتوانمندیهای موجود پرداخته و پیشنهاداتی در این خصوص مطرح نمودند.
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بررسی زمینه های همکاری مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و
دانشگاه پوترای مالزی
در دیــدار هیــات علمــی و فنــاوری دانشــگاه پوتــرای مالــزی زمینــه هــای همــکاری مشــترک دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان بــا آن دانشــگاه در حــوزه فنــاوری بررســی شــد.
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انعقاد تفاهم نامه همکاریهای مشترک بین دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان و هیئت تنیس استان آذربایجان شرقی

طــی نشســتی بــا حضــور رئیــس ،معــاون دانشــجویی و
مدیــر تربیــت بدنــی دانشــگاه و رئیــس هیئــت تنیــس اســتان
آذربایجانشــرقی در روز چهارشــنبه  13دیمــاه  ،تفاهــم نامــه
همکاریهــای مشــترک دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
و هیئــت تنیــس اســتان آذربایجــان شــرقی امضــاء شــد.
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بازدید رئیس دانشگاه و معاون دانشجویی از مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

دکتــر حســن ولــی زاده ،رئیس دانشــگاه در روز چهارشــنبه  6دیماه  96بــا حضور در
تربیــت بدنــی دانشــگاه ضمــن بازدیــد از بخش هــای مختلف ،در جلســه ای بــا حضور
معــاون دانشــجویی ،دکتــر احمــد آبــادی ،مدیــر و کارشناســان تربیــت بدنی دانشــگاه
از همــت وافــر دکتــر بشــیری و کارشناســان ســخت کــوش آن اداره تجلیــل نمــود.

بازدید رئیس دانشگاه از خوابگاه ها و سلف سرویس های دانشجویی دانشگاه

دیماه  : 96گزارش تصویری روابط عمومی از بازدید
رئیس دانشگاه از خوابگاه ها و سلف سرویس های دانشجویی
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مطالعات علمی تخصصی و میدانی زمین لرزه های کرمانشاه باحضور
جمعی ازدانشمندان سرشناس در حوزه زلزله شناسی ،انجام شد .
براســاس تفاهــم نامــه منعقــده فیمابیــن دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه کانــازاوای
کشــور ژاپــن و انجــام چندیــن پــروژه مشــترک
در خصــوص مطالعــات لــرزه ای ســاختمان هــا
و بنــا هــای تاریخــی از جملــه بــازار سرپوشــیده
تبریــز ،کلیســای ســنت اســتپانوس جلفــا و بررســی
اثــرات تخریبــی زلزلــه ورزقــان ،بــا حضــور
دکتــر عبدالحســین فالحــی عضــو هیــات علمــی
گــروه مهندســی عمــران دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،مطالعــات میدانــی اثــرات تخریبــی
زمیــن لــرزه هــای کرمانشــاه نیــز انجــام شــد.
تیمــی متشــکل از دانشــمندان ژاپنــی ،اندونزیایــی و
ایرانــی در تخصــصهــای متنوع مربــوط به زلزله،
بــا حضــور چنــد روزه بــه بررســی دقیــق ،کامــل و
علمــی مشــخصات دینامیکــی زمیــن و ســاختمان
هــای مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه پرداختنــد
تیمــی متشــکل از اســاتید مطــرح و سرشــناس
بیــن المللــی و داخلــی کــه مشــغول بررســی دقیــق
جزئیــات حادثــه زلزلــه کرمانشــاه بــود بــا اتمــام
بررســیهای تخصصی،علمــی و میدانــی الزم ،بــه
کار خــود پایــان داد .گــزارش تکمیلــی ایــن بررســی
بعــداز انجــام تحلیــل بــر روی داده هــای میدانــی
توســط تیــم پــروژه به زودی منتشــر خواهــد گردید.

دکتــر عبدالحســین فالحــی عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و سرپرســت
ایرانــی ایــن گــروه بیــن المللــی گفــت :اعــزام
ایــن تیــم بــر اســاس تفاهمنامــه دانشــگاه شــهید

مدنــی آذربایجــان بــا دانشــگاه کانــازاوای کشــور
ژاپــن و حمایــت گســترده مســئوالن دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان صــورت پذیرفتــه اســت.
وی افــزود :هــدف مــا در اینجــا بررســی
خرابیهــای ناشــی از زلزلــه در ابعــاد مختلــف بــود.
فالحــی درادامــه افزود ،یکــی از مهمترین تجهیزات
پیشــرفته ای کــه در ایــن تحقیقــات بکار گرفته شــد،
دســتگاه ثبــت ميكروتريمــور بــود ،ایــن دســتگاه بــه
بررســی مشــخصات دینامیکــی زمیــن و ســاختمان
پرداختــه کــه تــا کنــون بــا اســتفاده از آن نتایــج
جالــب توجهــی نیزبــرای تیــم بــه دســت آمــده اســت.
گفتنــی اســت :اعضــای ایــن تیــم عبارتنــد از:
پروفســور ماساكاتســو مياجيمــا ،اســتاد تمــام
مهندســی زلزلــه دانشــگاه كانــازاوای ژاپــن،
پروفســور توشــيكازو ايكموتــو دانشــيار دانشــگاه
كانازاوا ،دكتر عبدالحســين فالحي اســتاد مهندســي
زلزلــه دانشــگاه شــهيد مدنــي آذربايجــان ،دكتــر
مقــداد ســمائى دکتــرای لــرزه شناســي مهندســي
از دانشــگاه كانــازاوای ژاپــن ،دکتــر ســيتاوان
هنــدرا دانشــجوي دوره دكتــري ژئوتكنيــك لــرزه
اي از کشــور اندونــزی ،دكتــر صــدرا كريــم زاده
پژوهشــگر دوره پســا دكتــرای دانشــگاه فنــی
توكيــو در رشــته مهندســي زلزلــه سيســتمهاي
جغرافيــاي ،دکتــر فــرزاد طالبــي دانشــجوي دكتــراي
مهندســي طراحــي لــرزه اي در دانشــگاه كيوتــو
ژاپــن و مهنــدس جعفــر کارشــی کارشــناس ارشــد
مهندســی زلزلــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

دانشــگاههای کانــازاوا و توکیــوی ژاپــن
از برتریــن دانشــگاههای جهــان در
رشــتههای مربــوط بــه زلزلــه شناســی
هســتند کــه بــا دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان تفاهمنامــه همکاریهــای علمــی
پژوهشــی درحــوزه مطالعــات زلزلــه دارنــد.
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