نشریه الکترونیکی رویداد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -آبان 98

نشریه الکترونیکی رویداد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -آبان 98

در اين شماره مي خوانيد ...

 -1بر اساس نظام رتبهبندی تایمز ۴۰ ،دانشگاه ایران ،از جمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،در صفحه 3و 4
میان دانشگاههای برتر جهان

 -2نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری منطقه  3کشور
 -3دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزههای

صفحه 5
صفحه 6

 -4ویژه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه بمناسبت هفته دفاع مقدس

صفحه 7

مختلف مدیریت سبز

 -5کسب رتبه های برتر دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سی و چهارمین سراسری صفحه 8
مسابقات قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

 -6افتخار آفرینی کانون عفاف و حجاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در هفتمین جشواره

صفحه 9

 -7کسب رتبه چهارم کشور در مسابقات ملی فناوری نانو توسط دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صفحه 9

ملی رویش

 -8ارتقاء رتبه علمی  6همکار عضو هیات علمی دانشگاه در شهریور ماه 98

صفحه 10

 -9در خشش دانشجوی دانشگاه در بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی سال 1398

صفحه 10

 -11برگزاری تور صنعتی یک روزه از شرکت های تراکتور سازی ایران

صفحه 11

-12خالصه ای از اقدامات و فعالیت های انجام گرفته  ،جهت افزایش رفاه و آسایش دانشجویان در

صفحه 12

 -13برگزاری مدرسه تابستانی دانشگاه با چهار دوره آموزشی در پردیس تبریز دانشگاه

صفحه 13

 -10بازدید علمی یک روزه از مجتمع مس سونگون

حوزه های مختلف امور دانشجویی در فصل تابستان در مصاحبه با دکتر موسی یوسفی

صفحه 11

 -14برگزاری دو کارگاه آموزشی با عناوین سفرنامه نویسی و داستان های تخیلی کودکان برای

صفحه 14

-15مصاحبه با مدیر امور فنی دانشگاه  ،مهندس مهدی رشیدی با موضوع :مدیریت سبز

صفحه 15و16

اساتید و دانشجویان گروه زبان و ادبیات انگلیسی

- 16ششمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری با حضور جمعی از پژوهشگران داخل و
خارج از کشور در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صفحه 17

 -17افتخار آفرینی کانون عفاف و حجاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در هفتمین جشنواره ملی رویش

صفحه 18

 -19مسابقه دادرسی مجازی درون دانشگاهی کشور ،به همت انجمن علمی دانشجویی فقه و

صفحه 21و20

 -20عرض تسلیت

صفحه 22

 -18مراسم سه روزه معارفه دانشگاه برای نو دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حقوق اسالمی و انجمن علمی دانشجویی حقوق معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

صفحه 19

نشریه الکترونیکی رویداد

مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش
 ۲۰۲۰خود که در سال  ۲۰۱۹منتشر شده
است ،نام  ۴۰دانشگاه ایرانی را در سیاهه
مؤسسههای برتر جهان منتشر کرده است.
مؤسســه آمــوزش عالــی تایمــز در ویرایــش  ۲۰۲۰خــود که در
ســال  ۲۰۱۹منتشــر شــده اســت ،نــام  ۴۰دانشــگاه ایرانــی را
در ســیاهه مؤسسـههای برتــر جهــان منتشــر کــرده اســت.
 ۴۰دانشگاه ایران در میان دانشگاههای برتر جهان به گزارش اداره
کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران ،بر پایه این گزارش ،دانشگاههای «صنعتی نوشیروانی
بابل»« ،یاسوج»« ،صنعتی امیرکبیر»« ،کاشان»« ،علوم پزشکی
مشهد»« ،صنعتی شریف»« ،علوم پزشکی تهران»« ،بینالمللی
امام خمینی (ره) »« ،علوم پزشکی ایران»« ،علم و صنعت ایران»،
«صنعتی اصفهان»« ،علوم پزشکی شهید بهشتی»« ،صنعتی شیراز»،
«تبریز»« ،علوم پزشکی تبریز»« ،تهران»« ،فردوسی مشهد»،
«اصفهان»« ،علوم پزشکی اصفهان»« ،صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی»« ،کردستان»« ،مازندران»« ،شهید بهشتی»« ،شیراز»،
«الزهرا (س)»« ،شهید مدنی آذربایجان»« ،بیرجند»« ،بوعلی
سینا»« ،گیالن»« ،خوارزمی»« ،سمنان»« ،شاهد»« ،شهید باهنر
کرمان»« ،شهید چمران اهواز»« ،شهرکرد»« ،صنعتی شاهرود»،
«علوم پزشکی شیراز»« ،ارومیه»« ،یزد» ،و «زنجان» در سیاهه
مؤسسههای برتر جهان هستند.
در ویرایــش  ۲۰۲۰نظــام رتبهبنــدی «تایمــز» در
مجمــوع  ۱۳۹۶مؤسســه از کشــورهای گوناگــون ارزیابــی
و رتبهبنــدی شــدهاند .رتبهبنــدی جهانــی آمــوزش
عالــی «تایمــز» مؤسســههای پیشــرو جهــان را در پنــج
حــوزه آمــوزش ،چش ـمانداز جهانــی ،پژوهــش ،اســتنادها،
و درآمدهــای صنعتــی ،بــر پایــه  ۱۳ســنجه کمــی ارزیابــی
میکنــد.
بــر پایــه ویرایــش  ۲۰۲۰نظــام رتبهبنــدی «مؤسســه
آمـ�وزش عالـ�ی تایمـ�ز»University of Ox�«  «،
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 »forddپیشــگام مؤسســههای جهــان اســت و «�Califor
nia Institute of Technology»، «University
of Cambridge»، «Stanford University»،
«MIT»، «Princeton University»، «Harvard
�University»، «Yale University»، «Univer
 ،»sity of Chicagoو «Imperial College
 »London-ICLدر جایــگاه دوم تــا دهــم هســتند.

همچنین بر اساس رتبه بندی تایمز اعالم شد؛
بــر اســاس رتبــه بنــدی تایمــز اســامی  ۳۳دانشــگاه ایرانــی
ازجملــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،در میــان هــزار
دانشــگاه برتــر مهندســی و فنــاوری دنیــا اعــام شــد
رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهــان  ۲۰۲۰نظــام رتبــه بنــدی
بیــن المللــی تایمــز بــا موضوعــات مهندســی و فناوری منتشــر
شد .
رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهانــی آمــوزش عالــی ۲۰۲۰
بــرای موضــوع مهندســی و فنــاوری از همــان شــاخص هــای
عملکــردی معتبــر و دقیــق رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهانی
اســتفاده مــی کنــد ،امــا مجــددا ً متناســب بــا رشــته هــای
خــاص مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
یــک هــزار و  ۸دانشــگاه در علــوم مهندســی و فناوری بررســی
شــده انــد .ایــن فهرســت دانشــگاه هایــی را نشــان مــی دهــد
کــه در رشــته هــای مهندســی عمومــی ،مهندســی بــرق و
الکترونیــک ،مهندســی مکانیــک و هوافضــا ،مهندســی عمــران
و مهندســی شــیمی پیشــرو هســتند
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جدول امسال گسترش یافته است و شامل یک هزار و  ۸دانشگاه

 ۱۱دانشگاه مازندران ۵۰۰–۴۰۱

است .سال گذشته  ۹۰۳دانشگاه در فهرست بودند.

 ۱۲دانشگاه شهرکرد ۵۰۰–۴۰۱

انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه استنفورد مشترکا مقام

 ۱۳دانشگاه بوعلی سینا ۶۰۰–۵۰۱

اول را کسب کرده اند و به ترتیب از مقام های چهارم و دوم

 ۱۴دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۰–۵۰۱

سال گذشته باالتر رفته اند .دانشگاه کمبریج و دانشگاه هاروارد

 ۱۵دانشگاه گیالن ۶۰۰–۵۰۱

در رتبه سوم مشترک هستند و دانشگاه آکسفورد از اول به

 ۱۶دانشگاه سمنان ۶۰۰–۵۰۱

پنجم سقوط کرده است.

 ۱۷دانشگاه الزهرا (س) ۸۰۰–۶۰۱

در خارج از انگلستان و ایاالت متحده ،انستیتو فناوری زوریخ

 ۱۸دانشگاه شهیدمدنیآذربایجان ۸۰۰–۶۰۱

 ETHسوئیس به رتبه هشتم صعود کرده است .باالترین

 ۱۹دانشگاه خوارزمی ۸۰۰–۶۰۱

رتبه دانشگاه آسیا متعلق به دانشگاه ملی سنگاپور است که در

 ۲۰دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۸۰۰–۶۰۱

رده دوازدهم قرار دارد و پس از آن دانشگاه پکن چین در رده

 ۲۱دانشگاه کردستان ۸۰۰–۶۰۱

سیزدهم دنیا قرار دارد.

 ۲۲دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۰–۶۰۱

 ۳۳دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند که باالترین

 ۲۳دانشگاه شهید چمران اهواز ۸۰۰–۶۰۱

رتبه دانشگاه های ایرانی متعلق به دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱

 ۲۴دانشگاه صنعتی شاهرود ۸۰۰–۶۰۱

 ۲۰۵ -است.

 ۲۵دانشگاه شیراز ۸۰۰–۶۰۱

جدول رتبه دانشگاه های ایرانی در رده بندی موضوعی تایمز

 ۲۶دانشگاه صنعتی شیراز ۸۰۰–۶۰۱

( ۲۰۲۰مهندسی و فناوری)

 ۲۷دانشگاه ارومیه ۸۰۰–۶۰۱

 ۱دانشگاه تهران ۲۵۰–۲۰۱

 ۲۸دانشگاه زنجان ۸۰۰–۶۰۱

 ۲دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۰–۲۵۱

 ۲۹دانشگاه بیرجند ۸۰۱+

 ۳دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰۰–۳۰۱

 ۳۰دانشگاه اصفهان ۸۰۱+

 ۴دانشگاه کاشان ۴۰۰–۳۰۱

 ۳۱دانشگاه شاهد ۸۰۱+

 ۵دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۰–۳۰۱

 ۳۲دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱+

 ۶دانشگاه تبریز ۴۰۰–۳۰۱

 ۳۳دانشگاه یزد ۸۰۱+

 ۷دانشگاه یاسوج ۴۰۰–۳۰۱

به این ترتیب  ۳۳دانشگاه ایرانی در جمع یک هزار و  ۸دانشگاه

 ۸دانشگاه بین المللی امام خمینی ۵۰۰–۴۰۱

برتر دنیا در رتبه بندی موضوعی  ۲۰۲۰تایمز در گروه مهندسی و

 ۹دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۰۰–۴۰۱

فناوری قرار گرفته اند.

 ۱۰دانشگاه صنعتی اصفهان ۵۰۰–۴۰۱
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به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد:

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و فناوری منطقه  3کشور
نشســت مدیــران روابــط عمومــی دانشــگاه
هــا ومراکزپژوهــش وفنــاوری منطقــه  ۳کشــور
در روز چهارشــنبه  ۱۷مهــر ۹۸بــا حضــور
مدیــران روابــط عمومــی دانشــگاهها ومراکــز
پژوهش ــی و فنــاوری اســتانهای آدربایج ــان ش ــرقی،
آذربایج ــان غرب ــی ،اردبی ــل و زنج ــان و ب ــه میزبان ــی
دانشــگاه شــهید مدن ــی آذربایج ــان برگــزار شــد

دکت ــر حس ــن ول ــی زاده ،رئی ــس دانشــگاه شــهید مدن ــی آذربایجــان
ط ــی ســخنانی در ایــن نشس ــت بــا اشــاره بــه کالم رهبرکبی ــر انقالب،
امــام خمین ــی (ره) ( دانشــگاه مب ــداء تح ــوالت اســت ) بــا اشــاره بــه
لــزوم برنامــه ریــزی مناســب در دانشــگاهها در مس ــیر کارآفرین ــی و
ارتب ــاط بــا جامع ــه درجهــت حــل مشــکالت و چالشــها در ح ــوزه های
مختلــف و نقــش اساس ــی و مهــم روابــط عمومیهــا درایــن راســتا،
تاکیــد نمــود و گفــت :دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا راه
انــدازی کلینی ــک صنع ــت و مع ــدن و همینط ــور مرکــز رشــدفناوریهای
پیشــرفته قــدم هــای مثبتــی را در ایــن مســیر برداشــته اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه
روابــط عموم ــی صرفــا یــک شــغل نیس ــت بلکــه مجموعــه ای از
مهارتهــا و تخصصهــا را شــامل میشــود ،گفــت :روابــط عمومــی
دانشــگاه و م راکــز علم ــی و پژوهش ــی هم ــواره باید خود را در مس ــیر
اهــداف متعالــی تبییــن شــده وزارت علــوم در جهــت سیاســتهای
نظــام در ح ــوزه علــم و فنــاوری ق ـرار دهنــد ،روابــط عموم ــی هــا،
مغــز متفکــر چشــم بینــا و زبــان گویــا و بــازوان شایس ــته ســازمان
هســتند لــذا بایــد خصوصیاتــی همچــون دلســوزی صداقــت
و بهــره گیــری از خــرد جمعــی را بعنــوان یکــی از راهکارهــای
موجــود بــرای حــل چالشهــای مســائل مختلــف ،دارا باشــند.
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دکتــر علیرضــا عبداللهــی نــژاد ،مدیــرکل روابــط عمومــی وزارت علــوم
تحقیقــات و فنــاوری طــی ســخنانی بــا تشــریح محورهــای چهــار گانــه
اســت راتژی ارتباطــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،دانشــگاهها را
بــه حرکــت در ایــن مســیر و بیــان دســتاوردهای مختلــف دعــوت نمــود
و اظهــار کــرد :حضــور ف راگیــر در فضــای مجــازی ،ارتبــاط و تعامــل
بــا رســانهها ،حرفــهای نمــودن وب ســایتها ،انتشــار خبــر نامــه وزارت
و دانشــگاهها و 4 ...اســت راتژی ایــن اداره کل محســوب م یشــود.

عبدالله ــی نــژاد برگ ـزاری جشــنواره بــزرگ عملکــرد روابــط عموم ــی هــای
دانشــگاهها پــارک علــم و فنــاوری و موسســات آمــوزش عالــی س راســر
کشــور در ســه ماهــه پایان ــی ســال را ازجملــه برنامــه هــای اداره کل روابــط
عمومــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری در ســال  98اعــام کــرد.

گفتنــی اســت در ادامــه ایــن نشســت،
نتایــج اولیــن جشــنواره عملکــرد روابــط
عمومیهــای دانشــگاهها و م راکز پژوهش ــی
و فنــاوری منطقــه  3کشــور نیــز اعــام
شــد ،کــه ب ــر اســاس آن ،روابــط عموم ــی
دانشــگاه شــهید مدن ــی آذربایجــان ،موفــق
شــد  2ل ــوح س ــپاس و تندی ــس جشــنواره
را در بخشــهای “انتشــارات” و “ســمعی
و بصــری” ،بخــود اختصــاص دهــد.
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سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و پارکهای
علم و فناوری درحوزه مدیریت سبز با حضور دکتر غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در
سالن غدیر سازمان برنامه و بودجه آغاز بکار کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،در این دوره از نمایشگاه که با هدف ارائه دستاوردهای اجرایی
دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزههای مختلف مدیریت سبز برگزار میگردد۳۶ ،
دانشگاه ۱۰ ،پارک علم و فناوری و  ۳پژوهشگاه حضور دارند.
با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و اعتبار در نظر گرفته شده در ردیف مدیریت سبز و همچنین تأمین
اعتبار از طرف دانشگاه ،ساالنه پروژههای متعددی در حوزههای مختلف مدیریت سبز از جمله بهینهسازی
مصرف انرژی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،مدیریت آب ،پساب و پسماند و توسعه فضای سبز همساز با اقلیم اجرا
و به بهرهبرداری میرسد که در راستای حفظ منابع و حفظ محیطزیست و همچنین بهرهگیری از توانمندیهای
شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری میباشد.
سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
درحوزه مدیریت سبز  ۲۰الی  ۲۳مهرماه برگزار میشود.
گفتنی است در دو دوره قبلی نمایشگاه ،موضوع فرهنگسازی و هدفگذاری دانشگاهها به عنوان مراکز علمی
کشور در موضوع مدیریت سبز مطرح شده بود و در نمایشگاه امسال نیز گوشههایی از نتایج و دستاوردهای
پروژههای اجرا شده توسط دانشگاهها بر اساس آمار و اطالعات ارائه میشود.
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درآستانه هفته دفاع مقدس برگزار شد:
ویژه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.
مراسم گرامیداشت یاد وخاطره حماسه های رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس و بزرگداشت مقام شامخ
شهدا ،در روز یکشنبه  ۳۱شهریورماه در یادمان شهید گمنام ،با حضور جمعی از اساتید ،دانشجویان و کارکنان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد .دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،طی
سخنانی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا و تجلیل از حماسه آفرینیهای رزمندگان اسالم  ،به رمز
اصلی پیروزی مردم در دوران دفاع مقدس اشاره کرد وگفت :ما هر چه داریم به برکت خون شهداست ما در کلیه
شئون زندگی ،مدیون فداکاریها و مجاهدتهای امام و شهدا هستیم و همانطور که میدانیم در دوران دفاع مقدس،
اتحاد ،همدلی و انسجام ملی بین آحاد جامعه ،رمز موفقیت و پیروزی ایران اسالمی بود .این عنصر در حال حاضر
نیز تنها راه حل برون رفت از هر مشکلی است.
ولی زاده در ادامه با اشاره به توصیه بسیار مهم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب در حوزه علم و پژوهش،
بر لزوم برنامه ریزی دقیق و همت دانشگاهیان در نیل به توسعه علمی کشور طبق اهداف بیانیه فوق ،تاکید نمود.
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین نقیان ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان در سخنانی ضمن بزرگداشت مقام شامخ شهدای گرانقدر گفت :انقالب اسالمی ،با رهبری داهیانه امام
امت و مقام معظم رهبری ،و با مجاهدت های شهدا ،گردنه های سختی را با موفقیت ،پشت سر گذاشته است.
وی ادامه داد  :در زمان و موقعیت کنونی کشور ،که با تروریسم اقتصادی استکبار مواجه هستیم بحث اصلی ،اقتصاد
و فرهنگ است در انجام جهاد اقتصادی باید همت کنیم و همگی وظیفه خود را به درستی ادا کنیم و این کار شدنی
نیست مگر با همت و نگاه به درون کشور.
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درخشش چهره های قرآنی درجشنواره سراسری مسابقات قرآن و عترت دانشجویان؛
کسب رتبه های برتر دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سی و چهارمین
جشنواره سراسری مسابقات قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
سی و چهارمین جشنواره سراسری مسابقات قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور  9الی 11
مهرماه سال  98با شرکت  450نفر از دانشجویان برگزیده ،به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد.
مسابقات قرآن و عترت دانشگاهها که از پر مخاطب ترین مسابقات در سطح کشور محسوب
میشود ،همه ساله نسبت به سال قبل از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است.
یادآور میشود این مسابقات در  6بخش ( :آوایی ،معارفی ،پژوهشی ،فناوری ،ادبی و هنری )
در  34رشته متنوع برگزار شد که در هر رشته  3نفر اول به عنوان نفرات برگزیده انتخاب و به
مرحله ملی که در اواخر آبان و یا اوایل آذر ماه  98برگزار خواهد شد معرفی شدند .از دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان نیز  3نفر از دانشجویان به اسامی زیر توانستند صاحب رتبه برتر شوند.
(نفر اول)
در رشته حفظ  10جزء
 .1خانم سعیده نصیری فرد
(نفر اول)
در رشته طراحی پوستر
 .2آقای محمد گرامی
در رشته نمایشنامه نویسی (نفر سوم)
 .3آقای سعید میرزایی
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افتخار آفرینی کانون عفاف و حجاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در هفتمین جشنواره ملی رویش
هفتمین جشنواره ملی رویش؛ ویژه دستاورد و توانمندیهای کانونهای فرهنگی ،هنری ،دینی و اجتماعی سراسر
کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران و با حضور دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری،
معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و دبیران کانون های برگزیده دانشگاه ههای سراسر کشور در روزهای  6و 7
شهریورماه برگزارشد.
دکتر قربانیان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی ،در خصوص برگزاری این جشنواره و کسب
عنوان کانون برگزیده توسط کانون عفاف و حجاب گفت :در مراسم اختتامیه این جشنواره که با شرکت  1281کانون
فرهنگی و هنری ،دینی و اجتماعی از دانشگاه های کشوربرگزارشد ،کانون های فرهنگی و هنری برتر در بخش های
مختلف انتخاب و از آنها تقدیر بعمل آمد .کانون عفاف و حجاب دانشگاه موفق به کسب عنوان برگزیده در بخش انتخاب
کانون برتر دانشجویی در هفتمین جشنواره رویش ملی انتخاب شد که جادارد این موفقیت را خدمت دانشگاهیان دانشگاه،
فعالین کانونها به ویژه دانشجویان پرتالش کانون عفاف و حجاب تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این
عزیزان توفیق روز افزون طلب نمائیم.

کسب رتبه چهارم کشور در “مسابقات ملی فناوری نانو “ توسط دانشجوی دانشگاه شهید مدنی
احد بهشتی دانشجوی دوره دکتری شیمی فیزیک در “نهمین مسابقه ملی فناوری نانو موفق به کسب رتبه چهارم
“کشوری شده اند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از سایت پایگاه خبری ستاد فناوری ملی نانو ،احد بهشتی دانشجوی دوره
دکتری شیمی فیزیک ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موفق شد در در “مسابقات ملی فناوری نانو “ رتبه چهارم این
مسابقات را بخود اختصاص دهد.
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ارتقاء رتبه علمی  6همکار عضو هیات علمی
دانشگاه در شهریور ماه 98
دکترمنصورایمانپور ،معاون آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه ،از ارتقاء رتبه علمی  6همکار
عضو هیات علمی دانشگاه در شهریور  98خبر داد
و گفت :درجلسه هیأت ممیزه دانشگاه در شهریور
 98با تقاضای ارتقای رتبه علمی  6نفر ازهمکاران
عضو هیات علمی دانشگاه بشرح زیر ،از رتبه
استادیاری به رتبه علمی دانشیاری موافقت شد:
آقای دکتر بهزاد شالچی عضو هیأت علمی گروه
آموزشی روانشناسی  /آقای دکتر خلیل منفردی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق  /آقای دکتر
عبدالرضا ابری عضو هیأت علمی گروه آموزشی
شیمی  /آقای دکتر ناصر فرج زاده عضو هیأت
علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر  /خانم دکتر
الله پرویز عضو هیأت علمی گروه آموزشی گیاه
پزشکی  /خانم دکتر رقیه محمدزاده عضو هیأت
علمی گروه مهندسی مواد.

درخشش دانشجوی دانشگاه در بيست و چهارمين المپياد دانشجويي سال 1398
افضل ملک زاده دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توانست در رشته حقوق مرحله نهایی بیست و چهارمین
المپیاد علمی  -دانشجویی کشور رتبه چهارم این المپیاد را بخود اختصاص دهد.
دکتر منصورایمانپور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،با اعالم این خبر ،موفقیت و افتخار آفرینی این دانشجوی
پرتالش را به عموم دانشگاهیان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریک گفت.
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بازدید علمی یک روزه از مجتمع مس سونگون
در راستای گسترش همکاری های علمی و فناوری بین دانشگاه
و صنعت و استفاده از پتانسیل های طرفین در رفع نیازها و بهبود
فرایندهای تولید ،بازدید علمی از مجموعه مس سونگون با حضور
اساتید دانشکده های فنی و مهندسی ،علوم پایه و پژوهشکده سالمت
روانی اجتماعی برگزار گردید.
مجتمع مس سونگون یکی از بزرگترین مجموعه های معدنی کشور
می باشد و چندین طرح توسعه ای از جمله کارخانه ذوب و سایر صنایع
پایین دست با ارزش افزوده باال را در حال اجرا دارند.
درجلسه مشترکی که با حضورمدیرعامل و معاونان شرکت مس
سونگون و اعضای هیئت علمی دانشگاه تشکیل شد ،مهندس شریفی
مدیرعامل شرکت به معرفی توانمندی های این شرکت اشاره نموده و
آمادگی شرکت را برای توسعه همکاری های علمی و فناوری و عقد
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در قالب طرح
های تحقیقاتی ،دوره های کارورزی و کارآموزی و حمایت از رساله ها
و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی اعالم نمود.
دکتر عجمی ،معاون پژوهش و فناوری و دکتر رضوانی ،معاون اداری
و مالی دانشگاه در این جلسه توضیحات مبسوطی در خصوص معرفی
پتانسیل ها و توانمندیهای دانشگاه ارائه کردند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به بیان توجه به مسایل روانشناختی
کارکنان در کنار پرداختن به مسایل فنی تاکید نموده و آمادگی پژوهشکده
سالمت روانی اجتماعی را در ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه مسائل
روانشاختی و سالمت برای ارتقاء بهره وری اعالم کرد.
همچنین با توجه به انتخاب دانشگاه شهید مدنی اذربایجان بعنوان متولی
زون مواد پیشرفته و کامپوزیت و مصالح ساختمانی و راه سازی نمایشگاه
نواوری و فناوری ربع رشیدی ,ضمن معرفی نمایشگاه از مجموعه مس
سونگون جهت ارائه محصوالت فناورانه استقبال مجموعه قرار گرفت .در
پایان جلسه مقرر گردید کمیته های تخصصی تشکیل و جلسات ماهانه
تشکیل دهند .در پایان و نیازها و چالشهای فناورانه در زون مذکور دعوت
بعمل امد که با این جلسه اعضای هیات علمی دانشگاه ،از واحدها و مراحل
مختلف استخراج و فراوری سنگ مس بازدید نموده وبه بیان دیدگاههاعلمی
و عملیاتی پرداختند.

برگزاری تور صنعتی یک روزه تراکتور سازی ایران

در راستای توسعه همکاری های علمی و فناوری بین دانشگاه و صنعت بازدید
از مجموعه شرکتهای گروه تراکتورسازی ایران با شرکت اساتید دانشکده های
فنی و مهندسی ,علوم پایه و کشاورزی برگزار شد.
گروه تراکتورسازی ایران دارای  ۱۰شرکت زیرمجموعه بوده و یکی از بزرگترین
مجموعه های صنعتی کشور می باشد.
در این بازدیدجلسه ای مشترک در محل اجتماعات کارخانه با حضور معاون
تحقیق و توسعه گروه تراکتورسازی ,مدیران تحقیق و توسعه شرکت های
زیرمجموعه و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزارشد .در جلسه فوق ،مهندس رعنا معاون تحقیق و توسعه گروه تراکتورسازی ایران به معرفی مدیران و توانمندی های
شرکتهای زیرمجموعه اشاره نموده و آمادگی گروه تراکتور سازی ایران را برای توسعه همکاری های علمی  ،فناوری و عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان در غالب طرح های تحقیقاتی ،دوره های کارورزی و کارآموزی و اشتغال فارغ التحصیالن و ...اعالم نمود.
در جلسه مذکور ،دکتر علی عجمی معاون پژوهش وفناوری دانشگاه ،ضمن معرفی پتانسیل های دانشگاه در خصوص مدل ها و انواع الگو های همکاری صنعت و دانشگاه
توضیحاتی ارائه کرد.
گفتنی است با توجه به انتخاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بعنوان متولی زون مواد پیشرفته و کامپوزیت و مصالح ساختمانی و راه سازی نمایشگاه نواوری و فناوری ربع
رشیدی ,ضمن معرفی نمایشگاه از مجموعه شرکتهای گروه تراکتورسازی جهت ارایه محصوالت فناورانه و نیازها و چالشهای فناورانه در زون مذکور دعوت بعمل امد که با
استقبال مجموعه قرار گرفت .در پایان جلسه مقرر شد کمیته های تخصصی در حوزه های زیر تشکیل و جلسات معرفی نیازها و پتانسیل های طرفین بصورت تخصصی
برگزار گردد.
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خالصه ای از اقدامات و فعالیت های انجام گرفته  ،جهت افزایش رفاه و آسایش دانشجویان در
حوزه های مختلف امور دانشجویی در فصل تابستان در مصاحبه با دکتر موسی یوسفی
معاونت دانشجویی دانشگاه اوقات پر کاری را در تابستان  98سپری نموده است  ،دکتر موسی یوسفی مدیر امور دانشجویی
دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه به تشریح مهمترین اقدامات معاونت دانشجویی در فصل تابستان پرداخت.
ضمن آرزوی توفیق الهی برای همه عزیزان خالصه ای از اقدامات و فعالیت های انجام گرفته  ،جهت افزایش رفاه و آسایش
دانشجویان در حوزه های مختلف امور دانشجویی در فصل تابستان ارائه می نمائیم.
 )1فعالیتهای انجام گرفته درسراهای دانشجویی:

•در مجتمع خوابگاهی قدس تمام بلوکها رنگ آمیزی شده و فضای تقریبی رنگ آمیزی این مجموعه تقریب ًا  7هزار متر مربع
می¬باشد.
تاسیس محل ورود وخروج دانشجویان و تجهیز به سیستم الکترونیکی
در راستای بهبود شرایط این خوابگاه بوفه جدید در ورودی خوابگاه تاسیس شده است.
•برای بهبود عملکرد سیستم گرمایشی سراها ،در طول تابستان موتور خانه¬ها و سیستم¬های گرمایشی بازبینی و تعمیرات
الزم انجام گرفت الزم به ذکر است با توجه به اینکه برخی موارد و نواقصات در حین بهره برداری مشخص می شود لذا در زمان
روشن کردن سیستمهای گرمایشی برخی نواقصات دیده می¬شود ،سعی مجموعه این است دراسرع وقت نسبت به رفع این
نواقصات اقدام کند.
•در خوابگاه المهدی تعداد محدودی اتاق و درب اتاقها رنگ آمیزی شده ضمن ًا دودکش موتورخانه ساختمان سفید نیز رنگ
آمیزی شده
•رنگ آمیزی خانه فرهنگ خوابگاه الزهراء
•افزایش ظرفیت اسکان خوابگاه قدس
دکتر یوسفی در خصوص میزان قرارداد های منعقده این حوزه نیز گفت:
قراردادها
•در طول فصل تابستان تنظیم مجدد بالغ بر  40نوع قرارداد از جمله قرارداد پخت و پز غذای دانشجویی ،مدیریت نگهداری سراهای
دانشجویی ،انتشارات ،بوفه¬های دانشکده¬ها و خوابگاه¬ها و سایر قراردادهای و واگذاری آنها انجام گرفته ،الزم به ذکر است برخی از
قراردادها با دانشجویان دانشگاه منعقد شده است.
•با توجه به نیاز دانشجویان خوابگاه الزهرا ،قراردادی با بخش خصوصی منعقد شد که پیمانکار محترم تعهد کردند مجموعه بوفه –
رستوران خوابگاه الزهرا را به متراژ  200متر مربع احداث نمایند .انشاهلل این پروژه تا  10روز آینده افتتاح خواهد شد.
•برخی موارد جزیی نیز در طول تابستان انجام گرفته که می¬توان به تعمیر دربهای آسیب دیده ،تعمیر صندلی¬ها  ،رفع نواقصات
روشنایی ،شست شوی رو فرشی¬ها اشاره کرد.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه در خصوص اقدامات انجام شده در مورد تغذیه نیز به تشریح اقدامات پرداخت و بیان کرد:
تغذیه
•در جهت بهبود بهداشت آشپزخانه سلف در فصل تابستان آشپزخانه اصلی که در آن عملیات پخت و پز انجام می¬گیرد تعمیر و
کاشیکاری شد.
•جهت بهبود ارائه خدمات در رستوران میزبان با همکاری پیمانکار محترم اصالحات الزم انجام گرفت
•برای ایجاد امکان ارائه خدمات کافی شاپ به برادران محل کافی شاپ واقع در سلف دانشجویی تغییر مکان داده شده و بخش برادران
نیز به این مجموعه اضافه شد.
وی در پایان افزود:
ضمن تشکر از روابط عمومی دانشگاه از اینکه فرصتی به مجموعه امور دانشجویی داد شد تا اهم فعالیتهای طول تابستان را به اطالع
دانشجویان برسانیم ،جا دارد از معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر کریمی که همواره از همیاری و همراهی صمیمانه ایشان بهره
مند بودیم تقدیر و تشکر نمایم و همچنین از همه همکاران امور دانشجویی علی الخصوص از سرپرستان ،نیروهای خدماتی و تاسیساتی
کمال تشکر را داشته باشم که با کمک این نفرات مجموعه خوابگاه برای اسکان دانشجویان آماده و مهیا شد.
همچنین از همکاران دفتر فنی که در اجرا و نظارت بر انجام امورات مربوطه کمال مساعدت و همیاری داشتند تقدیر و سپاسگزاری
نمائیم.
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برگزاری مدرسه تابستانی دانشگاه با چهار دوره آموزشی
در راستای برگزاری دوره های مهارت افزاری و کمک به افزایش اشتغال پذیری دانش اموختگان
دانشگاهی و اشنایی دانشجویان با مفاهیم و الزامات راه اندازی کسب و کار ,مدرسه تابستانی
دانشگاه با چهار دوره آموزشی در  ۱۲و  ۱۳شهریور ماه  ۱۳۹۸در پردیس تبریز دانشگاه با عناوین:
 -1تیم سازی و شبکه سازی با صنایع بزرگ و سرمایه گذاران مطرح
 -2شناسایی نیاز بازار کار و ارتقای دانش کسب و کار
- 3بازاریابی دیجیتال
 -4ارتقای دانش فنی و توسعه محصول
توسط معاونت پژوهش و فناوری با همکاری شورای صنفی و گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت
دانشگاه با تدریس آقایان دکترمحمد فاریابی و دکتر مرتضی مختاری برگزار گردید و در این
کارگاه ها  ۱۲۰نفر از دانشجویان شرکت داشتند.
الزم به توضیح است که این مدرسه تحت عنوان مدرسه کسب و کار بصورت فصلی و با عناوین
دوره های متنوع و اساتید مجرب برگزار خواهد شد.
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برگزاری دوکارگاه آموزشی با عناوین سفرنامه نویسی و داستانهای تخیلی کودکان برای اساتید و دانشجویان
گروه زبان وادبیات انگلیسی
به همت گروه زبان وادبیات انگلیسی و با هدف آشنا نمودن دانشجویان با نگاه های متفاوت در ادبیات جهانی و انگیزه بخشی به آنها در بکارگیری و شکوفا سازی
توانمندی هایشان برگزار شد:
2کارگاه آموزشی با عناوین سفرنامه نویسی و داستانهای تخیلی کودکان برای اساتید و دانشجویان گروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه برگزار شد.
سالن صائب دانشکده ادبیات و علوم انسانی در روز شنبه  13مهرماه  1398شاهد برگزاری دو کارگاه آموزشی با عناوین سفرنامه نویسی و داستانهای تخیلی
کودکان بود.
گروه زبان و ادبیات انگلیسی میزبان دوتن از نویسندگان برجسته ادبیات زبان انگلیسی از کشور سنگاپور بود.
کارگاه دوساعته اول ،در زمینه اصول نگارش سفرنامه مدرن به زبان انگلیسی توسط شیواجی داس نویسنده اهل سنگاپور برگزار شد .این نویسنده با انتشار سه جلد
کتاب با موضوع سفرنامه ،برنده چندین جایزه ادبی در جشنواره هایی در کشورهای ژاپن ،سنگاپور ،فیلیپین ،مالزی و هند شده است .مقاالت وی با خمیرمایه طنز
و مهاجرت در نشریات معتبری چون تایم ،اکونومیست و چاینا پست به چاپ رسیده است .شیواجی داس در این کارگاه ،به تشریح عملی و کاربردی خلق آثار
سفرنامه ای و شیوه های ارتقای اثرگذاری آن پرداخت.
کارگاه دوم با موضوع اصول نگارش داستانهای تخیلی کودکان به مدت دو ساعت توسط خانم یوالندا یو نویسنده اهل سنگاپور برگزار شد .داستانهای کوتاه و
اشعار خانم یو تاکنون برنده دو جایزه معتبر ادبی در کشور سنگاپور با عناوی ن  Singapore Tertiary Chinese Literature Awardو�Gold
 en Point Awardشده است .در این کارگاه که با استقبال گسترده دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی روبرو شد ،ایشان در کارگاه مذکور در چندین
مرحله عملی با تحریک تخیل شرکت کنندگان به آموزش شیوه های خلق داستانهای تخیلی کودکان پرداخته ،اصول داستان نویسی برای کودکان را تشریح نمود.
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گفتگوبا مدیر امور فنی دانشگاه با موضوع :مدیریت سبز

با توجه به حجم پروژه های انجام شده در خصوص
رعایت اصول مدیریت سبز دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان و تالش منحصر به فردهمکاران شاغل
در مدیریت امور فنی در این خصوص مصاحبه ای
با آقای مهندس مهدی رشیدی  ،مدیر امور فنی
دانشگاه ترتیب داده ایم که تقدیم میشود.
سوال :آقای مهندس اهمیت لزوم و اهمیت رعایت الگو
های مدیریت سبز در دانشگاه ها چیست؟
جواب  :امروزه جهان با مشکالت زیست محیطی فراوانی
مانند گرم شدن زمین ،افزایش گازهای گلخانه ای ،کاهش
منابع طبیعی روبروست .با همه تالشهای زیست محیطی که
تاکنون صورت گرفته ،فعالیتهای بشر هنوز هم ،باعث بر هم
زدن تعادل طبیعت شده است .توسعه دانش و توانایی بشر
برای بهره برداری بیشتر از محیط و منابع آن و از نگاهی دیگر
نگرانی از به پایان رسیدن منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل
چرخه ها و فرآیندهای حیاتی کره زمین ،پژوهشگران را
بیشتر از گذشته متوجه محیط زیست و فاکتورهای اثرگذار و
اثرپذیر آن ساخته است.
در این راستا دانشگاهها به عنوان قطب علمی و پژوهشی
کشور وظیفه سنگین تری دارند .دانشگاهها می بایستی
ضمن رعایت اصول مدیریت سبز و پیاده سازی آن در خود
مجموعه دانشگاه نسبت به فرهنگ سازی و آموزش و انتقال
الگوهای مدیریت سبز به جامعه نقش بسزایی داشته باشند .در
عین حال می بایستی در بعد تحقیق و پژوهش نیز با استفاده از
تجارب و تخصص اساتید و کارشناسان زبده در حوزه های
مختلف نسبت به تولید علم و ایده در این زمینه فعال باشند
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سوال :لطفا بفرمائید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در این
راستا چه اقداماتی انجام داده؟
جواب :اقدامات دانشگاه مستمرا ً در حال انجام بوده است
اما با ابالغ دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاهها این کار
نهادینه گردید .کمیته ها و شورای راهبری مدیریت سبز در
دانشگاه تشکیل شد و پیرو آن جلسات این کمیته ها برگزار
گردید .زمینه هایی که در مدیریت سبز دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان مطرح می شوند عبارتند از:
 )1حوزه مدیریت پساب(تصفیه خانه فاضالب)
 )2حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
)3حوزه آب
 )4حوزه حمل و نقل سبز
 )5ممیزی انرژی.

سوال :دستاوردهای دانشگاه ما در زمینه مدیریت سبز
چیست؟
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جواب :دستاوردهای دانشگاه ما در زمینه مدیریت سبزعبارتند از:
• راه اندازی فاز اول و دوم تصفیه خانه دانشگاه
• راه اندازی سلولهای خورشیدی در پشت بام کارگاههای فنی
• احیای یکی از قنات های دانشگاه
• راه اندازی قطار برقی دانشگاه
• ممیزی انرژی و کاهش مصرف گاز و برق دانشگاه و جلوگیری از افزایش مصرف آب
سوال :در جهت رعایت این دستاوردها چه میزان در منابع صرفه جویی شده است؟
جواب • :ورود  600متر مکعب آب تصفیه شده در شبانه روز به سیستم آبیاری فضای سبز
دانشگاه ناشی از اجرای فاز اول و دوم تصفیه خانه فاضالب
• ورود  3کیلووات برق تولیدی در روز به شبکه مصرف برق دانشگاه ناشی از اجرای سلولهای خورشیدی
• تامین  216متر مکعب ماهیانه برای مصارف کشاورزی از آب قنات ناشی از احیای بخشی از قنات
• کاهش  500،000لیتری مصرف گازوئیل در نه ماه و کاهش  325تنی تولید گازهای گلخانه¬ای در طی نه ماه ناشی از راه
اندازی قطار برقی و افزایش رام
• در اثر رعایت ممیزی انرژی کاهش  11درصدی مصرف گاز ،کاهش  5درصدی مصرف برق و جلوگیری از افزایش مصرف
آب علی رغم تغییر اقلیم منطقه.
سوال :در طول سال های متمادی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان چه رتبه هایی را در زمینه مدیریت سبز کسب کرده است؟
جواب *:کسب رتبه غرفه برتر در اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز در دانشگاه ها در محل سازمان برنامه و بودجه
در سال .۱۳۹۵
*کسب دانشگاه برتر در اولین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس در زمستان سال .۱۳۹۵
* کسب دانشگاه برتر در سومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز در دانشگاه اصفهان در بهار سال .۱۳۹۸
سوال :آقای مهندس رشیدی لطفا بفرمائید برنامه های آتی دانشگاه در زمینه مدیریت سبز کدام ها هستند ؟
جواب *:بکارگیری اصول مدیریت سبز در طراحی و اجرای پروژه های جاری و آتی دانشگاه و همچنین در نگهداری و تعمیرات
ساختمان های موجود .تعویض دیگ های چدنی قدیمی با دیگ های فوالدی با مصرف انرژی کمتر.
* تکمیل سیستم تصفیه خانه فاضالب دانشگاه و اجرای سیستم نیترات زدایی و استخر ژئوممبران و احداث نیروگاه بیوگاز
* احیای قنات های موجود در دانشگاه و افزایش برداشت از قنات ها
* اجرای طرح های پسماند کاغذ و ظروف یکبار مصرف با همراهی دانشجویان محترم.
* استفاده از آب خاکستری به عنوان منبعی برای مصارف آب کشاورزی.
* هوشمند سازی موتورخانه ها و اخذ معاینه فنی موتورخانه در راستای استاندارد 16000
* افزایش ظرفیت سلول های خورشیدی دانشگاه به  50کیلو وات و پیگیری احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت  100مگاوات
* استفاده از سیستم انرژی باد و احداث نیروگاه بادی  25کیلووات
* افزایش تعداد رام های قطار برقی دانشگاه به منظور افزایش ظرفیت و کاهش استفاده از وسایل نقلیه با سوخت فسیلی
* درخت کاری و کاشت درختان منطبق بر اقلیم و استفاده از سیستم های فضای سبز جدید با نیازمندی آب کمتر.
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برگزاری ششمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری باحضور جمعی از پژوهشگران داخل
و خارج از کشور در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ششمین کارگاه و سمینار 3روزه “مباحثی در فیزیک نظری”
ششمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری باحضور جمعی از پژوهشگران داخل و خارج از کشور در دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان برگزار شد.
مراسم افتتاحیه ششمین کارگاه و سمینار سه روزه مباحثی در فیزیک نظری در روز پنجشنبه  28شهریور با حضورجمعی
از استادان ،دانشجویان ،پژوهشگران داخل و خارج از کشور درپردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.
دکتر عادل رضایی دبیر علمی و اجرایی این سمینار در گفتگو با روابط عمومی هدف از برگزاری این کارگاه و سمینار را
تعامل بین محققان در رشته فیزیک نظری و مطالعه و بررسی پیشرفتهای اخیر در این حوزه دانست و گفت :در این کارگاه
عالوه بر سخنرانان و مدرسان دانشگاههای ایران ،سخنرانان و مدرسانی از کشورهای ایتالیا ،مکزیک ،ترکیه ،و لهستان
حضور دارند که آخرین یافته های خود را در قالب مقاله ،پوستر و سخنرانی حول محورهای فیزیک انرژی های باال ،ریاضی
فیزیک و گرانش ارائه خواهند داد.
رضایی به مشارکت اساتید و پژوهشگران سایر دانشگاههای کشور نیز اشاره کرد وگفت :دانشگاه هایی که در ششمین
کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری شرکت کردند عبارتند از :پژوهشگاه دانش های بنیادی ،دانشگاه فردوسی
مشهد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه لرستان ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه
صنعتی سهند ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشگاهصنعتیشاهرودر دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،دانشگاه پیام نور
تبریز ،دانشگاه کردستان ،دانشگاه سمنان و دانشگاه خوارزمی.
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افتخار آفرينی کانون عفاف و حجاب دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان در هفتمين جشنواره ملی رويش
هفتمین جشنواره ملی رویش؛ ویژه دستاورد و توانمندیهای کانونهای فرهنگی ،هنری ،دینی و اجتماعی سراسر کشور به
میزبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران و با حضور دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری ،معاونان فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ها و دبیران کانون های برگزیده دانشگاه ههای سراسر کشور در روزهای  6و  7شهریورماه برگزارشد.
دکتر قربانیان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی ،در خصوص برگزاری این جشنواره و کسب عنوان
کانون برگزیده توسط کانون عفاف و حجاب گفت :در مراسم اختتامیه این جشنواره که با شرکت  1281کانون فرهنگی و هنری،
دینی و اجتماعی از دانشگاه های کشوربرگزارشد ،کانون های فرهنگی و هنری برتر در بخش های مختلف انتخاب و از آنها تقدیر
بعمل آمد .کانون عفاف و حجاب دانشگاه موفق به کسب عنوان برگزیده در بخش انتخاب کانون برتر دانشجویی در هفتمین
جشنواره رویش ملی انتخاب شد که جادارد این موفقیت را خدمت دانشگاهیان دانشگاه ،فعالین کانونها به ویژه دانشجویان
پرتالش کانون عفاف و حجاب تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان توفیق روز افزون طلب نمائیم.
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مراسم  3روزه معارفه دانشگاه برای نو دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مراسم  3روزه معارفه دانشگاه برای نو دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
جلسه های  3روزه معارفه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در روز های دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه  15تا  17مهر  98به همت معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه و همکاری روابط عمومی ،در سالن استاد شهریاربرگزار شد.
در جلسه های فوق ،دکتر ولی زاده ،رئیس دانشگاه ،حاج آقا نقیان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر احمدی مدیرحراست
دانشگاه ،و روسای  7دانشکده طی سخنانی دیدگاههای خود در ارتباط با امور مختلف دانشجویی را بطور مستقیم با دانشجویان درمیان گذاشتند.
این گزارش حاکیست تشریح اهم وظایف معاونتهای فرهنگی و اجتماعی ،دانشجویی و آموزشی و تحصیالت تکمیلی وهمچنین پخش کلیپهای
تصویری دانشکده ها بهمراه توضیح فایلهای مربوط به آشنایی با هر دانشکده و نهایتا تجلیل از  3دانشجوی منتخب ونخبه هر دانشکده در جلسه
های مذکور از برنامه های پیش بینی شده و اجرایی هر برنامه بود.
گزارش تصویری برگزاری جلسات معارفه دانشگاه برای دانشجویان ورودی 98 99-
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مسابقه دادرسی مجازی درون دانشگاهی کشور ) (Moot courtدر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مسابقه دادرسی مجازی درون دانشگاهی کشور ،به همت انجمن علمی دانشجويی فقه و حقوق اسالمی و انجمن علمی
دانشجوی حقوق معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان در روز سه شنبه  ۲۳مهر  ۹۸با حضور جمعی
از دانشجويان گروههای حقوق و فقه و حقوق اسالمی دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان در تاالر استاد شهريار اين دانشگاه
برگزار شد.
در اين مسابقه که با محوريت “حقوق تعهدات” برگزار شد ،تعداد  ۱۴تيم از دانشجويان دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان
در جايگاه ويژه خود در مقابل قضات (اساتيد گروه های “حقوق” و فقه و حقوق اسالمی) به دفاعيات خود از يک پرونده
فرضی پرداخته و توسط اساتيد حاضر در جايگاه قضات مورد ارزيابی قرار گرفتند.
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برگزاری مسابقه دادرسی مجازی ) (Moot courtدر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اوليــن مســابقه دادرســی مجــازی دانشــگاه هــای شــمالغرب کشــور بــا حضــور  ۶تيــم از
دانشــگاههای منطقــه شــمالغرب کشــور ،بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجويی فقــه و حقــوق
اســامی بــا همــکاری انجمــن علمــی دانشــجويی حقــوق دانشــگاه و بــا حمايــت معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی بــه ميزبانــی دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربايجــان در تاريــخ  ۲۱آبانمــاه  ۹۸برگــزار شــد.
رضا اسماعيلی دبير انجمن علمی  -دانشجويی فقه و حقوق اسالمی دانشگاه گفت :در پايان  ۵ساعت رقابت جذاب و نزديک و با حضور
تعدادی از وکال و قضات مجرب در هيات داوران اين مسابقه ،تيم های راشنو از دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان ،تيم عادل از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد زنجان و تيم ياسا از دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان بترتيب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

نتايج نهايی تيمی :
راشنو(شهيد مدنی)  /عادل(آزاد زنجان)
ياسا(شهيد مدنی)  /دادبان(آزاد ايلخچی)
دادرسان(سراسری زنجان)  /تبريز(دانشگاه تبريز)
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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 دکتر حسین هاشم پور  /جناب آقای دکتر رسول عالی پور  /جناب آقای دکتر رضا فانی
سرکار خانم دکتر سیده زهرا حسینی  /جناب آقای امیر شیری  /جناب آقای مهندس رحیم امید

سرکار خانم آمنه علیدوست  /جناب آقای جعفر یاری  /جناب آقای ناصر حقیریان /
جناب آقای اصغر ایرانی  /جناب آقای مهندس احمد رضا زهتابچی

22

