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صعود  200پله ای رتبه جهانی دانشگاه در بین دانشگاههای جهان و کسب
رتبه  10در بین دانشگاههای کشور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه براساس گزارش پایگاه تایمز در سال 2022خبرداد :
صعــود  200پلــه ای رتبــه جهانــی دانشــگاه در بیــن دانشــگاههای جهــان و کســب رتبــه  10در
بیــن دانشــگاههای کشــور براســاس گــزارش پایــگاه تایمــز در ســال 2022
پایــگاه تایمــز یکــی از نظامهــای معتبــر بینالمللــی ارزیابــی و رتبــه بنــدی مراکــز آمــوزش عالــی
در سرتاســر جهــان مــی باشــد .در نظــام رتبــه بنــدی تایمــز  ۱۳شــاخص بــه شــرح جــدول زیــر
در قالــب  ۵معیــار کلــی آمــوزش ،پژوهــش ،اســتنادات ،ارتبــاط بــا صنعــت و وجهــه بینالمللــی
مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد.
دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه در گفتگــو بــا روابــط عمومــی اظهــار
داشــت :محاســبه شــاخصها و نمــرات از طریــق ســه منبــع اطالعاتــی شــامل «دادههــای
ارســالی از دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی کــه بــه صــورت خــود اظهــاری جمــعآوری
میشــوند»« ،دادههــای حاصــل از نظرســنجی شــهرت توســط متخصصیــن آمــوزش عالــی»
و «اطالعــات تولیــدات علمــی موسســات آمــوزش عالــی نمایــه شــده در پایــگاه اســتنادی
اســکوپوس» صــورت مــی گیــرد.
عجمــی تصریــح کــرد :دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ســال گذشــته ،در رتبــه بنــدی
جهانــی تایمــز  ،2021موفــق بــه کســب رتبــه جهانــی  801-1000در بیــن  1500دانشــگاه برتــر
جهــان شــده بــود .جــای بســی خوشــحالی اســت کــه در رتبــه بنــدی جهانــی تایمــز  2022در
ســایه تــاش هــای اعضــای محتــرم هیــات علمــی ،کارکنــان پرتــاش و دانشــجویان عزیــز ،بــا
صعــود  200پلــه ای در بیــن  1662دانشــگاه برتــر جهــان ،دانشــگاه رتبــه  601-800را بــه خــود
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اختصــاص داده اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری بــه جایــگاه دانشــگاه در کشــور نیــز براســاس ایــن رتبــه بنــدی
اشــاره کــرد و بیــان نمــود :دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در رتبــه بنــدی تایمــز  2022در
بیــن  58دانشــگاه ایرانــی حاضــر در ایــن رتبــه بنــدی جایــگاه  10و در بیــن دانشــگاه هــای
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری رتبــه  5را کســب نمــوده اســت .بهتریــن رتبــه دانشــگاه
براســاس شــاخص اســتنادات مــی باشــد کــه براســاس ایــن شــاخص ،جایــگاه  337جهانــی،
رتبــه  7در بیــن دانشــگاههای ایــران و رتبــه  3در بیــن دانشــگاههای وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری بــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان تعلــق گرفتــه اســت.
دکتــر عجمــی در پایــان افــزود :کســب ایــن موفقیــت بــزرگ را بــه اســاتید فرهیختــه و
دانشــجویان عزیــز و مســتعد تبریــک عــرض نمــوده و امیدواریــم کســب رتبــه هــای بهتــر و
ارتقــاء بیشــتر جایــگاه علمــی دانشــگاه در ســطوح ملــی و جهانــی در ســایه الطــاف الهــی ،تــاش
هــای روزافــزون اعضــای محتــرم هیــات علمــی ،کارکنــان پرتــاش و دانشــجویان عزیــز در
ســالهای آتــی نیــز تــداوم داشــته باشــد.
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درخشش 9عضو هیات علمی و  2دانش آموخته دکتری دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان در فهرست دو درصد دانشمندان جهان
معاون پژوهش و فناوری خبرداد :
 9نفــر از اعضــای هیــات علمــی و  2نفــر از دانش آموختگان دکتری دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در فهرســت دانشــمندان  ۲درصــد برتر جهان قــرار گرفتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،دکتــر علــی عجمــی معــاون پژوهــش و فناوری دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان از انتشــار لیســت  ۲درصــد برتــر دانشــمندان جهــان در
ســال  2021بــر اســاس کار پژوهشــی محققــان دانشــگاه اســتنفورد و گــزارش
انتشــارات الزیویــر خبــر داد و گفــت :بــرای انتخــاب لیســت دانشــمندان برتــر،
اطالعــات بیــش از  8میلیــون نفــر از پژوهشــگران سراســر جهــان در  ۲۲رشــته
موضوعــی و  ۱۷۶حــوزه زیــر موضوعــی یــا تخصصــی کــه حداقــل  ۵مقالــه علمــی
بــه چــاپ رســانده باشــند ،بررســی شــده و انتخــاب بــر اســاس شــاخص هایــی
همچــون تعــداد اســتنادات ،h-index ، hm-index ،میــزان خوداســتنادی صورت
پذیرفتــه اســت.
وی افــزود :فهرســت دانشــمندان دو درصــد برتــر توســط محققــان دانشــگاه
اســتنفورد بــا بررســی و ارزیابــی اســتنادات دادههــای پایــگاه اســکوپوس ،ارائــه
شــده و اســامی  100هزار محقق و پژوهشــگر در  ۲۲رشــته موضوعی و  ۱۷۶حوزه
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تخصصــی بــر اســاس شــاخصهای اســتنادی اســتاندارد طبقهبنــدی شــدهاند.
وی افــزود :در فهرســت دانشــمندان  2درصــد برتــر جهــان 9 ،نفــر از اعضــای هیــات
علمــی و 2نفــر از دانــش آموختــگان دکتــری دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
شــامل آقایــان دکتــر بیــوک حبیبــی اســتاد تمــام گــروه آموزشــی شــیمی ،دکتــر
مهــرداد مهــکام اســتاد تمــام گــروه آموزشــی شــیمی ،دکتــر محمدرضــا بنایــی اســتاد
تمــام گــروه آموزشــی مهندســی بــرق ،دکتــر اکبــر حیــدرزاده دانشــیار گــروه آموزشــی
مهندســی مــواد ،دکتــر علــی عجمــی اســتاد تمــام گــروه آموزشــی مهندســی بــرق،
دکتــر مرتضــی فرخــی راد دانشــیار گــروه آموزشــی مهندســی مــواد ،دکتر امیرحســین
مصفــا دانشــیار گــروه آموزشــی مهندســی مکانیــک ،خانــم دکتــر مهدیــه صفرپــور
اســتادیار گــروه آموزشــی شــیمی کاربــردی ،خانــم دکتــر ســمیرا آقبالغــی اســتادیار
گــروه آموزشــی مهندســی شــیمی و آقایــان دکتــر امیــر علــی عباســی دانــش آموختــه
مقطــع دکتــری رشــته شــیمی فیزیــک و دکتــر حســین آردی دانــش آموختــه مقطــع
دکتــری رشــته مهندســی بــرق قــدرت قــرار گرفتنــد کــه مایــه افتخــار جامعــه علمــی
دانشــکاه شــهید مدنــی آذربایجــان و کشــور مــی باشــند.
وی ادامــه داد :انتخــاب دو درصــد برتــر دانشــمندان جهــان بــرای بــازه زمانــی
طوالنــی مــدت ( )career-longو همچنیــن بــازه زمانــی یــک ســاله (single year
 )impactانجــام مــی شــود کــه در لیســت منتشــره آقایــان دکتــر بیــوک حبیبــی،
دکتــر محمدرضــا بنایــی ،دکتــر اکبــر حیــدرزاده و دکتــر علــی عجمــی در هــر دو لیســت
و آقــای دکتــر مهــرداد مهــکام فقــط در لیســت بــازه زمانــی طوالنــی مــدت و ســایر
عزیــزان در لیســت یــک ســاله حضــور دارنــد .در فهرســت دانشــمندان دو درصدبرتــر
جهــان در لیســت بــازه زمانــی طوالنــی مــدت  645پژوهشــگر و در لیســت بــازه یــک
ســاله  1701پژوهشــگر از ایــران قــرار دارنــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری در پایــان گفــت :امیــد اســت در ســایه الطــاف الهی ،تالش
هــای روزافــزون اعضــای محتــرم هیــات علمــی ،کارکنــان پرتــاش و دانشــجویان عزیز
در ســالهای آتــی شــاهد حضــور تعــداد بیشــتری از پژوهشــگران و محققــان دانشــگاه
در لیســت دانشــمندان برتــر جهــان باشــیم.
ايــن موفقيــت بــزرگ را خدمــت ايــن محققــان بزرگــوار ،و جامعــه علمــي دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان تبريــك عــرض مــي نمائيــم و توفيقــات روزافــزون محققــان
و پژوهشــگران دانشــگاه را از خداونــد متعــال مســئلت داريــم.
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جلسه معارفه دانشجویان بین المللی ورودی سالتحصیلی 1400 - 1401
برگزاری آیین معارفه دانشجویان بین المللی ورودی  1400دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان با سخنان دکتر ولی زاده ،رئیس دانشگاه
آییــن معارفــه دانشــجویان بیــن المللــی ورودی ســالتحصیلی  ۱۴۰۰ -۱۴۰۱دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان در روز ســه شــنبه دوم آذر مــاه بــا ســخنان دکتــر ولــی زاده ،رئیــس ایــن دانشــگاه
برگزارشــد.
در ایــن مراســم کــه بــه صــورت مجــازی و بــا حضــور اعضــای هیئــت رئیســه ،اســاتید و دانشــجویان
مذکــور برگــزار شــد ،دکتــر ولــی زاده طــی ســخنانی ضمــن خیرمقــدم گویــی بــه دانشــجویان ،بــا اشــاره
بــه موفقیتهــای علمی_فرهنگــی اســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان ایــن دانشــگاه و ســهم خــوب آنهــا
در تولیــد علــم در عرصــه ملــی ،اظهــار امیــدواری کــرد بــا همــت و تــاش دانشــجویان بیــن المللــی
دانشــگاه ،و در نتیجــه  ،تقویــت دیپلماســی علمــی ،تبــادالت علمــی و بیــن المللــی دانشــگاه بــا
مجموعــه هــای علمــی پژوهشــی کشــورهای مختلــف ،بــه مــوازات افزایــش کیفیــت آمــوزش و پژوهــش
در دانشــگاه ،شــاهد اختصــاص ســهم بیشــتری بــرای دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در توســعه
علــم و مرزهــای دانــش در دنیــا باشــیم.
شــایان ذکــر اســت عــاوه بــر رئیــس ،مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه،
معاونهــای پژوهشــی ،دانشــجویی ،فرهنگــی و آموزشــی نیــز در ســخنانی ،مــوارد مربــوط بــه حــوزه
هــای خــود را بــا دانشــجویان در میــان گذاشــتند.
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درخشش اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی در دومین فراخوان
طرحهای پژوهشی مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه

طرحهــای منتخــب دومیــن فراخــوان طرحهــای پژوهشــی مشــترک
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری ترکیــه در چارچــوب برنامــه
 2020 TUBITAK-MSRT-NIMAD Joint Callاز میــان  ۱۷۲طــرح
ارســالی معرفــی شــدند.
دکتــر عجمــی  ،معــاون پژوهــش وفنــاوری دانشــگاه ،در گفتگو بــا روابط
عمومــی ،اظهــار داشــت :بــا جمــع بنــدی نظــرات داوران هــر دو کشــور و
امتیــازات کســب شــده ۲۰ ،طــرح مشــترک میــان پژوهشــگران ایرانــی
و ترکیــه ای منتخــب اعــام شــد .در میــان طرحهــای پذیرفتــه شــده ۲
طــرح از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان مــی باشــد .طــرح آقــای دکتــر اکبــر حیــدرزاده
بــا همــکاری خانــم دکتــر رقیــه محمــدزاده از گــروه مهندســی مــواد و
طــرح خانــم دکتــر آقامحمــدی از گــروه مهندســی شــیمی جــز طرحهــای
منتخــب فراخــوان اشــاره شــده مــی باشــد.
وی در خصــوص خالصــه طــرح برگزیــده دکتــر اکبــر حیــدرزاده و خانــم
دکتــر رقیــه محمــدزاده از گــروه مهندســی مــواد گفــت:
بطــور خالصــه میتــوان گفــت مــواد بــا انتروپــی بــاال ،نســل جدیــد مــواد
بــا ترکیــب شــیمیایی پیچیــده ،کاندیــدای مــواد نو در شــاخه مهندســی
و علــم مــواد بــه حســاب میآینــد .امــا ،هزینــه بــاالی تولیــد آنهــا بــه
دلیــل حضــور کبالــت در ترکیــب شــیمیایی باعــث شــده اســت کــه
بــرای کاربردهــای مهندســی مناســب نباشــند .بــه همیــن خاطــر،
تولیــد آلیاژهــای انتروپــی بــاالی ارزان بــه یکــی از مباحــث داغ در
عرصــه صنعتــی و دانشــگاهی تبدیــل شــده اســت .از طــرف دیگــر،
جوشــکاری و اتصــال قطعــات مختلــف در صنعــت اجتنابناپذیــر
اســت .روشهــای جوشــکاری مرســوم ذوبــی ،ســاختار منحصــر بــه فــرد
آلیاژهــای نــو از قبیــل آلیاژهــای انتروپــی بــاال را تخریــب میکننــد.
بنابرایــن ،مشــکالت جوشــکاری ذوبــی محققیــن را بــر آن داشــتهاند تــا
روشهــای جدیــدی بــرای اتصــال مــواد بــا جوشپذیــری پاییــن ابــداع
نماینــد .در همیــن راســتا ،روشهــای جوشــکاری حالــت جامــد نتایــج
خوبــی را نشــان دادهانــد .در بیــن روشهــای حالــت جامــد ،جوشــکاری
همــزن اصطکاکــی توجــه زیــادی را در جوشــکاری فلــزات و آلیاژهــای
مختلــف بــه خــود جلــب کــرده اســت .در تحقیــق دکتــر حیــدرزاده ،بــرای
اولیــن بــار ،نســل جدیــدی از آلیاژهــای انتروپــی بــاالی ارزان تولیــد
خواهنــد شــد و در ادامــه جوشــکاری همــزن اصطکاکــی آنهــا بــر اســاس
نتایــج ریزســاختاری و خــواص مکانیکــی بررســی و بهینــه خواهــد شــد.
وی افــزود :نتایــج ایــن تحقیــق ،اطالعــات ارزنــدهای بــرای

8

تولیــد مــواد نــو بــا خــواص ویــژه بــه ارمغــان خواهــد آورد .آلیــاژ انتروپــی بــاالی
ارزان مســتحکم و انعطافپذیــر بــه همــراه روش جوشــکاری آنهــا ،محصــول ایــن
تحقیــق خواهــد بــود کــه قابــل اجــرا در ترکیــه و ایــران میباشــد .عــاوه بــر
ایــن ،در هــر دو کشــور ،توجــه محققیــن بــرای تحقیــق در زمینــه ایــن مــواد نــو
و شــناخت سیســتمهای چندجزیــی آنهــا بــه وجــود خواهــد آمــد .ایــن تحقیــق
عــاوه بــر داشــتن کاربــرد صنعتــی ،کمــک شــایانی بــرای تربیــت دانشــجویان
و تولیــد رســالههای ســطح بــاال خواهــد کــرد.
عجمــی در ارتبــاط بــا دومیــن طــرح برگزیــده ایــن فراخــوان مربــوط بــه طــرح
خانــم دکتــر ســوگند آقامحمــدی گفت:کاهــش منابــع نفــت خــام و نگرانــی
هــای زیســت محیطــی منجــر بــه گســترش تحقیقــات در سرتاســر جهــان در
مــورد فرآیندهــای جایگزیــن بــرای تولیــد مــواد شــیمیایی شــده اســت .ســنتز
فیشــر تراپــش فرآینــدی بــرای تولیــد انعطــاف پذیــر مــواد شــیمیایی کلیــدی
از گاز ســنتز بــه دســت آمــده از منابــع غیــر نفتــی اســت .مولفــه اصلــی
فرآینــد فیشــر تروپــش کاتالیســت اســت .در ایــن پــروژه ،ســاختارهای آلــی
 فلــزی بــه همــراه اکســیدهای فلــزی بــه صــورت هسته-پوســته بــه روشپیرولیــز حرارتــی و بــا اســتفاده از انــرژی پالســما در فراینــد فیشــر تراپــش
مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت .البتــه گفتنــی اســت پروفســور Alper
 Sarioglanهمــکار ایــن طــرح از دانشــگاه صنعتــی اســتانبول مــی باشــند.
عجمــی یادآورشــد :نتیجــه ایــن پــروژه درک اساســی مــا از سیســتم پیچیــده
ســنتز فیشــر تراپــش را بهبــود مــی بخشــد و راه را بــرای طراحــی و توســعه
کاتالیســت  FTSهمــوار مــی کنــد .افــرادی کــه هــم در صنعــت و هــم در
دانشــگاه هســتند ذینفــع اصلــی ایــن تحقیــق خواهنــد بــود.
وی در پایــان ضمــن تبریــک بــه دانشــگاهیان و همــکاران مذکــور ،بــرای همــه
پژوهشــگران پرتــاش دانشــگاه آرزوی موفقیــت نمــود.

تجلیـل بنیـاد فرهنگی البـرز ازمحمد رضا جنتی اسـکوئی ،دانشـجوی
دکتـرای برق  -قدرت دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان
مراسـم اعطـای جایـزه البرز  ۱۴۰۰بـا حضـور ۶
دانشـمند برتـر ایـن جایـزه برگـزار شـد و همچنیـن
از  ۵۳نخبـه دیگـر از جملـه محمـد رضـا جنتـی
اسـکوئی ،دانشـجوی پرافتخار دانشـگاه شهید مدنی
آذربایجـان ،بـه صـورت غیرحضـوری تجلیـل بعمـل
آمد.
دکتر سـجاد نجفی از پژوهشـگران برتر دانشـگاه و
اسـتاد راهنمای ایـن دانشـجوی نخبـه در گفتگویـی
کوتـاه بـا روابـط عمومـی دانشـگاه بـا اعلام این مطلـب گفت:
محمـد رضـا جنتـی اسـکوئی برگزیـده بیسـت و هفتمیـن جشـنواره دانشـجویان منونـه کشـور اسـت
کـه دانشـجوی دکتری تخصصـی ناپیوسـته رشـته بـرق – قـدرت دانشـکده فنـی و مهندسـی دانشـگاه
شـهیدمدنی آذربایجان بوده و در حوزه پژوهش جزو دانشـجویان نخبه این دانشـگاه محسـوب میشـود
و امروزبسـیار خوشـحالیم کـه ایشـان موفـق بـه اخـذ جایـزه البرز نیـز شـده اسـت.
دکتر نجفـی در خصـوص ایـن جایـزه اظهارداشـت :جایـزه الربز موسـوم بـه نوبـل ایرانی با سـابقه ای در
حـدود ۶۰سـاله از تفکـر واقـف خیراندیـش ،آقای حسـینعلی الربز نشـات گرفته اسـت و تاکنون چندین
هـزار نفـر از نخبـگان ،دانشـجویان و دانشآمـوزان ایرانـی مـورد حامیـت و تشـویق ایـن بنیـاد علمـی
فرهنگـی قـرار گرفتـه اند.
وی کسـب توفیقـات مکـرر ایـن دانشـجوی نخبـه دانشـگاه را به همـه دانشـگاهیان ،خصوصا اسـاتید و
دانشـجویان پرتلاش گـروه برق تربیـک گفت.
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ترجمه کتاب تحول سیره نگاری پیامبر (ص) نزد مورخان اسالمی تا پایان عصر
عباسی توسط دکتر زاهدی فر عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در
سومین جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی به عنوان کتاب برگزیده انتخاب گردید.

همزمــان بــا بیســت و
نهمیــن هفتــه کتــاب
جمهــوری اســامی ایــران
ســومین
برگزیــدگان
جایــزه کتــاب ســال اســتان
طــی آیینــی در تبریــز
معرفــی شــدند .ســومین
دوره جایــزه کتــاب ســال
بــا
آذربایجانشــرقی
هــدف شناســایی و معرفی
نویســندگان فعــال و
ارتقــای ســطح کیفــی نشــر
اســتان ،حمایــت و تشــویق

مولفــان ،مترجمــان و مصححــان و متخصصــان کتــاب اســتان و ارتقــای فرهنــگ
جامعــه اســامی ،حفــظ و اســتقالل و هویــت فرهنگــی برگــزار شــده و آثــار و
نویســندگان برتــر معرفــی شــدند.
در ایــن آییــن کــه بــا حضــور جمعــی از عالقمنــدان و اصحــاب فضــل و فرهنــگ
برگــزار شــد ،کتــاب تحــول ســیره نــگاری پیامبــر (ص) نــزد مورخــان اســامی
تــا پایــان عصــر عباســی تالیــف عمــار عبــودی نصــار مترجــم آمنــه موســوی
شــجر ،ســیفعلی زاهدیفــر اســتادیار گــروه قــرآن و حدیــث دانشــکده الهیــات
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،قــم پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی
بــه عنــوان اثــر شایســته تقدیــر و برگزیــده در حــوزه دیــن انتخــاب گردیــد.
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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار گردید:

نشست بسیج و بیانیه گام دوم انقالب در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشست بسیج و بیانیه گام دوم انقالب در روز یکشنبه هفتم آذرماه با حضور جمعی از
اساتید ،کارمندان و دانشجویان بسیجی دانشگاه و با سخنان دکتر حسن ولی زاده آغاز شد.
در این نشست ،دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،حجت االسالم والمسلمین رنجبر مسئول
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر صادقی آزاد مسئول بسیج اساتید دانشگاه ،آقای جعفری آذر
به نمایندگی از بسیج کارمندی و آقای شادمان مسئول بسیج دانشجویی این دانشگاه طی سخنانی موارد زیر را
مورد توجه قرار دادند:

🌸
🌸
🌸
🌸 لزوم هوشیاری بسیج به عنوان دیده بان جامعه در بحث فساد و رانت خواری
🌸 تاکید بر نقش دانشگاه بمنظور کسب توفیقات علمی حوزه های مختلف و تاثیر گذاری در بستر جامعه در
خصوص ارائه و توسعه علم نافع (غیر از تولید علم و مقاالت علمی و پژوهشی)
🌸 تاکید بر مدیریت بسیجی  -جهادی در دانشگاه بعنوان پیشران همه جانبه کشور در عرصه علم و فناوری
🌸 گام دوم یعنی گام عظمت ایران و ایجاد الگویی برای کشورهای اسالمی که تحقق آن با تفکر بسیجی ،پاکدستی
تاکید بر تقویت اشتراکات نظری و عملی و در نتیجه توسعه ارتباطات و تعامل و هم افزایی نیروها به منظور حل
مشکالت جامعه به پشتوانه همدلی نیروی عظیم اجتماعی
تاکید بر مشی  ،نگاه بسیجی و نقش بی بدیل آن بهعنوان آیینه تمام نمای انقالب اسالمی
لزوم انجام اقدامات الزم جهت تحقق اهداف تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب

و اخالق مداری در همه حوزه ها میسراست

🌸
🌸

تاکید بر ترویج تفکرات ناب دهه شصتی ( مدیریت وکار جهادی  ،کارآمدی و )...
لزوم توجه به مقوله نقد به عنوان پارامتری برای پیشرفت ،نگاه و حرکت در مسیر آرمان های عدالت محورانه

انقالب اسالم
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افتتاح مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشگاه:

مرکز جدید بهداشت ،درمان و مشاوره دانشگاه ،افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت

مرکــز بهداشــت ،درمــان و مشــاوره دانشــگاه در روز شــنبه  27شــهریور  1400در ســاختمان شــهید آوینــی ایــن دانشــگاه بــا حضــور
اعضــای هیــات رئیســه و جمعــی از مدیــران و پرســنل ایــن دانشــگاه توســط دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
و حجــت االســام والمســلمین رنجبــر مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار
گرفــت.
دکتــر فــاح ،معــاون اداری و مالــی دانشــگاه در گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه در خصــوص اقدامــات انجــام شــده در ایــن خصــوص
اظهارداشت:
مرکــز بهداشــت ،درمــان و مشــاوره دانشــگاه در ســاختمانی بــه زیربنــای  700مترمربعــی و در دو طبقــه شــامل طبقــه همکــف بــه عنوان
مرکــز بهداشــت و درمــان و طبقــه اول بــه عنــوان مرکــز مشــاوره افتتــاح شــد کــه مرکــز بهداشــت و درمــان شــامل بخشــهای دنــدان
پزشــکی ،اتــاق هــای بســتری بــرادران و خواهــران ،پذیــرش و ایســتگاه پرســتاری ،اتــاق پزشــک ،اتــاق بهداشــت محیــط ،داروخانــه و
اتــاق هــای اســتراحت مــی باشــد.
همچنین مرکز مشاوره نیز شامل مدیریت مرکز ،بخش مشاوره فردی و گروهی ،اتاق مددکاری و بایگانی را شامل میشود.
فــاح در خصــوص مزایــای اســتقرار ایــن مرکــز در مــکان جدیــد گفــت :اســتقالل مراکــز بهداشــتی و درمانــی و مشــاوره دانشــگاه
خصوصــا بــا وجــود پاندمــی اخیــر و ســهولت دسترســی دانشــجویان و منفــک بــودن سیســتم بهداشــتی از سیســتم آموزشــی ،امــکان
وی افــزود :دسترســی ســریع و راحــت خــودرو آمبوالنــس بــه ســاختمان و افزایــش تعــداد و تنــوع بخشــی بــه فضاهــای درمانــی و بالینی
تصمیــم بــر انتقــال مرکــز بهداشــت و درمــان بــه طبقــه همکــف و مرکــز مشــاوره بــه طبقــه فوقانــی ســوله شــهید آوینــی گرفتــه شــد.
معــاون اداری ومالــی دانشــگاه در پایــان از مدیریــت فنــی ،کارشناســان و نیروهــای تاسیســات دانشــگاه و ســایر دســت انــدرکاران
پــروژه مذکــور تقدیــر و تشــکر نمــود .
دکتــر رحمانپــور مدیــر امــور فنــی دانشــگاه نیــز در گفتگــو بــا روابــط عمومــی در خصــوص اقدامــات فنــی اعمــال شــده بــرای تغییــر
کاربــری ســاختمان فــوق بــرای ایجــاد مرکــز بهداشــت ،درمــان و مشــاوره دانشــجویی گفــت :بــرای اســتفاده بهینــه از ســاختممان فــوق
وتغییــر کاربــری آن چنــد کار اساســی صــورت گرفتــه اســت از جملــه تغییــر تیغــه بنــدی هــای داخلــی ،کاشــی کاری ،مقاوم ســازی ســازه،
رنــگ آمیــزی دیوارهــا و ســطوح فلــزی ،انجــام و اصــاح تاسیســات فــاز اول ،بهســازی تاسیســات فــاز دوم برقــی و مکانیکــی و تعویــض
پنجــره هــا نیــز بــه صــورت پنجــره هــای  UPVCاز کارهــای تکمیلــی در ایــن خصــوص بــود.
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بمناسبت گرامیداشت روز  13آبان روز جهانی استکبارستیزی برگزارشد:

ـان ،روز
ـبت  13آبـ
ـان بمناسـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـگاهیان دانشـ
ـی دانشـ
راهپیمایـ
ـی آزاد
ـد صادقـ
ـر محمـ
ـخنرانی دکتـ
ـا سـ
ـتیزی بـ
ـتکبار سـ
اسـ
میبینیــم و در ســال  58ایــن حرکــت تکمیــل تــر شــده و
شــاهد افزایــش بصیــرت و دشــمن شناســی و مطالبــه گــری
احــاد مــردم و خصوصــا جوانــان دانشــجو شــده و شــاهد
اجرایــی شــدن و عملیاتــی شــدن تفکــرات اســتکبار ســتیزانه
و در نهایــت تســخیر النــه جاسوســی امریــکا میشــه .ایــن
اقــدام بعــد از مشــاهده تجهیــزات و امکانــات جاسوســی در
زمینــه هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و نیــروی انســانی
متخصــص و جاســوس درســفارت امریــکا ارزشــمند تــر شــد
و نشــان داد اقدامــی صحیــح و عقالنــی بــوده کــه توســط
دانشــجویان خــط امــام صــورت گرفتــه اســت

بمناســبت گرامیداشــت 13آبــان و محکومیــت اســتکبار
جهانــی ،دانشــگاهیان انقالبــی و فرهیختــه دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان در روز چهارشــنبه  12آبانمــاه پس
از برگــزاری نمــاز ظهــر و عصــر بــه ســمت یادمــان شــهید
گمنــام دانشــگاه راهپیمایــی کردنــد.

در ایــن مراســم و راهپیمایــی کــه بــا رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی بــا حضــور دکتــر ولــی زاده ،رئیــس دانشــگاه ،معاونان
و جمعــی از اســاتید ،کارکنــان و مدیــران دانشــگاه برگــزار شــد،
دکتــر محمــد صادقــی آزاد ،مســئول بســیج اســاتید دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان بعنــوان ســخنران ایــن مراســم در
ارتبــاط بــا اســتکبارجهانی و  3واقعــه و مناســبت مهــم ایــن روز
بــه ســخنرانی پرداخــت.
دکتــر صادقــی آزاد اظهــار داشــت :از ســال  43تــا  57و تــا
 58شــاهد ســیر تحولــی عظیمــی از حرکــت حضــرت امــام بــه
تنهایــی و بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال ،آغــاز عملــی مبــازه بــا
اســتکبارجهانی میکنــه و در ســال  57ایــن جریــان اســتکبار
ســتیز و عدالــت خــواه بیــن مــردم و جوانــان کســترش پیــدا
میکنــه و نتیجــه تربیــت حضــرت امــام را دربیــن جوانــان

وی افــزود :ایــن کار باطــن مداخلــه گــر و جاســوس مســلک
شــیطان بــزرگ برمــا شــد و تجربیــات و درسهــای گرانبهایــی
از تــوکل کــردن بــه خــدا و اقتــدا بــه امــام و رهبــر جامعــه و بــه
پشــتیبانی مــردم و بــا اتــکا بــه جوانــان میشــود هیمنــه هــر
قــدرت ظالمــی رو شکســت در برابــر خواســتههای نامشــروع
ایســتادگی کــرد و بــه اســتقالل رســید و چــه بســا اولیــن
قــدم اســتقالل عملــی کــه بعــدا هــا باعــث دســت اورد هــای
گوناگــون علمــی صنعتــی و فکــری و پیشــرفته هــای منطقــه ای
جمهــوری اســامی شــد از همیــن حرکــت بــود و چــرا کــه ســر
اغــاز خــود بــاوری جوانــان مــان بــود.
مســول بســیج اســاتید دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در
بخــش دیگــری اظهارداشــت :برخــی تصــور میکننــد کــه اگــر
دولتــی تســلیم خواســتهها و سیاســتهای آمریــکا شــود،
ســود و بهــره خواهــد بــرد درحالیکــه دولتهــای تســلیم در
برابرزورگوییهــای آمریــکا ،بیشــترین ضربــه را خوردهانــد و
گرفتاریهــای آنهــا بیشــتر شــده اســت.
براســتی ایــن تصــور کــه نزدیــک شــدن بــه آمریــکا عامــل حـلّ
مشــکالت اقتصــادی اســت نشــان نوعــی اســتضعاف فکــری
نیســت؟ در قــرن اخیــر کــدام کشــور را ســراغ داریــم کــه بــا
نزدیــک شــدن بــه آمریــکا وضــع اقتصادیــش بهتــر شــده
باشــد؟ مگــر ترکیــه مصــر ،اردن ،عــراق و ...بــا آمریــکا رابطــه
نداشــته و ندارنــد؟ ( افغانســتان نمونــه بــارز ان اســت) ولــی
در آخــر چــه بــای سرشــان امــد!!
وی سیاســت هــای غلــط و دخالــت هــای بــی مــورد واشــنگتن
در امــور داخلــی دیگــر کشــورها را از عوامــل اصلــی افــول
آمریــکا دانســت و کفــت:
عمــق و دامنــه نژادپرســتی در آمریــکا بــه انــدازهای اســت
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کــه عــدهای ماننــد کمیســر عالــی حقــوق بشــر ســازمان
ملــل متحــد وحتــی خــود «جــو بایــدن» از آن بــه عنــوان
«نژادپرســتی ســاختاری» یــاد مــی کننــد.
ســاختار اقتصــادی آمریــکا در چنــد دهــه گذشــته
بحرانهــای متعــددی را تجربــه کــرده اســت
 کســری بودجــه بیــش از ســه تریلیــون دالری آمریــکا رادو قطبــی شــدن میدانــد.
صادقــی آزاد در پایــان افــزود :راه حــل همــه بحرانهــا برای
جمهــوری اســامی ،قــوی شــدن و اتــکا بــه تــوان داخلــی
اســت تــا در ســایه ایــن خصوصیــت ،نظــام ســلطه از فشــار
هــا خســته شــود و در ایــن راســتا نقــش دانشــجویان،
اســاتید و دانشــگاهیان بســیار بســیار پــر ثمــر خواهــد
بــود.
شــایان ذکــر اســت :دانشــگاهیان بــا انتشــار بیانیــه ای
بــه مناســبت یــوم اللــه  ۱۳آبــان ،بــار دیگــر بــا حمایــت
از مقاومــت اســامی ،انزجــار خــود را اســتکبار جهانــی بــه
ســرکردگی آمریــکای جهانخــوار اعــام کردنــد.

متن بیانیه فوق بشرح زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
 13آبــان نمــاد طمــع ورزی آمریــكا ،وابســتگی رژیــم طاغوت،
ایســتادگی ایمــان متكــی بــه بصیــرت ،پیشــقراولی نســل
جــوان در صحنــه ،و شــجاعت و جســارت نســل جــوان
انقالبــی اســت و یــادآور اعتــراف شــیطان بــزرگ بــه قــدرت
استکبارســتیزی و منطــق و عقالنیــت رهبــری و جوانــان
انقالبــی ایــران اســت؛ کــه بــا تســخیر جاسوســخانه آمریــکا
در ســال  58بــه دســت دانشــجویان پیــرو خــط امــام هیمنه
بــزرگ آمریــکا در جهــان فــرو ریخــت  .دنیــا در جریــان ایــن
اقــدام انقالبــی شــاهد حقــارت ،ســرگردانی و سرآســیمگی
ابرقدرتــی بــود کــه عــاوه بــر افتــادن نقــاب از چهــرهاش،
خفــت و زبونــی شکســت طبــس را نیــز تجربــه کــرده بــود.
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امــروزه نیــز سیاســتمداران زخــم خــورده کاخ ســفید کــه در
جبهــه مقاومــت ســیلی ســختی خــورده انــد و در منطقــه
شکســتهای پــی در پــی را تجربــه مــی کننــد بــا جنایــت تحریــم
در جبهــه مقابــل و پروپاگانــدای رســانه ای خــود از پــس آن
در عرصــه جنــگ نــرم ،صفآرایــی کــرده و عــزت ،اســتقالل و
حــق طلبــی ملــت ســربلند ایــران و دفــاع بنیادیــن اش از ملــت
هــای مظلــوم را هــدف قــرار داده انــد  ،امــا بــه لطــف الهــی بــا
یکپارچگــی وایســتادگی امــت اســامی و جبهــه مقاومــت
شکســت آمریــکا در منطقــه حتمــی اســت وهرگــز خــواب شــوم
امریــکا در خاورمیانــه تعبیــر نخواهــد.
مــا دانشــگاهیان و اعضــای بســیج اســاتید و کارمنــدی و
دانشــجویی و تشــکل هــای اســامی در گام دوم انقــاب  ،ضمن
اعــام همبســتگی مجــدد بــا آرمانهــا و اندیشــه هــای واالی امــام
راحــل و رهبــر معظــم انقــاب  ،و حمایــت از جبهــه مقاومــت بــا
حضــور پرشــور خــود در راهپیمایــی یــوم اللــه  13آبــان ( روز ملــی
مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی ) تمامــی احــاد جامعــه را بــه شــرکت
گســترده در ایــن اجتمــاع ملــی دعــوت نمــوده و حمایــت قاطعانــه
خــود را از سیاســت هــای دولــت مردمــی و انقالبــی و برنامــه های
عــزت مندانــه در مقابــل سیاســت هــای ظالمانــه واســتعمارگر
آمریــکا و حامیانــش اعــام مــی داریــم و از دولــت مــردان
انتظــار داریــم بــا اقتــدار و عــزت در صحن ـهی جهانــی و مســائل
بینالمللــی حضــور پیــدا کننــد و در مذاکــرات بیــن المللــی ســه
اصــل عــزت ،حکمــت و مصلحــت و فرمایــش حکیمانـهی رهبــری
فرزان ـهی انقــاب اســامی را ســرلوحه کار قــرار دهنــد .

بازدید رئیس دانشگاه از امور نقلیه:

دکتر ولی زاده از امور نقلیه دانشگاه بازدید کرد

دکتــر حســن ولــی زاده در روز چهارشــنبه  31شــهریور بطــور ســرزده از امور نقلیه دانشــگاه
بازدیــد کــرد و ضمــن بررســی فعالیتهــای ایــن واحــد در طــول یکســال گذشــته از تــاش
وافــر تــک تــک اعضــای امــور نقلیــه دانشــگاه خصوصــا در دوران پرالتهــاب شــیوع کرونــا
تقدیــر و تشــکر نمــود .وی بــا حضــور در محیــط داخلــی سرویســهای ایــاب و ذهــاب ضمــن
تشــکر از تالش مدیران و مســئولین دانشــگاه در ســاماندهی مناســب اتوبوســها ،برارائه
خدمــات مطلــوب ایــاب و ذهــاب بــه عمــوم همــکاران دانشــگاه تاکیــد نمــود.
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موافقت با ارتقای رتبه علمی10عضو هیات علمی دانشگاه در  2مصوبه اخیر هیأتممیزه دانشگاه
هیــات ممیــزه دانشــگاه بــا ارتقــای رتبــه علمــی  6همــکار عضــو هیــات علمــی از رتبــه علمــی اســتادیاری بــه دانشــیاری موافقــت
کر د
دکتــر ایمانپــور دبیــر هیــأتممیــزه دانشــگاه از ارتقــای رتبــه علمــی  6همــکار عضــو هیــات علمــی بــر اســاس صورتجلســه
مورخــه  24شــهریورماه هیــأتممیــزه دانشــگاه بشــرح زیــر از رتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری خبــر داد :
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

ت علمی
دکتر داود امینی عضو هیأ 
گروه آموزشی ریاضی

ت علمی
دکتر وحید رومی عضو محترم هیأ 
گروه آموزشی ریاضی

ت علمی
دکتر محمد حسین ستاری عضو هیأ 
گروه آموزشی گیاهپزشکی

ت علمی
دکتر وحید فالح زاده ممقانی عضو هیأ 
گروه آموزشی مهندسی مواد

ت علمی
دکتر اکبر حیدرزاده عضو هیأ 
گروه آموزشی زراعت و اصالح نباتات

ت علمی
دکتر وحید سرابی عضو هیأ 

همچنین هیات ممیزه دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ارتقای رتبه علمی  4همکار عضو هیات علمی موافقت
کرد .
دکتر ایمانپور دبیر هیأتممیزه دانشگاه از ارتقای رتبه علمی  4همکار عضو هیات علمی بر اساس صورتجلسه مورخه
 12آبان هیأتممیزه دانشگاه بشرح زیر خبرداد :
گروه آموزشی شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

ت علمی
آقای دکتر رحمان سالمت آهنگری عضو هیأ 
گروه آموزشی شیمی دانشیار به استاد

ت علمی
آقای دکتر محمد قلعه اسدی عضو محترم هیأ 
گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی از مرتبه استادیاری به

ت علمی
دکتر محمد رضایی عضو محترم هیأ 
دانشیاری
گروه آموزشی شیمی

ت علمی
دکتر لیال خوشمرام عضو محترم هیأ 
از مرتبه استادیاری به دانشیاری
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ـاوری از
ـات و فنـ
ـوم تحقیقـ
ـجویان وزارت علـ
ـور دانشـ
ـازمان امـ
ـل سـ
تجلیـ
ـان
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
ـد دانشـ
کارمنـ
رحیم کفشدوزی کارمند شاغل در معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مورد تجلیل قرار گرفت.
مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از آقای رحیم
کفشدوزی ،از کارمندان پرتالش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به جهت
انجام دقیق امورات مربوط به تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان این
دانشگاه تجلیل نمود.
شایان ذکر است است وی که در اداره کل امور آموزشی دانشگاه شاغل
میباشد در انجام وظایف خود دارای صبر و حوصله فراوان بوده و رعایت اصول
مربوط به اخالق حرفهای از سایرمزیتهای اخالقی و حرفه ای وی بشمار میرود.

چاپ مقاله دکتر ابراهیم افسر دیزج ،عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان در قدیمی ترین مجله علمی دنیا
مقالــه آقــای دکتــر ابراهیــم افســر دیــزج ،عضــو هیــات علمــی گــروه
مهندســی عمــران دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در قدیمــی
تریــن مجلــه علمــی دنیــا ( Philosophical Transactions of
 ) the Royal Societyبــه چــاپ رســید.
دکتــر ابراهیــم افســر دیــزج از ســال 1398عضــو هیــات علمــی
گــروه مهندســی عمــران )گرایــش مهندســی ســازه) دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان اســت کــه درزمینــه ارزیابــی بــر اســاس
عملکــرد ســازه هــای بتــن آرمــه و تحلیــل شــکنندگی لــرزه ای ایــن
ســازه هــا در معــرض شــرایط محیطــی خورنــده پژوهــش میکند .وی
موفــق بــه چــاپ مقــاالت علمــی متعــدد در مجــات معتبــر و مطــرح
رشــته هــای مهندســی ســازه و زلزلــه شــده اســت.
دکتــر افســر در خصــوص مجلــه  Royal Societyقدیمــی تریــن
مجلــه علمــی دنیــا گفــت :ایــن مجلــه در ســال  1660میــادی
تاســیس شــده و از ســال  1665میــادی اقــدام بــه چــاپ مقــاالت
علمــی نمــوده اســت .یافتــه هــای نویــن علمــی دانشــمندان
برجســته دنیــا از جملــه  :اســحق نیوتــن ،چارلــز دارویــن ،مایــکل
فــارادی ،ویلیــام هرشــل ،بنجامیــن فرانکلیــن ،اســتفان هاوکینــگ
و  .....بــرای نخســتین بــار در ایــن مجلــه بــه چــاپ رســیده
اســت .ایــن مجلــه منحصــرا مقاالتــی را کــه توســط افــراد دعــوت
شــده بــرای شــماره هــای موضوعــی خــاص ارســال شــده باشــند
مــی پذیــرد و امــکان ارســال مقــاالت در ایــن مجلــه بــرای عمــوم

محققیــن فراهــم نمــی باشــد .همچنیــن تمــام مقــاالت دعــوت
شــده بــا باالتریــن اســتانداردها بررســی و داوری مــی شــوند.
ایــن مجلــه در واقــع بــه منظــور ترویــج فلســفه جدیــد آن زمــان
بــا تجســم اصــول فرانســیس بیکــن ()Sir Francis Bacon
تاســیس شــد .ســپس

هانــری ( )Henryبــه عنــوان اولیــن ســردبیر ایــن مجلــه منصــوب
شــد و اولیــن شــماره از ایــن مجلــه در مــاه مــارس ســال 1665
میــادی منتشــر شــد کــه مکاتبــات اولدنبــورگ ( )Oldenburgبــا
دانشــمندان برجســته اروپایــی را شــامل مــی شــد .در ســال هــای
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اولیــه شــکل گیــری ایــن مجلــه ،اســحق نیوتــن ()Isaac Newton
 17مقالــه شــامل اولیــن مقالــه خــود «نظریــه جدیــد نــور و رنــگ
هــا» کــه موجــب جهــش فــوق العــاده فعالیــت هــای علمــی وی
در ســال  1672شــد ،منتشــر کــرد .در همــان ســال ،تلســکوپ
بازتابنــده جدیــد وی معرفــی شــد و طــرح اصلــی آن در همیــن
مجلــه منتشــر گردیــد .ایــن مجلــه همچنیــن آثــار چارلــز دارویــن
( ،)Charles Darwinمایــکل فــارادی (،)Michael Faraday
ویلیام هرشــل ( )William Herschelو بســیاری از دانشــمندان
برجســته دیگــر را منتشــر نمــوده اســت .در ســال  1887میــادی،
مجلــه  Royal Societyبــه دو مجلــه مجــزا تقســیم شــد کــه
یکــی از آن هــا بــا محوریــت علــوم بیولوژیکــی (Philosophical
 )Transactions Bبــوده و دیگــری بــا محوریــت علــوم فیزیکــی
( )Philosophical Transactions Aبنــا نهــاده شــده اســت.
در حــال حاضــر مجلــه A Philosophical Transactions of
 the Royal Societyدر ادامــه ســابقه طوالنــی خــود در زمینــه
انتشــارات علمــی تاثیرگــذار ،شــماره هــای موضوعــی (theme
 )issuesبــا کیفیــت بــاال در زمینــه هــای مهــم و مــورد عالقــه
عمــوم در علــوم فیزیــک ،ریاضــی و مهندســی منتشــر مــی کنــد کــه
توســط ســردبیران برجســته پروســه داوری را طــی کــرده و شــامل
تحقیقــات جدیــد و نظــرات محققیــن برجســته دنیــا مــی باشــند.
هــدف اصلــی هــر کــدام از شــماره هــای موضوعــی ایــن مجلــه
ایجــاد یــک پــل ارتباطــی بیــن رشــته هــای مختلــف مــی باشــد کــه
تحــوالت جــاری را بــه نمایــش گذاشــته و بســتری بــرای تحقیقــات،
برنامــه هــا و تصمیمــات الزم بــرای سیاســت گــذاری آینــده فراهــم
مــی نمایــد.

وی در تشریح عنوان مقاله چاپ شده و کاربرد آن اظهار داشت:

عنوان مقاله چاپ شده در این مجله:
«A Markov chain-based model for structural
vulnerability assessment of corrosion-damaged
»reinforced concrete bridges
مــی باشــد .در انجــام ایــن پژوهــش ،پروفســور Jamie Ellen
 Padgettاســتاد دانشــگاه رایــس آمریــکا ()Rice University
و آقــای دکتــر محمــد مهــدی کاشــانی دانشــیار دانشــگاه
ســاوتهمپتون انگلســتان ()University of Southampton
همــکاری داشــته انــد .مراحــل اولیــه انجــام ایــن پژوهــش از اواخــر
ســال  1398شــروع شــد و نتیجــه آن در قالــب مقالــه یــاد شــده
اواخــر خــرداد مــاه امســال (ســال  )1400بــه چــاپ رســید.
یکــی از عوامــل اصلــی خرابــی ســازههای بتــن آرمــه موجــود در
مناطــق دریایــی بــا رطوبــت و میــزان نمــک بــاال ،خوردگــی حاصــل
از نفــوذ یــون کلرایــد میباشــد .هزينههــاي كالن اختصــاص داده
شــده بــرای توســعه زیرســاخت هــا و پــل های بتــن آرمه در شــرايط
محيطــي بســيار مخــرب بــه علــت دمــا و رطوبــت زيــاد و يونهــاي
محلــول در آب در چنیــن شــرایطی ايــن الــزام را بــه وجــود مـیآورد
كــه در راســتاي طراحــي ســازههایی بــادوام و همچنيــن مديريــت و
نگهــداري پــس از ســاخت ،ابــزاري بــراي بررســي كمــیدوام بتــن
مســلح در چنیــن شــرایطی در دســت باشــد .در حالــی کــه زوال و
تــرک خوردگــی ســازه هــای بتــن آرمــه در نتیجــه نفــوذ یــون هــای
کلرایــد بــه داخــل بتــن و خوردگــی آرماتورهــا یــک پدیــده تصادفی
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وابســته بــه زمــان مــی باشــد ،در حــال حاضــر اســتراتژی رایــج
در سیســتم مدیریــت و برنامــه ریــزی تعمیــر و نگهــداری پــل
هــای بتــن آرمــه عمدتــا بــر مبنــای اظهــار نظــر تجربــی بازرســان
متخصــص ایــن حــوزه در رابطــه بــا وضعیــت موجــود پــل (بــه
لحــاظ میــزان خرابــی قابــل مشــاهده) مــی باشــد .بــا توجــه بــه
پیچیدگــی موجــود در فرآینــد خوردگــی و نیــز وابســتگی ایــن
پدیــده بــه زمــان ،مــا در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از زنجیــره
هــای مارکوفــی زمــان گسســته (Discrete-Time Markov
 )Chain Modelیــک مــدل پیــش بینــی تصادفــی توســعه
دادیــم .ویژگــی منحصــر بــه فــرد مــدل ارائــه شــده امــکان
ایجــاد ارتبــاط بیــن داده هــای بدســت آمــده از بازرســی چشــمی
وضعیــت پــل هــای بتــن آرمــه (ماننــد نــرخ خوردگــی و عــرض
تــرک هــای ناشــی از خوردگــی) و آســیب پذیــری ســازه ای پــل
هــای در معــرض خوردگــی مــی باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،امکان
پیــش بینــی درجــه بنــدی وضعیــت ()Condition Rating
آینــده پــل هــای بتــن آرمــه واقــع در شــرایط محیطــی خورنــده
بــا اســتفاده از ایجــاد ارتبــاط بیــن داده هــای حاصــل از بازرســی
چشــمی و تحلیــل آســیب پذیــری پــل هــا برقــرار مــی شــود .در
نهایــت ،کاربــرد مــدل احتماالتــی پیشــنهادی ،بــا اســتفاده از
مطالعــه مــوردی بــر روی یــک پایــه پــل بتــن آرمــه خــورده شــده
نشــان داده شــده اســت.
دکتر افسردیزج درپایان افزود:

بــه ثمــر رســیدن پژوهــش هــای علمــی بــا ســطح
بــاال و انتشــار آن هــا در مجامــع علمــی دنیــا همــواره
نیازمنــد طــی یــک فرآینــد پیچیــده و مســتمر بــوده
و مســتلزم داشــتن انگیــزه ،تمرکــز و پشــتکار قــوی
مــی باشــد .بــا توجــه بــه اختصــاص بودجــه هــای
نســبتا محــدود پژوهشــی در داخــل کشــور در قیــاس
بــا دانشــگاه هــا و موسســات خــارج از کشــور ،اغلــب
پژوهشــگران و محققیــن داخلــی بــا مشــکالتی عدیــده
جهــت بــه ثمــر رســاندن و انتشــار فعالیــت هــای
پژوهشــی خــود هســتند .بــا درک شــرایط اقتصــادی
فعلــی کشــور ،حمایــت و ایجــاد انگیــزه علــی الخصــوص
در پژوهشــگران جــوان بــرای توســعه روابــط و همکاری
هــای علمــی بــا متخصصیــن و پژوهشــگران خــارج
از کشــور مــی توانــد موجــب رشــد و اعتــای جایــگاه
دانشــگاههای کشــور در ســطح جهــان شــده و البتــه،
عــدم وجــود چنیــن حمایــت هــا و دلگرمــی هایــی
ممکــن اســت باعــث دلســردی آن هــا شــود .از نظــر
اینجانــب بایســتی نــوع نگــرش و ارزشــگذاری هــای
موجــود بــه همــکاری هــای علمــی و انجــام فعالیــت
هــای پژوهشــی مشــترک تغییــر کــرده و همــگام بــا
نــگاه دنیــا بــه همــکاری هــای تیمــی بیــن المللــی و
فعالیــت هــای علمــی مشــترک تغییــر کنــد.

معرفی برگزیدگان جشنواره کتاب و پایاننامه سال دانشجویی
معرفی برگزیدگان جشنواره کتاب و پایاننامه سال دانشجویی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در جمــع برگزیــدگان بیســت و هشــتمین جشــنواره ملــی
کتــاب ســال دانشــجویی و نوزدهمیــن دوره جشــنواره ملــی پایاننامــه ســال دانشــجویی قــرار
گرفــت.
معرفی برگزیدگان جشنواره کتاب و پایاننامه سال دانشجویی
مراســم پایانــی بیســت وهشــتمین جشــنواره ملــی کتــاب ســال دانشــجویی و نوزدهمیــن دوره
جشــنواره ملــی پایاننامــه ســال دانشــجویی از ســوی ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی،
همزمــان بــا اولیــن روز هفتــه کتــاب و کتابخوانــی روز دوشــنبه ( ۲۴آبانمــاه) در تــاالر عالمــه
امینــی کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.

درایــن مراســم ودر بخــش فنــی و مهندســی ،شــاخه مهندســی بــرق ،کتــاب «تــاب آوری
زیرســاخت بــرق» بــه نویســندگی آقــای دکتــر ســجاد نجفــی روادانــق اســتاد تمــام مهندســی
بــرق دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان؛
آقــای دکتــر محمدرضــا جنتــی اســکوئی؛ خانــم دکتــر معصومــه کریمــی و آقــای مهنــدس حســن
هدایتــی؛ از دانــش آموختــگان فعــال ایــن دانشــگاه ،چــاپ شــده توســط انتشــارات دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان بــه عنــوان اثــر شایســته تقدی ـرَ در ۲۸میــن جشــنواره ملــی کتــاب
ســال دانشــجویی در ســال  ۱۴۰۰انتخــاب شــده اســت.
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وزیر علوم  20 :میلیون تحصیلکرده
دانشگاهی ،بزرگ ترین سرمایه
ارزشمند جامعه می باشند.

پنجمیـن سـمینار ملـی شـیمی کاربـردی بمیزبانـی
دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان باسـخنان دکتـر
محمد علـی زلفی گل ،وزیـر علوم ،تحقیقـات و فناوری
پنجمیــن ســمینار شــیمی کاربــردی ایــران صبــــــح روز ســه شــنبه ۹
اردیبهشــت  ۱۴۰۰بــا حضــور جمــع کثــــــیری از دانشــمندان ،پژوهــــشگران
و دانشـــــجویان شــیمی کاربــردی از دانشگاهــــها و موسســات آمــوزش عالــی
سراســر کشــور بــا ســخنان دکتــر محمــد علــی زلفــی گل وزیــر علــوم تحقیقات
و فنــاوری ،بمیزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان آغــاز بــکار کــرد.
بــه گــزارش ادارهکل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،دکتــر محمدعلــی زلفـیگل
در ارتبــاط آنالیــن بــا پنجمیــن کنفرانــس شــیمی کاربــردی ایــران ،کــه بــه
میزبانــی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد ،ضمــن قدردانــی از
رئیــس ،معاونــان و دس ـتاندرکاران ایــن دانشــگاه کــه پنجمیــن کنفرانــس
شــیمی کاربــردی ایــران را برگــزار کردنــد ،گفــت :شــهر تبریــز بــه عنــوان
شــهر اولینهــا ،همــواره در ترویــج علــم و دانــش ســرآمد بــوده اســت و
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز در همیــن راســتا بــه عنــوان یکــی
از دانشــگاههای طــراز اول ،اقدامــات مؤثــری داشــته و بــه ویــژه بــا انجمــن
شــیمی ایــران همــکاری بســیار مطلوبــی داشــتهاند کــه جــا دارد تشــکر و
قدردانــی خــود را اعــام نمایــم.
وی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای راه علــم و دانــش و ادای احترام به
مقــام شــامخ آنــان ،گفــت :مدیــون شــهدا و خانوادههــای معظــم ایثارگــران
هســتیم و بایــد تمــام همــت و تــاش خــود را بــرای ارتقــای جایــگاه علمــی در
همــه علــوم بــه کار ببریــم .برگــزاری ســمینارهای ایــن چنینــی نشــان داد
کــه دانشــمندان شــیمی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان همجــون نگینــی
بــر ســپهر علمــی کشــور و جهــان میدرخشــند.
دکتــر زلفــیگل بــا بیــان اینکــه رتبــه شــیمی ایــران در جهــان ،جــزو
بهترینهاســت ،ادامــه داد :ایــن رتبــه خــوب مدیــون عشــق ،عالقــه ،اراده
و تــاش جهــادی دانشــمندان ایــران زمیــن اســت کــه بایــد قــدردان زحمــات
آنــان باشــیم.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری اظهــار داشــت :تفکــر و تعقــل انســان
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وابســته و نتیجــه واکنشهــای
شــیمیایی اســت .دانشــمندان ایــران
زمیــن در زمینــه شــیمی کاربــردی،
کارهــای بزرگــی انجــام دادهانــد .در
صنعــت نفــت ،پتروشــیمی ،صنایــع
دارویــی ،صنایــع رنــگ ،رزیــن و
پلیمــر دانشــمندانی را داریــم کــه
تولیــد محصــول دارنــد و باعــث
افتخــار هســتند .بــه طــور مثــال
در پتروشــیمی شــازند اراک کــه
بازدیــدی داشــتم ،دانشآموختــگان
داخــل کشــور ،کاتالیــزوری را کــه از
خــارج از کشــور وارد میشــد ،تولیــد و
بــه ســایر صنایــع پتروشــیمی کشــور
ارســال میکردنــد.
وی افــزود :اینکــه دو نفــر از اســاتید
نمونــه کشــوری امســال و ســه نفــر
هــم ســال گذشــته از رشــته شــیمی
بودنــد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت و
نشــاندهنده فعالیتهــای ارزشــمند
دانشــمندان و اســاتید ایــن حــوزه و
پیشــتاز و پیشــگام بــودن ایــن رشــته
در کشــور اســت.
دکتــر زلفــیگل تصریــح کــرد:
ســرمایه اجتماعــی بنــده در ایــن
دوره از مدیریــت در وزارت علــوم،

دانشــمندان و دانشآموختگانــی هســتند کــه بــه عنــوان یــک پشــتوانه
محکــم از نظــرات و پیشــنهادات همگــی بهــره خواهــم بــرد .کارهــای
بــزرگ و برنامههــای تفصیلــی مدونــی بــرای مرجعیــت علمــی کشــور
و مطــرح شــدن در دنیــا دارم کــه انشــاالله بتوانیــم کارهایــی انجــام
دهیــم کــه مجــات کشــور بــه عنــوان مرجــع معتبــر مــورد بهرهبــرداری
قــرار گیرنــد.
دکتــر زلف ـیگل بــا تاکیــد بــر اهمیــت دیپلماســی علمــی تصریــح کــرد:
در ایــن دوره از مدیریــت وزارت عتــف ،حمایــت ویــژهای از دیپلماســی
علمــی خواهــم داشــت و بــرای تحقــق مرجعیــت علمــی تــاش خواهــم
کــرد تــا ردیــف ویــژهای در بودجــه ســال آینــده در نظــر گرفتــه شــود.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،حمایــت از مجــات علمــی بــا کیفیــت
و معتبــر را بســیار مهــم دانســت و اظهــار داشــت :اگــر دانشــمندان
و انجمنهــای علمــی را مــورد حمایــت قــرار داده و تحــت حمایــت
نمایههــای بینالمللــی قــرار دهیــم ،شــاهد رشــد و توســعه عالــی آنــان
خواهیــم بــود.

دکتــر زلف ـیگل همچنیــن ادامــه داد :امتیــازات ویــژهای بــرای کســانی
کــه در دیپلماســی علمــی فعالیــت کننــد قائــل خواهیــم شــد و در
آئیننامــه ارتقــا و ترفیــع اعضــای هیــأت علمــی بازنگــری خواهــد شــد.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا تاکیــد بــر اهمیــت وجــود بیــش
از  ۲۰میلیــون تحصیلکــرده دانشــگاهی در کشــور ،آنــان را بــزرگ
تریــن ســرمایه ارزشــمند جامعــه دانســت و گفــت :نظــام سنجشــی
و انگیزشــی و همچنیــن نظــام پیشــنهادات ایجــاد خواهیــم کــرد تــا از
نظــرات و پیشــنهادات جامعــه علمــی و اندیشــمند کشــور بهــره ببریــم
دکتــر ولــی زاده رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان نیــز در
آییــن افتتاحیــه پنجمیــن ســمینار شــیمی کاربــردی ایــران گفــت :خــدای
بــزرگ را شــاکریم کــه در طــول ســالهای گذشــته ،دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان بــا هــدف نشــر علــم ،کمــک بــه انجــام پژوهــش
هــای کاربــردی ،تقویــت ارتبــاط علمــی پژوهشــگران کشــور ،و همچنیــن
در جهــت بهبــود و افزایــش تعامــات علمــی و تبــادل اندیشــه و ایــده
محققیــن عزیــز کشــور ،همایشهــای ملــی متعــددی در رشتهگرایشــهای
مختلــف را برگــزار کــرده اســت و بــه ایــن منظــور از همراهــی همیشــگی
و زحمــات اســاتید بزرگــوار ،کارمنــدان پرتــاش و دانشــجویان عزیــز در
ایــن خصــوص قدردانــی کــرد.

ولــی زاده ضمــن تبریــک انتصــاب دکتــر
زلفــی گل بــه مقــام عالــی وزارت علــوم
تحقیقــات و فنــاوری ،اظهــار امیــدواری
و اطمینــان کــرد کــه ایشــان بــه فضــل
الهــی و بــا اســتفاده از تــوان و ظرفیــت
هــای بــاالی علمــی و مدیریتــی خــود و بــا
حمایــت و پشــتوانه عظیــم جامعــه علمــی
کشــور بتواننــد در ایجــاد تحــول و توســعه
علمــی کشــور موفــق و پیــروز باشــند.
دکترعلیرضــا امانــی دبیــر علمــی ایــن
ســمینار نیــز در خصــوص برگــزاری ایــن
ســمینار اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه ماهیــت علــم شــیمی
کاربــردی و رویکرد شــورای سیاســتگزاری
ســمینار مبنــی بــر پذیــرش مقاالتــی بــا
شــاخص قرارداشــتن در مرزهــای علــم
و کاربــردی بــودن آنهــا ،درمجمــوع 17
موضــوع محــوری بــرای ســمینار در نظــر
گرفتــه شــد کــه بــا توجــه بــه ایــن
شــاخص ،تعــداد  195مقالــه از مجمــوع
مقــاالت رســیده بــه دبیرخانــه ســمینار
مــورد پذیــرش قــرار گرفتنــد کــه از ایــن
تعــداد ،ارائــه  44مقالــه بــه صــورت
آنالیــن و  ۱۵۱مــورد بــه صــورت آفالیــن
ارائــه میشــود
امانــی افــزود :از نــکات برجســته ایــن
ســمینار برگــزاری چهــار ســخنرانی ویــژه
میباشــد کــه توســط دکتــر علیرضــا
ختایــی از دانشــگاه تبریــز ،دکتــر محمــد
حیاتــی فــر مدیــر فنــی انجمــن بازیافــت
کننــدگان پالســتیک اروپــا ،دکتــر مهــران
جوانبخــت از دانشــگاه صنعتــی امیــر
کبیــر و دکتــر یعقــوب منصورپنــاه از
دانشــگاه لرســتان ارائــه خواهنــد شــد.
همچنیــن در کنــار ایــن ســخنرانی هــا،
کارگاه هایــی نیــز بــا هــدف معرفــی

21

و ایجــاد زمینــه هــای شــغلی و توســعه ارتبــاط دانشــگاه
بــا صنعــت بــا محتــوای آموزشــی و مهارتــی ماننــد :کارگاه
آشــنایی بــا مــواد شــیمیایی مــورد مصــرف در ســاختمان و
فرموالســیون آنهــا ،کارگاه روشــهای تســت و آنالیــز انــواع
چســبهای صنعتــی ،و کارگاه روش هــای تهیــه پلیمرهــای
نــور پخــت جهــت اســتفاده در پرینترهــای ســه بعــدی و
همچنیــن اســتفاده از پلیمرهــا در حــوزه دندانپزشــکی و
مدلینــگ صنعتــی تــدارک دیــده شــده اســت.

اختتامیه:
دکتــر مجیــد مظهــر دبیــر اجرایــی پنجمیــن ســمینار شــیمی
کاربــردی ایــران در گفتگــو بــا روابــط عمومــی ضمــن تقدیــر و
تشــکر از مســاعدت و تــاش کلیــه عوامــل علمــی و اجرایــی
در برگــزاری مطلــوب ســمینار فــوق در پاســخ بــه ســوالی در
خصــوص تــاش کمیتــه اجرایــی ســمینار بــرای برگــزاری
مطلــوب ایــن رویــداد مهــم علمــی گفــت :گــروه شــیمی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ایــن افتخــار را داشــت
کــه میزبــان پنجمیــن ســمینار شــیمی کاربــردی انجمــن
شــیمی ایــران باشــد و رســالت مــا هــم ایجــاب میکــرد
کــه برنامــه دقیــق و مناســبی بــرای ایــن ســمینار تــدارک
ببینیــم .تجربــه زیــادی در زمینــه اجــرای حضوری ســمینارها
وجــود داشــت ولــی بــا توجــه بــه شــرایط بهداشــتی حاکــم در
جامعــه و لــزوم رعایــت فواصــل اجتماعــی ،مجبــور شــدیم
کــه ایــن ســمینار را بــه صــورت مجــازی پیــش ببریــم.
انجــام ایــن مهــم بــه دلیــل قطعــی هــای بــرق و اینترنــت
کــه در جامعــه وجــود دارد ،نیازمنــد تدبیــر ،برنامــه ریــزی
و تمهیــدات زیــادی بــود کــه بتوانیــم ایــن امــر را بــه نحــو
احســن برگــزار کنیــم .جلســات و هماهنگــی هــای زیــادی
جهــت ایــن برنامــه ریــزی هــا صــورت گرفــت کــه بــه لطــف
خــدا و زحمــات همــکاران و کمیتــه دانشــجویی ایــن ســمینار
برنامــه ریــزی هــا تــا حــد زیــادی درســت پیــش رفــت و مــا
علیرغــم اینکــه در ایــن ســه روز دچارقطعــی بــرق و اینترنــت
شــدیم ،برنامــه ســمینار کامــا بــی وقفــه و مناســب پیــش
رفــت و دچــار چالــش جــدی نشــدیم .دکتــر مظهــر افــزود:
جــادارد از مقــام عالــی وزارت جنــاب آقــای دکتــر زلفــی گل
بــه خاطــر حضــور در افتتاحیــه ایــن ســمینار کمــال تشــکر
و قدردانــی را داشــته باشــیم .حضــور ایشــان در ایــن
ســمینار در روزهــای نخســتین و پرمشــغله وزارت نشــان
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دهنــده اهتمــام و ارزش نهــادن ایشــان بــه محافــل
علمــی بــوده و موجبــات دلگرمــی دســت انــدرکاران
ایــن ســمینار را فراهــم آورد .همچنیــن از زحمــات و
پشــتیبانی هــای بــی دریــغ ریاســت محتــرم دانشــگاه،
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه و کارکنــان ایــن حــوزه
و مدیریــت روابــط عمومــی دانشــگاه و کارمنــدان
ایــن بخــش ،مدیریــت مرکــز  ICTدانشــگاه و
کارشناســان ایــن حــوزه  ،ریاســت محتــرم دانشــکده
علــوم پایــه ،مدیریــت پیشــین و فعلــی گــروه شــیمی
،اعضــای هیــات علمــی گــروه شــیمی ،اعضــای شــورای
سیاســتگذاری ســمینار و کمیتــه دانشــجویی ســمینار
کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم.

اعالم نتایج جشنواره رویش
دکتر بیگی ،مدیر مرکز رشد
فناوریهای پیشرفته دانشگاه در
مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه،
نتایج «جشنواره رویش» دانشجویان
را تشریح نمود.
مدیــر مرکــز رشــد فناوریهــای پیشــرفته دانشــگاه در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی دانشــگاه ،نتایــج
جشــنواره رویــش دانشــجویان را تشــریح نمــود .دکتــر بیگــی خسروشــاهی تصریــح نمــود :جشــنواره
رویــش از تاریــخ  17مــرداد  1400بــا فراخــوان دعــوت و ثبــت ایدههــا آغــاز بــه کار نمــود ،در تاریــخ 17
مهــر  1400ایدههــای ثبــت شــده در ســامانه جشــنواره رویــش بــه داوران مربوطــه ارجــاع گردیــد.
نهایتـ ًا بــا نظــر داوران  15طــرح بــه مرحلــه ارائــه و دفــاع رســیدند کــه بــه صــورت مجــازی و از طریــق
ســامانه اســکای روم در تاریــ خ  11و  12آبــان مــاه  1400بــا حضــور مســئوالن مراکــز رشــد تبریــز و
داورهــا برگــزار گردیــد و نهایتــا ســه طــرح برگزیــده زیــر انتخــاب و طــرح اول در مرکــز رشــد و دو طــرح
بعــدی در پیــش رشــد پذیرفتــه شــدند.
 -1تخــت کمــک بیمــار شــش شــکنه (بیمارســتانی و خانگی)جهــت ســهولت در نشســت و برخاســتن
و قابلیــت تبدیــل شــدن بــه حالــت صندلــی شــکل توســط آقــای حســین محمــودی خــداداد
 -2تولیــد نانوامولســیون روغــن در آب (بابونــه) بــا پایــداری و زمــان مانــدگاری بــاال توســط خانــم
فائــزه راعــی
 -3کیــف جیبــی اســتریل کننــده وســایل نمونــه بــرداری از طبیعــت بــر پایــه المــپ هــای فرابنفــش
توســط خانــم ســیده فهمیــه رضــوی

شــایان ذکــر اســت طــرح رتبــه اول مبلــغ ده میلیــون ریــال جایــز نقــدی و اســتقرار در مرکــز
رشــد دانشــگاه و اعطــای تســهیالت بــرای تجــاری ســازی طــرح تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال و
طــرح هــای دوم و ســوم جایــز نقــدی بــه مبلــغ پنــج میلیــون ریــال را در ایــن جشــنواره بخــود
اختصــاص دادنــد.
همچنیــن از طــرف پــارک علــم و فنــاوری اســتان آذربایجــان شــرقی هــم بــه طــرح برگزیــده اول
و دوم مبلــغ ده میلیــون ریــال و بــه طــرح ســوم هــم پنــج میلیــون ریــال جایــزه نقــدی در نظــر
گرفتــه شــد.
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روز دانشجو بر همه دانشجویان و پژوهندگان دانش مبارک باد

پیــام دکتــر حســن ولــی زاده رئیــس
ـه
ـان بـ
ـی آذربایجـ
ـهید مدنـ
ـگاه شـ
دانشـ
مناسبت  16آذر ،روز دانشجو

بنام خدا
شانزده آذرماه و روز دانشجو ،یادآور
حماسه های ماندگار و زیبایی است که
جوانان عرصه علم و آگاهی بر صفحه
تاریخ کشور رقم زدند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنبش دانشجویی ،این روز را
به دانشجویان و فرهیختگان جامعه و به ویژه دانشجویان سرشار از شور و شعور
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریک و تهنیت عرض کرده و امیدوارم که ارمغان
فراگیری علم و دانش ،پایبندی به اخالق علم آموزی ،تقویت بصیرت سیاسی،
فنآفرینی ،کارآفرینی و به تبع آن شکوفایی روزافزون ایران اسالمیمان باشد.
امسال نیز همهگیری ویروس کرونا ،فضای دانشگاه را از شادابی و طراوت
حضور شما دانشجویان عزیز محروم کرده است ،اما به فضل خداوند ،امیدوارم
به زودی شاهد حضور پر جوش و خروش دانشجویان عزیز در عرصه فعالیت های
علمی،فرهنگی و سیاسی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان باشیم.
دکتر حسن ولی زاده  -رئیس دانشگاه
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روز دانشجو مبارک باد

مراسم روز دانشجو سال  1397سالن استاد شهزیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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یب ٌه َقا ُلوا ِإنَّا ِ َّ ِ
ون
ل َو ِإنَّا ِإ َل ْی ِه َر ِ
الص ِ
اج ُع َ
َو َبشِّ ِر َّ
ین ا َّل َ
ابر َ
ذین ِإ َذا َأ َصا َب ْت ُه ْم ُم ِص َ
با کمال تاسف و تاثر فراوان ،در گذشت
همکار مهربان ،عزیز و ارجمندمان،
ازپیشکسوتان پرتالش عرصه تعلیم
و تربیت در دانشگاه ،جناب آقای
مهندس اخروی ( از اساتید گرانقدر
دانشکده فنی ومهندسی ) که صادقانه
عمر پر برکت خویش را صرف آموزش
دانشجویان عزیز نموده بودند را به
عموم دانشگاهیان فرهیخته و خانواده
داغدار آن مرحوم تسلیت می گوئیم.

28

بــا نهایــت تاثــر و تاســف فــراوان
ـم
ـرکار خانـ
ـد سـ
ـتاد ارجمنـ
ـت اسـ
درگذشـ
دکتــر خوئیلــر ،خیــر بزرگــوار ،معلمــی
ـم
ـه تعلیـ
ـوتان عرصـ
ـدار و از پیشکسـ
اخالقمـ
ـات علمی
ـو هیـ
ـجویان ،عضـ
ـت دانشـ
و تربیـ
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان
کــه صادقانــه عمــر پــر برکــت خویــش
را صــرف آمــوزش دانشــجویان عزیــز
نمــوده بودنــد بــه عمــوم دانشــگاهیان
ـان
ـواده داغدارشـ
ـا خانـ
ـه ،خصوصـ
فرهیختـ
تســلیت مــی گوییــم

ت

سلیت هب هم کار

عرض تسلیت داریم به همکاران محترمی که در طول ماه های گذشته
در غم از دست دادن عزیزی از خانواده خود سوگوار بوده اند
جناب آقای فرهاد عبداللهی  /جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری  /جناب آقای احد نافذ فرشباف
/سرکار خانم رقیه دهقان/سرکار خانم دکتر رعنا ولی زاده کامران/جناب آقای اسماعیل حسن پور/
جناب آقای دکترامیر عباس متین /جناب آقای دکتر رحیم شهبازی و جناب آقای سعید شهبازی /
جناب آقای دکتر حسن حیدری /جناب آقای دکترسیاوش شیخعلیزاده و جناب آقای دکتر جواد
مصرآبادی

ما را در غم خود شریک بدانید

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر بسیار تلخ و سنگین است همکاران عزیز
همه شما آقا غیبعلی را خوب میشناختید ،بتازگی پس از عمری کار و تالش و خدمت صادقانه ،از شرکت
خدماتی دانشگاه بازنشسته شده بود.
با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم که همکار عزیزمان آقای غیبعلی حسن پور پدر عزیز و مهربان
همکارمان جناب آقای اسماعیل حسن پور در اثر بیماری کرونا ،به دیار باقی شتافت.
بدین وسیله این مصیبت بزرگ را خدمت خانواده داغدارشان و سایر منسوبین ،دوستان ،آشنایان و
همکاران عزیز خصوصا فرزند برومندش جناب آقای اسماعیل حسنپور تسلیت عرض نموده و از خداوند
متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده های معزا شکیبایی و صبر جزیل مسئلت می
نمائیم.
آقا غیبعلی مهربان ،روحت شاد و یادت گرامی .
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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صاحب امتیاز :روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سردبیر و مدیر مسئول :مهندس مجید فتاح زاده
مدیر اجرایی  :جواد فتاحی
طراحی و گرافیک :محمدحسین ترابی
شماره نشریه27 :

