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خانم دکتر پریسا لطف الهی

ـی
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـن دو دانشـ
ـکاری بیـ
ـه همـ
ـم نامـ
ـاد تفاهـ
انعقـ
ـا
ـه ایتالیـ
ـهر لچـ
ـالنتوی شـ
ـگاه سـ
ـان و دانشـ
آذربایجـ
بــه همــت دفتــر همــکاری هــای علمــی معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان انجــام شــد:

انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دو دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه ســالنتوی شــهر لچــه ایتالیــا

تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دو دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه
ســالنتوی شــهر لچــه ایتالیــا بــه همــت دفتــر همــکاری هــای علمــی معاونــت پژوهــش و
فنــاوری دانشــگاه ،منعقــد شــد.
دکترپریســا لطــف الهــی مدیــر دفتــر همــکاری هــای علمــی معاونــت پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه درتشــریح جزئیــات تفاهمنامــه مذکــور گفــت :در پــی انعقاد ایــن تفاهم نامه
و بــا هــدف عملیاتــی شــدن آن ،دو دانشــگاه همــکاری خــود را بــا برگــزاری یــک دوره
آموزشــی مجــازی در ارتبــاط بــا روشــهای تحقیــق آغــاز نمودنــد .در ایــن دوره آمــوزش،
 20نفــر از دانشــجویان دکتــری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا مدیریــت دفتــر
همــکاری هــای علمــی دانشــگاه و بــه سرپرســتی دو نفــر از اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه آقــای دکتــر نویــد تقــی زادگان از دانشــکده فنــی و مهندســی و خانــم دکتــر
ولــی زاده کامــران از دانشــکده کشــاورزی بــه همــراه  55نفــر از دانشــجویان ایتالیایــی
شــرکت نمودندکــه جلســه اول ایــن دوره بــه مــدت  7ســاعت در تاریــخ چهارشــنبه
 17اردیبهشــت مــاه برگــزار شــده و دو جلســه دیگــر آن بــه مــدت  14ســاعت دیگــر در
تاریخهــای  26اردیبهشــت و  2خــرداد مــاه برگــزار خواهــد شــد.
لطــف الهــی افــزود :ایــن دوره آموزشــی  21ســاعته بــوده و توســط پروفســور آلســاندرو
پلوســو( )Alessandro M. PELUSOارائــه شــد .حــوزه پژوهشــی پروفســور
پلوســو بــر رفتــار مصــرف کننــده ،ارتباطــات بــازار و برندینــگ تجــاری متمرکــز اســت.
پروفســو پلوســو برنــده  7جایــزه علمــی ملــی و بیــن المللــی اســت .تــا کنــون بیــش از
 3مونوگــراف و  52مقالــه و  9کتــاب از ایشــان بــه چــاپ رســیده اســت .وی در حــال
حاضــر مدیریــت بازرگانــی ،تحقیقــات بازاریابــی و بازاریابــی مقصــد گردشــگری را در
دانشــگاه ســالنتو تدریــس مــی کنــد .همچنیــن بازاریابــی و بازاریابــی مکانــی را در
همــان دانشــگاه و تبلیغــات ،بازاریابــی و اســتراتژی بازریابــی را در دانشــگاه لویــس رم
تدریــس کــرده اســت.
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ـوزه
ـوم در حـ
ـه سـ
ـب رتبـ
ـا کسـ
ـان بـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
دانشـ
روابــط عمومــی الکترونیــک در ردیــف روابــط عمومــی هــای برتــر
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری قرارگرفــت.

با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد:
روابــط عمومیهــای برتــر دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی و فنــاوری کشــور معرفــی و تجلیــل
شــدند.
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا کســب رتبــه ســوم در حــوزه روابــط عمومــی الکترونیــک
در ردیــف روابــط عمومیهــای برتــر وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری قرارگرفــت.
برگزیــدگان «جشــنواره روابــط عمومیهــای برتــر دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی و فنــاوری
کشــور» در آئینــی کــه بــا حضــور دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و جمعــی از مدیــران ارشــد ایــن وزارت در محــل ســالن شــهدای جهــاد علمــی برگــزار شــد،
معرفــی و تجلیــل شــدند.
در ایــن جشــنواره کــه در بخشــهای اطــاع رســانی و ارتباط با رســانه ها ،تبلیغات و انتشــارات،
و روابــط عمومــی الکترونیــک در دو محــور ویــژه ،شــامل مدیریــت ســبز و مصــرف بهینــه منابــع
و همچنیــن مســئولیت اجتماعــی برگــزار شــد ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان توانســت
رتبــه ســوم حــوزه «روابطعمومــی الکترونیــک» را بــه خــود اختصــاص دهــد.
اســتفاده از تکنولوژیهــای الکترونیکــی در جهــت اطــاع رســانی مناســب ،ماننــد نشــریه خبــری
 الکترونیکــی ،مدیریــت وب ســایت دانشــگاه و پیــام رســان هــا ،اســتفاده از تکنیکهــایاطالعرســانی در محتــوای اخبــار و گــزارش هــای خبــری از جملــه شــاخصه هــای داوری در ایــن
حــوزه میباشــد.

مجیــد فتــاح زاده مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بعنــوان اولیــن
ســخنران ایــن مراســم ،ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت و لــزوم تعریــف دقیــق جایــگاه ســازمانی
روابــط عمومیهــا ،خواســتار رعایــت الزامــات اطــاع رســانی و پیوســت روابــط عمومــی در کلیــه
بخشــنامه هــا ،و فرآیندهــای اجرایــی مجموعــه بــزرگ وزارت علــوم شــد.
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برگــزاری پنجــاه و ســومین اجــاس معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه هــا
ـی
ـوزش عالـ
ـگاه هــا و موسســات آمـ
پژوهشـ
حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در:
پنجاه و سومین اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی
برگــزاری پنجــاه و ســومین اجــاس معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه هــا پژوهشــگاه هــا و موسســات
آمــوزش عالــی بــا حضــور قائــم مقــام عالــی وزارت و معــاون پژوهــش و فنــاوری و مدیــران حــوزه معاونــت
پژوهــش و فنــاوری
دکتــر عبدالرضــا باقــری ،قائــم مقــام وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،مطالبــات اصلــی و جــدی وزارت علــوم
را از دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی کشــور در شــرایط کنونــی را تربیــت نیروهــای ماهــر ،کمــک بــه
اشــتغالآفرینی و پاســخگویی و ارائــه راه حــل هــای عملــی و دقیــق بــرای حــل مشــکالت و معضــات جامعــه و
مــردم عنــوان کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،دکتــر باقــری در پنجــاه
و ســومین نشســت مجــازی معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و موسســات آمــوزش
عالــی کشــور کــه امــروز (چهارشــنبه) در ســالن شــهدای جهــاد علمــی برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه توفیقــات
روزافــزون آمــوزش عالــی کشــور در ســالهای اخیــر گفــت :مقــاالت پــر اســتناد ،ارتقــای جایــگاه دانشــگاهها و
موسســات آمــوزش عالــی کشــور در حــوزه نــوآوری و ارتقــای رتبهبنــدی دانشــگاه از دســتاوردهای افتخارآفریــن
دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری بــوده اســت کــه بایــد بــا رشــد بیشــتر تــداوم یابــد.
وی بــا اشــاره بــه رویکردهــای جدیــد در حــوزه پژوهــش و فنــاوری و ایجــاد زیرســاختهای پژوهشــی گفــت :از
جملــه ایــن رویکردهــا و سیاس ـتهای جدیــد واگــذاری اختیــارات بیشــتر بــه دانشــگاهها ،روانســازی انتشــار
مجــات علمــی ،ایجــاد مراکــز تحقیقاتــی در دانشــگاهها و همــکاری انجمنهــای علمــی دانشــجویی بــا پارکهــای
علــم و فنــاوری و جهتدهــی پایاننامههــای پژوهشــی جهــت حــل مشــکالت کشــور اســت.
قائــم مقــام وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه ظرفیتهــا و ابزارهــای تحقــق رویکردهــای جدیــد افــزود :یکــی از ایــن
ظرفیتهــا مــاده  ۵آییــن نامــه ارتقــا میباشــد کــه چندیــن بــار بــه دانشــگاهها ابــاغ شــده و در راســتای
تحقــق اهــداف جدیــد انتظــار م ـیرود بــرای ارزشگــذاری فعالیتهــای اعضــای هیئــت علمــی تدابیــری اتخــاذ
شــود.
وی گفــت :هــدف مــاده  ۵ایــن بــود کــه ظرفیتهایــی ایجــاد کنــد تــا هــر دانشــگاه و موسس ـهای متناســب بــا
ماموریتهایــی کــه دارد آنهــا را در قالــب مــاده  ۵آییننامــه ارتقــاء پیشــنهاد دهــد و در تحقــق اهــداف جدیــد
وزارت علــوم از آن اســتفاده نمایــد.
دکتــر باقــری افــزود :دومیــن ظرفیــت و ابــزار قانونــی کــه در اختیــار مــا قــرار دارد آییننامــه ترفیــع اســت
کــه ایــن آییننامــه یکــی از ابزارهــای مدیریــت دانشــگاهها اســت کــه بــرای اجــرای سیاس ـتهای جدیــد در
دانشــگاه و موسســه اتخــاذ میشــود و تصویــب آن هــم آســانتر از آییننامــه ارتقــا اســت و در هیــات امنــای
دانشــگاه مصــوب میشــود.
وی ادامــه داد :ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای انجــام ماموریتهــا نیــز یکــی از اقدامــات اســت کــه ســال
گذشــته نیــز بــه همــت دکتــر برومنــد صــورت گرفــت و وام تجهیــزات بــه مبلــغ  ۴۰میلیــون یــورو وصــول و بــه
دانشــگاه واریــز شــد .البتــه بخشــی از ایــن منابــع در اعتبــارات ســال  ۹۹هــم تکــرار شــده اســت کــه در قالــب
آن تجهیــز و تولیــد مــواد اولیــه و تجهیــزات الزم بــرای آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــای دانشــگاهها از اولویتهــای
معاونــت پژوهشــی بــه شــمار مـیرود.
قائــم مقــام وزیــر علــوم گفــت :بیانیــهای در ســتاد وزارت علــوم در حــال تدویــن اســت بــه نــام بیانیــه
دانشــگاههای جامعهمحــور و کارآفریــن کــه هــدف از تهیــه ایــن بیانیــه همفکــری و ایجــاد فرهنــگ و ادبیــات
مشــترک در خصــوص دانشــگاه هــای جامعــه محــور و کارآفریــن اســت و امیدواریــم کــه مــورد توجــه دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری قــرار گیــرد
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گذر از انسان به ماشین در گفتگو با ناصر فرجزاده
در ایــن شــماره از نشــریه دانشــگاه ،میزبــان ناصــر فــرجزاده ،دکتــرای بینایــی ماشــین و
عضــو هیــات علمــی دانشــده فنــاوری اطالعــات دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بودیــم،
تــا بتوانیــم پاســخ برخــی ســوالهایمان دربــاره علــوم شــناختی و ارتبــاط آن بــا هــوش
مصنوعــی را بیابیــم.

ســوال  -آقــای دکتــر بحــث را بــا موضــوع علــوم شــناختی آغــاز کنیــم ،فکــر
میکنــم بســیاری از مــا تعریــف صحیحــی از علــوم شــناختی نداریــم و همچنیــن
ارتبــاط آن بــا هــوش مصنوعــی را بــه درســتی نمیدانیــم.
علــوم شــناختی صرفــا بــه روانشناســی ،فلســفه ،علــوم اجتماعــی و یــا هــر
علــم دیگــر اختصــاص نــدارد .علمــی اســت کــه بــه خاطــر احســاس نیــازی کــه
بــه آن شــده ،پدیــد آمــده اســت .بــرای مثــال علــم روانشناســی بــه نقطـهای
خ تناقضهــای موجــود در تحقیقــات
رســیده اســت کــه دیگــر نتوانســته پاس ـ 
خــود را بیابــد .علــوم شــناختی زاییــده نیــاز بشــر بــوده اســت ،مخصوصــا بــا
پدیــد آمــدن کامپیوترهــا ،ابزارهــای الزم در اختیــار دانشــمندان قــرار گرفتــه
اســت تــا بتواننــد در حــوزهای مطالعــه کننــد کــه در آن میتــوان پاســخهای
دقیــق علمــی گرفــت و همچنیــن بتــوان ایــن پاســخها را بــر روی ماشــینها
شبیهســازی و پیادهســازی کــرد.
مطالعــه مغــز ،شــناخت آســیبهای آن ،عوامــل پدیــد آمــدن ایــن آســیبها،
عوامــل ترمیــم و تشــدید آن بــه شــکل یــک ســری پاس ـخهای سیســتماتیک
درمیآینــد کــه بســیار مــورد عالقــه متخصصیــن علــوم کامپیوتــر هســتند.
بــرای مثــال زمانــی کــه مــا بــه درک دقیقــی از سیســتم بینایی انســان برســیم،
مهندســین علــوم کامپیوتــر ،از آن اســتقبال بســیاری خواهنــد کــرد .اگــر بــه
مقالههایــی کــه علــم بینایــی ماشــین را متحــول کردهانــد نگاهــی بیاندازیــد،
قطعــا نــام دانشــمندان عصــب شــناس بســیاری را در میــان آنهــا خواهیــد
یافــت .همچنیــن هــر قــدر نقش ـهی مغــز تکمیلتــر میشــود ،علــوم مرتبــط بــا
یادگیــری ماشــین نیــز بــه تکامــل میرســند.
اگــر بخواهیــم خیلــی ســاده علــوم شــناختی را تعریــف کنیــم ،بــه ترکیــب
چندیــن علــم گفتــه میشــود کــه ســعی دارنــد بــا شــناخت کامــل مغــز و ایجــاد
یــک خروجــی سیســتماتیک ،بــه حــل مســائل مــا کمــک کننــد.
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ســوال  -یعنــی شــما فکــر میکنیــد میتــوان چیپســتی طراحــی کــرد کــه بتوانــد
از هــر بابــت ماننــد مغــز انســان عمــل کنــد؟ یعنــی عــاوه بــر تواناییهــای
محاســباتی مغــز انســان دارای توانایــی ادراک هــم باشــد؟
اگــر دیــد کلــی نســبت بــه نحــوهی کارکــرد مغــز پیــدا کنیــم ،ایــن موضــوع
بــه ســادگی برایتــان حــل میشــود .مغــز اورگانــی اســت کــه یــک ســری از

ســیگنالها را دریافــت میکنــد ،آنهــا را از کانالهایــی عبــور میدهــد و مجمــوع
خروجیهایــی را تولیــد میکنــد.
خروجــی کــه از مغــز مــا تولیــد میشــود بــه تمامــی اتفاقهــای ۱۴هــزار میلیــون ســالی
کــه از بیگبنــگ میگــذرد مرتبــط اســت .ایــن خروجــی میتوانــد هوشــمندانه و یــا
غیرهوشــمندانه باشــد .هوشــمندانه بــودن یــک خروجــی ،ارتبــاط زیــادی بــا نحــوهی
ارتباطــات مــا بــا همنوعانمــان دارد .نحــوهی ارتباطــات مــا نیــز همــان مســیری
هســتند کــه در ادامـهی مســیر تکامــل انتخــاب کردهایــم و هماکنــون بــه ایــن نقطــه
رســیدهایم.
حتمــا بــا ریچــارد داوکینــز آشــنا هســتید .مــا چــرا فکــر میکنیــم کــه هوشــمند
هســتیم؟ مــا چــرا فکــر میکنیــم کــه برتــر هســتیم؟

اینجــا نیــاز داریــم تــا دربــاره عبارتــی بــا عنــوان عقــل ســلیم صحبــت کنیــم .عقــل ســلیم در
واقــع هــر تصمیمــی اســت کــه منجــر بــه بقــا در مــا بشــود ولــی رســیدن بــه بقــا در جوامــع
مختلــف متفــاوت اســت ،پــس عقــل ســلیم مفهومــی نســبی بــه نظــر میرســد .مکاتــب
فکــری مختلــف از پدیدههایــی هســتند کــه فقــط بــر اســاس عقــل ســلیم عمــل میکننــد.
در ایــن بیــن برخــی دانشــمندان و نوابغــی پیــدا میشــوند کــه جــرات شکســتن مرزهــای
عقــل ســلیم را دارنــد.
همانطــوری کــه گفتــهام  IBMدر تحقیقــات اخیــر خــود توانســته اســت چیپســتهایی را
طراحــی کنــد کــه بــر اســاس ســمت راســت مغــز عمــل میکننــد و در نهایــت از مجمــوع آنهــا
دســتگاهی بــه انــدازه یــک یخچــال کوچــک بســازد کــه هوشــی فراتــر از یــک مــوش داشــته
باشــد .بدیهــی اســت پیشــرفت ایــن تحقیقــات و کوچکتــر شــدن ســختافزارها میتواننــد
منجــر بــه شبیهســازی هوشــی فراتــر از مغــز انســان نیــز شــوند.
بگوینــد کــه ایــن چیپســت ،دقیقــا همــان مغــز انســان اســت ،بیامــوزش تــا بقیــه مســیر را
خــودش طــی کنــد.
ســوال -مــا ایــن روزهــا عبــارت یادگیــری عمیــق را بســیار میشــنویم و هــر روز نتیجــه
تحقیقــات بســیاری در رابطــه بــا آن منتشــر میشــود .یادگیــری عمیــق چطــور میتوانــد بــه
هــوش مصنوعــی پیشــرفتهتر کمــک کنــد؟
یادگیــری عمیــق یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد هــوش مصنوعــی اســت .در واقــع در یادگیــری
عمیــق ،روشهــای یادگیــری در یــک شــبکه عصبــی تغییــر میکننــد .ســاختار ،همــان شــبکه
ن الِمانهــای مــدل فــرق میکننــد .مهمتــر از
عصبــی اســت ولــی نحــوهی یادگیــری و چیدمــا 
همــه آنکــه بــه جــای اســتخراج ویژگــی هــا بصــورت دســتی توســط آمــوزگار (کاربــر) ،اینــکار
بصــورت کامــا خــودکار و یــا نیمــه خــودکار انجــام میگیــرد .در واقــع یادگیــری عمیــق یکــی
از زاییدههــای قدرتمنــد علــوم شــناختی اســت ،چــرا کــه منجــر بــه مدلســازیهای قویتــر
میشــود.
اولیــن شــبکهی عصبــی کــه  McCullochابــداع کــرد بســیار ســاده بــود ۲ .نــورون ورودی
و یــک نــورون خروجــی وجــود داشــتند کــه یــک حالــت خــاص را شــبیه ســازی میکننــد ولــی
شبکههای عصبی امروزی بسیار پیچیده و متفاوت هستند.
یکــی از دغدغههــای اصلــی فعلــی بحــث ســختافزار اســت .دانشــمندان در تــاش
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هســتند تــا بتواننــد اطالعــات را بــر روی واحدهــای بســیار کوچکتــری ماننــد مولکولهــا
ذخیــره کننــد .اگــر چنیــن اتفاقــی در مقیــاس صنعتــی اتفــاق بیفتنــد (مقــرون بصرفــه
باشــد) ،میتــوان تمامــی دیتاســنترهای گــوگل را بــر روی نــوک یــک ســوزن ذخیــره کــرد
و طبیعتــا بــر ایــن مشــکل نیــز فائــق آمــد.
ســوال  -بــاز بــه بحــث مغزهایــی شــبیه انســان بازمیگردیــم .بعضــی مســائل کــه
هنــوز توجیــه علمــی ندارنــد ،ماننــد تلــه پاتــی چگونــه در مغزهــای طراحــی شــده بــه
دســت انســان قابــل شــبیه ســازی هســتند؟
دلیــل علمــی بــرای اثبــات مفاهیمــی همچــون تلپاتــی وجــود نــدارد .بــا ایــن وجــود
ش هســتند کیتهایــی طراحــی کننــد کــه امــکان ارتبــاط بیــن
دانشــمندان در تــا 
چندیــن مغــز را ایجــاد کنــد .بتــوان بــدون صحبــت کــردن و از راه دور پیغامــی را از مغــزی
بــه مغــز دیگــر منتقــل کــرد ،بــا اســتفاده از مغــز خــود اورگانهــای دیگــران را حرکــت داد
و یــا اینکــه از تجمیــع چندیــن مغــز یــک ابَرهــوش ایجــاد کــرد کــه دیگــر مغزهــا را هدایــت
کنــد.
ســوال  -مــا مطالــب بســیاری راجــع بــه قــدرت ذهــن شــنیدهایم .اینکــه بتــوان بــا انرژی
ســاطع از ذهــن اجســام را تــکان داد و یــا کارهــای مشــابهی کــرد .حتــی در کتابهایــی
ماننــد جهــان هولوگرافیــک ایــن موضوعــات بــا فرضیــات علمــی نیــز بحــث شــدهاند.
«مــن نمیتوانــم ایــن مســائل را بپذیــرم .بگذاریــد بســیار شــفاف صحبــت کنیــم.
مغــز مــا دقیقــا شــبیه یکســری چــرخ دنــده اســت .چرخدندههایــی کــه دائمــا در حــال
چرخــش هســتند .اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه دسترســی مغــز را بــه هرگونــه
ســیگنال ورودی محــدود کنیــم ،ایــن ســلولهای مغــزی ایزولــه شــده ،قــادر بــه تولیــد،
ارســال و یــا دریافــت هیچگونــه ســیگنالی نخواهنــد بــود .فرگشــت مــا در طــول زمــان
بــه نحــوی بــوده اســت کــه فقــط از یــک ســری کانالهــای مشــخص ســیگنال ورودی
دریافــت کنیــم .اینکــه ذهــن شــما ســیگنالهای معنــادار تولیــد کنــد و بــرای مغــزی در
فاصل ـهی دورتــر بفرســتد از نظــر تینجانــب بســیار بعیــد بــه نظــر میرســد.
ایــن اتفــاق فقــط زمانــی ممکــن اســت رخ دهــد کــه یــک ســری ماژولهــای مهندســی
شــده در میــان مغزهــا قــرار بگیرنــد .خروجــی رفتــار مغــز توســط ایــن مــاژول ارســال و
توســط مــاژول مشــابه در طــرف مقابــل دریافــت شــده و بــه مغــز منتقــل شــود.

ســوال  -اگــر برگردیــم بــه موضــوع هــوش مصنوعــی ،شــما بارهــا تاکیــد کردهایــد
کــه هوشمصنوعــی بــه شــکل رباتهایــی خــارج از مــا نخواهــد بــود بلکــه امــکان
رشــد ســایبورگ بســیار بیشــتر اســت .انســانهایی بــا اندامهــای پیشــرفتهتر و
هوشــمندتر.
قطعــا اینچنیــن اســت .از قدیماالیــام آرزوی دیرینــهی قومهــا و ادیــان مختلــف
رســیدن بــه زندگــی جاودانــه اســت .از زمانــی کــه بشــر بــه خودآگاهــی رســیده
اســت نهایــت تالشــش را کــرده اســت تــا بتوانــد ایــن خودآگاهــی را حفــظ کنــد .اینجــا
عقــل ســلیم حکــم میکنــد ماشــینهایی طراحــی کنیــم کــه زندگــی مــا را ســادهتر
کننــد و در نهایــت منجــر بــه بقــای بیشــتر مــا شــوند.

ممنون و سپاس از اینکه زمان خود را در اختیار ما گذاشتید.
من هم از زحمات شما عزیزان سپاسگذاری می کنم.
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دانشگاه برتر وزارت علوم در حوزه
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افتتــاح ایســتگاه منطقــهای هواشناســی در
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
پــروژه ایســتگاه اقلیــم شناســی تمــام خــودکار منطقــه
آذرشــهر بــا هــدف انجــام تحقیقــات کاربــردی در
حوزههــای هواشناســی و ســنجش اطالعــات اقلیمــی در
روز ســه شــنبه  ۶خــرداد  ۹۹بــا حضــور دکتــر حســن ولــی
زاده ،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،مهندس
اللهیاری فرماندار آذرشــهر ،مدیرکل هواشناســی استان
آذربایجانشــرقی و جمعــی از مدیــران و مســئوالن منطقـه،
در دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،افتتــاح شــد .
علــی دولتــی مهــر  ،مدیــرکل هواشناســی اســتان
آذربایجــان شــرقی در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی
دانشــگاه ،گفــت :ایــن ایســتگاه کــه بــا هــدف ســنجش
اطالعــات اقلیمــی هواشناســی ،دمــای هــوا ،وضعیــت
بــارش ،میــزان رطوبــت ،ســرعت و ســمت بــاد ،بــه
منظــور بهــره منــدی مــردم منطقــه شــروع بــکار نمــود
بــا مســاعدت هــای خــوب دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،و منابــع اســتانی و شهرســتان ،افتتــاح شــد.
وی در ادامــه افــزود :امیدواریــم بــا حمایــت مســئوالن
اســتانی ،بــا ارتقــای فنــی مجموعــه حاضــر ،و تکمیــل بخش
پایش ،شــاهد کاربردهای آموزشــی ،پژوهشــی و اســتفاده
دانشــگاهیان عزیز در رشــته های مرتبط با آن نیز باشــیم.

تیر ماه 99

بیست و دومین نشریه روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10

دانشگاه برتر وزارت علوم در حوزه
روابط عمومی الکترونیک
فدراسیون سرآمدان علمی ایران اعالم کرد :

دکتــر علیرضــا امانــی قدیــم عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در گــروه ســرآمدان علمــی ایــران قــرار گرفــت.

بــا اعــام معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،دکتــر
علیرضــا امانــی قدیــم عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در گــروه ســرآمدان علمــی ایــران قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه و بنــا بــه اعــام فدراســیون ســرآمدان
علمــی ایــران وابســته بــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
دکتــر علیرضــا امانــی قدیــم عضــو هیــات علمــی گــروه شــیمی کاربــردی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان آذربایجــان بــا کســب اعتبــار علمــی ۷۶
و رتبــه  ۸۱درفهرســت ســرآمدان علمــی کشــور در ســال ۱۳۹۹قــرار گرفــت.
شــایان ذکــر اســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا
هــدف دســتیابی جمهــوری اســامی ایــران بــه مرجعیــت علمــی جهانــی،
فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران را در ســال  ۱۳۹۴راهانــدازی کــرده
اســت و ســالیانه  ۱۰۰نفــر از اعضــای هیــات علمــی کشــور را کــه دارای
دســتاوردهای پژوهشــی هســتند شناســایی و حمایــت مــی نمایــد.
دکتــر علیرضــا امانــی قدیــم دارای دکتــرای تخصصــی شــیمی کاربــردی و از ســال
1391عضــو هیــات علمــی گــروه شــیمی می¬باشــد .انتخــاب بــه عنــوان پژوهشــگر
برتــر جــوان دانشــگاه در ســال  ،1394پژوهشــگر برتــر دانشــکده علــوم در ســال
 ،1398چــاپ  43مقالــه در مجــات معتبــر علمــی بین المللــی ( ،)ISIارائه بیش از
 30مقالــه در ســمینارهای علمــی و اجــرای  3طــرح تحقیقاتــی بــا صنــدوق حمایــت از
پژوهشگران و فناوران کشور و نیز شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان¬شرقی
از دیگــر ســوابق علمــی و پژوهشــی ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه اســت
گفتنــی اســت فدراســیون ســرآمدان علمــی کشــور ،بمنظــور گســترش
تحقیقــات نویــن علمــی و حرکــت در مرزهــای دانــش ،اعطــای تســهیالتی
ماننــد پرداخــت پژوهانــه نقــدی ،آزمایشــگاهی و نیــز تامیــن
مخــارج بکارگیــری محقــق پســادکتری بــه منتخبــان را ،بعهــده دارد.
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حضور معاون و مدیرفرهنگی و اجتماعی دانشگا ه در:

نشســت مجــازی معاونــان و مدیــران فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم،
نشســت مجــازی معاونــان و مدیــران فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــی کشــور بــا حضــور منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر
غالمرضــا غفــاری ،معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت و جمعــی از معاونــان و مدیــران
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاههای سراســر کشــور بــا موضــوع «دانشــگاه اجتماعــی؛
مســائل امــروز ،افــق فــردا» عصــر سهشــنبه  30اردیبهشــت در ســالن شــهدای جهــاد
علمــی وزارت علــوم برگــزار شــد.
وزیــر علــوم در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه اینگونــه نشســتها جــزو
دســتاوردهای آمــوزش عالــی بــه واســطه درگیــری بــا بیمــاری شــایع جهانــی شــناخته
میشــود ،اظهــار داشــت :شــیوع ویــروس کرونــا بــه نوعــی تبدیــل بــه توفیــق اجبــاری
بــرای آمــوزش عالــی کشــور شــد .امــروز دیگــر محدودیتهــای زمانــی و مکانــی بــرای
برگــزاری نشســت بــا مدیــران اســتانی برداشــته شــده و بایــد بتوانیــم از ایــن ظرفیــت
بــه وجــود آمــده ماننــد دیگــر ظرفیتهــا همچــون آمــوزش مجــازی در ســطح دانشــگاه،
منطقــه و کشــور اســتفاده کنیــم .خوشــبختانه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی اقدامــات
قابــل توجهــی در ماههــای اخیــر در ارتبــاط بــا دســتاوردهای آمــوزش عالــی کشــور در
دوران شــیوع کرونــا انجــام داده اســت.
وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه خوشــبختانه مشــکلی در ارتبــاط نســل جــوان بــا
تکنولوژیهــای روز نداریــم و جوانــان بــه راحتــی بــا ایــن تکنولوزیهــا ارتبــاط برقــرار
میکننــد ،خاطرنشــان کــرد :مهــم ایــن اســت کــه در ارائــه خدمــات بــه جامعــه مخاطــب
خــود؛ یعنــی دانشــجویان ،دقیــق ،ســریع و باکیفیــت الزم عمــل کنیــم .بایســتی از
ظرفیــت دانشــجوها ،تشــکلهای فرهنگــی و همــکاران هیئــت علمــی اســتفاده کنیــم.
خوشــبختانه کشــور مــا بــه خوبــی توانســته اســت در زمینــه کنتــرل شــیوع بیمــاری
اقــدام کــرده و آمــار و اطالعــات منتشــر شــده آن نیــز در ایــن بخــش آمــاری واقعــی و
شــفاف بــوده اســت.
هیچ نسخه واحدی برای بازگشایی دانشگاهها قابل ارائه نیست
دکتــر غالمــی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تصمیمــات ســتاد ملــی کرونــا بــرای
بازگشــایی دانشــگاهها ،گفــت :هیــچ نســخه واحــدی بــرای همــه دانشــگاههای کشــور
قابــل ارائــه نیســت و تاریــخ بازگشــایی صرفـ ًا تاریــخ شــروع ســتادی محســوب «««
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میشــود .تصمیمگیــری در خصــوص جزئیــات ،فواصــل پذیــرش و… بــر عهــده
دانشــگاه اســت تــا توزیــع جمعیــت را مبتنــی بــر شــیوه نامــه هــای بهداشــتی بــه خوبــی
کنتــرل و ســاماندهی کننــد .دانشــگاهها بایــد بــه ســوی حفــظ نظــم برقــرار شــده در
دوران اخیــر بــرای مســیر پیــش روی محیطهــای دانشــجویی باشــند .در شــرایط فعلــی،
نظــم برقــرار شــده اجبــاری بــوده و امیدواریــم در آینــده بــه انتخــاب تبدیــل شــده و
وارد عــادات و رفتارهــای مانــدگار شــود.
وی در ادامــه افــزود :اکنــون زمــان آن فرارســیده کــه برنامهریزیهــا و اقدامــات
مناســب بــرای تــرم و ســال تحصیلــی آتــی انجــام شــود.
بــه گفتــه وزیــر علــوم ،موضــوع حائــز اهمیــت دیگــر در زمینــه فضــای فرهنگــی
دانشــگاهها مثــل حجــاب و عفــاف اســت .مقــام معظــم رهبــری در دیــدار مجــازی اخیــر
خــود بــا دانشــجویان تأکیــد مســتقیم بــر مســئله حجــاب داشــتند.ارزیابی مــن ایــن
بــوده کــه بــا توجــه بــه طیــف ســنی جوانــان دانشــجو ،وضعیــت کلــی حجــاب و عفــاف
محیطهــای دانشــجویی مثبــت ارزیابــی مــی شــود .معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
بایســتی در زمینــه نــکات تاکیــد شــده از ســوی رهبــر انقــاب توجــه داشــته باشــند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فعالیــت و کار بــا همراهــی و ارتبــاط بــا جوانــان بــا وجــود برخــی
ســختیها بســیار لذتبخــش اســت اظهــار داشــت :بــا گــذر زمــان مدیــران فرهنگــی و
اجتماعــی متوجــه لــذت کار کــردن در ارتبــاط بــا جوانــان میشــوند .بایــد تــاش کنیــم
تــا انــرژی جوانــان را حفــظ کنیــم و ایــن انــرژی نبایســتی بــه گونـهای بــا ســرکوب مواجــه
شــود .وظیفــه شــما پــرورش جوانــان پرانــرژی و بــا اســتعداد کشــور بــرای ورود بــه
جامعــه اســت.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه بایســتی دســتاوردهای ایــن دوره را حفــظ کــرد و تــداوم
بخشــید ،افــزود :نیــاز داریــم در زمینههــای مختلفــی ،تحــوالت روز دنیــا را رصــد و بــا
تغییــرات صــورت گرفتــه مثبــت و مفیــد بــا جامعــه ایرانــی همــراه کنیــم .پیشــنهاد
پایانــی مــن بــرای معاونــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی در سراســر کشــور ایــن اســت
کــه دانشــجویان را در جمـعآوری و تحلیــل نــکات مختلــف دربــاره ماههــای اخیــر دخیــل
کــرده و از نقطهنظــرات و منظرهــای آنــان در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــد .نگذاریــم
دســتاوردهای دوران کرونــا تبدیــل بــه خاطــره دوران کرونــا شــود .تغییــرات مثبــت
صــورت گرفتــه در دانشــگاهها و محیطهــای دانشــگاهی در ایــن دوره را بایــد حفــظ
کــرد و ادامــه داد.
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محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گرنت توبیتاک ترکیه دریافت کردند

دو طــرح پژوهشــی از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان
در بیــن  22طــرح برگزیــده اولیــن فراخــوان طــرح هــای پژوهشــی ایــران و
ترکیــه ،قــرار گرفــت و گرنــت توبیتــاک ترکیــه دریافــت نمودنــد.
بــا جمــع بنــدی نظــرات داوران دو کشــور ایــران و ترکیــه طــی فروردیــن و
اردیبهشــت ،۱۳۹۹تعــداد  ۲۲طــرح مشــترک میــان پژوهشــگران ایرانــی و
ترکیــهای ،بــا تصمیــم مشــترک مرکــز همکاریهــای علمــی و بینالمللــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و توبیتــاک انتخــاب شــدند.
ایــن گــزارش حاکیســت :از بیــن  ۱۶۴طــرح پژوهشــی مشــترک بیــن
محققــان ایرانــی و ترکیــه ای ثبــت شــده در ایــن فراخــوان تعــداد  6طــرح
از طــرف محققیــن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــه ثبــت رســیده
بــود کــه در ایــن بیــن دو طــرح پژوهشــی اســاتید دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان شــامل طــرح هــای پژوهشــی دکتــر حســین هاشــم پــور از گروه
شــیمی ،و دکتــر اســماعیل نورانــی از گــروه فنــاوری اطالعــات و مهندســی
کامپیوتــر در بیــن طــرح هــای برگزیــده انتخــاب شــده اســت.
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طرح پژوهشی تصویب شده در فراخوان  MSRT-TUBITAKبا عنوان:

«Development of a cost effective and highly sensitive
«on-chip platform: Cyclotides on chip

ایــن پــروژه بــرای غربالگــری و اســکرینینگ ســریع ســیکلوتیدها از
گیاهــان هــدف گــذاری شــده اســت .ســیکلوتیدها پپتیدهــای گیاهــی
هســتند کــه امــروزه توجــه بســیاری از محققیــن را جلــب نموده¬انــد
ایــن ترکیبــات اثــرات بیولوژیکــی مهمــی از جملــه ،خاصیــت تســریع
دهنــده زایمــان ،ضــد ســرطان ،بهبــود اثــرات بیمــاری ام اس ،ضــد
حشــرات و ضــد میکروبــی و  ..را از خــود نشــان داده¬انــد .امــروزه
کاربرد¬هــای وســیعی بــرای ایــن ترکیبــات ابــداع شــده اســت کــه یکــی
از آنهــا اســتفاده از چهارچــوب و اســکلت فــوق العــاده پایــدار پپتیــدی
آنهــا بعنــوان حامــل قطعــه هــای فعــال بیولوژیکــی پپتیــدی جاگــذاری
شــده در ســاختار ســیکلوتیدها اســت کــه نویدبخــش اســتفاده هــای
دارویــی مهمــی بــرای آنهــا شــده اســت .همچنیــن در مــورد بیمــاری
ام اس گونــه طبیعــی ســیکلوتیدی تغییــر داده شــده ،ســبب بهبــود
قابــل توجــه عالیــم بیمــاری ام اس گردیــده اســت .از ایــن رو کشــف
ســیکلوتیدهای جدیــد از طبیعــت گیاهــی مخصوصــا از فلــور ایرانیــکا
کــه هنــوز در عمــل کار خاصــی روی آن انجــام نشــده اســت مــی توانــد
نویدبخــش دســتیابی بــه مولکولهــای پپتیــدی بــا خــواص و کاربردهــای
متنوعــی گــردد کــه بیانگــر اهمیــت ایــن پــروژه اســت کــه مــی توانــد
رونــد مطالعــه ایــن پپتیدهــای گیاهــی را تســریع نمایــد.
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طرح پژوهشــی مــا ،بیــن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان (دانشــکده علــوم /
گــروه شــیمی) و دانشــگاه عثمــان قاضــی اســتانبول ترکیــه (دپارتمــان مهندســی
مــواد و متالــوژی) در قالــب طــرح هــای  MSRT-TUBITAKکــه توســط وزارت
علــوم ایــران و انجمــن علمــی فنــاوری و پژوهشــی ترکیــه مــورد حمایــت مالــی قــرار
می¬گیــرد ،بــه مبلــغ  400/000/000ریــال بــرای طــرف ایرانــی و  100/000لیــره
تــرک بــرای طــرف ترکیــه ایــی بــه تصویــب رســیده اســت .آقــای دکتــر حســین
آوجــی دانشــیار دپارتمــان مهندســی مــواد و متالــوژی دانشــگاه عثمــان قاضــی
طــرف ترکیــه ایــی قــرارداد خواهنــد بــود ایشــان یکــی از برجســته تریــن اســاتید
جــوان دانشــگاههای ترکیــه مــی باشــند.
هــدف کلــی از ایــن طــرح ،اســتفاده از توانمندیهــای دو طــرف بــرای برقــراری تعامل
علمــی بیــن المللــی و کمــک بــه وارتقــاء علمــی دو طرف می¬باشــد.
طرح حاضر طی  18ماه انجام خواهد شد و شامل بخش¬های زیر می¬باشد:
طــرف قــرارداد ایرانــی :گســترش و بهبــود روش¬هــای اســتخراجی جدیــد بــرای
پپتیدهــای حلقــوی ســیکلوتیدی از گیاهــان و ارزیابــی قــدرت ضدســرطانی آنهــا
طــرف قــرارداد ترکیه¬ایــی :گســترش و طراحــی بســترهای تراشــه ایــی بــرای
آنالیــز و آشکارســازی انتخابــی پپتیدهــای حلقــوی ســیکلوتیدی گیاهــی
هــدف نهایــی ایــن طــرح :ابــداع یــک روش ارزان قیمــت بــرای غربالگــری گیاهــان
حــوزه فلــور گیاهــی ایرانیــکا بــه خصــوص منطقــه ایــران بــرای دســتیابی بــه
پپتیدهــای حلقــوی ســیکلوتیدی بــا توالــی جدیــد بــا امیــد بــه دســتیابی بــه
فعالیــت هــای بیولوژیکــی ارزشــمند
همچنیــن در قالــب ایــن طــرح بازدیــد اســاتید طــرف قــرارداد از دانشــگاههای
یکدیگــر ،ارائــه ســخنرانی و نظــارت بــر فعالیــت هــای علمــی دو طــرف اتفــاق
خواهــد افتــاد.
در نهایت گزارش طرح ارائه شده و مقاالتی مشترک به چاپ خواهد رسید.
و بــه عنــوان ســخن پایانــی :امیــد اســت کــه ایــن فرصــت در ســالهای آتــی
اســاتید جــوان دیگــر نیــز بتواننــد از فرصتهــای قابــل توجــه موجــود همچنیــن
ایجــاد فرصتهــای تــازه در عرصــه پژوهشهــای بینالمللــی اســتفاده نماینــد.
ایجــاد ارتبــاط بــا دانشــگاه هــای خارجــی مــی توانــد انگیــزه هــای علمــی را افزایــش
داده و اندکــی باعــث نزدیکــی بــه مرزهــای دانــش گــردد کــه مــی توانــد دلگرمــی
انگیزشــی در محققــان علمــی کشــور ایجــاد نمایــد.
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طرح پژوهشی تصویب شده در فراخوان  MSRT-TUBITAKبا عنوان:

پیــش بینــی تعاملهــای بیــن پروتئینــی عاملهــای بیمــاری زا بــا میزبــان
بــر مبنــای یادگیــری انتقالــی عمیــق

امــروزه افزایــش مقاومــت در مقابــل آنتــی بیوتیــک هــا بــه یــک چالــش حیاتــی
تبدیــل شــده و ارائــه راهبردهــای جدیــد بــرای درمــان بیماریهــای واگیــردار
را ضــروری ســاخته اســت .شــناخت و دانــش جامــع در خصــوص نحــوه تعامــل
عوامــل بیمــاری زا بــا میزبــان یــک گام اساســی در طراحــی داروهــای موثــر بــه
شــمار مــی آیــد .ایــن دانــش در دو صــورت میتوانــد مــورد بهــره بــرداری قــرار
گیــرد :بــرای کاهــش میــزان واگیــری یــا بــرای افزایــش قــدرت سیســتم ایمنــی.
در هــر دو حالــت ،پیــش بینــی تعامــات کلیــدی بیــن عامــل بیمــاری زا و میزبــان
میتوانــد موجــب تســریع طراحــی دارو یــا طراحــی واکســن شــود.
روشــهای آزمایشــگاهی بــرای کشــف تعمــاالت بیــن پروتئینــی میزبــان و عامــل
بیمــاری زا بســیار زمانبــر و پــر هزینــه هســت .بــا فــرض اینکــه بیــش از 20000
پروتئیــن در بــدن انســان وجــود دارد و ممکــن از چندیــن هــزار پروتئیــن نیــز
در طــرف مقابــل وجــود داشــته باشــد ،تمــام ارتباطــات بالقــوه بالــغ بــر چندیــن
میلیــون خواهــد بــود کــه تســت همــه آنهــا در آزمایشــگاه خــارج از تصوراســت.
در چنیــن شــرایطی روشــهای محاســباتی بــه کمــک روشــهاس آزمایشــگاهی آمــده
و از بیــن تمــام گزینــه هــای ممکــن محتمــل تریــن ارتباطــات را تشــخیص داده و
در اختیــار محققیــن آزمایشــگاهی قــرار میدهــد کــه از ایــن طریــق زمــان وهزینــه
طراحــی دارو یــا واکســن بــه شــدت کاهــش مــی یابــد ایــن همــان هدفــی هســت
کــه علــم بیوانفورماتیــک بعنــوان یــک علــم نوپــا بــه دنبــال آن اســت.
در این پروژه از راهکار یادگیری انتقالی بهره خواهیم برد تا از حوزه های
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مشــابهی کــه داده هــای عظیمــی در دســترس داریــم بــرای افزایــش دقــت پیــش
بینــی ایــن تعامــات بهــره ببریــم .ابتــدا بــه کمــک شــبکه هــای پایــه به مدلســازی
حــوزه مشــابه مــی پردازیــم کــه داده هــای فراوانــی در اختیــار داریــم و ســپس
دانــش کســب شــده از ایــن داده هــا بــه حــوزه هــدف ایــن پــروژه یعنــی تعامــل

بیــن عوامــل بیمــاری و میزبــان ،جهــت افزایــش دقــت ،انتقــال داده خواهــد
شــد.
شــکل زیــر بــه صــورت نمادیــن بیمــاری زایــی ویــروس یــا باکتــری در
میزبانهــای مشــترک شــامل انســان ،گیــاه و حیوانــات را بــه تصویــر مــی
کشــد.
اهمیــت انتقــال دانــش بــرای درک رفتــار عوامل بیمــاری زای جدیــد امروزه
بیــش از هــر زمــان دیگــری نمایــان میشــود .بــا شــیوع مرگبــار ویــروس
هایــی کــه شــناخت کمــی نســبت بــه آنهــا داریــم ،از طریــق بهــره گیــری
از روشــهای نویــن یادگیــری انتقالــی میتــوان حتــی بــا داشــتن داده هــای
کــم و بــا تزریــق دانــش مشــابه از ویــروس هــای هــم خانــواده مدلســازی
کاملتــری از رفتــار ویــروس هــای جدیــد ارائــه داد.
ایــن طــرح تحقیقاتــی در  5بســته کاری محقــق خواهــد شــد .ابتــدا بــا فــاز
گــردآوری داده و پیــش پــردازش آنهــا شــروع کــرده و ســپس بــه طراحــی
شــبکه بــرای حــوزهی مرجــع یــا پایــه مــی پردازیــم .در مرحلــه ســوم کــه
بســیار مهــم و تعییــن کننــده اســت بــه طراحــی راهبــردی بــرای انتقــال
دانــش مــی پردازیــم و طــی آن مشــخص خواهــد شــد کــه چــه دانشــی و
چگونــه از شــبکه مرجــع انتقــال داده خواهــد شــد .گام چهــارم پیــاده
ســازی کننــده معمــاری شــبکه عمیــق نوینــی خواهــد بــود که در عیــن حالی
کــه دانــش انتقالــی را دریافــت میکنــد ،بــه صــورت همزمــان داده هــای
جدیــد اصلــی را دریافــت کــرده و بــه پیــش بینــی تعامــل مــی پــردازد.
مرحلــه نهایــی بــه انجــام آزمایشــات گســترده اختصــاص دارد کــه طــی آن،
کارایــی راهــکار پیشــنهادی در مقایســه بــا بهتریــن و جدیدتریــن روش
هــای موجــود مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
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نشست مجازی کمیته طرح و برنامه دانشگاه های منطقه:
نهمیــن نشســت کمیتــه طــرح و برنامــه دانشــگاه هــای منطقــه  3کشــور بــا حضــور
دکتــر علــی مهــرور مدیــر برنامــه ،بودجــه و تشــکیالت بهمــراه کارشناســان شــاغل در
ایــن حــوزه ،بصــورت مجــازی برگــزار شــد.
«نهمیــن نشســت کمیتــه طــرح و برنامــه دانشــگاه هــای منطقــه  3کشــور» بــا حضــور
دانشــگاه هــای چهــار اســتان آذربایجــان شــرقی ،آذربایجــان غربــی ،زنجــان و اردبیــل
بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس در روز چهارشــنبه هفتــم خــرداد  99برگــزار شــد.
دکتــر علــی مهــرور ،مدیــر برنامــه ،بودجــه و تشــکیالت دانشــگاه هــدف اصلــی
از برگــزاری ایــن نشســت را بــه اشــتراک گــذاری تجــارب دانشــگاه هــای منطقــه در
مواجهــه بــا مســائل مبتالبــه دانشــگاهها ،بــه ویــژه در شــرایط شــیوع کرونــا ذکــر کــرد
و افــزود :مشــکالت مالــی و کمبــود اعتبــار ناشــی از اعمــال افزایــش  50درصــد فصــل
دهــم قانــون خدمــات کشــوری و همســان ســازی حقــوق دریافتــی اعضــای شــاغل
در وزارت عتــف و وزارت بهداشــت و تعییــن منابــع مالــی آن و همچنیــن اســتفاده از
تجــارب دانشــگاه هــا در بهــره منــدی کامــل از اوراق تســویه نیــز در ایــن نشســت مــورد
بحــث و بررســی بررســی قــرار گرفــت وی رئــوس بحثهــای ایــن نشســت را بشــرح زیــر
برشــمرد:
( )1بررســی نحــوه اجــرا و موضــوع تامیــن اعتبــار افزایــش حقــوق اعضــاء هیــات علمــی
و غیرهیــات علمــی
( )2تخصیص افزایش اعتبار سال  1398دانشگاه های عضو منطقه
( )3تبــادل اطالعــات در خصــوص اســتفاده از ظرفیــت اوراق تســویه طبــق بنــد «و»
تبصــره  5قانــون بودجــه کل کشــور
( )4ســاماندهی و بهینــه ســازی کاربــری بخشــی از امــاک و فضاهــا ،موضــوع بنــد
«د» تبصــره  9قانــون بودجــه و مشــکالت مربــوط بــه فــروش امــاک مــازاد
( )5تکلیــف بنــد «الــف» و «ج» تبصــره  20قانــون بودجــه کل کشــور در خصــوص
اســتقرار کامــل ســامانه «سیســتم» حســابداری قیمــت تمــام شــده و بودجــه ریــزی
مبتنــی بــر عملکــرد و لــزوم تشــکیل گــروه کارشناســی در ایــن زمینــه
( )6مصوبــات اخیــر هیــات هــای امنــاء برخــی از دانشــگاه هــای کشــور در خصــوص
شــرایط احــراز مشــاغل
( )7اشــتراک تجربــه دانشــگاه هــا در خصــوص مدیریــت نیروهــای شــرکتی فعــال در
قراردادهــای تغذیــه و حمــل و نقــل و  ...در ایــام شــیوع کرونــا.
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یادمان شهید گمنام دانشگاه  -سه شنبه  ۱۳خرداد ۹۹
تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا بمناسبت
سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
گزارش تصویری روابط عمومی دانشگاه:
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مصاحبه با مهندس بابک روزپیکر  ،مدیر امور اداری دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان با موضوع «دورکاری»

افزایــش روزافــزون مســافرتهای درون شــهری ،ترافیکهــای ســنگین صبحگاهــی و
عصرگاهــی ،افزایــش هزینــه هــای رفــت و آمــد افــراد از محــل کاربــه خانــه هــا ،ایجــاد
آلودگــی در شــهرهای بــه ویــژه بــزرگ ،اتــاف زمــان افراد برای رســیدن بــه محــل کار ،از بین
رفتــن انــرژی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه باعــث طــرح ایــده هــای دور کاری شــده اســت.

در خصــوص تعریــف دورکاری ،مزایــا و اهــداف ایــن طــرح بــا مهنــدس بابــک
روز پیکــر مدیــر امــور اداری دانشــگاه مصاحبــه کوتاهــی انجــام دادیــم؛ وی در
خصــوص تعریــف دورکاری اظهــار نمــود:

دورکاری یــک نــوع مدیریــت جدیــد در کشــور محســوب و در ایــن طــرح یــک ارتبــاط جدیــد
بیــن کار و کارمنــد و کارمنــد بــا مدیــر اجــرا میشــود؛ بــه طوریکــه کارمنــد بــه جــای اینکــه
در اداره حاضــر شــود و کار را انجــام دهــد ،کاری کــه برایــش تعریــف شــده را در خانــه انجــام
میدهــد و مدیــر بــه جــای اینکــه کارمنــد را در اداره نظــارت کنــد ،ایــن کنتــرل از طریــق
فرایندهــای الکترونیکــی از داخــل خان ـه انجــام میشــود.
در دنیــای پیشــرفته امــروز دورکاری یکــی از روشهــای مــدرن کار کــردن اســت و بــا توســعه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و فراگیرشــدن امکانــات بســیاری از جملــه اینترنت پرســرعت
و ارزان ،تلفــن همــراه ،تلهکنفرانــس ،رایانههــای پرقــدرت شــخصی و شــبکههای
بیســیم ،بــه ســرعت در حــال توســعه و گســترش اســت.
درواقــع دورکاری ،هــر گونــه شــکلی از بــه کار گیــری فنــاوری هــای اطالعاتــی (ماننــد
ارتباطــات راه دور و رایانــه) بــه جــای مســافرت هــای مربــوط بــه کار و حرکــت کار بــه ســمت
کارکنــان ،بــه جــای حرکــت کارکنــان بــه ســوی کار مــی باشــد.

مدیــر امــور اداری دانشــگاه در خصــوص اینکــه دورکاری ،نوعــی
ســازماندهی اداری اســت گفــت:

دورکاری یــک شــغل نیســت ،بلکــه یــک روش ســازماندهی کار اســت کــه حــول
پــردازش اطالعــات ســاخته مــی شــود .افــراد یــا گروههایــی از افــراد ،دور از کارفرمــا،
مشــتری یــا طــرف قــرارداد ،کارشــان را انجــام مــی دهند؛ کاری که مســتلزم اســتفاده
از انــواع گوناگــون تجهیــزات الکترونیکــی اســت.
در واقــع دورکاری ،نوعــی شــیوه کار اســت کــه بــه شــاغل اجــازه مــی دهــد بــدون
نیــاز بــه حضــور در اداره تکالیــف و وظایــف حرفــه ای خــود را بــه دور از بروکراســیهای
ســنتی بــا انعطــاف پذیــری بیشــتری انجــام دهــد کــه یکــی از اصــول توســعه آن
فنــاوری اطالعــات اســت.
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روزپیکر در خصوص مزیتهای دورکاری گفت:

دورکاری بــه دلیــل مزیــت هایــی کــه دارد مورد توجه ســازمان های مختلف قرار گرفته اســت.
در حــال حاضــر و براســاس سیســتم موجــود کارکنــان دولــت بایــد راس ســاعت
خاصــی در محــل کار خــود حاضــر شــوند و راس ســاعت خاصــی نیــز بــه منــازل خــود
بازگردنــد کــه ایــن رویــه عــاوه بــر هزینههــای بــاال وقــت افــراد را نیــز هــدر میدهــد.
بــه اعتقــاد کارشناســان ،از نظــر بهــرهوری فــردی میتــوان گفــت وقتــی یــک فــرد از
کنتــرل هــای ســازمانی خــارج مــی شــود ،بــا «خــرد مدیریتــی» تــاش مــی کنــد کــه
عملکــرد خــود را افزایــش دهــد و بــا برنامهریــزی کــه بــرای انجــام کارهــا دارد تمــام
تــاش خــود را بــه کار میگیــرد تــا در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــا کمتریــن هزینــه،
کارش را بهبــود دهــد و چــون در دورکاری ســاعت انجــام کار بــرای فــرد شــناور تعریــف
میشــود ،بنابرایــن مناســب تریــن ســاعت را بــرای انجــام کار بهتــر انتخــاب خواهــد
کــرد و اعتمــاد بــه نفــس نیــروی کار بــا خــرد مدیریتــی افزایــش خواهــد یافــت.
هــم چنیــن از طریــق دورکاری بهــرهوری ســازمانها افزایــش مییابــد و هدررفــت
انــرژی در ســازمان هــا کاهــش خواهــد یافــت و وقتــی نیروهــای کار در پــروژه
دورکاری مشــغول بــه کار مــی شــوند از میــزان تنــش هــا و درگیــری هــا و تعارضــات
ســازمانی هــم کــم خواهــد شــد .در ایــن شــرایط ،مدیــران مــی تواننــد از فرصــت
هــا بــرای برنامــه ریــزی در جهــت اســتفاده بهینــه از منابــع ســازمانی ســود ببرنــد.

وی درپاسخ به سوالی در خصوص ویژگی کارکنان دورکاراظهار کرد:

بــه گفتــه مســئوالن ،افــراد کامــا توانمنــد ،خوداتــکا ،آگاه بــه مســئله میتواننــد دورکاری
انجــام دهنــد ،همچنیــن عــدم نیــاز مکــرر بــه مســئول ،عدم پرسشــگری ،افــرادی کــه کمتر به
دستگاه خود مراجعه میکنند و امکانات الزم را در منزل یا محل مورد نظر دارند در این طرح
میگنجنــد .بــر همیــن اســاس ،در طــرح دورکاری ،کارهایــی کــه بــه وســیله یــک فــرد قابلیــت
انجام داشــته باشــد و افرادی که کمتر نیاز به نظارت مســتقیم دارند ،در اولویت قرار دارند.

مهنــدس روزپیکــر در پاســخ بــه پرسشــی در خصــوص اینکــه چــه کار هایــی
مشــمول دور کاری نمــی شــوند ،تصریــح نمــود:

فعالیــت هــای اداری از جملــه کار هــای گروهــی کــه نیــاز بــه حضــور فیزیکــی افــراد
دارد ،مشــمول ایــن طــرح نیســت و در ردیــف هــای مربــوط بــه دورکاری قــرار نمــی گیــرد.

مدیر امور اداری دانشگاه در پایان این گفتگو افزود:

از تمــام کارکنــان محتــرم و پرتــاش دانشــگاه انتظــار مــی رودزمــان و ســاعات
اختصــاص داده شــده بــه دور کاری را حتمــا بــا ســاعات کار اداری منطبــق نمــوده
و بــا هماهنگــی مســئولین واحــد هــای مربوطــه نســبت بــه ارائــه خدمــات اقــدام
نماینــد .در ایــن راســتا الزم اســت نســبت بــه حفــظ و نگهــداری تجهیــزات مربــوط
بــه فنــاوری اطالعــات و تجهیــزات ارتباطــی و اداری اهتمــام کامــل داشــته و خانــواده،
دوســتان و همــکاران را در جریــان اشــتغال خــود بــه شــکل « دور کاری» قــرار دهنــد.
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موفقیت مجله تخصصی گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
در اخذ درجه علمی با رتبه  Bدر ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 98

دکتــر امینــی ،مدیــر گــروه زبــان انگلیســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :طبــق اعــام دفتــر برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری
پژوهشــی وزارت علــوم ،در ارزیابــی نشــریات علمــی کشــور در ســال  98مجلــه
«زبانشناســی کاربــردی و ادبیــات کاربــردی :پویشــها و پیشــرفتها» موفــق بــه
اخــذ درجــه علمــی بــا رتبــه  Bشــده اســت .باعــث افتخــار گــروه زبــان انگلیســی
اســت کــه مجلــه تخصصــی ایــن گــروه بــه عنــوان اولیــن مجلــه دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان موفــق بــه اخــذ درجــه علمــی وزارت علــوم مــی گــردد .در
واقــع کســب ایــن موفقیــت مرهــون حمایــت هــای ریاســت محتــرم دانشــگاه کــه
عندالــزوم شــخص ًا امــور مربــوط بــه مجلــه را در وزارتخانــه پیگیــری نمودنــد و
نیــز پشــتیبانی معاونــت محتــرم پژوهشــی ،و همــکاران ایشــان و تــاش هــای
شــبانه روزی تیــم عالقمنــد و پرتــاش ایــن مجلــه اســت.
وی افــزود :همــکاران عزیزمــان آقــای دکتــر مهرونــد بــه عنــوان مدیــر مســئول
و آقــای دکتــر بهیــن بــه عنــوان ســردبیر و ســایر اعضــای هیــات اجرایــی نشــریه
اوقــات شــریف خــود را عاشــقانه صــرف شــکوفایی ایــن مجلــه نمودنــد.
دکتــر امینــی در خصــوص گزارشــی از رونــد رشــد مجلــه مذکــور تصریــح کــرد:
مجلــه تخصصــی گــروه زبــان انگلیســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
در ســال  1392تحــت عنــوان دوفصلنامــه «زبانشناســی کاربــردی و تحلیــل
گفتمــان» بــا انتشــار یــک شــماره آغــاز بــه کار کــرد امــا بدلیــل نبــود دیــدگاه
اصولــی در تبییــن اهــداف و ســاختار مجلــه فعالیــت آن از همــان ابتــدا بــا رکــود
مواجــه شــد بطوریکــه تــا ســال  1396تنهــا دو شــماره از آن منتشــر شــده بــود.
در مجلــه مذکوربــرای تکمیــل هیــات تحریریــه از چهــره هــای علمــی شــناخته
شــده از داخــل و خــارج کشــور کــه بــا دانشــگاه مــا همــکاری داشــتند دعــوت بــه
عمــل آمــد و در نتیجــه هیــات تحریریــه ای فعــال شــکل گرفــت .در گام بعــدی
وبســایت مجلــه کــه نواقــص فراوانــی داشــت بــا تــاش تیــم اجرایــی
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اصــاح و تکمیــل گردیــد و کلیــه فرآیندهــای دریافــت مقالــه ،داوری و نشــر
مقالــه از طریــق وبســایت مجلــه صــورت پذیرفــت .در انتشــار ایــن مجلــه ســعی
کردیــم بــه انتشــار مقــاالت علمــی بســنده نکنیــم بلکــه دیگــر آثــار متنــوع
علمــی از جملــه ســرمقاله ،معرفــی کتــاب ،ســخنرانی هــا و مصاحبــه بــا چهــره
هــای سرشــناس علمــی را هــم بــه عنــوان بخــش هــای ثابــت بــه مجلــه اضافــه
کردیــم .در ســال  96مجلــه دارای  8شــماره عقــب افتــاده بــود کــه در پایــان
ســال  98ضمــن بروزرســانی شــماره هــای مجلــه کلیــه الزامــات کمیتــه ارزیابــی
نشــریات علمــی وزارت علــوم جهــت شــرکت در رتبــه بنــدی نشــریات علمــی
کشــور طبــق آییــن نامــه جدیــد فراهــم گردیــد.
مدیــر گــروه زبــان انگلیســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در خصــوص
اهــداف و حیطــه فعالیــت علمــی مجلــه نیــز گفــت:
بــا اخــذ درجــه علمــی بــرای ایــن مجلــه راه بــرای کیفــی ســازی رونــد رشــد آن
هموارتــر خواهــد شــد؛ لــذا از کلیــه اســاتید و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
دعــوت مــی گــردد آثــار اصیــل علمــی خــود را جهــت انتشــار بــه ایــن مجلــه
ارســال فرماینــد .ایــن مجلــه فع ـاً در ســه زمینــه مقالــه مــی پذیــرد :حــوزۀ
اول زبانشناســی کاربــردی اســت کــه گســترۀ بسیاروســیعی از تحقیقــات
کاربــردی مرتبــط بــا زبــان علــی الخصــوص موضوعــات آمــوزش زبــان انگلیســی
را دربرمــی گیــرد .حــوزه دوم ادبیــات کاربــردی اســت کــه حیطــۀ نوینــی در
دنیــا محســوب مــی شــود و شــامل مطالعــات کاربــردی ادبیــات همچــون ادبیــات
درمانــی ،ادبیــات و محیــط زیســت ،علــم و ادبیــات ،کاربــرد ادبیــات در مواجهــه
بــا آســیب هــای اجتماعــی و امثــال آن را شــامل مــی شــود .و حوزۀ ســوم شــامل
مطالعــات بیــن رشــته ای ،زبانشناســی کاربــردی و ادبیــات کاربــردی اســت و
حــوزه هایــی همچــون کاربــرد ادبیــات در آمــوزش و ســنجش زبــان خارجــی را
در بــر مــی گیــرد .ایــن حــوزه هــدف اصلــی مجلــه در درازمــدت مــی باشــد و در
چشــم انــداز بلندمــدت ســعی خواهــد شــد کــه محتــوای علمــی مقــاالت بــه ایــن
ســمت ســوق داده شــود .بــرای اطــاع بیشــتر از اهــداف و سیاســتهای مجلــه
از عالقمنــدان دعــوت مــی شــود بــه نشــانی http://jalda.azaruniv.ac.ir/
 journal/aim_scopeمراجعــه فرماینــد.

تیر ماه 99

بیست و دومین نشریه روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

24

دانشگاه برتر وزارت علوم در حوزه
روابط عمومی الکترونیک
استمرار خالقیت و ابتکار در دوران کرونا

امید آقاباالزاده ،همچنان در صدر اخبار

طراحــی وســاخت دســتگاه ضــد عفونــی کننــده پاششــی هوشــمند
توســط دانشــجوی مکانیــک دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجان
شــیوع ویــروس مهلــک کرونــا ،پژوهشــگران حــوزه علــم و فنــاوری دانشــگاههای
کشــور عزیزمــان را بــرآن داشــت تــا بــا ارائــه طرحهــای ابتــکاری و خالقانــه بــرای حــل
مشــکالت ناشــی از شــیوع ایــن ویــروس راهکارهایــی عملــی را ارائــه نماینــد .در ایــن
راســتا ارائــه طرحهایــی در خصــوص ضدعفونــی دســتها و ســطوح ،از اهمیــت فراوانــی
برخــوردار اســت.

امیــد آقابــاالزاده دانشــجوی نخبــه و کارآفریــن تــرم  8گــروه مکانیــک دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در ادامــه فعالیتهــای علمــی و ارائــه ابتــکار خــود باهمراهــی جمعــی از دوســتان و بــا
راهنمایــی اســاتید خــود توانســته اســت تعــدادی از دســتگاههای مکانیکــی را ویــژه ضــد عفونــی
دســت و همچنیــن اســتقرار تونــل ضــد عفونــی در مراکــز عمومــی ارائــه دهــد.
امیــد آقابــاالزاده در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه ،درخصــوص مکانیســم دســتگاههای فــوق
گفــت :ایــده اولیــه ایــن کار درگــروه مکانیــک دانشــگاه شــهید مدنــی بــا مشــاوره و راهنمایــی اقــای
دکتــر محســن فــاح و همــکاری اســاتید مکانیــک اقایــان دکتــر مرتضــی رحمــان پــور ،دکتــر وحیــد
عــرب ملکــی و اینجانــب ،شــکل گرفــت .
وی ادامــه داد :طراحــی و تولیــد ایــن دســتگاه هــا از ماههــا پیــش کلیــد خــورد کــه پــس از تحقیقــات
گســترده و طراحــی هــای متنــوع  ۵نمونــه اصلــی وارد بــازار خواهــد شــد .دســتگاه ضدعفونــی کننــده
پاششــی هوشــمنددر ســه مــدل ایســتاده  ۳لیتــری ،رو میــزی  ۳لیتــری و رو میــزی ۲لیتــری و همچنیــن
مــدل گیــت ضــد عفونــی کننــده نیــز بــا ظرفیــت مخــزن  ۱۰۰لیتــر و  ۱۲نــازل طراحــی و ســاخته شــده
است.
آقابــاالزاده افــزود :ایــن دســتگاهها کامــا هوشــمند بــوده و بــا بهــره گیــری از سیســتم سنســور
مــادون قرمــز ،حضــور دســت شــخص را تشــخیص میدهنــد .
بــرای تــداوم عمــر دســتگاه وفعــال نمــودن آن از رلــه هایــی بــا قــدرت جریــان دهــی بــاال اســتفاده
شــده کــه اجــازه اســتفاده از پمــپ قدرتمنــد را ممکــن میســازد .دســتگاهها بــا بــرق شــهری کار
میکننــد و بســیار کــم مصــرف هســتند.
نــازل هــای فشــار متوســط در کنــار قطعــات ضــد چکــه ،مصــرف ایــن دســتگاه را بشــدت پاییــن
میاورنــد.
وی در پایــان ازمســولین دانشــگاه ،انجمــن هــای علمــی دانشــجویی و مرکــز رشــد و فنــاوری ،شــرکت
آریــن لیزرهنــر ،شــرکت هــورآب و اقــای امیــر احســان وثــوق بــه مناســبت همراهــی درایــن طــرح بــا

ارزش تقدیــر وتشــکر نمــود.
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تسلیت به همکار

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

جناب آقای دکترسیروس اسدیان  /جناب آقای دکتر رحمان مشتاق مهر  /سرکار خانم
سعیده نورشرق /آقای احد نافذ فرشباف  /جناب آقای دکتر اسماعیل نورانی

جناب آقای موسی درختی /جناب آقای دکتر احد مهروند /سرکار خانم رقیه دهقانپور
و خانواده محترم همکار عزیزمان مرحوم آقای بایرامعلی ولی نژاد
ما را در غم خود شریک بدانید.

بایرام علی ولی نژاد

کارمنــد دانشــگاه بود،خیلــی مهربــان بــود ،مــردی
خســتگی ناپذیــر و پرتــاش ،در ادب ،و اخــاق ،نمونــه
بــارزی از یــک انســان و کارمنــدی بــی توقــع بشــمار مــی
رفــت.

همــواره خنــده ای آرام بــر چهــره داشــت و عطوفــت
را نمایــان مــی کــرد .هجــوم نــاگاه بیمــاری ،و تقدیــر
روزگار ،عاقبــت ،اورا از میــان خانــواده ،دوســتان و
همکارانــش بــه دیــار باقــی رهنمــون ســاخت.
خداحافظ مرد مهربان.

یادت گرامی باد.
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