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دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجـان به جمع
مؤسسـات یک درصـد برتـر پراسـتناد دنیا
ملحق شـد.

دکتر محمدجـواد دهقانی سرپرسـت پایگاه
اسـتنادی علـوم جهـان اسلام از افزایش
حضـور دانشـگاهها و مؤسسـات پژوهشـی
ایـران در میـان دانشـگاههای برتـر جهان
خبـر داد و گفـت ۷۴ :دانشـگاه و مؤسسـه
تحقیقاتـی ایـران در بیـن مؤثرترینهـای
دنیـا قـرار دارند.

دکتـر دهقانی افـزود :پایگاه شـاخصهای
اساسـی علـم (  ) ESIمتعلـق بـه شـرکت
کالریویـت آنالتیکـس (  ) ISIآخریـن
فهرسـت مؤسسـات یک درصد برتـر دنیا که
بیشـترین تعـداد اسـتنادها را در طـول ۱۰
سـال گذشـته دریافـت کردهاند را منتشـر
و بهطـور مـداوم بهروزرسـانی میکنـد.
ایـن دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی در
سـطح دنیـا از لحـاظ تعـداد اسـتنادهای
دریافتـی در مجمـوع مؤسسـات یک درصد
برتـر قـرار گرفتهانـد .اسـتنادها در دنیای
علـم بیانگر کیفیـت تولیدات علمی هسـتند.
بنابرایـن ،ع ّلـت افزایش تعداد ایـن مراکز،
افزایـش کیفیـت تحقیقات کشـور اسـت.
وی اظهـار داشـت :بررسـیها نشـان
میدهـد کـه در آخریـن بهروزرسـانی
انجامشـده تعداد  ۷۴دانشـگاه و مؤسسـه
تحقیقاتـی از کشـور جمهـوری اسلامی
ایـران در میـان یـک درصد دانشـگاههای
برتـر جهـان کـه دارای بیشـترین میـزان
اثرگـذاری بودهانـد ،مشـاهده میشـود.
به گفتـه دکتـر دهقانی ،در سـال  ۹۸تعداد
دانشـگاههای برتـر کشـور  ۶۵مـورد بود.
بنابرایـن در مقایسـه بـا سـال قبـل تعداد
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دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی یـک درصـد
برتـر ایـران  %۱۴درصـد افزایش یافته اسـت.
وی ادامه داد :اسـتناد هر چند عـاری از آفت
نیسـت ،امـا یکـی از مهمترین شـاخصهایی
اسـت کـه میـزان اسـتفاده از پژوهشهـا را
نشـان میدهـد .در حـال حاضـر اسـتناد
مهمترین شـاخصی اسـت کـه در ارزیابیهای
علمـی در سـطح بینالمللـی مورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد .در سـند سیاسـتهای علم و
فنـاوری ابالغی توسـط مقـام معظـم رهبری
نیـز مرجعیـت علـم و فنـاوری در سـطح دنیا
بهعنـوان اولیـن بند مـورد تأکید قـرار گرفته
اسـت .مرجعیـت به معنـی محل رجـوع قرار
گرفتـن اسـت و اسـتناد از یـک نـگاه بیانگر
میزان اسـتفاده از علم تولیدشـده توسـط سایر
پژوهشـگران است.
دکتـر دهقانی اظهار داشـت :در سـال ۱۳۹۴
بررسـی پایـگاه شـاخصهای اساسـی علـم
نشـان داد که  ۳۰دانشـگاه و مرکز پژهشـی از
جمهوری اسلامی ایـران در جمع دانشـگاهها
و پژوهشـگاههای یـک درصـد برتر دنیـا قرار
گرفتنـد .در سـال  ۱۳۹۵بـا رشـد کیفیـت
تولیـدات علمی در کشـور تعداد دانشـگاهها و
پژوهشـگاههای کشـور به  ۳۵مـورد افزایش
یافـت .تعـداد مراکز یـک درصد برتر کشـور
در بهمـن  ۱۳۹۶بـه  ۵۳مـورد افزایش یافت.
بـرای انتخـاب مؤثرتریـن دانشـگاهها ،کلیه
دانشـگاهها و مؤسسـات تحقیقاتـی دنیـا بـر
حسـب میـزان اثرگـذاری آنهـا مشـخص
و مرتبسـازی شـده و در گام بعـد یـک
درصـد برتـر آنها کـه دارای بیشـترین میزان
اثرگـذاری بودهانـد انتخـاب و معرفـی
میشـوند.
سرپرسـت  ISCیادآور شـد :مایه مباهات اسـت

کـه در آخریـن بهروزرسـانی انجامشـده در
آذر  ۹۹تعداد  ۷۴دانشـگاه و مؤسسه تحقیقاتی
از کشـور جمهـوری اسلامی ایـران در میان
یـک درصـد دانشـگاههای برتـر جهـان کـه
دارای بیشـترین میـزان اثرگـذاری بودهاند،
مشـاهده میشـود .بنابرایـن در مقایسـه بـا
سـال قبل کـه تعـداد  ۶۵مـورد بـود ،تعداد
دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی یـک درصـد
برتـر ایـران  ۱۴درصـد افزایـش و نسـبت به
سـال  ۹۴بیـش از  ۱۴۷درصد افزایـش یافته
ا ست .
وی افـزود :دانشـگاههای شـهید مدنـی
آذربایجـان ،شـهید چمـران اهـواز ،علـوم
کشـاورزی و منابع طبیعی گرگان ،کردسـتان،
صنعتـی مالـک اشـتر ،علـوم پزشـکی بابل،
صنعتـی کرمانشـاه ،علـوم پزشـکی گیلان،
علوم پزشـکی کاشـان ،علوم پزشـکی قزوین و
علوم پزشـکی ارومیـه به جمع مؤسسـات یک
درصـد برتـر پراسـتناد دنیـا وارد شـدهاند.
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مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری و تجلیــل از
پژوهشــگران برتــر دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان

مراسـم گرامیداشـت هفتـه پژوهش و فنـاوری و تجلیل از پژوهشـگران برتر دانشـگاه شـهید مدنی
آذربایجـان در روز پنـج شـنبه  ۲۰آذر  ۹۹با حضور دکتـر رحیمی معاون پژوهـش و فناوری وزارت
علـوم ،تحقیقات ،هیئت رئیسـه ،روسـای دانشـکده هـا و جمعی از مدیـران دانشـگاه و همچنین به
شـکل وبینار برگـزار گردید.

دکتـر رحیمی ،معـاون پژوهش و فنـاوری وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری طی سـخنانی در این
نشسـت گفت :دانشـگاههای کشـور به لحاظ آموزشـی در مسـیر بسـیار خوبـی قـرار دارند بحث
اصلـی دانشـگاهها  ،نحـوه پرداختن بـه پژوهش و فنـاوری ،و ارتباطی کـه باید با صنعـت و جامعه
داشـته باشـند ،می باشد.

وی افـزود :اصـوال دو نـوع پژوهـش داریـم پژوهشـی که بـرای پیشـبرد مرزهای دانـش صورت
میگیـرد و مبتنـی بـر ارائـه مقاالتی بـا کیفیت باال اسـت ،کـه در این بخـش دانشـگاههای ما از
جمله دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان همه سـاله شـاهد رشـد و بهبود کیفی هسـتند ،خوشبختانه
در سـطح بینالمللـی نیـز روند رو به رشـدی را در ایـن بخش شاهدهسـتیم ،اما بخـش دوم مقوله
تحقیقـات ،مربـوط به پژوهش هایی اسـت کـه باید ناظر بـه نیازها بـوده و باید مبتنی بـر تقاضای
جامعـه انجـام شـود ،هـر چند کـه از این بخـش نیـز میتواند مقـاالت موثـر و خوبی اسـتخراج
شـود ،ما ضعـف عمـده ای را در این حوزه شـاهد هسـتیم کـه نیازمنـد برنامهریزیهـای خوب و
اجـرای کامـل آنها آن توسـط دانشـگاههای سراسـر کشـور اسـت.صنایع و محیـط اجتماعی نیز
باید کشـش بهرهگیـری از نتایـج تحقیقـات را در خود پدیـدار بیاورند.
رحیمـی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان را دانشـگاهی کیفـی نامید گفـت خدای بـزرگ را
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شـاکریم کـه این دانشـگاه در مسـیر تحقق اهداف وسیاسـتهای وزارت علوم مسـیر خوب و درسـتی
را در پیـش گرفتـه و اجـرا مینماید.
در این مراسـم دکتر ولی زاده رئیس دانشـگاه شـهیدمدنی آذربایجان ،در سـخنانی با گرامیداشـت
هفتـه پژوهـش و فنـاوری و بـا تجلیـل از پژوهشـگران دانشـگاه در بـه ثمر رسـیدن طـرح های
تحقیقاتـی در این شـرایط سـخت ،به روند رو به رشـد جایـگاه علمی کشـور در تولیـد علم جهانی
اشـاره نمـود و ضمن تاکیـد بر لـزوم ارتباط دانشـگاه بـا صنعـت و جامعـه و تدویـن برنامههای
مطلـوب اجرایـی در ایـن خصوص گفت :دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجـان به یاری الهـی از نظر
علمـی جایگاه مناسـبی در بین دانشـگاههای کشـور برخوردار اسـت.

ولـی زاده بـا اشـاره به مشـکالت عمـده دانشـگاهها درحـوزه ارتبـاط با صنعـت اظهار داشـت:
مشـکل عمده دانشـگاهها عـدم ارتبـاط مسـتمر و دائمی با «صنعـت و جامعه» میباشـد ،دانشـگاه
بایـد با صنعـت و جامعـه ارتباطی پویـا و حیاتی داشـته و خود را جامعـه محور و صنعـت و جامعه
نیـز خـود را دانش محـور نماید.
دکتـر علی عجمـی ،معاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان در این مراسـم
گزارشـی از وضعیت شـاخص هـای مختلف حوزه پژوهـش و فناوری دانشـگاه در بخشـهای ارتباط
بـا صنعـت و جامعه و روابـط بین الملـل را نیز ارائـه نمود.
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براسـاس گزارش وی این دانشـگاه در بسـیاری از شـاخص ها در مقایسـه با سـال های قبل رشـد
چشمگیری داشـته است.
همچنیـن ،معاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه از قرار گیری دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان در
جمع دانشـگاههای یـک درصد برتر دنیا براسـاس گـزارش اخیـر موسسـه Clarivate Analytics
خبر داد .

دانشــگاهها براســاس تعــداد اســتنادهایی کــه در طــی ده ســال گذشــته دریافــت کردهانــد
انتخــاب شــدهاند .ایــن فهرســت هــر دو مــاه یــک بــار بــه روز رســانی مــی شــود بــه
ـد
ـب حـ
ـدم کسـ
ـورت عـ
ـه و در صـ
ـرار گرفتـ
ـی قـ
ـورد ارزیابـ
ـا مـ
ـگاهها مرتبـ
ـه دانشـ
ـوی کـ
نحـ
نصــاب امتیــاز ،حــذف میشــوند .بــرای انتخــاب موثرتریــن دانشــگاهها ،کلیــه دانشــگاهها
ـتنادهای دریافتــی)
ـا (تعــداد اسـ
و موسســات تحقیقاتــی دنیــا بــر حســب میــزان اثرگــذاری آنهـ
مشــخص و مرتبســازی میشــوند .در گام بعــدی یــک درصــد برتــر آنهــا کــه دارای بیشــترین میــزان
اثرگــذاری بــوده انــد انتخــاب و معرفــی میشــوند.

ـال ( 99دکتر
ـگاه در سـ
ـر دانشـ
ـگر برتـ
ـوان پژوهشـ
ـی بعنـ
ـات علمـ
ـای هیـ
ـر از اعضـ
ـم از  3نفـ
ـن مراسـ
ـان ایـ
در پایـ

ـور )،
ـی رحمانپـ
ـر مرتضـ
ـت (دکتـ
ـا صنعـ
ـاط بـ
ـال ارتبـ
ـگر فعـ
ـگربرتر و پژوهشـ
ـد زاده) ،پژوهشـ
ـین عبدالمحمـ
حسـ
ـد.
ـل آمـ
ـل بعمـ
ـی) تجلیـ
ـماعیل نورانـ
ـر اسـ
ـل (دکتـ
ـن الملـ
ـط بیـ
ـوزه روابـ
ـال در حـ
ـگر فعـ
و پژوهشـ
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ـی،
ـن حبیبـ
ـر رامیـ
ـط دکتـ
ـانی« توسـ
ـوم انسـ
ـده علـ
ـروه عمـ
ـتان در گـ
ـر اسـ
ـگر برتـ
ـوان «پژوهشـ
ـب عنـ
کسـ
ـی آذربایجان
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـی دانشـ
ـات علمـ
ـو هیـ
عضـ
بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان آذربایجان شرقی برگزار شد:

ـگر
ـوان «پژوهشـ
ـان عنـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـی دانشـ
ـات علمـ
ـو هیـ
ـی ،عضـ
ـن حبیبـ
ـر رامیـ
دکتـ
ـود.
ـب نمـ
ـانی» را کسـ
ـوم انسـ
ـده علـ
ـروه عمـ
ـتان در گـ
ـر اسـ
برتـ

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه ،جشـنواره تجلیـل از
پژوهشـگران و فنـاوران برگزیده اسـتان آذربایجان شـرقی در روز
چهارشـنبه  26آذرمـاه ،و بصـورت مجـازی برگزار شـد و طی آن
دکتـر رامیـن حبیبـی ،عضو هیـات علمـی دانشـگاه شـهید مدنی
آذربایجـان بعنـوان پژوهشـگر برتـر اسـتان در گروه عمـده علوم
انسـانی معرفی شـد.
در بیسـت و یکمیـن جشـنواره تجلیـل از پژوهشـگران و فنـاوران
برگزیـده آذربایجـان شـرقی از  14پژوهشـگر برگزیده دانشـگاهها
و مراکـز پژوهشـی اسـتان تجلیـل شـد .پژوهشـگران برگزیـده
اسـتان ،براسـاس فعالیتهای پژوهشـی پنج سـال اخیر ،شـامل تعداد
مقـاالت چاپ شـده در نشـریات علمـی معتبـر ,مقاالت ارائه شـده
در همایشـها ,طـرح های ارتبـاط با صنعـت و جامعه ،کتـاب تالیفی،
مشـارکت در داوری مقـاالت و طرحهـای پژوهشـی ،انتخـاب مـی
شو ند .
دکتـر محمدرضا پورمحمـدی ،اسـتاندار آذربایجان شـرقی در این
مراسـم که بـه صورت مجـازی برگـزار شـد ،اظهار داشـت :هرچند
رسـالت دانشـگاهها ،تولیـد علـم و پژوهشهـای علمـی اسـت ،اما
نقـش دانشـگاه در دنیای امـروز تفاوت کـرده و به سـمت تلفیق علم
و عمـل پیش رفتهاسـت.

جشـنوارهها و نمایشـگاههای فنـاوری هسـتیم.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در ادامـه بـه مزیتهای اسـتان در
حـوزه صنعـت و تولید اشـاره کـرد و گفـت :در کنار ایـن مزیتها،
آذربایجـان شـرقی یـک اسـتان دانشـگاهی اسـت و بایـد نقـش
دانشـگاهدرحوزههـایمختلـفاجرایـیوخدماتـیافزایـشیابـد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه ارتباط بخـش صنعـت و تولید با دانشـگاه
باید بیشـتر شـود ،افـزود :باید تلاش کنیم تـا بخشهـای اجرایی،
تقاضامحـور و دانشـگاهها مأموریتگرا شـوند.
پورمحمـدی افزود :یکـی از اقدامـات الزم در این زمینـه ،توجه به
پژوهشهـای کاربـردی در ارزیابی اسـاتید و پژوهشـگران و ارتقای
درجـه علمـی آنان اسـت که بایـد مـورد توجـه دانشـگاهها قرار
گیر د .
گفتنی اسـت لوح سـپاس اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در تقدیر از
برگزیـده شـدن جناب آقـای دکتـر رامین حبیبـی به عنـوان یکی
از پژوهشـگران برتـر اسـتان ،توسـط دکتـر علـی عجمـی ،معاون
پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان به ایشـان،
اهدا شـد.

وی بـا بیـان اینکه کشـور مـا در تولیـد علـم پیشـرفتهای خوبی
داشـته اسـت ،افزود :در بحث فنـاوری باید کارهای بیشـتری صورت
گیـرد و بتوانیم علـم تولیدشـده را به ثـروت و محصول تبدیـل کنیم.
پورمحمـدی خاطرنشـان کـرد :کارهـای خوبـی در ایـن زمینه در
کشـور و اسـتان شـروع شـده و شـاهد موفقیتهای خوبی در قالب
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قرار گرفتن هشت نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران
دانشگاه در فهرست دانشمندان  ۲درصد برتر جهان
معـاون پژوهش و فناوری دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان گفت :هشـت نفـر از اعضای هیات علمی و پژوهشـگران
دانشـگاه در فهرسـت دانشـمندان  ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه ،دکتـر علـی عجمی گفـت :آقای دکتـر بیـوک حبیبی اسـتاد تمـام گروه
آموزشـی شـیمی و آقـای دکتـر محمدرضا بنایی اسـتاد تمـام گروه مهندسـی برق در جمـع دانشـمندان  ۲درصد
برتـر جهـان براسـاس دادههای پایـگاه اسـکوپوس در طول بـازه علمـی بلنـد مـدت ( )career long impactو
آقـای دکتـر اکبر حیدرزاده اسـتادیار گروه مهندسـی مـواد ،آقای دکتـر مرتضی فرخی دانشـیار گروه مهندسـی
مـواد ،خانـم دکتـر مهدیه صفرپور اسـتادیار گروه آموزشـی شـیمی کاربـردی ،آقای دکتر سـجاد نجفی دانشـیار
گـروه مهندسـی بـرق ،آقـای دکتر علـی عجمی اسـتاد تمـام گروه مهندسـی بـرق و آقـای دکتر حسـین آردی
دانـش آموختـه دکتری گروه مهندسـی بـرق در جمع دانشـمندان  ۲درصـد برتر جهان براسـاس دادههـای پایگاه
اسـکوپوس در سـال  )single year impact( 2019قـرار گرفتند.
وی افزود :فهرسـت دانشـمندان دو درصد برتر توسـط محققان دانشـگاه اسـتنفورد با بررسـی و ارزیابی اسـتنادات
دادههای پایگاه اسـکوپوس ارائه شـده و اسـامی  160هزار محقق و پژوهشـگر در  ۲۲رشـته موضوعـی و  ۱۷۶حوزه
تخصصی بر اسـاس شـاخصهای اسـتنادی اسـتاندارد طبقهبندی شـدهاند.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه اضافـه کرد این دانشـمندان بر اسـاس شـاخصهای شـشگانه زیـر انتخاب
شـده اند.
Total citation .1
H-index .2
Co-authorship-adjusted H-index .3
Total citation to single authored papers .4
Total citation to single+first authored papers .5
Total citation to single+first+last authored papers .6
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آیین اختتامیه رویداد کمند در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مراسـم اختتامیه رویداد کمند (کار ،مهارت و نوآوری دانشـجویان دختر) دانشـگاههای اسـتان آذربایجان شـرقی روز یکشـنبه
نهـم آذرمـاه ،به همـت و میزبانی معاونـت فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان و بصورت مجـازی برگزار
شد .

در این مراسـم دکترحسـن ولی زاده رئیس دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان ،طی سـخنانی ضمن تسـلیت شـهادت دانشـمند فرزانه هسـته
ای ،شـهید دکتر فخـری زاده و محکومیت عمل وحشـیانه دشـمنان ،از حمایتهای حـوزه معاونت امور زنـان و خانواده نهاد ریاسـت جمهوری
ومعاونـت فرهنگـی اجتماعـی وزارت علـوم  ،تحقیقات و فنـاوری بخاطر ارائه ایـده برگزاری رویـداد کمند تقدیر و تشـکر نمود.
ولـی زاده برگـزاری رویـداد کمنـد را افتخـاری برای ایـن دانشـگاه و ابتکاری از سـوی وزارت علـوم و و امـور بانوان ریاسـت جمهوری
برشـمرد و گفـت در سـایه برگزاری این رویداد ظرفیت و پتانسـیل سـرمایه هـای عظیم اجتماعی دانشـگاه هـا و جامعه به ویژه دانشـجویان
دختـر بیشـتر در معـرض نمایـش قـرار داده میشـود و صاحبـان «صنایـع و تولید «هـم می تواننـد با این ظرفیت ها بیشـتر آشـنا شـده و
اسـتفاده کنند.
در ادامـه مهندس عسـگری مدیـر کل پشـتیبانی امورفرهنگی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقات و فنـاوری در سـخنانی در اهمیت رویداد
کمنـد ضمـن اشـاره بر ایـن نکته که دانشـگاه محـل خردورزی اسـت ،گفـت :دانشـگاه اجتماعی دانشـگاهی اسـت که نسـبت به مسـائل
جامعـه بـی تفاوت نباشـد دراین بیـن رویداد کمنـد عاملی برای مشـارکت اجتماعی دانشـجویان بـه ویژه دانشـجویان دختربـرای نمایش
مهارتهـا و حضور مؤثـر در جامعه می باشـد.
در ادامـه ایـن مراسـم دکتر قربانیان معـاون فرهنگی اجتماعی دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجـان ضمن تقدیـر از حامیان ایـن رویداد مهم
و ابتـکاری ،بـر اهمیت جایـگاه زنان در رشـد ،توسـعه اقتصـادی و کارآفرینی و لـزوم حمایت بیشـتر از طرح هـا و ایده های دانشـجویی
خالقانـه و کارآفرین و نقشـی کـه دانشـجویان دختر بعنوان بیـش از نیمـی از جمعیت دانشـجویی می توانند در این ارتباط داشـته باشـند
تاکیـد نمـوده وگزارشـی از رونـد برگزاری رویـداد کمنـد و محورهـای رقابتی ،فرآینـد داوری و طـرح های برتـر ( شـامل  21طرح که
بعنـوان طـرح برگزیـده ،قابـل تقدیر و یـا قابل تشـویق انتخاب و لـوح تقدیر و جوایـز نقدی دریافـت کردنـد) و کارگاه های برگزار شـده
در ارتبـاط با این طـرح و موضـوع کارآفرینی ارائـه نمود.
در ایـن مراسـم خانم دکتر زهـرا جواهریان معـاون برنامه ریـزی و هماهنگی معاونت رئیـس جمهوری در امـور زنان و خانـواده ،گفت :این
رویـداد جهـت ایجـاد انگیـزه و امید برای دانشـجویان دختر برگزار شـد تـا بتوانند ایـده های خـود را پرورانـده و وارد بـازار کار کنند.
وی ابـراز امیـدواری کـرد که این رویداد در سـال جـاری نیز برگـزار و ادامه پیـدا کند.
در ایـن مراسـم خانـم دکتـر رقیه صـادق زاده مدیـر کل امور بانـوان اسـتانداری آذربایجان شـرقی نیز ضمن اعلام حمایـت از طرحهای
دانشـجویان دختـر دانشـگاههای اسـتان آذربایجـان شـرقی ،طرح کمنـد را یکی از طـرح های موفق دانسـت و گفـت :رویـداد کمند در
واقـع فرصتی اسـت که دانشـجویان دختر در سـال آخـر تحصیلـی در کنار رشـته تحصیلی خود یـک مهارت کاربـردی را فرا مـی گیرند و
در ایـن رویـداد عالوه بـر مهارتهـای زندگـی  ،مهارتهای مربـوط به اشـتغال و خالقیت نیـز آموزش داده می شـود.

در پایـان ایـن مراسـم ،از دو دانشـجوی دختر که طرحشـان جـزو طرح هـای برتر انتخاب شـده بود بـه نمایندگی
از دانشـجویان برگزیده تجلیـل بعمل آمد.

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذر ماه 1399

11
برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
طی حکم مشـاور وزیـر و مدیر کل حراسـت وزارت علوم ،تحقیقـات و فناوری ،آقای حسـین باالپور از طرف ریاسـت
دانشـگاه بعنوان مدیر حراسـت دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان منصوب شد.
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه ،آیین تکریـم و معارفـه مدیریت حراسـت دانشـگاه در روز یکشـنبه  ۱۱آبان
باحضـور مدیر کل حراسـت اسـتان ،مدیر اداره اطالعات آذرشـهر و اسـکو ،اعضای هیات رئیسـه دانشـگاه ،روسـای
دانشـکده ها و جمعـی از مدیران دانشـگاه برگزار شـد.

دکتـر ولی زاده در سـخنانی ضمـن تبریک میالد رسـول اکـرم (ص) و هفتـه وحدت به جایـگاه ویژه نهاد دانشـگاه
و نقـش موثر و سـازنده آن در آینده و سرنوشـت جامعه و کشـور اشـاره نمود.
رئیـس دانشـگاه ،ارتقاء رتبه دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان در سـالهای اخیـر را حاصل زحمـات و تالش های
ارزنـده یکایـک اسـاتید ،دانشـجویان و کارمندان شـاغل در حـوزه های مختلـف ازجملـه نیروهای خـدوم حوزه
حراسـت دانشـگاه دانسـته واز همکاری همـه آنهـا قدردانی کرد.
ولـی زاده در پایـان افـزود :تحقـق برنامه هـا و حصول اهـداف دانشـگاه در فضای امـن وآرام امکان پذیر اسـت
و بـدون شـک مدیریت حراسـت در برقـراری این امـر مهم و اساسـی نقش بسـیار مهمـی دارد .وی ضمـن آرزوی
موفقیـت بـرای آقای باالپور در مسـئولیت مدیریت حراسـت دانشـگاه ،از تالشـهای ارزشـمند و زحمـات آقای دکتر
احمدی قدردانـی کرد.
در ایـن جلسـه آقـای سـید عبدالهی ،مدیـرکل حراسـت اسـتان آذربایجان شـرقی ،طی سـخنانی با تبریـک هفته
وحـدت و میلاد باسـعادت پیامبـر اکـرم (ص) و امام جعفر صـادق (ع) بـه وظایف صیانتی ادارات حراسـت اشـاره
کـرد و گفت:
وظیفه حراسـت آگاهی دهی و سـپس پیشـگیری از بروز انواع خدشـه در سـازمان میباشـد و در یـک کالم صیانت از
دارایـی های ارزشـمند نظام جمهوری اسلامی اسـت ،در ایـن بین ،صیانـت در عرصه سـرمایه عظیم منابع انسـانی
از مهمترین وظایف حراسـت بشـمار میـرود وهمانطور که میدانیم نقش صیانتی حراسـتها در بخشـهایی مانند اسـناد،
فنـاوری اطالعـات ،و مقابلـه با نفوذ دشـمنان از سـایر امور این فرایند مهم محسـوب میشـود.
وی افـزود :بـا ایجـاد امنیـت در جامعه و سـپس ایجاد احسـاس امنیت اسـت که کشـورها شـاهد رشـد ،توسـعه،
پیشـرفت و سـرمایهگذاری در بخشهـای مختلـف خواهنـد بود ،لذا احسـاس امنیـت ،زیر بنـای هرجامعه توسـعه
محور میباشـد.
گفتنـی اسـت در پایان این مراسـم ،لوح سـپاس اداره حراسـت اسـتان ،دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان و نهاد
نمایندگـی مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه به دکتـر عزت اهلل احمدی مدیر سـابق حراسـت دانشـگاه اهـدا گردید.
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کارگاه آموزشی تشریح مسائل مرتبط با بیمه شرکت ها در پردیس دانشگاه
به همت مرکز رشد دانشگاه و با رعایت پروتکلهای بهداشتی؛
کارگاه آموزشی تشریح مسائل مرتبط با بیمه شرکت ها در پردیس دانشگاه برگزارشد.
دکتـر بیگـی ،مدیـر مرکز رشـد دانشـگاه در مصاحبـه بـا روابط عمومـی دانشـگاه گفت :کارگاه آموزشـی مسـائل
مرتبـط بـا بیمه شـرکت ها در تاریـخ  12مرداد بـا حضور شـرکتهای مسـتقر در مرکز رشـد و عالقمندان حوزه کسـب
و کار بـا رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی صادر شـده از سـتاد کرونا برگزار شـد .در این جلسـه مهندس بیگلـری رئیس
بخـش وصول حق بیمـه تامین اجتماعی اسـتان آذربایجان شـرقی و مهنـدس مختاری ،معاون وی ،به تشـریح مسـائل
مربـوط به شـرایط بیمـه ،بیمه شـرکتهای دانش بنیـان و دریافـت «مفاصا حسـاب «شـرکتهای دانش بنیـان در پروژه
هـای مربوطـه پرداخته و در ادامه این دوره ،جلسـه پرسـش و پاسـخ برگزار شـد.

دکتر گلفر ،مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه خبر داد:

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موافقت اصولی تاسیس درمانگاه عمومی دانشگاه را کسب نمود.
مشغول ارائه خدمات می باشند و همچنین در خوابگاه الزهرا تعدادی از
همکاران بصورت کارشناس پرستاری در شیفت شب مشغول فعالیت هستند.
دکترگلفــر افــزود :خوشــبختانه بــا توجــه بــه پتانســیل خــوب
و نیــاز دانشــگاه بــه تاســیس درمانگاهــی مجهــز بــرای توســعه
خدمــات بهداشــتی  -درمانــی بــه عمــوم دانشــگاهیان محتــرم،
ـان
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـه دانشـ
ـم کـ
ـام میکنیـ
ـار اعـ
ـا افتخـ
بـ
ـوم
ـگاه علـ
ـی را از دانشـ
ـتی درمانـ
ـگاه بهداشـ
ـیس درمانـ
ـوز تاسـ
مجـ
پزشــکی تبریزدریافــت نمــود.

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موافقت
اصولی تاسیس درمانگاه عمومی دانشگاه را
کسب نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
رحیم گلفر مدیر مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اعالم این
خبر ،در گفتگو با روابط عمومی  ،در خصوص
ساختارفعلی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
گفت:
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه دارای
واحدهای پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری
آقایان و خانم ها و واحد بهداشت محیط می
باشد ۳ .نفر کاردان فوریت های پزشکی به
عنوان راننده آمبوالنس به صورت شبانهروزی
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تجلیل از برگزیدگان استانی همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در تبریز
از برگزیــدگان اســتانی همایــش ملــی نخبــگان
پنجــاه و هشــتمین ســال جایــزه بنیــاد البــرز در
تبریــز تجلیــل شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،بــه نقــل از
خبرگــزاری صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی،
ـده
ـه برگزیـ
ـتان کـ
ـجوی اسـ
ـش دانشـ
ـم از شـ
ـن مراسـ
در ایـ
جایــزه بنیــاد البــرز شــده انــد قدردانــی شــد.
ـه  ،وحید
ـکی مراغـ
ـوم پزشـ
ـکده علـ
ـدی از دانشـ
ـا پیونـ
رضـ
مایلــی و محمدرضــا دانشــور از دانشــگاه تبریــز ،جعفــر
بهــاری و معصومــه کریمــی از دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان و مهنــاز پیــروی از دانشــگاه آزاد اســامی
تبریــز منتخبــان اســتانی همایــش امســال جایــزه بنیــاد
البــرز هســتند.
ـدگان،
ـگان ،پژوهنـ
ـه نخبـ
ـاله بـ
ـرز هر سـ
ـاد البـ
ـزه بنیـ
جایـ
دانشــجویان ،دانــش آمــوزان و ممتــازان حــوزه علمیــه
بــه یــاد واقــف زنــده یــاد حســینعلی البــرز اعطــاء
میشــود.
ـه
ـرز  ۵۸نخبـ
ـاد البـ
ـزه بنیـ
ـال جایـ
ـتمین سـ
ـاه و هشـ
در پنجـ
ـدند.
ـناخته شـ
ـر شـ
ـور برتـ
ـتان کشـ
ـور در  17اسـ
کشـ
ـرع40 ،
ـمند ۶ ،مختـ
ـرز  ۵دانشـ
ـاد البـ
ـر بنیـ
ـه مدیـ
ـه گفتـ
بـ
ـرز
ـاد البـ
ـزه بنیـ
ـده جایـ
ـال برگزیـ
ـه امسـ
ـجو و  ۷طلبـ
دانشـ
ـد.
ـده انـ
شـ

فرهنگــی بیــش از پیــش موثــر واقــع شــده و در مســیر
ـود،
ـرز بـ
ـتاد البـ
ـه آرزوی اسـ
ـورمان کـ
ـی کشـ
ـد و تعالـ
رشـ
حرکتهــای خویــش را تــداوم بخشــم.
ـات
ـو هیـ
ـر و عضـ
ـگران برتـ
ـی از پژوهشـ
ـن حبیبـ
ـر رامیـ
دکتـ
ـای
ـتاد راهنمـ
ـگاه ،اسـ
ـی دانشـ
ـوم تربیتـ
ـروه علـ
ـی گـ
علمـ
ـند.
ـادری میباشـ
ـر بهـ
جعفـ

ـزه،
ـن جایـ
ـب ایـ
ـجوی منتخـ
ـر دانشـ
ـی دیگـ
ـه کریمـ
معصومـ
ـگاه
ـدرت دانشـ
ـرق و قـ
ـی بـ
ـری مهندسـ
ـدرک دکتـ
دارای مـ
ـش
ـه شـ
ـف و ترجمـ
ـوده و تالیـ
ـان بـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
شـ
عنــوان کتــاب ،ارائــه  ۳۴مقالــه در مجــات علمــی و
کنفرانسهــای ملــی و بیــن المللــی و ثبــت دو مــورد
اختــراع را در کارنامــه علمــی خــود دارد.
ـگاه
ـرق دانشـ
ـروه بـ
ـته گـ
ـجادنجفی از اساتیدبرجسـ
ـر سـ
دکتـ
وپژوهشــگر منتخــب و برتــر اســتان آذربایجــان شــرقی
ـد.
ـی میباشـ
ـم کریمـ
ـای خانـ
ـتاد راهنمـ
اسـ
ـا
ـت :بـ
ـزه گفـ
ـن جایـ
ـت ایـ
ـی در مورداهمیـ
ـه کریمـ
معصومـ
توجــه بــه اینکــه ایــن جایــزه بــا بررســیهای علمــی
ـراد منتخب
ـه افـ
ـی بـ
ـی و پژوهشـ
ـوابق علمـ
ـای سـ
ـر مبنـ
و بـ
ـده
ـت و بنـ
ـمندی اسـ
ـیار ارزشـ
ـزه بسـ
ـود ،جایـ
ـدا میشـ
اهـ
ـش از
ـندم و بیـ
ـیار خرسـ
ـزه بسـ
ـن جایـ
ـت ایـ
ـز از دریافـ
نیـ
ـرد.
ـم کـ
ـت خواهیـ
ـتا فعالیـ
ـن راسـ
ـش در ایـ
پیـ
ـینعلی
ـوم حسـ
ـط «مرحـ
ـال  ۱۳۴۲توسـ
ـرز در سـ
ـاد البـ
بنیـ
ـیس
ـور تاسـ
ـی کشـ
ـگ علمـ
ـاعه فرهنـ
ـدف اشـ
ـا هـ
ـرز» بـ
البـ
ـه
ـی ،بـ
ـف علمـ
ـوان وقـ
ـه عنـ
ـز بـ
ـال  ۱۳۵۷نیـ
ـده و در سـ
شـ
فعالیتهایــش تــداوم بخشــید.

ـجوی
ـت که دانشـ
ـی اسـ
ـجوی منتخبـ
ـادری ،دانشـ
ـر بهـ
جعفـ
دکتــری روانشناســی تربیتــی دانشــگاه شــهید مدنــی
ـوان کتاب،
ـار عنـ
ـه چهـ
ـف و ترجمـ
ـوده و تالیـ
ـان بـ
آذربایجـ
ـی
ـای ملـ
ـی و کنفرانسهـ
ـات علمـ
ـه در مجـ
ـه  ۶۰مقالـ
ارائـ
و بیــن المللــی ،مشــارکت در هشــت طــرح پژوهشــی
دانشــگاهها و ســازمانهای مختلــف را در کارنامــه
ـت:
ـزه ،گفـ
ـن جایـ
ـت ایـ
ـا اهمیـ
ـه بـ
ـود دارد؛ او در رابطـ
خـ
ـزه
ـا انگیـ
ـد تـ
ـث شـ
ـمند باعـ
ـزه ارزشـ
ـن جایـ
ـت ایـ
دریافـ
مضاعفــی در راســتای انجــام فعالیتهــای علمــی کســب
کنــم .تــاش خواهــم کــرد در عرصههــای علمــی و
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ـگاه
ـی دانشـ
ـای عمرانـ
ـروژه هـ
ـرفت پـ
ـد پیشـ
ـگاه از رونـ
ـی دانشـ
ـاون اداری و مالـ
ـزارش معـ
گـ
ـی زاده
ـر ولـ
ـد دکتـ
ـورد بازدیـ
مـ
بـه پیمانـکاری شـرکت اورین حصار شـروع و در سـال
 1394بـه اتمـام رسـید که بـه عنـوان اتاق اسـاتید به
زیربنای  2200مترمربع سـاخته شـد.
فـاز دوم ایـن پـروژه نیـز کـه از سـال  1394بـه
پیمانـکاری شـرکت کنتال دژ آغاز شـده اسـت ،شـامل
 7بلـوک بـوده و شـامل مجموعـه کالسـها ،اتـاق های
مدیریتـی ،اتـاق هـای اداری ،سـالن هـای سـمینار و
فضاهـای کتابخانـه ای میباشـد.
گزارش معـاون اداری و مالی دانشـگاه از روند پیشـرفت
پـروژه هـای عمرانی دانشـگاه مـورد بازدیـد دکتر ولی
زاده
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه ،دکتر حسـن ولی
زاده رئیس دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان در ادامه
بازدیـد روز یکشـنبه  11آبـان  99از چند پـروژه عمرانی
دانشـگاه در روزشـنبه  24آبـان ازپـروژه سـالن انتظار
قطار اتوبوسـی دانشـگاه ،دانشـکده کشـاورزی و ساخت
سـالن ورزشـی خوابـگاه المهـدی بازدیـد نمـود و چند
پـروژه انجـام شـده در دانشـکده کشـاورزی را افتتـاح
نمو د .

لـذا بـا توجه بـه نیـاز فضـای فیزیکـی و انتقـال کلی
دانشـکده از دانشـکده ادبیـات ،اجرای بلـوک  2از فاز
دوم در دسـتور کار قـرار گرفـت .ایـن بلوک شـامل 3
طبقـه و مشـتمل بـر  19کالس درس (کالس هـای ،10
 25و  45نفـری) و سـرویس های بهداشـتی می باشـد.
زیربنـای کلـی ایـن بلـوک نیـز  2800مترمربـع می
باشـد .الزم به ذکـر اینکه مراحـل اجرایی ایـن بلوک
در سـال  1398بـه اتمـام رسـید و کارهـای محوطـه
سـازی و نیرورسـانی و همچنین تجهیز کالس ها در سال
جـاری بـا تجهیـز صندلی هـای کالسـی ،تهیـه و نصب
پروژکتور و سـایر تجهیـزات مربوطه صـورت گرفت .هم
اینـک این سـاختمان آمـاده بهره بـرداری می باشـد.

دکتـر محسـن فلاح معـاون اداری و مالی دانشـگاه،در
گفتگـو بـا روابط عمومی دانشـگاه در تشـریح مشـخصات
پـروژه هـای مـورد بازدید رئیـس دانشـگاه گفت:
پـروژه احـداث و تجهیز دانشـکده فنی و مهندسـی اولین
پـروژه مـورد بازدیـد ریاسـت دانشـگاه بود ایـن پروژه
طرحی ملی اسـت که عملیـات اجرایی آن از سـال 1391
شـروع شـده اسـت .فاز اول این پـروژه در سـال 1393
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فلاح در خصوص اقدامـات تعمیراتـی انجـام یافته در
دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی و دانشـکده الهیات
نیـز گفت:
تعمیـرات سـاالنه دانشـگاه همزمـان بـا اتمـام سـال
تحصیلی هر سـاله در دسـتور کار حـوزه معاونت اداری
و مالـی قرار مـی گیرد و علاوه بر پایش نیازها توسـط
کارشناسـان امـور فنـی ،عوامـل و مسـئولین محتـرم
دانشـکده هـا نیـز اولویـت هـا و نیازهـای تعمیراتی
حـوزه خـود را به امـور فنی منعکـس مـی نمایند .در
سـال جاری نیز بخشـی از مـوارد تعمیراتی در دسـتور
کار قـرار گرفـت کـه از مهمتریـن مـوارد انجام شـده
می تـوان به رفـع نشـتی نورگیرهای سـاختمان ادبیات
و سـاختمان علـوم پایه که یکـی از ضروریات هر سـاله
بود اشـاره کـرد .همچنیـن رنـگ آمیزی و لکـه گیری
کالسـها و راهروهـای دانشـکده هـا ،تعمیـر و اصلاح
کفسـازی ها اتـاق هـای اسـاتید و نصب توری کالسـها
از مـوارد بوده اسـت که مـورد بازدید ریاسـت محترم
دانشـگاه و هیئـت همـراه قـرار گرفت.
معـاون اداری و مالـی دانشـگاه در خصـوص پـروژه
احـداث سـالن انتظـار ایسـتگاه قطـار دانشـگاه بیان
کر د :
پـروژه احداث سـالن انتظـار ایسـتگاه قطار دانشـگاه
کـه یکی از موارد درخواسـتی عمده و مهم دانشـجویان
محتـرم دانشـگاه بـود کـه بـه حـول و قـوه الهـی با
احـداث سـوله و اجـرای آن بـه متـراژ حـدود 200
مترمربع در سـال جـاری آغـاز و در پاییز سـال جاری
بـه اتمام رسـید .هـم اینـک نیز مراحـل نهایـی تجهیز
سـالن شـامل نصب درب های اتوماتیـک و صندلی های
آن در حـال انجـام می باشـد.

ای سـاالنه و بـا توجـه بـه فرصـت پیـش آمـده امور
فنی دانشـگاه با مسـاعدت معاونـت دانشـجویی اقدام
بـه انجـام تعمیـرات اساسـی در موتورخانـه خوابـگاه
دانشـجوئی نمـود .اهم ایـن اقدامـات شـامل اورهال
نمـودن موتورخانـه هـا ،اسیدشـوئی شـیرفلکه هـای
اصلـی خطـوط انتقال آب ،تعمیرات سیسـتم روشـنائی،
تعمیـرات مشـعل هـا ،بازبینـی دودکـش هـا و اصالح
لولـه کشـی گاز مشـعل ها می باشـد کـه در تابسـتان
سـال جـاری صـورت گرفت.

گفتنی اسـت در جریـان افتتاح و بازدید رئیس دانشـگاه
از پـروژه های مذکـور ،وی از همت و تلاش و پیگیری
وافـر مدیریـت امو فنـی دانشـگاه و کلیه کارشناسـان
پرتلاش آن مجموعـه تقدیر و تشـکر نمود.

وی افـزود :رئیـس دانشـگاه از مراحـل بهسـازی و
تعمیرات اساسـی موتورخانـه خوابگاه های دانشـجوئی
نیـز بازدیـد کـرد .همزمان بـا انجـام تعمیـرات دوره
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انتصاب اخیر در دانشگاه
انتصـاب سرپرسـت امـور مالـی ،سرپرسـت امور فنـی ،مدیـر برنامه بودجـه و تشـکیالت ،سرپرسـت تربیت
بدنـی دانشـگاه  ،رئیس گـروه نظـارت و ارزیابی دانشـگاه

دکتر عیسی برقی

دکتر بهروز قربانزاده

دکتر پیمان یارمحمدزاده

دکتر مرتضی رحمانپور

آقای بهرام صادقیان

دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در احکامی جداگانه آقای بهرام صادقیان ،را
بعنوان سرپرست امورمالی دانشگاه  ،دکتر مرتضی رحمانپور ،استادیار گروه آموزشی مکانیک را بعنوان

سرپرست امور فنی دانشگاه  ،دکترپیمان یارمحمد زاده ،عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
را به عنوان سرپرست برنامه ،بودجه و تشکیالت دانشگاه  ،دکتر بهروز قربانزاده را  ،بعنوان سرپرست تربیت
بدنی دانشگاه و دکتر عیسی برقی را بعنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب نمود.

ـه
ـا مصوبـ
ـان بـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـی دانشـ
ـات علمـ
ـای هیـ
ـر از اعضـ
ـی  4نفـ
ـه علمـ
ـای رتبـ
ارتقـ
ـال 1399
ـاه سـ
ـان مـ
ـرداد و آبـ
ـگاه در مـ
ـزه دانشـ
ـأت ممیـ
هیـ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،با مصوبه هیأت ممیزه دانشگاه در مرداد ماه سال  ،1399با تقاضای ارتقاء آقای دکرت امريعباس متني عضو هیأت
علمی گروه آموزشی شیمی ،آقای دکرت يدالله نرصاللهی عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ،خانم دکرت زهره شقاقی رساسکانرود
عضو هیأت علمی گروه آموزشی شیمی ،و آقای دکرت سعيد نژاوند عضو هیأت علمی گروه آموزشی زیست شناسی از مرتبه استادياری به دانشياری
موافقت به عمل آمد.
همچنین موافقت هيات مميزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ارتقاء رتبه علمی 3عضو هیات علمی دانشگاه
دکرتمنصور ایامنپور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه از موافقت هيات مميزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ارتقاء رتبه علمی  3عضو
هیات علمی دانشگاه خربداد وگفت :با مصوبه هيأت مميزه دانشگاه درآبان  99با تقاضای ارتقای رتبه علمی سه نفر از همکاران برشح زیر موافقت
بعمل آمد.
دکرت ملیا وجودی مهربانی عضو هیأت علمی (گروه آموزشی زراعت و اصالح نباتات) از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری
دکرت علی مردامند عضو هیأت علمی (گروه آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی) از مرتبه علمی مربی به استادیاری
دکرت سجاد دهقان زاده عضو هیأت علمی (گروه آموزشی ادیان و عرفان) از مرتبه استادیاری به دانشیاری
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مصاحبــه اختصاصــی روابــط عمومــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا مســئول
کمیتــه علــم و فنــاوری ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا

دکتـر ولـی زاده :عملکـرد شـرکتهای دانشبنیـان اسـتان آذربایجـان شـرقی از نظـر ارائـه و اجـرای طرحهـای تحقیقاتی
کاربـردی بـرای پیشـگیری و مقابلـه بـا ویـروس کرونا در کشـور قابـل توجه و تحسـین برانگیز اسـت.
درحالـی کـه بیـش از  ۶مـاه ازشـیوع ویـروس کرونـا در جهان میگـذرد ،کشـورهای زیـادی از جمله ایـران با هـدف یافتن
راهـی بـرای مقابلـه و یـا پیشـگیری از این ویـروس ،در حال تلاش جدی و مسـتمر میباشـند .
در اسـتان آذربایجـان شـرقی نیـز همزمـان بـا شـیوع این ویروس و تشـکیل سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا ،سـتاد اسـتانی با
مدیریـت دکتـر پورمحمـدی ،اسـتاندار آذربایجـان شـرقی تشـکیل ،و کار مهم نظـارت و مدیریت پیشـگیری از شـیوع این
ویـروس را عهـدهدار شـد .روابط عمومی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان ،باهـدف آگاهـی از اقدامات اساسـی کمیته علم
و فنـاوری سـتاد اسـتانی ،مصاحبـهای را بـا دکتر حسـن ولی زاده مسـئول ایـن کمیته ترتیـب داده اسـت که تقدیم میشـود:
دکتـر ولـی زاده در ایـن مصاحبـه در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص اهداف کمیتـه مذکـور اظهار داشـت :با توجه بـه نگاه و
رویکـرد علمـی جناب آقـای دکتـر پورمحمدی ،اسـتاندار محتـرم آذربایجان شـرقی و رئیس سـتاد اسـتانی مقابله بـا کرونا
نسـبت بـه حـل مسـائل و مشـکالت جامعـه ،کمیتـهای تحـت عنـوان علـم و فنـاوری در ذیل سـتاد فـوق تعییـن نمودند.
ولـیزاده اضافـه نمـود :هر چنـد که راه مقابله با شـیوع بیشـتر ویروس و بیمـاری کوویـد  ۱۹در حال حاضر ،رعایت بهداشـت
فـردی و رعایـت فاصلـه اجتماعـی اسـت ،اما راه رسـیدن به درمـان قطعـی آن ،تولید واکسـن برای ایـن بیمـاری خطرناک،
همانـا تحقیقـات علمـی و اسـتفاده از علم و فنـاوری و همافزایـی توانمندیهای مراکز علمی و فناوری اسـت ،که در این مسـیر
کشـور ما از کشـورهای پیشـرو محسـوب می شود .
دکتر ولی زاده در خصوص ترکیب اعضای کمیته علم و فناوری و کارهای عمده این ستاد گفت:
اعضـای ایـن کمیتـه متشـکل از روسـای دانشـگاههای اسـتان ،و معاونین پژوهشـی آنهاسـت .تاکنـون جلسـات منظمی با
حضـور اعضـا ،کارشناسـان ،صاحبنظران در شـرکتهای دانشبنیان برگزار شـده اسـت .در این جلسـات طرح هـای مختلف
ارائـه شـده شـرکت هـای دانش بنیان پـس از بررسـی کارشناسـانه تصویـب و جهت صـدور مجوزهـای مربوطه بـه نهادهای
ذیربـط ارجاع داده می شـود.
مسـئول کمیتـه علـم و فنـاوری سـتاد اسـتانی مقابلـه با کرونـا افـزود  :خدا را شـاکریم کـه با تلاش و همت دانشـمندان و
پژوهشـگران فعـال دانشـگاه های اسـتان ،شـاهد طرح هایی قابـل توجه از نظـر تعداد و بسـیار مفید و مؤثر بـرای جلوگیری
از شـیوع و همچنیـن تشـخیص بیمـاری کرونا هسـتیم .انشـاءاهلل بزودی با انتشـار عملکرد شـش ماهه دانشـگاه هـا و پارک
هـای علـم و فنـاوری اسـتان آذربایجـان شـرقی ظرفیت ایـن مراکـز علمـی در مواجهه با ویـروس کرونـا و این بحـران بین
المللـی و ملـی بیشـتر و بهتر نمایان خواهدشـد.
دکتـر ولـی زاده بـا تاکیـد بر جایـگاه دانشـگاهیان در حل مسـائل و نیازهـای جامعه تصریـح کـرد :در مقابله با بحـران کرونا
و مسـائل پیرامـون آن دانشـگاه هـا نقـش بـی بدیلی دارنـد و جامعه ما شـاهد تالش بـی وقفه اسـاتید و پژوهشـگران حوزه
هـای علـم و فنـاوری و پزشـکی و  ....در مسـیر یافتن واکسـن ،سـاخت تجهیـزات مقابلـه با ویـروس ،ضد عفونـی محیط و
 ...اسـت و ایـن اعتمـاد ایجـاد شـده فرصـت مغتنمی اسـت تـا با ایـن پشـتوانه مطمئن ،شـاهد ایفـای نقش مهم و اساسـی
دانشـگاهها در دوران پسـا کرونا باشـیم.
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آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهید گمنام دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
و بمناســبت هفتــه دفــاع مقــدس انجــام شــد
آییــن غبــار روبــی و عطــر افشــانی مــزار مطهــر
شــهید گمنــام دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان
برگــزار گردیــد.
یادمــان مطهــر شــهید گمنــام شــاهد حضــور جمعی
از دانشــگاهیان بــرای غبارروبــی و عطرافشــانی بــه
مناســبت نکوداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بود.
در ایــن آییــن ،جمعــی از اعضــای هیــات رییســه،
اســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان بــا حضــور در
مرقــد مطهــر شــهید گمنــام دانشــگاه  ،ضمــن
قرائــت فاتحــه بــا اهــدای گل و ادای احتــرام بــه
مقــام شــامخ شــهیدان و تجلیل ا ز حماســه ســازان
دوران دفــاع مقــدس بــه غبارروبــی و عطرافشــانی

مرقــد مطهــر شــهدا و تجدیــد میثــاق بــا آرمانهــای
امــام و شــهدای عزیــز پرداختنــد.
در ایــن مراســم دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه و
حجــت االســام و المســلمین نقیــان مســئول نهــاد
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ،در
بــاب لــزوم و اهمیــت تجلیــل از ایثــار و حماســه
هــای رزمنــدگان ،لــزوم حفــظ همدلــی ،اتحــاد
و انســجام ملــی ،و خصوصیــات والیتمــداری ،بــه
ســخنرانی پرداختنــد.
گفتنــی اســت در چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس،
بخشــهای مختلــف دانشــگاه ،برنامــه هــای گوناگون
فرهنگــی را بــه همیــن مناســبت در دســت اجــرا
دارنــد.
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پیام دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بمناسبت آغاز سالتحصیلی
دانشگاهها در سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با ارزش ترین انسان ها دانشمندترین آنها هستند.
رسول اکرم (ص)

بی شک مالک این ارزشمندی ،حرکت انسان در مسیر کماالت ،خدمت شایسته به همنوعان ،همدلی و همراهی ،سازگاری با

شرایط مختلف ،تبدیل تهدیدها به فرصتها ،و بهره گیری از فرصت های پیش روست.

سال تحصیلی  ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰در شرایطی آعاز می شود که میهمن اسالمیمان همانند همه جای دنیا درگیر مبارزه بی امان با

بیماری کروناست.

تهدیدی که با تالش و همدلی همگانی ،تبدیل به فرصت شد ،فرصتی برای آموختن و آموزش در هر فضایی ،حقیقی باشد یا
مجازی .فرصتی که آموزش و آموختن را در کنار هدفی متعالی تر میسر ساخته است  :حفظ سالمتی خودمان و عزیزانمان .

آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،اساتید فرزانه ،کارکنان تالشگر و

دانشجویان گرامی تبریک و تهنیت گفته و مقدم پرافتخار دانشجویان ،بخصوص ورودی های جدید به عرصه علوم دانشگاهی را
گرامی داشته و امیدوارم در سال جدید با همتی واالتر و تالشی بیشتر در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه برگ زرینی

ثبت کنیم.

مجموعه مدیریتی دانشگاه با آرزوی سالمتی برای هم میهنان و هم دانشگاهیهای عزیز ،سالمت دانشگاهیان را سرلوحه برنامه
های خود قرار داده و از تمام توان علم و فناوری در این امر بهره خواهد برد.

امید که دانشگاهیان عزیز با رعایت همه جانبه پروتکلهای بهداشتی ما را در انجام این امر خطیر یاری کنند.

دکتر حسن ولی زاده  -رئیس دانشگاه
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برگزاری مراسم سوگواری و شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)

ـی ا ْ
ـت ِبفِن َّا ِئـ َ
ـام َع َل ْیـ َ
ـدِ َّ ِ
ـک
واح ا َّلتـ
الل َو َع َلـ
باع ْبـ
ـک یـ
ار ِ
ـی َح َّلـ ْ
ـا َا َ
السـ ُ
َّ
ال ْ
َّ
ـی ال َّل ْیـ ُ
َع َل ْیـ َ
ـام ِ
ـار َو
ـد ًا] مـ
الل [ َا َبـ
ـک ِم ّنـ
ـا َبقیـ ُ
ـی َسـ ُ
ـل َو النَّهـ ُ
ـت َو َب ِقـ َ
ـه َّ ُ
ـی ِن َو
ـام َع َلـ
ـدِ ِم ّنـ
ـر ا ْل َع ْهـ
الل آخِ َـ
الج َع َلـ ُ
َ
لسـ ُ
ـی ا ْل ُح َسـ ْ
یارت ُِکـ ْ
ـم َا َّ
ـی ل ِِز َ
ـاب
ـی ِن َو َعلـ
ـی ِن َو َعلـ
َعلـ
ـی َا ْصحـ ِ
ـی ْبـ ِ
ـی َا ْوالدِ ا ْل ُح َسـ ْ
ـن ا ْل ُح َسـ ْ
ـی َعلِـ ِّ
ـی ِن.
ا ْل ُح َسـ ْ
به مناسبت ایام سوگواری و شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و
 72یار باوفای آن حضرت مراسم عزاداری ،و قرائت زیارت عاشورا ،به همت نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در روز سه شنبه  11شهریورماه ،با حضور جمعی از اساتید و کارکنان ،در محوطه
یادمان شهید گمنام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد .در این مراسم حجت االسالم
والمسلمین نقیان ،مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ،پیرامون ابعاد معنوی مودت
ومحبت یاران عاشورایی امام حسین (ع) به سخنرانی پرداخت.

ثبــت مشــخصات ســامانه هــای آمــوزش مجــازی دانشــگاه در در ليســت ترافيــک اينترنــت
رايــگان وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
ثبت مشخصات سامانه های آموزش مجازی دانشگاه در در ليست ترافيک اينترنت
رايگان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
مشخصات سامانه های آموزش مجازی دانشگاه در در ليست ترافيک اينترنت
رايگان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ثبت گردید .مهندس صامصونچی مدیر
اداره فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در گفتگو با روابط عمومی
دانشگاه با اعالم این مطلب گفت :با پیگیریهای به عمل آمده توسط این مرکز،
اطالعات مربوط به سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ( اعم از سامانه جام  ،سام
و زیر سامانه های مربوطه ) مورد تایید قرار گرفت و این سامانه ها در لیست ترافیک
اینترنت رایگان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ثبت شد.
وی افزود :رایگان سازی تعرفه سامانه ها بر اساس اطالعات دریافتی از متولیان امر،
انجام و مشخصات سامانه هایی که تعرفه آن ها رایگان شده ،از طریق لینک زیر قابل
رویت می باشد.

https://www.ict.gov.ir/fa/unitraffic/unitraffic4
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وزیر علوم در یادداشت صفحه اول روزنامه ایران تبیین کرد؛

آموزش الکترونیکی در عصر کرونا و پساکرونا

وزیــر علــوم در یادداشــت صفحــه
اول روزنامــه ایــران تبییــن کــرد؛
آمــوزش الکترونیکــی در عصــر
کرونــا و پســاکرونا
بــه گــزارش اداره کل روابــط
عمومــی وزارت علــوم ،متــن کامــل
یادداشــت دکتــر غالمــی بــه شــرح
زیــر اســت:
تاریــخ اندیشــه و شــناخت علمــی؛
بیــش از هــر واقعیــت دیگــر در
خــود شــواهد و نشــانههایی از
تحــول و تغییــر مســتمر دارد کــه
دیرزمانــی اســت اندیشــمندان
ایــن عرصــه را بــه غــور و بررســی
فراخوانــده و حاصــل تالششــان را
در بیــان ظهــور و فــرود آرا ،الگوهــا
و سرمشــقهای تجربــه و محقــق
شــده میبینیــم .بیگمــان ایــن
تطــور بیــش از هــر چیــز ریشــه
در مواجهــه بــا شــرایط تــازه و
ســربرآوردن پرســشها و مســائل
جدیــد در ســاحتهای نظــری و
عملــی دارد .تاریــخ دانــش گــواه
بــر ایــن اســت کــه مداقــه و تأمــل
در هــر کــدام از ایــن ســاحتها

جریانســاز بــوده اســت...
چــرا کــه بــه تعبیــر مولــوی :هــم
ســؤال از علــم خیــزد هــم جــواب؛
مهــم اینکــه در شــرایط پرتغییــر
بقــا ،اســتمرار و بالندگــی هــر نهاد و
نظامــی بــه میــزان تــوان آن در افــق
گشــایی و داشــتن نــگاه آیندهنگــر
و نیــز خــط مشــیهای بدیــل و
چندگانــه اســت تــا بــه اقتضــای
شــرایط ،منابــع و فرصتهــای در
اختیــار مناســبترین را انتخــاب و
بــا کمتریــن وقفــه و تعلیقهایــی
که در مســیر گریزی از آنها نیســت؛
حرکت مجموعه را اســتمرار بخشــد.
پــر پیــدا اســت کــه در ایــن راه
آسیبشناســی بموقــع و درســت
پیامدهــای مترتــب بــر خــط مشــی
و رویههــای گزینــش شــده امــری
واجــب و الزامــی اســت .البتــه ورود
و اعتنــای بــه ایــن مهــم نیــز نشــانی
از هوشــمندی و فراســت یــک
مجموعــه دارد کــه خــود انتقــادی
و خــود کاوی را فرصتــی بــرای نیــل
بــه رفــع کاســتیها و آســیبها و
رســیدن بــه مطلوبهــای بیشــتر

میدانــد؛ کــه از ایــن بابــت بایــد
تــاش دســتاندرکاران ایــن
کنفرانــس را شایســته تقدیــر
بدانیــم.
امــروزه دیگــر بــر کســی پوشــیده
نیســت کــه جامعــه جهانــی از
جملــه کشــور ایــران بــا شــیوع
ویــروس کوویــد  ۱۹مواجــه بــا
شــرایط تــازهای شــده اســت .ایــن
مواجهــه بــرای مجموعههایــی
کــه هویــت خــود را بــا حضــور و
فعالیتهــای جمعــی و گروهــی
اثبــات میکننــد؛ ماننــد
دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی
نمــود و پیدایــی بیشــتر دارد.
از طرفــی انجــام مأموریتهــا و
کارویژههــای تعریــف شــده بــرای
ایــن مجموعههــا میطلبیــد کــه
واکنشهــای فــوری را بــه شــرایط
عــارض شــده داشــته باشــند.
بدیهــی اســت کــه بازنمایــی
ایــن واکنشهــا را بایــد در
بازآراییهــا و بــاز تنظیمــات
جدیــد دیــد کــه بیگمــان ایــن
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امــر در بخــش آمــوزش نهــاد
دانشــگاه و مراکــز آمــوزش عالــی
نمایــی بیشــتری دارد .واقعیتــی
کــه خــود را در سیاســت تلفیقــی
آمــوزش مجــازی و حضــوری در
قالــب چرخشــی تــازه نشــان
داد .چنیــن چرخشــی بنــا بــه
ماهیــت و الزامهــای مربــوط
بــه آن بــه ســان هــر تغییــر و
چرخــش دیگــر بــه رغــم همــه
محســنات و قوتهایــی کــه دارد
بــه دور از هزینــه و آســیب هــم
نیســت .چــرا کــه نظــام تعامــل،
چارچوبهــای ذهنــی ،ســبکها
و عادتوارههــای ویــژه خــود را
دارد.
نکتــه شــایان اهمیــت ایــن اســت
کــه نظــام آموزشــی بایــد نوعــی
بازیادگیــری و بــازکاوی مســتمر
را در دســتور کار خــود داشــته
باشــد زیــرا اگــر از عملکــرد
گذشــته خودشــان و دیگــران
نیاموزنــد و نتواننــد راهکارهــا
و تمهیــدات درســت کاری را
درســت و بموقــع بــه کار گیرنــد
ناچــار خواهنــد بــود کــه خطاهــای
خــود را تکــرار کننــد و ایــن یعنــی
انفعــال و ناکارآمــد شــدن.
تجربــه نشــان میدهــد وقتــی
امــکان آمــوزش بــه صــورت
حضــوری فراهــم نیســت
سیســتمهای آموزشــی بــا
بهرهمنــدی از تکنولــوژی و
ایدههــای خالقانــه بایــد بتواننــد
مأموریــت خــود را بــه ســرانجام
برســانند و آمــوزش الکترونیکــی
از مناســبترین رهیافتهــای
ایــن تــاش گســترده اســت.
افــزون بــر ایــن ســهم شــیوههای
نویــن آمــوزش الکترونیکــی
بویــژه وقتــی کــه در بســتر
فضــای مجــازی قــرار میگیرنــد؛
در یادگیریهــای خــود راهبــر و

نیــز فراگیــری و پایــداری آنهــا
از حیــث فضــا و زمــان نبایــد
نادیــده گرفتــه شــود .واقعیتــی
کــه بــا بحثهــای حــوزه عدالــت
آموزشــی و ارتقــای کیفیــت
آموزشــی نیــز ربــط وثیقــی
دارد .آنگونــه کــه از تحلیــل
دورنمــا و اهــداف ایــن شــیوه
از آمــوزش برمیآیــد ،هــدف
کلــی از ایجــاد و توســعه آمــوزش
الکترونیکــی ،فراهــم نمــودن
امــکان دسترســی یکســان،
رایــگان و جســتوجوپذیر در
دورههــای تحصیــل و ایجــاد
فضــای آموزشــی یکنواخــت بــرای
اقشــار مختلــف جامعــه در هــر
نقطــه و بهینهســازی شــیوههای
ارائــه مطالــب درســی بــه منظــور
یادگیــری عمیقتــر و جدیتــر
اســت .زیــرا در گــذر بــه جامعــه
اطالعاتــی و عصــر دیجیتــال نقش
عمــدهای متوجــه نهادهــای
آموزشــی اســت .لــذا آمــوزش
و یادگیــری نیــز بایــد براســاس
رویکردهــای جدیــد تنظیــم شــود
و یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــا
در وارد شــدن بــه ایــن پهنــه،
گســترش آمــوزش الکترونیکــی
در ســطوح مختلــف میباشــد.
آمــوزش
از
مقصودمــان
الکترونیکــی یــا آمــوزش مجــازی
پارادایــم جدیــدی اســت کــه
در حــوزه آمــوزش و یادگیــری
پدیــد آمــده اســت و در واقــع
نوعــی از یادگیــری اســت کــه
در هــر زمینــه ،بــرای هــر فــرد،
در هــر زمــان و در هــر مــکان،
بــه صــورت مادامالعمــر فراهــم
باشــد .آمــوزش الکترونیکــی
یــک نظــام آموزشــی هنرمندانــه
و راهحــل جامعــی اســت کــه بــرای
کشــورهایی کــه خواهــان حرکــت
در مســیر فنــاوری روز و تغییــر
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روشهــا و محیطهــای آموزشــی
خــود هســتند ،امــکان دســتیابی
بــه شــیوههای نویــن آموزشــی
را فراهــم مینمایــد امــا بایــد
بدانیــم کــه هــر رویکــرد علمــی،
بــه شــرط آنکــه درســت طراحــی و
جــاری شــود در حــد و انــدازه خــود
خروجــی و نتایــج اثربخــش دارد
و از ایــن رو انتظــار حــل همــه
مســائل آموزشــی و قابلیــت
ایجــاد هــر نــوع تغییراتــی در
فراگیــران ،در کوتــاه مــدت،
میتوانــد ســادهانگارانه باشــد.
لیکــن انتظــار مــیرود کــه
برنامهریــزان آموزشــی نهایــت
اهتمــام و تــاش خــود را
صــرف کاهــش آســیبهای
موجــود و احتمالــی کننــد .تــا
فراگیــران بــا خاطــری آســوده و
بــه دور از اضطــراب و بــا حفــظ
اســتقالل و اعتمــاد بــه نفــس،
بــه فعالیتهــای مــورد نظــر
خــود بپردازنــد و محتــوای مــورد
نیــاز خــود را دریافــت کننــد.
کارنامــه حاصــل از تالشهــای
انجــام شــده در ایــن هفــت مــاه
اخیــر نشــانگر نــکات ســودمندی
چــون :درک ســریع تغییــرات
حــادث شــده؛ ســرعت همســازی
و همراهــی بــا کار در فضــای
مجــازی؛ کاربســت ابزارهــا و
تکنولوژیهــای نــو؛ و خالقیــت در
تولیــد محتــوای علمــی هســتیم
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برگزاری آزمون سراسری در حوزه امتحانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
جمعه  ۳۱مرداد ماه به تعداد  1000داوطلب در گروه
علوم تجربی و در روز شنبه اول شهریورماه تعداد 1000
داوطلب در گروه زبان های خارجی را پذیرا هستیم .
دکتر رنجبر در پایان از راهنمایی و همراهی لحظه
به لحظه رئیس دانشگاه و مساعدتهای همه کارکنان
پرتالش در برگزاری موفق آزمونهای دانشگاه ،خصوص ًا
کادر درمان ،نیروهای حفاظتی ،نیروهای فنی و ...
تقدیر و تشکر نمود.
دکتر رنجبر نماینده تام االختیار آزمونهای دانشگاه ،
در خصوص اقدامات و تمهیدات انجام شده در ارتباط
با برگزاری آزمون سراسری ،در گفتگو با روابط عمومی
دانشگاه گفت:
با توجه به ابالغیههای اجرایی سازمان سنجش در
خصوص اقداماتی که قبل از آزمون ،حین اجرای آزمون
و همینطور بعد از آن باید صورت گیرد ،ما اقدامات دقیق
و کاملی را در بدو ورود داوطلبین کنکور انجام دادیم
مانند :ضدعفونی سالنها ،کالسها ،صندلی ها ،راه پله ها،
و سرویس های بهداشتی همینطور در گیتهای ورودی
محوطه این مرکز ،دو دستگاه اتوماتیک ساخت دانشگاه،
برای ضدعفونی افراد استفاده می کنیم در مرحله بعدی
کادر درمانی دانشگاه مستقر هستند که مشغول تب سنجی
و سنجش میزان اکسیژن خون هر یک از داوطلبان
میباشند.
وی در ادامه افزود :در بدو ورود به سالنهای برگزاری
آزمون پک های بهداشتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی
کننده و  ..در اختیار داوطلبان قرار می گیرد .
ضمنا خانوادههای دانشآموزان عمدت ًا در مسیرهای
اطراف و پارک مجاور حوزه امتحانی مستقر شده بودند
و مشکلی در این خصوص نداشتیم.
رنجبر در خصوص تعداد داوطلبان شرکت کننده کنکور
سراسری در این حوزه نیز اظهار داشت :در برگزاری
آزمون که در روزهای پنج شنبه سیام ،جمعه سی و یکم
مرداد و شنبه اول شهریور ماه برگزار میشود در روز
پنجشنبه گروه علوم انسانی به تعداد  ۹۸۹داوطلب در روز
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برگزاری آزمون ورودی مقطع دکتری (  )Ph.Dسال  1399با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مصوب
ستاد ملی مقابله با کرونا
همزمان با سراسر کشور و به همت مرکز آزمونهای دانشگاه ،آزمون ورودی مقطع دکتری (  )Ph.Dسال  1399با رعایت
کامل پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا ،در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.
دکتر مجتبي رنجبر نماینده تام االختیار آزمونهای دانشگاه ،با اعالم این مطلب در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت:
آزمون دکتری  ۱۳۹۹در پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،در روز پنجشنبه  ۹مرداد ماه با حضور  ۷۰۰داوطلب
زن ،با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی اعالمی از طرف سازمان سنجش کشور با همیاری و تالش همکاران محترم
دانشگاه برگزار شد.
وی افزود :در این آزمون از دستگاههای ویژه ضد عفونی ساخت داخل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای ضد عفونی
دست در بدو ورود به محل آزمون استفاده شد.
رنجبر درپایان ،ضمن قدردانی از مساعدتهای رئیس دانشگاه ،معاونین اداری  -مالی و آموزشی ،از همیاری وتالش کارکنان
و مسئولین مرکز بهداشت و درمان ،حراست ،روابط عمومی ،دفتر فنی و  ...که در برگزاری هرچه بهتر آزمون فوق همراهی
نمودند ،تشکر کرد.
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ـگاه و اعضای
ـس دانشـ
ـت رئیـ
ـت روز دانشجو:نشسـ
ـبت گرامیداشـ
ـه مناسـ
بـ
هیئــت رئیســه دانشــگاه بــا دبیــران و نماینــدگان تشــکلهای اســامی،
ـی،
ـری و اجتماعـ
ـی هنـ
ـای فرهنگـ
ـجویی ،کانونهـ
ـی دانشـ
ـای علمـ
انجمنهـ
نشــریات دانشــجویی و شــورای صنفــی دانشــجویان
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،دبیــران و نماینــدگان
تشــکلهای اســامی ،انجمنهــای علمــی دانشــجویی ،کانونهــای
فرهنگــی هنــری و اجتماعــی ،نشــریات دانشــجویی و شــورای
صنفــی دانشــجویان در روز ســه شــنبه  18آذر  99بــا اعضــای
هیئــت رئیســه دانشــگاه دیــدار و گفتگــو کردنــد.

در ایــن دیــدار دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان طــی ســخنانی ضمــن تبریــک روز دانشــجو و
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا ،بــا اشــاره به شــیوع ویروس
کرونــا در ســال  99و الجــرم الــزام دانشــگاهها بــه ادامــه
آمــوزش بصــورت مجــازی و الکترونیکــی ،گفــت :دانشــگاه
در اوایــل تــرم گذشــته بــا مشــکالت متعــددی در اســتقرار
کامــل آمــوزش مجــازی روبــرو بــود امــا بتدریــج باتقویــت
زیرســاختها و مســاعدت اســاتید و دانشــجویان و تــاش بــی
وقفــه کارکنــان ایــن بخــش و پیگیــری مجدانــه و شــبانه روزی
حــوزه فنــی ،بخــش قابــل توجــه وعمــده ای از مشــکالت مربــوط
بــه دانشــگاه حــل شــد کــه جــا دارد از مشــارکت بخشــهای
مختلــف دانشــجویی ازجملــه شــورای صنفــی دانشــجویان
تقدیــر و تشــکر کنیــم.
ولــی زاده در ادامــه بــا اشــاره بــه تعــدادی از اقدامــات عمرانی
انجــام گرفتــه در طــول یکســال گذشــته ماننــد افتتــاح ســالن
ورزشــی خواهــران ،شــروع اقدامــات اجرایــی ســوله ورزشــی
خوابــگاه برادران(المهــدی) ،توســعه فضــای فیزیکــی مناســب
بــرای تشــکلها ،کانونهــا و انجمــن هــای علمــی و همچنیــن
ســاخت ســالن انتظــار در ایســتگاه قطــار دانشــگاه ،و افتتــاح
فــاز  2دانشــکده فنــی مهندســی ،اظهــار داشــت  :امیدواریــم
بــزودی بــا کنتــرل و ریشــه کنــی بیمــاری کرونــا در کشــورمان
مجــددا شــاهد تــاش علمــی آموزشــی دانشــگاهیان عزیزمــان
بصــورت حضــوری در دانشــگاه باشــیم.

در ادامــه ایــن نشســت ،حجــت االســام والمســلمین نقیــان
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز در ســخنانی ضمــن تبریــک روز
دانشــجو و بــا تســلیت شــهادت دانشــمند هســتهای ایــران،
شــهید فخــری زاده گفــت :ایــام بزرگداشــت روز دانشــجو فرصت
خوبــی اســت تــا همــه دانشــگاهیان بــر رســالت علــم و دانــش
خــود درجامعــه ،مــرور مجــددی داشــته باشــند.

وی افــزود :اصــوالً دانشــجو واژه ای مقدســی اســت زیــرا طلــب
علــم در اســام ،امــر مقدســی بشــمار میــرود لــذا از ایــن حیــث،
شــما تشــکلها ،کانونهــا و انجمنهــای علمــی  -دانشــجویی کــه
بــا ضمائــم ایــن رســالت عجیــن شــده ایــد از فضیلــت مضاعفــی
بهــره مندمیباشــید.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از
تــاش بــی وقفــه مدیریــت دانشــگاه بــا هــدف ارائــه بهتریــن
خدمــات درحــوزه هــای مختلــف دانشــگاه تقدیــر و تشــکر کــرد.
در ادامــه ایــن مراســم نماینــدگان دانشــجویان در حــوزه هــای
مختلــف بــه بیــان دیــدگاه ،نظــرات و پیشــنهادات خــود پرداختند
و ســپس هــر یــک از معاونیــن پژوهــش و فنــاوری ،آموزشــی و
تحصیــات تکمیلــی ،فرهنگــی و اجتماعــی ،اداری و مالــی ،و
دانشــجویی اقدامــات و عملکــرد یکســاله مربــوط بــه حوزههــای
مربوطــه را تشــریح نمــوده ودر خصــوص مســائل مطروحــه بــه
تبــادل نظــر پرداختنــد.
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ـهید
ـگاه شـ
ـی (رض) در محوطه دانشـ
ـداهلل مدنـ
ـید اسـ
ـهید سـ
ـت اهلل شـ
ـردیس آیـ
ـی از سـ
رونمایـ

مدنــی آذربایجان

رونمایی از سردیس آیت اهلل شهید سید اسداهلل مدنی (رض) در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ـی،
ـر رحیمـ
ـور دکتـ
ـا حضـ
ـنبه  ۲۰آذر  ۹۹بـ
ـج شـ
ـمی در روز پنـ
ـی مراسـ
ـگاه طـ
ـی دانشـ
ـط عمومـ
ـزارش روابـ
ـه گـ
بـ
ـگاه ،از
ـورای دانشـ
ـه و شـ
ـات رئیسـ
ـای هیـ
ـاوری ،اعضـ
ـات و فنـ
ـوم ،تحقیقـ
ـاوری وزارت علـ
ـش و فنـ
ـاون پژوهـ
معـ
ـد.
ـی شـ
ـی (رض) رونمایـ
ـداهلل مدنـ
ـید اسـ
ـت اهلل سـ
ـراب ،آیـ
ـهید محـ
ـن شـ
ـردیس دومیـ
سـ
ـبت
ـه مناسـ
ـامی؛ بـ
ـران اسـ
ـراب ایـ
ـهید محـ
ـن شـ
ـوی دومیـ
ـامخ و معنـ
ـام شـ
ـل از مقـ
ـدف «تجلیـ
ـردیس باهـ
ـن سـ
ایـ
ـال ۱۳۶۰
ـاه سـ
ـهریور مـ
ـه در  ۲۰شـ
ـتوه کـ
ـارز نسـ
ـم و مبـ
ـی عالـ
ـهادت آی ـتاهلل مدنـ
ـالگرد شـ
ـن سـ
ـی و نهمیـ
سـ
ـوان
ـه عنـ
ـید و بـ
ـهادت رسـ
ـه شـ
ـوردل بـ
ـان کـ
ـط منافقـ
ـاز توسـ
ـر و راز و نیـ
ـال ذکـ
ـه در حـ
ـاز جمعـ
ـراب نمـ
در محـ
ـی و
ـت فرهنگـ
ـت معاونـ
ـارت و همـ
ـا نظـ
ـد» بـ
ـدگار شـ
ـخ مانـ
ـامی در تاریـ
ـاب اسـ
ـراب انقـ
ـهید محـ
ـن شـ
دومیـ
ـت.
ـده اسـ
ـب شـ
ـی و نصـ
ـان ،طراحـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـی دانشـ
اجتماعـ
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برگزاری جلسه کمیته علم و فناوری ستاد مدیریت بیماری کرونای استان آذربایجان شرقی
به ریاست دکتر ولی زاده
بمیزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزار شد:
جلسه کمیته علم و فناوری ستاد مدیریت بیماری کرونای استان آذربایجان به ریاست دکتر ولی زاده برگزار شد.
کمیته علم و فناوری ستاد استانی کرونا در روز دوشنبه  ۲۴شهریورماه به ریاست دکتر حسن ولی زاده ،و بمیزبانی دانشگاه
فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ،تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که با حضور معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاههای آذربایجان شرقی با موضوع هم اندیشی و
تبادل نظر در خصوص شروع سال تحصیلی جدید ،نحوه حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی و بررسی نحوه برگزاری
دروس عملی در دانشگاهها برگزار گردید ،مقرر شد نتیجه مباحث انجام یافته ،برای اتخاذ تصمیم در جلسه مشترک این
کمیته باحضور روسای دانشگاههای استان و آقایان دکتر منادی رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس و دکتر متفکر
آزاد عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،مطرح شود.
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افتتاح سالن ورزشی قدس ( خوابگاه خواهران ) و
کلنگ زنی سالن ورزشی المهدی ( خوابگاه برادران )
به دستور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ،وبصورت ویدئو کنفرانس انجام شد:

افتتاح سالن ورزشی قدس ( خوابگاه خواهران ) و کلنگ زنی سالن ورزشی المهدی ( خوابگاه برادران )

در آستانه بازگشائی دانشگاهها و آغاز سالتحصیلی  99 - 1400آئین افتتاح سالن ورزشی خوابگاه قدس و کلنگ زنی سالن

ورزشی برادران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توسط دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،بصورت ویدئو کنفرانس و باحضور رئیس و اعضای هیات رئیسه و جمعی از مدیران و کارکنان این
دانشگاه انجام شد.

دکترمحمد کریمی ،معاون دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت:
ایجاد یک سالن ورزشی با توجه به محدودیت امكانات رفاهي  -ورزشي خوابگاه قدس و اینکه اكثر ًا دانشجويان جديدالورود
در اين خوابگاه ساكن مي شوند ،از پروژه های ضروری و مورد نیاز این مجموعه خوابگاهی بود لذا با مساعدتهای مديركل
تربيت بدني سازمان امور دانشجويان ،جناب آقاي دكتر عليزاده ،و ریاست دانشگاه ،این سالن زیبای ورزشي با متراژ 360
مترمربع در بازه زماني  6ماهه اول سال  99و در شرايط سخت كرونايي ،با بکارگیری بهترين تجهيزات ورزشي روز ،در
مجاورت با خوابگاه خواهران ،احداث شد.
دکتر کریمی ،در ادامه افزود :تالش دانشگاه آنست که برنامهريزيها به صورتي انجام شود كه كليه فعاليتهاي فوق برنامه
ورزشي دانشجويان دختر ،در اين سالن داير و فعال شود .همچنين برخي از كالسهاي دروس تربيت بدني نيز در اين محل
قابل انجام خواهد بود كه بخشي از ترافيك سالنهاي ورزشي ديگر كاهش پيدا خواهد كرد.
کریمی در پایان ،اتمام پروژه در كمترين زمان و با حداقل هزينه ،استفاده از سيستم گرمايشي گرماتاب (دو دستگاه) ،ايمن
سازي محوطه سالن با استفاده از ضربه گير (ديوار ،درب ها ،ميله هاي واليبال) ،بکارگیری سيستم روشنايي كم مصرف و
استفاده از کفپوش ویژه  8میلی را از خصوصیات قابل توجه این پروژه ورزشی عنوان کرد و از تالش و همت همگانی همه
عوامل موثر در به ثمر رسیدن آن از جمله مدیریت تربیت بدنی ،و مدیریت امور فنی دانشگاه تقدیر و تشکر نمود.
گفتنی است با کلنگ زنی احداث سالن ورزشی ویژه خوابگاه برادران ،تحت عنوان « المهدی « توسط دکتر ولی زاده رئیس
دانشگاه ،کارهای اجرایی این پروژه آغاز شد.
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ـی ،در
ـداهلل مدنـ
ـید اسـ
ـت اهلل سـ
ـت آیـ
ـی نکوداشـ
ـن ملـ
ـزاری آییـ
برگـ
ـز
ـامی تبریـ
ـر اسـ
ـگاه هنـ
دانشـ
با هدف تجلیل از مقام شـامخ و معنوی دومین شـهید
محراب ایران اسلامی؛
آیین ملی نکوداشـت آیت الله سـید اسـدالله مدنی،
در دانشـگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شـد.
امسـال سـی و نهمین سالگرد شـهادت آیتالله سید
ی اسـت ،عالـم و مبـارز نسـتوهی که در
اسـدالله مدنـ 
 20شـهریورماه سـال  1360در محـراب نمـاز جمعـه
در حـال ذکـر و راز و نیـاز توسـط منافقـان کـوردل بـه
شـهادت رسـید و بـه عنـوان «دومیـن شـهید محـراب
انقلاب اسلامی» در تاریـخ مانـدگار شـد.

تفرقـه افکنـی بیـن مـردم و روحانیـت را خنثـی کـرد،
خاطرنشـان کـرد :بایـد خـط انقلاب را بـا آگاهـی مـردم
و در سـایه رهبـری بینظیـر و اطاعـت از مقـام معظـم
رهبـری حفـظ کنیـم.
حجـت االسلام محمـد علـی آل هاشـم بـا اشـار ه بـه
تاریخچـ ه زندگـی شـهید مدنـی ،بیـان کـرد :بـا نظـر
بـه چهرههـای درخشـان انقلاب اسلامی ایـران بـه
ایـن نکتـه مهـم دسـت مییابیـم کـه ایشـان در طـول
زندگیشـان به فکر اسلام و احیای اسلام ناب محمدی
بودنـد و بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف از نثـار جانشـان
پـروا نمیکردنـد.
وی ادامـه داد :آیـت اللـه مدنـی از جملـه ایـن مبارزان
خسـتگی ناپذیـر بـود کـه بـا انجـام سـفرهای تبلیغـی
و همـکاری بـا گـروه فداییـان اسلام بـه رهبـری نـواب
صفـوی و تحمـل رنـج هـای تبعیـد و زنـدان ضربـه
سـهمگینی را بـر پیکـر ه پوسـیده طاغـوت زده و بـا نثـار
جـان خویـش درخـت انقلاب را آبیـاری کـرد.

آیین ملی نکوداشـت آیت الله شـهید سـید اسـدالله
مدنـی همزمـان بـا سـالروز شـهادت آن اسـوه ایمـان
و تقـوا ،در روز پنجشـنبه  ۲۰شـهریور «بـا سـخنرانی
نماینـده ولی فقیه در اسـتان آذربایجان شـرقی ،عضو
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ،و رونمایـی از  2کتـاب
و تندیـس ویـژه شـهید مدنـی» در دانشـگاه هنـر
اسلامی تبریـز برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه ،در مراسـم
افتتاحیـه ایـن همایـش ،دکتـر ولـی زاده رئیـس
دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان ضمـن تقدیـر از
زحمـات دانشـگاه هنـر اسلامی تبریـز در نکوداشـت
باشـکوه سـی و نهمیـن سـالگرد شـهادت آیـت اللـه
مدنـی ،از برگـزاری چهلمیـن سـالگرد شـهادت آیـت
اللـه مدنـی در سـال  1400در دانشـگاه شـهید مدنـی
آذربایجـان خبـر داد و گفـت :از سـردیس آیـت اللـه
شـهید مدنـی طـی روزهـای آتـی پـس ازنصـب در محـل
مناسـبی در دانشـگاه شـهید مدنـی رونمایـی خواهـد
شـد.
حجـت االسلام والمسـلمین دکتـر آل هاشـم نماینـده
ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه تبریز در سـخنانی
در ایـن همایـش بـا بیـان اینکـه شـهید مدنـی ،توطئه

امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه یـاد مهربانیهـای
شـهید مدنـی نـه تنهـا در آذربایجـان شـرقی و شـهر
آذرشـهر ،بلکـه در همـدان ،لرسـتان و اسـتان فـارس
هـم فرامـوش نمیشـود ،گفـت :پـس از به ثمر رسـیدن
انقلاب اسلامی به رهبری امـام راحل ،این یـار دیرینه
امـام کـه پرچـم مبـارزه را آنـی بر زمیـن نگذاشـته بود،
در راه مبـارزه بـا طاغـوت از سـنگری بـه سـنگری دیگـر
حرکـت میکـرد و فصـل دیگـری از مبارزاتـش بـرای
پیـروزی انقلاب شـکوهمند ایـران را آغـاز کـرد.
حجت االسلام آل هاشـم با اشـاره به برخی ویژگیهای
شـهید آیتاللـه مدنـی ،گفـت :هنگامـی کـه از قیامـت
سـخن میگفـت ،چنـان میگریسـت کـه گویـی صـدای
محشـر و عظمـت آن را میبینـد ،او خودسـاختهای بـود
کـه جامعـه سـازی کـرد و به تهذیـب نفس و تقوا بسـیار
اهمیـت مـیداد و معتقـد بـود پیـروزی بـر دشـمنان و
طاغوتیـان زمـان در گـرو اصلاح نفـس و خودسـازی اسـت.
وی  ،گسـترش عدالـت اجتماعـی ،اجـرای مفـاد قانـون
اساسـی ،اسـتقالل اقتصـادی و جلوگیـری از اسـراف و
ترویـج مصـرف داخلـی را از مـوارد مـورد تاکیـد شـهید

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذر ماه 1399

30
آیـت اللـه مدنـی عنـوان کـرد.
بررسـی ابعـاد مختلـف سـیره اخالقـی آیـت اللـه مدنی
عنـوان سـخنرانی دکتـر آقـا محمـدی عضـو مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام و از یـاران آن شـهید ،بـود.
دکتـر علـی آقامحمـدی ،در آییـن ملـی نکوداشـت
سـالگرد شـهادت آیـت اللـه سـید اسـد اللـه مدنـی
اظهـار کـرد :اولیـن ویژگـی آن شـهید« ،بیخـود بودن
از خـود» بـود و آینـهای نداشـت کـه خـودش را در آن
ببینـد .هـر کسـی شـهید مدنـی را بـه داشـتن ایـن
آینـه دعـوت میکـرد ،خـودش را کنـار میکشـید.

وی افـزود :آیتاللـه مدنـی شـنوند ه بسـیار خوبـی
بـود .شـهید مدنـی هیچ وقـت در زندگیاش شـناخته
نشـد ،تمـام مسـایلی کـه خیلیهـا بـه آن ورود پیـدا
نمیکردنـد ،مثـل روز برایـش روشـن بـود و در هـر
مسـئلهای کـه بـه او مراجعـه میکردیـم ،بـه راحتـی
فتـوا مـیداد.
وی ،فروتنـی و تواضـع را از دیگـر ویژگیهـای شـهید
آیتاللـه مدنی عنوان کرد و گفت :ایشـان فرماندهی
را بـر عهـده نمیگرفـت و تـا چیـزی برایـش ثابـت
نمیشـد ،حرفـی را بـه احتمـال نمـیزد و تمـام وقتـش
را بـرای اثبـات درسـتی مسـایل صـرف میکـرد ،امـا
االن کار مـا اطالعاتخـوری شـده اسـت .آقـای مدنـی
در طـول زندگـیاش بـه احـدی بدهـکار نشـد.
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ،تصریـح کـرد:
احتیـاط در رفـع حاجت از جمله ویژگیهای شـهید آیت
اللـه مدنـی بـود و هرگـز راجـع بـه اینکـه نکنـد فردی
کـه بـرای طلـب کمـک بـه او مراجعـه کـرده ،غیرمحتاج
اسـت ،سـوال نمـی کرد .شـجاعت ایشـان هـم بینظیر
بـود و در همـه جـا جلـوه کرد.

وی گفـت :ایشـان نـزد همـه مراجـع معتبـر بـود ،بـه
طوریکـه وقتـی آیـت اللـه خویـی نمـاز نمیآمـد ،آیـت
اللـه مدنـی نمـاز را بـه دسـتور ایشـان برپـا میکـرد،
ایشـان انسـانی بینظیـر بـود و بـه تـک تـک جوانـان
توجـه میکـرد.
وی ادامه داد :همهی وجود شـهید مدنی زاهد بودن
را نشـان مـی داد ،خـودش را سـرباز کوچـک امـام(ره)
دانسـته و تحـت فرمـان ایشـان بـود و بـه مـردم کـه
میرسـید ،مشکالتشـان را حـل میکـرد.
وی در خاتمـه تاکیـد کـرد :خـود را گـم کنیـد و در
همـه امـور تقـوا پیشـه کـرده و بـا معیـار شـرع حرکـت
کنیـد نـه معیار خودسـاخته .به جوانان برسـید ،شـما
میرویـد ،امـا کشـور بـرای جوانـان میمانـد .کارهـا را
بـه جوانـان بسـپاریم ،تربیـت کنیـم و در خدمتشـان
باشـیم ،آنهـا سـرمایههای مـا هسـتند.
گفتنـی اسـت :تندیـس شـهید مدنـی ،فـرش قرآنـی
دسـتبافت مزیـن بـه دسـتخط اسـتاد نیریـزی و دو
جلـد کتـاب در خصـوص شـهید آیتاللـه مدنـی در
آییـن ملـی نکوداشـت سـالگرد شـهادت ایـن شـهید
بزرگـوار ،رونمایـی شـدند.

تندیـس شـهید مدنـی توسـط جمعـی از دانشـجویان
دانشـگاه هنر اسلامی تبریز طراحی و سـاخته شـده و
در محوطـهی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان نصب
ی سـبیلالله و کتاب
خواهـد شـد .ویـژه نامهمهاجر فـ 
«اندیشـهها و جلوههـای اخالقی شـهید محـراب ،آیت
اللـه سـید اسـدالله مدنـی» تالیف سـید محمـد جواد
قربـی از دیگـر محصـوالت فرهنگـی رونمایـی شـده در
آییـن نکوداشـت سـالگرد شـهادت شـهید مدنـی بود.

روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذر ماه 1399

31
بازدید دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بهمراه جمعی از مدیران دانشگاه از چندآزمایشگاه
و خوابگاه دانشجویی ،بمناسبت روز دانشجو
به گزارش روابـط عمومی دانشگاه بمناسبت روز دانشجو ،دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان بهمراه جمعی از مدیران دانشگاه از چند آزمایشگاه و خوابگاه دانشجویی بازدید کرد .در
جریان این بازدیدها دانشجویان حاضر ،نکته نظرات خود را با ایشان مطرح نمودند.
گزارش تصویری روابط عمومی از این بازدید:
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تجلیل از دو پرستارشاغل دانشگاه با حضور معاون دانشجویی دانشگاه بمناسبت میالد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار
ـا وروز
ـام اهلل علیهـ
ـب سـ
ـرت زینـ
ـاد حضـ
ـیدن میـ
ـبت فرارسـ
ـه مناسـ
ـگاه ،بـ
ـی دانشـ
ـط عمومـ
ـزارش روابـ
ـه گـ
بـ

ـل
ـور در محـ
ـا حضـ
ـان بـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـجویی دانشـ
ـاون دانشـ
ـی معـ
ـد کریمـ
ـر محمـ
ـتار ،دکتـ
پرسـ

ـاغل
ـتار پرتالش شـ
ـدری دو پرسـ
ـام حیـ
ـم الهـ
ـرکار خانـ
ـوروزی و سـ
ـال نـ
ـای جـ
ـگاه از آقـ
ـت دانشـ
ـز بهداشـ
مرکـ
ـت
ـر اداره تربیـ
ـزاده مدیـ
ـر قربانـ
ـگاه و دکتـ
ـت دانشـ
ـز بهداشـ
ـس مرکـ
ـر رئیـ
ـر گلفـ
ـور دکتـ
ـا حضـ
ـگاه و بـ
دردانشـ
ـود.
ـل نمـ
ـر تجلیـ
ـوح تقدیـ
ـدای لـ
ـا اهـ
ـگاه بـ
ـی دانشـ
بدنـ

گزارش تصویری:
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ت
سلیت هب هم کار

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

سرکار خانم امامزاده  /جناب آقای فرهاد خوشنویس  /جناب آقای دکتر بهروز قربانزاده

/جناب آقای جواد فتاحی/جناب آقای دکترعلی مهرور/جناب آقای زین العابدین حاج بابایی/
جناب آقای دکترمهدی هاشم زاده /جناب آقای مهندس علیرضا طالبی و جناب آقای مهندس
غالمرضا طالبی  /جناب آقای مهندس اسماعیل عیدی وجناب آقای یوسف عیدی

ما را در غم خود شریک بدانید
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