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همانا باالترین توانگری ،خرد است .
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توســعه همکاریهــای مشــترک
دانشــگاه تبریــز بــا ســازمان منطقــه
آزاد تجــاری  -صنعتــی ارس

محمدطاهریخسروشاهی
ّ

یادداشت

مواضع سیاسی و انقالبی
دکتر منوچهر مرتضوی
نهـم تیر مـاه ،سـالگرد درگذشـت مرحوم اسـتاد
دکتـر سـید منوچهـر مرتضـوی رحمـه اهلل علیه؛
حافـظ شـناس بـزرگ روزگار مـا و رئیـس اسـبق
دانشـگاه تبریز اسـت.
يكـي از نـكات مهـم و البتـه ناگفتـه درباره اسـتاد
منوچهـر مرتضـوي ،تبييـن روحيه استبدادسـتيز
و انقالبـی ایشـان در طـول عمـر و بـه ویـژه ايـام
تصدي رياسـت دانشـگاه تبريز و مقارن با تحوالت
ّ
اجتماعـی و بـه ثمرنشـینی انقالب اسـت.
پـدر بزرگـوار ايشـان؛ مرحـوم حـاج سـيد ابراهيم
مرتضـوي ،بـه هنـگام اسـتقرار حكومـت فرقـه
دموكـرات در آذربايجـان بـه تهران مهاجـرت کرد.
در جريـان حادثـه سـيام تيـر و عقبنشـيني
محمدرضـا پهلـوی كـه بـا مـوج سـهمگين
ّ
مخالفتهـاي مـردم مسـلمان ايـران مواجـه بود،
دكتـر منوچهـر مرتضـوي بـه عنـوان نخسـتين
سـخنران پس از پيـروزي ملـت ،در راديو تهران به
بيـان نقطهنظرات خود پرداخت و به سياسـتهاي
خفقانآميـز شـاه اعتـراض كـرد.
مرحـوم دكتـر اسـماعيل رفيعيـان ،از دوسـتان
ت ارزشـمند
نزدیـک اسـتاد مرتضـوی در يادداشـ 
خـود پيرامـون شـخصيت اسـتاد مرتضـوی کـه
توسـط بنـده در کتاب سـایه سـرو سـهی(یادنامه
استاد مرتضوی /انتشـارات دانشگاه تبریز )1391 /
منتشـر شـد ،مينويسـد:
« در جریـان مسـایل اربـاب و رعيتـي در دهه 30
و  40؛ دكتـر مرتضوي و پدر ارجمند ايشـان رفتار
انسـاني بـا روسـتاييان داشـتند و مردمان روسـتا،
ادامه در صفحه دوم

اهدای خون،اهدای زندگی است

اعضـــای هیـــات رئیســـه دانشـــگاه تبریـــز بـــا
حضـــور در منطقـــه آزاد تجـــاری  -صنعتـــی
ارس در نشس ــتی ب ــا اعض ــای هی ــات مدی ــره
ای ــن س ــازمان در م ــورد راه ه ــای گس ــترش
همـــکاری هـــای مشـــترک در حـــوزه هـــای
مختل ــف از جمل ــه تقوی ــت و توس ــعه پردی ــس
بیـــن المللـــی ارس دانشـــگاه تبریـــز تبـــادل
نظـــر نمودنـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
در ایـــن جلســـه دکتـــر میررضـــا مجیـــدی،
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز و محســـن نریمـــان
مدیـــر عامـــل ســـازمان منطقـــه آزاد ارس و
دیگـــر معاونـــان و مدیـــران شـــرکت کننـــده
در ایـــن نشســـت؛ بـــر عملیاتـــی شـــدن
تفاهـــم نامـــه همـــکاری هـــای مشـــترک،
از جملـــه جـــذب دانشـــجو در مقاطـــع
تحصیـــات تکمیلـــی بـــا توجـــه بـــه نیـــاز
منطقـــه ،توســـعه فعالیـــت شـــرکت هـــای
دانـــش بنیـــان ،اجـــرای دوره هـــا و طـــرح
هـــای مشـــترک ،برنامـــه ریـــزی و ایجـــاد
زی ــر س ــاخت ه ــا ب ــرای توس ــعه گردش ــگری،
تجـــارت ،صنایـــع ،رونـــق تولیـــد و غیـــره بـــا
توج ــه ب ــه ظرفی ــت ه ــای دو دس ــتگاه تاکی ــد
کردنـــد.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز ایـــن نشســـت بـــا
تاکیـــد بـــر اینکـــه جـــذب دانشـــجویان
خارجـــی جـــزو اولویـــت هـــای دانشـــگاه
تبریـــز اســـت و پردیـــس بیـــن المللـــی ارس
ایـــن دانشـــگاه پتانســـیل هـــای باالیـــی در
ایـــن زمینـــه دارد ،اظهـــار داشـــت :صنایعـــی
کـــه در منطقـــه آزاد ارس مســـتقر هســـتند و
ظرفیـــت هـــای بـــاالی گردشـــگری بـــه ایـــن
موضـــوع کمـــک مـــی کننـــد.
دکت ــر میررض ــا مجی ــدی در ادام ــه ب ــا اش ــاره
بـــه اهمیـــت ارتبـــاط دانشـــگاه دانشـــگاه بـــا
صنعـــت ،خاطرنشـــان کـــرد :دانشـــگاه تبریـــز
م ــی توان ــد ب ــه کم ــک بخ ــش ه ــای تحقی ــق
و توســـعه صنایـــع مســـتقر در ارس آمـــده و
در زمین ــه بهب ــود کیفی ــت کااله ــای تولی ــدی
ب ــا صاحب ــان صنع ــت هم ــکاری کن ــد.
وی ارتب ــاط و هم ــکاری ب ــا اس ــاتید دانش ــگاه
هـــای قفقـــاز و اوراســـیا بـــا دانشـــگاه هـــای
آزمون سراسری سال  1398در روزهای پنجشنبه
و جمعه با رقابت بیش از  64هزار نفر در استان
آذربایجان شرقی برگزار شد که در مقایسه با سال
گذشته  13درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر داود
مختاری ،مدیر امور آموزشی و نماینده تام االختیار
سازمان سنجش در حوزه امتحانی دانشگاه تبریز با
اعالم این خبر اظهار داشت :آزمون سراسری سال
 1398با شرکت مجموع  64هزارو  972داوطلب
در  ۲۶حوزه امتحانی در  ۱۹شهرستان برگزار
شد که میزان شرکت داوطلبان در مقایسه با سال

توســعه همکاریهــای مشــترک دانشــگاه
تبریــز بــا ســازمان منطقــه آزاد تجــاری -
صنعتــی ارس
ارس نیـــز جـــزو برنامـــه هـــای آتـــی بیـــان
کـــرد و افـــزود :بـــر اســـاس برنامـــه هـــای
تعریـــف شـــده ،واحـــد بیـــن الملـــل انجمـــن
بازاریاب ــی ای ــران در ش ــمال غ ــرب کش ــور در
منطقـــه ازاد ارس راه انـــدازی مـــی شـــود.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه
ضـــرورت همـــکاری مشـــترک بـــا شـــرکت
ه ــای دان ــش بنی ــان مس ــتقر در ارس ،عن ــوان
کـــرد :همـــکاری مشـــترک شـــرکت هـــای
دانـــش بنیـــان هـــای مســـتقر در مرکـــز
رشـــد دانشـــگاه تبریـــز بـــا شـــرکت هـــای
دان ــش بنی ــان مرک ــز رش ــد ارس ب ــه توس ــعه
صنعتـــی اســـتان کمـــک مـــی کنـــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه در آین ــده نزدی ــک کارگاه
هــای آموزشــی متناســب بــا نیازهــای صنایــع
منطقـــه توســـط دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار

خواه ــد ش ــد ،ی ــادآور ش ــد :تی ــم تحقیقات ــی
مشـــترک دانشـــگاه هـــای ترکیـــه دانشـــگاه
تبری ــز در ح ــوزه ه ــا و زمین ــه ه ــای م ــورد
نظـــر فعالیـــت خواهنـــد کـــرد.
ب ــه گفت ــه وی در بح ــث گردش ــگری حض ــور
انجم ــن علم ــی گردش ــگری و کان ــون علم ــی
گردش ــگری دانش ــگاه تبری ــز ک ــه ت ــور لی ــدر
هـــای گردشـــگری متشـــکل از دانشـــجویان
هس ــتند ،م ــی توانن ــد در زمین ــه گردش ــگری
ارس ه ــم ایف ــای نق ــش م ــی کنن ــد.
دکتـــر ســـید صمـــد حســـینی رئیـــس
پردیـــس بیـــن المللـــی ارس دانشـــگاه تبریـــز
نی ــز در ادام ــه ای ــن جلس ــه ب ــا بی ــان اینک ــه
مجـــوز بورســـیه  ۳۰دانشـــجوی خارجـــی
بـــرای تحصیـــل در پردیـــس بیـــن المللـــی
ارس دانشـــگاه تبریـــز ،اخـــذ شـــده اســـت،

بــا رقابــت بیــش از  64هــزار داوطلــب؛ آزمــون
سراســری  98در آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد
گذشته  13درصد افزایش داشته است.
به گفته وی از مجموع داوطلبان شرکت کننده در
استان آذربایجان شرقی  36هزارو  427نفر داوطلب
دختر( 56درصد) و  28هزارو  545نفر داوطلب
پسر( 44درصد) بودند.
مدیر امور آموزشی دانشگاه تبریز یادآور شد :در

حوزه امتحانی شهر تبریز نیز با شرکت  31هزارو
 759نفر برگزار شد که این میزان در مقایسه با
سال  97حدود  9درصد افزایش داشته است.
وی افزود :از این تعداد دواطلب شرکت کننده در
حوزه امتحانی شهر تبریز ،رقابت  9هزارو 205
داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه تبریز بوده است.

تصریـــح کـــرد :انتقـــال دانشـــجویان ایرانـــی
کـــه مشـــغول بـــه تحصیـــل در آذربایجـــان،
ارمنســـتان و نخجـــوان هســـتند نیـــز یکـــی
دیگـــر از موضوعـــات مهمـــی اســـت کـــه در
پردیـــس بیـــن المللـــی ارس دانشـــگاه تبریـــز
دنبـــال مـــی شـــود.
مدیرعام ــل س ــازمان منطق ــه آزاد ارس نی ــز
در ای ــن جلس ــه تاکی ــد ک ــرد :وام ک ــم به ــره
بـــرای دانشـــجویان پردیـــس ارس دانشـــگاه
تبریـــز بـــا معرفـــی بـــه بانـــک و از طریـــق
صنـــدوق رفـــاه دانشـــگاه بـــا مشـــارکت
ســـازمان منطقـــه آزاد ارس ،تعلـــق مـــی
گیـــرد.
محســـن نریمـــان گفـــت :دانشـــگاه تبریـــز
یکـــی از برندهـــای مهـــم دانشـــگاهی کشـــور
اس ــت و از ه ــر ن ــوع فعالی ــت دانش ــگاه تبری ــز
در منطقـــه آزاد ارس حمایـــت مـــی کنیـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه حمایـــت از حضـــور
اســـاتید و دانشـــجویان خارجـــی و ایرانـــی در
ارس خاطرنشـــان کـــرد :افزایـــش فعالیـــت
دانشـــگاهی باعـــث معرفـــی بیشـــتر ارس در
ســـطح کشـــور و مجامـــع بیـــن المللـــی
خواهـــد شـــد.
بازدیـــد از بخـــش هـــای مختلـــف پردیـــس
بی ــن الملل ــی ارس واق ــع در منطق ــه آزاد ارس
و ش ــهر جلف ــا از دیگ ــر برنام ــه ه ــای هی ــات
رئیســـه دانشـــگاه تبریـــز بـــود.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت ،منطقـــه
آزاد ارس در شـــمالغرب ایـــران در نقطـــه
صفـــر مـــرزی در مجـــاورت بـــا کشـــورهای
ارمنســـتان ،آذربایجـــان و جمهـــوری
خودمخت ــار نخج ــوان اس ــتقرار یافت ــه اس ــت.
بـــر اســـاس مصوبـــه هیـــات وزیـــران در
تاری ــخ 7/4/1384مح ــدوده منطق ــه آزاد ارس
شـــامل  9700هکتـــار از اراضـــی منطقـــه
مـــی شـــد کـــه براســـاس مصوبـــه جدیـــد
ایـــن هیـــات محتـــرم در ، 14/9/1387
مح ــدوده ای ــن منطق ــه ب ــه  51ه ــزار هکت ــار
شـــامل بخشـــهایی از  2شهرســـتان جلفـــا و
خداآفریـــن افزایـــش یافتـــه اســـت.
همین گزارش حاکی است؛ چهل و نهمین آزمون
سراسری دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی
کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه در چهار نوبت
با حضور یکمیلیون و 119هزار داوطلب در ۳۸۱
شهرستان و  ۵۱۸حوزه امتحانی برگزار شد که
بنا بر اعالم سازمان سنجش ،نتایج اولیه آزمون
سراسری سال  98در دهه دوم مرداد بهصورت
کارنامه منتشر میشود و داوطلبان میتوانند پس
از انتخاب رشته منتظر اعالم نتایج نهایی در نیمه
دوم شهریور ماه باشند.

ابراهیمقبلهآرباطان

شعر

غزلی برای روز دختر
سالم دختر دریا! سالم دختر رود!
هزار بار سالم و هزار بار درود
مباد چشمه ی لبهایت از عسل خالی
مباد دامنه ی چشمهات اشک آلود
همیشه از تو نوشتن بهانه ایی زیبا
همیشه بی تو سرودن ،بهانه ایی مردود
به اعتبار تو دنیا پر از ترانه و گل
و در برابرت آیینه ها همیشه حسود
هرآنچه بی تو نوشتیم ،گنگ و الکن بود
هرآنچه بی تو سرودیم شاعرانه نبود
تو را چنان که تویی جز خودت نمی فهمد
"تو را چنان که تویی هیچ شاعری نسرود"
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از سـوی فرهنگسـتان
علـوم؛ اسـتاد دانشـگاه
تبریـز به عنوان پژوهشـگر
جـوان انتخـاب شـد

عض ــو هی ــات علم ــی دانش ــگاه تبری ــز از س ــوی فرهنگس ــتان
علـــوم بـــه عنـــوان پژوهشـــگر جـــوان برجســـته در رشـــته
زمی ــن شناس ــی انتخ ــاب ش ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،دکت ــر عل ــی
کدخدایـــی دانشـــیار گـــروه علـــوم زمیـــن دانشـــکده علـــوم

طبیع ــی دانش ــگاه تبری ــز از س ــوی فرهنگس ــتان عل ــوم ب ــه
عنـــوان پژوهشـــگر جـــوان برجســـته در رشـــته زمیـــن
شناســـی انتخـــاب و در مراســـمی بـــا اهـــدای جایـــزه
ابوریحـــان از وی تقدیـــر شـــد.
از س ــوابق علم ــی ،آموزش ــی و اجرای ــی ای ــن عض ــو هی ــات

علمـــی دانشـــگاه تبریـــز مـــی تـــوان بـــه چـــاپ  ۶۸مقالـــه
 ISIو  ۷۱مقال ــه علم ــی پژوهش ــی و همچنی ــن  ۱۴۵مقال ــه
در کنفرانـــس هـــا و همایـــش هـــای داخلـــی و خارجـــی،
دبی ــر کمیت ــه تولی ــد ان ــرژی و ذخی ــره س ــازی گاز طبیع ــی،
اس ــتانداری اس ــتان آذربایجانش ــرقی ،نماین ــده وزارت عت ــف

در وزارت نف ــت در راس ــتای بوم ــی س ــازی ن ــرم افزاره ــای
صنع ــت نف ــت و مدی ــر س ــابق گ ــروه عل ــوم زمی ــن اش ــاره
ک ــرد.

توســعه همــکاری هــای
علمــی و پژوهشــی دانشــگاه
تبریــز بــا کتابخانــه هــای
عمومــی کشــور

ادامه از صفحه اول

پـدر دكتـر مرتضـوي را «پـدر معنـوي» خويـش
ميدانسـتند .ظاهرا در اوايل دهه  ،30به پيشـنهاد
دكتـر منوچهر مرتضـوي ،پدر ،املاك زراعي خود
را بـه روسـتاييان ميبخشـد و بـا سـفر بـه منطقه
هرزندات مرند در آذربایجان شـرقی ،با روسـتاييان
ديـدار و گفتوگـو ميكنـد».
سـالها بعـد و در پي قيام مردم تبريـز در  29بهمن
 ،56عوامـل حکومت پهلوي در رسـانههاي گروهي
اعلام كردنـد كه ايـن قيام توسـط عناصـر بيگانه
و خـارج از مرزهـا سـاماندهي شـده و حتـي بـراي
خنثـي كـردن آثـار ايـن قيـام مردمـي ،نمايشـي
از تظاهـرات در مقابـل بانـك ملّـي تبريـز بـه راه
انداختند.
دکتـر مرتضـوی طـي يـك جلسـه در اسـتانداري
آذربايجـان ،بـه عنـوان رئيـس دانشـگاه تبريز لب
به سـخن گشـود و ضمن بررسـی اوضاع و شـرايط
كشـور گفـت ،مگـر آذربايجانـي و مردمانـي كه در
دامنـه كوههـاي سـر بـه فلـك كشـيده سـبالن،
سـهند و ميشـو پرورش يافتهاند ،اجـازه ميدهند
بيگانـگان ،به وطن آنـان راه يافته و چنين اقداماتي
انجـام دهند.
در پـي پذیـرش رياسـت دانشـگاه تبريـز توسـط
دكتـر منوچهر مرتضوي ،روند جريانـات و مبارزات
انقالبي در دانشـگاه تبریز عليه پهلوي ،وارد مرحله
نوينـي شـد و جنبـش دانشـجويي تبريـز شـتاب
بيشـتري گرفـت به گونهاي كـه آثار آن در سـطح
شـهر نيـز كامال محسـوس و مشـهود بود.
ارديبهشـت  57يكـي از تاريخيترين ايام در تقويم
مبارزاتـي «جنبـش دانشـجويي تبريز» اسـت كه
بـدون ترديـد نميتوان نقـش بارز دكتـر مرتضوي
را در آن ناديـده گرفت .در پي حركت اعتراضآميز
دانشـجويان دانشـگاه تبريـز ،عوامـل رژيـم بـراي
سـركوب اين حركت وارد محوطه دانشـگاه شدند.
ايـن تظاهرات گسـترش يافت و در نتيجـه آن ،دو
تـن از دانشـجويان شـهيد و تعدادي نيز به شـدت
مجروح شـدند.
دكتـر منوچهـر مرتضـوي كـه از اقـدام نیروهـای
نظامـی در ورود بـه صحـن دانشـگاه بـه شـدت
عصباني شـده بود ،به برقراري ارتباط با مسـئوالن
كشـور و هشدار به ايشـان ميپردازد .در اين هنگام
سـاواك بـا اطلاع از تکاپـوی اسـتاد مرتضـوی ،با
نفـوذ در داخـل دانشـگاه تبریـز ،تلفنهـاي حوزه
رياسـت را قطـع ميكنـد.
زنـده یـاد دكتـر رفيعيـان در خاطـرات خـود
مينويسـد« :اينجانـب بـه هنـگام خـروج از حوزه
رياسـت ،مراتب را به اسـتاد اطالع دادم ،ايشـان در
حالـي كه فريـاد ميزدند«دانشـجو را كشـتند،»...
از اسـتاندار آذربايجـان ارتشـبد جعفـر شـفقت
ميخواهـد كـه سـريعا بـه دانشـگاه تبريـز بيايد و
صحنـه كشـتار دانشـجويان را از نزديـك ببينـد».
اسـتاد فقیـد دکتـر مرتضـوي پـس از بازديـد و
مؤاخـذه اسـتاندار ،بـا دربـار تمـاس ميگيـرد و
ضمن تشـريح اوضـاع ،مجازات عامالن را خواسـتار
ميشـود .در پـي بيتوجهـي سـاواك و دربـار بـه
خواسـتههاي دكتر مرتضـوي در خصوص مجازات
عاملان و آمـران حملـه گارد بـه داخـل دانشـگاه،
اسـتاد در يـك حركت تاريخـي و ماندگار اسـتعفا
ميدهـد و موج اسـتعفای مدیـران دانشـگاهی در
ایـران بلنـد می شـود.
متاسـفانه دكتـر منوچهـر مرتضـوي در سـالهاي
پاياني عمر گوشـه عزلـت گزيد و آفتـاب وجودش
را از ارادتمنـدان دريـغ داشـت ،امـا از فعاليتهـاي
علمـي و تتبعـات ادبي باز نايسـتاد.
از جملـه در سـال  ، 1380جمعـي از ارادتمنـدان
ايشـان در بنيـاد فرهنگـي و خيريـه نيمه شـعبان
مسـجد آيـتاهلل انگجي تبريـز به منظور اسـتفاده
از نظـرات ايشـان در بـاره «طرح جمعآوري شـرح
حـال مؤلفـان اماميـه» بـه محضـر پرفيـض دكتر
مرتضـوي شـرفياب ميشـوند.
ظاهـرا مجمعالفكـر االسلامي قـم بـه منظـور
تدويـن دايرهالمعارفـي در مورد نگارش شـرح حال
مؤلفان اماميه ،طرحي موسـوم به «معجم المؤلفي
االماميـه» را بنياد نهاده بـود و دكتر مرتضوي پس
از اطلاع از ايـن پيشـنهاد ،از طـرح مذكور بسـيار
اسـتقبال و اعلام كـرده بـود كـه آمـاده هرگونـه
همـكاري درباه اين مسـئله اسـت.
دکتـر مرتضوی سـرانجام در حوالـی اذان ظهر روز
نهـم تیر مـاه سـال  89در منزل قدیمـی خود در
خیابـان ولـی عصر(عج)تبریـز بـه رحمـت ایـزدی
پیوست.
سـنگ مـزار ایشـان در وادی رحمت تبریز ،بسـیار
سـاده و خالـی از هـر گونـه اطلاع و اعلان درباره
مقـام علمـی و ادبـی آن بزرگوار اسـت.
رحمه اهلل علیه ثم رحمه اهلل علیه..
جام جمت به سنگ زمان بشکست
دل هم شکست و شوق تمناها

محققـــان دانشـــگاه تبریـــز در قطـــب علمـــی
اصـــاح مولکولـــی غـــات ایـــن دانشـــگاه،
اســـتفاده از پتانســـیل ژنتیکـــی تـــوده هـــای
بومـــی جـــو بـــرای تولیـــد ژنوتیـــپ هـــای
جدی ــد س ــازگار ب ــه ش ــرایط تغیی ــر اقلی ــم را
شـــروع کردنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،دکتـــر ســـید ابوالقاســـم محمـــدی
مدیـــر قطـــب علمـــی اصـــاح مولکولـــی
غ ــات دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر
گف ــت :ب ــا تجزی ــه تن ــوع مولکول ــی ،س ــاختار
جمعی ــت و ع ــدم تع ــادل پیوس ــتگی در ت ــوده
ه ــای بوم ــی ج ــو ب ــا اس ــتفاده از نش ــانگرهای
 SSRو  EST-SSRموف ــق ب ــه شناس ــایی ت ــوده
هـــای بومـــی بـــا ژن هـــای مطلـــوب بـــرای
اســـتفاده در برنامـــه هـــای اصـــاح جـــو
شـــدیم.
بـــه گفتـــه وی نتایـــج ایـــن تحقیـــق نشـــان
دهن ــده تن ــوع ژنتیک ــی ب ــاال در ت ــوده ه ــای
بوم ــی ج ــو ب ــه خص ــوص ت ــوده ه ــای بوم ــی
ایران ــی در مقایس ــه ب ــا ارق ــام زراع ــی و الی ــن
هـــای پیشـــرفته اصالحـــی بـــود کـــه مـــی

چهارمی ــن نشس ــت صمیم ــی هی ــأت رئیس ــه
دانشــگاه تبریــز بــا حضــور جمعــی از اعضــای
هیـــأت علمـــی دانشـــکده هـــای کشـــاورزی،
دامپزشـــکی و کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی
اهـــر در تـــاالر شـــهید ســـلمانی دانشـــکده
کشـــاورزی ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
پیـــش از ایـــن نیـــز اولیـــن نشســـت آن بـــا
حضـــور جمعـــی از اســـاتید دانشـــکده هـــای
ادبیـــات و زبـــان هـــای خارجـــی ،الهیـــات
و علـــوم اســـامی ،اقتصـــاد و مدیریـــت،
برنامـــه ریـــزی و علـــوم محیطـــی ،حقـــوق
و علـــوم اجتماعـــی ،تربیـــت بدنـــی و علـــوم
ورزشـــی و علـــوم تربیتـــی و روانشناســـی،
دومیـــن نشســـت نیـــز بـــا شـــرکت تعـــدادی
از اعضـــای هیـــات علمـــی دانشـــکده هـــای
فن ــی و مهندس ــی از جمل ــه دانش ــکده ه ــای
مهندســـی بـــرق و کامپیوتـــر ،مهندســـی
مکانیـــک ،مهندســـی عمـــران ،مهندســـی
فنـــاوری هـــای نویـــن ،فنـــی و مهندســـی
مرنـــد و فنـــی و مهندســـی میانـــه در تـــاالر
شـــهید باکـــری و ســـومین نشســـت هـــم
زندگی مشترک  100زوج دانشجویِ دانشگاه
تبریز با ارائه تسهیالت ویژه در قالب جشن ازدواج
دانشجویی از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در این دانشگاه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،در بیست و
دومین دوره ازدواج دانشجویی یا طرح ملی "همسفر
تا بهشت" با محوریت شعار ازدواج به هنگام آگاهانه،
آسان و پایدار در سال تحصیلی  97-98همزمان با
میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
در دانشگاه ها کلید خورد.
به گزارش واحد ارتباطات و اطالع رسانی نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز،
در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی100 ،
زوج از دانشجویان دانشگاه تبریز شرکت نمودند و از
تسهیالت این طرح بهره مند شدند.
در سال تحصیلی  97-98همزمان با میالد با

مدیـــر قطـــب علمـــی اصـــاح مولکولـــی

توســط محققــان دانشــگاه تبریــز
صــورت گرفــت؛ اســتفاده از پتانســیل
تــوده هــای بومــی در تولیــد رقــم
جدیــد جــو
توانـــد در برنامـــه هـــای اصـــاح جـــو کشـــور
در جه ــت توس ــعه پای ــه ژنتیک ــی ژرم پالس ــم
هـــای اصالحـــی و تولیـــد ارقـــام پرمحصـــول
س ــازگار ب ــه ش ــرایط تغیی ــر اقلی ــم باش ــد.
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــکده کشـــاورزی
دانشـــگاه تبریـــز بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه جـــو
زراع ــی چهارمی ــن غل ــه مه ــم دنی ــا و الگوی ــی
مه ــم از لح ــاظ س ــازگاری اکولوژیک ــی اس ــت
ک ــه در اغل ــب نواح ــی معت ــدل دنی ــا کش ــت
مـــی شـــود و رتبـــه پنجـــم را پـــس از ذرت،
گنـــدم ،برنـــج و ســـویا در تولیـــد مـــاده

خش ــک دارد ،ی ــادآور ش ــد :متوس ــط عملک ــرد
جـــو در دنیـــا در طـــی ســـال هـــای اخیـــر
 49/2تـــن در هکتـــار و در ایـــران بـــه طـــور
متوســـط  74/1تـــن در هکتـــار بـــوده اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد :بـــا توجـــه بـــه عملکـــرد
پاییـــن جـــو در کشـــور نســـبت بـــه متوســـط
جهانـــی ،مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی دقیـــق
جه ــت به ــره ب ــرداری مناس ــب از ژرم پالس ــم
موجـــود بـــرای تولیـــد ارقـــام پرمحصـــول
و ســـازگار بـــه شـــرایط مختلـــف محیطـــی
ضـــروری اســـت.

چهارمین نشست صمیمی هیأت رئیسه دانشگاه
تبریز با اعضای هیأت علمی برگزار شد
بـــا حضـــور جمعـــی از اعضـــای هیـــأت
علمـــی دانشـــکده هـــای علـــوم پایـــه شـــامل
دانشـــکده هـــای فیزیـــک ،شـــیمی ،علـــوم
طبیعـــی ،پژوهشـــکده فیزیـــک کاربـــردی و
ســـتاره شناســـی ،مرکـــز تحقیقـــات علـــوم
پایـــه و آزمایشـــگاه مرکـــزی در تـــاالر
کیمیـــای دانشـــکده شـــیمی برگـــزار شـــده
بـــود.
یـــادآور مـــی شـــود :ایـــن نشســـت هـــا
بیش ــتر ب ــه منظ ــور بررس ــی مس ــائل صنف ــی
و رفاهـــی اســـاتید دانشـــگاه تبریـــز از ســـوی
انجم ــن صنف ــی اعض ــای هی ــات علم ــی ای ــن
دانشـــگاه برگـــزار مـــی شـــود.
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی ،رئیـــس دانشـــگاه

تبریـــز در ایـــن چهـــار نشســـت؛ برگـــزاری
ایـــن گونـــه نشســـت هـــا را هـــر از چنـــد
گاه ــی ب ــرای به ــره من ــدی از خ ــرد جمع ــی،
جهـــت حـــل برخـــی مســـایل ضـــروری
بی ــان ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــا همفک ــری،
همدلـــی و برنامـــه ریـــزی ،بـــا توجـــه بـــه
پتانس ــیل ه ــای ک ــه ای ــن دانش ــگاه در ح ــوزه
هـــای مختلـــف داشـــته و دارد ،ضمـــن حـــل
مشـــکالت موجـــود مـــی تـــوان گام هـــای
موثـــری بـــرای افزایـــش درآمـــد اختصاصـــی
دانشـــگاه از طریـــق جـــذب دانشـــجویان
خارجـــی ،تقویـــت و توســـعه ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ
و داﻧﺸﮕﺎه ،اجـــرای طـــرح هـــای مشـــترک
بـــا ســـایر دســـتگاه هـــا ،ایجادپردیـــس هـــا،

بــا ارائــه تســهیالت ویــژه؛ زندگــی مشــترک  100زوج
ـجوی دانشــگاه تبریــز آغــاز شــد
دانشـ
ِ
سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ،آغاز

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی

غـــات دانشـــگاه تبریـــز یـــادآور شـــد :از
طـــرف دیگـــر ،تغییـــر جهانـــی شـــرایط آب

و هوایـــی و افزایـــش جمعیـــت جهـــان نیـــاز
بـــه تولیـــد گیاهانـــی بـــا عملکـــرد بیشـــتر و
س ــازگاری بهت ــر را تاکی ــد م ــی کن ــد .یک ــی

از راه کاره ــا رس ــیدن ب ــه ای ــن ه ــدف ،به ــره
ب ــرداری از غن ــای ژنتیک ــی ت ــوده ه ــای بوم ــی
س ــازگار ب ــه ش ــرایط محیط ــی محل ــی اس ــت.
وی اف ــزود :در ای ــن مطالع ــه ،تن ــوع ژنتیک ــی،

س ــاختار جمعی ــت و ع ــدم تع ــادل کل ژن ــوم
در  ۱۴۴ژنوتی ــپ ج ــو متش ــکل از  68ت ــوده

بومـــی ایرانـــی  51تـــوده بومـــی خارجـــی و

 24رقـــم و الیـــن اصالحـــی پیشـــرفته بـــا
اســـتفاده از  ۱۴۹نشـــانگر  EST-SSRو

SSR

توزیـــع شـــده در ژنـــوم جـــو مـــورد بررســـی

قـــرار گرفـــت.

ج ــذب درآم ــد پژوهش ــی از طری ــق هم ــکاری
ه ــای علم ــی پژوهش ــی ب ــا س ــایر ارگا نه ــا و
ش ــرکت ه ــا و  ...برداش ــت.
ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش همچنی ــن در ای ــن
نشس ــت ه ــا دکترمحمدتق ــی اعلم ــی مع ــاون
پشـــتیبانی و توســـعه منابـــع ،دکتـــر بـــاب
الـــه حیاتـــی معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات
تکمیل ــی ،دکت ــر عس ــگری مع ــاون پژوه ــش و
فنـــاوری و دکتـــر ســـجاد توحیـــدی معاونـــت
فرهنگـــی و اجتماعـــی نیـــز ضمـــن اعـــام
آمادگـــی و اســـتقبال از نظـــرات و دیـــدگاه
ه ــای اس ــاتید ،ب ــه برخ ــی س ــواالت آن ــان در
حـــوزه کاری خـــود پاســـخ دادنـــد.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش ،در حـــال حاضـــر
 800نف ــر هی ــات علم ــی در دانش ــگاه تبری ــز
مشـــغول بـــه فعالیـــت علمـــی و آموزشـــی
هســـتند کـــه از ایـــن تعـــداد نزدیـــک نیمـــی
از آنهـــا در مرتبـــه اســـتادی و دانشـــیاری
هســـتند.
یا طرح ملی "همسفر تا بهشت" با محوریت شعار
ازدواج به هنگام آگاهانه ،آسان و پایدار کلید خورد.
در این طرح  100زوج از دانشجویان دانشگاه تبریز
که تاریخ عقد آنان از اول فروردین  1396تا پایان
بهمن ماه  1397بوده ،ثبت نام کرده بودند و از
تسهیالت و دوره های آموزشی فرهنگی ویژه در
مشهد مقدس به صورت رایگان بهره مند شدند.
در این طرح زوج های جوان با آموزش مهارت های
زندگی ،همسرداری و هنر عشق ورزیدن ،در آغاز
زندگی را تمرین کردند.
الزم به ذکر است عالوه بر دوره های فرهنگی
و آموزشی یاد شده ،از سوی نهاد نمایندگی مقام
رهبری در دانشگاه تبریز کمک هزینه سفر به مشهد
مقدس به زوج های جوان دانشجو اعطا شد.

با آئین افتتاحیه طرح های پژوهشی منعقده با اداره کل
نهاد کتابخانه های عمومی کشور ،همکاری های علمی و
پژوهشی دانشگاه تبریز با کتابخانه های عمومی توسعه
می یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر منصور
بیرامی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
تبریز در آیین آغاز اجرای این طرح ها ،این امر را فرصتی
خوبی برای بهره گیری از ظرفیت های علمی دانشگاه
تبریز جهت استفاده کاربردی در عرصه کتاب و کتابداری
بیان کرد و اظهار داشت :هر چند فعالیت های تئوریک
بی شماری در سطح دانشگاه ها انجام می شود ،ولی
عدم کاربردی نمودن و استفاده از آنها در جامعه هدف،
عمال کار پژوهشگران را بی ثمر کرده و اجرای چنین
طرح های می تواند نوید بخش توسعه گسترش همکاری
های فی مابین دانشگاه و سایر سازمان ها شود.
شهرام خدایی مدیرکل و رئیس دبیرخانه انجمن
کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی نیز در این آیین
ضمن اظهار خرسندی از همکاری با دانشگاه تبریز گفت:
این نهاد آماده هر گونه همکاری با سازمان های پژوهشی
و آموزشی جهت رفع نیازهای علمی این نهاد است.
به گفته وی با انجام این گونه ها طرح های پژوهشی و
با استناد به نتایج این طرح ها عالوه بر شناسائی سمت
و سوی نیازها می توان با شناخت نقاط قوت و ضعف
کتابخانه های عمومی،آسیب شناسی حوزه مطالعه؛ گام
های موثر و روشنی را برای گسترش فرهنگ کتابخوانی
در بین اقشار مختلف جامعه برداشت.

همایــش نــکات کاربــردی
کنکــور  98در دانشــگاه
تبریــز برگــزار شــد
همایش ارائه نکات کاربردی برای آمادگی درکنکور 98
ویژه فرزندان و خانواده های دانشگاهیان به همت روابط
عمومی دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این همایش
در آستانه زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری ،98
با شرکت دانش آموزان و اولیای آنان در تاالر شهریار
دانشگاه تبریز برگزار گردید.
این همایش بیشتر با هدف آشنای داوطلبان با نکات
کلیدی در خصوص آزمون سراسری امسال برگزار شد
که سید علیرضا صفوی کارشناس ارشد آموزشی و همکار
بازنشسته دانشگاه تبریز در این همایش به بیان کلیاتی
در خصوص آمار و ارقام ثبت نامی در کنکور ،98میزان
شانس قبولی به تفکیک هر رشته ها و نکات تطبیقی در
خصوص گروه های عمده آزمایشی پرداخت.
وی همچنین با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری آزمون
توصیه های کاربردی متعددی در خصوص نحوه تست
زنی ،برنامه ریزی و مدیریت زمان ،مرور نکات کلیدی،
کاهش استرس و  ...برای داوطلبان و خانواده های آنان
داشت و در خاتمه صفوی مدرس این همایش به پرسش
جمعی از شرکت کنندگان پاسخ دادند.

انتخــاب اعضــای جدیــد
شــورای صنفــی  -رفاهــی
دانشــجویان دانشــگاه تبریــز
اعضای اصلی و علی البدل شورای صنفی  -رفاهی
دانشجویان دانشگاه تبریز انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،انتخابات شورای
صنفی  -رفاهی دانشجویان دانشگاه تبریز 18 ،خردادماه
امسال برگزار شد و پس از پایان رای گیری مجتبی
عظیمی ،بنیامین بارانی ،سهیل سلیمی ،نازنین یوسفی،
محمدرضا شیری ،محسن طاهری ،یاشار پیدایش،
معصومه عباسقلیزاده و مهدی کیا به عنوان اعضای اصلی
و ساناز رضایی ،امین علیزاده و محمد اتابکی به عنوان
اعضای علی البدل شورای صنفی  -رفاهی دانشجویان
دانشگاه تبریز انتخاب شدند.
یادآور می شود :در آیینی با حضور دکتر حسین
امامعلیپور معاون دانشجویی دانشگاه تبریز ،اعضای جدید
این شورا معرفی شد.
همین گزارش حاکی است؛ اعضای این شورا برای مدت
یکسال به فعالیت خواهند پرداخت.
دانشگاه تبریز در سال  ۱۳۲۶با تاسیس دو دانشکده
ادبیات و پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود و در حال
حاضر با داشتن بیش از  ۲۱دانشکده ،چندین پژوهشکده
و گروه پژوهشی ،قطب علمی ۸۰۰ ،نفر عضو هیات علمی
و بیش از  24هزار نفر دانشجو و  ...یکی از دانشگاه های
بین المللی ،سطح یک و برتر کشور است.

• خبرنامه داخلی  /سال اول  /شماره نهم•

• هفته سوم تیرماه• 98
عنوان:
برنامهریزی مدیریت ریسک و مخاطرات
در مناطق روستایی
تألیف :دکتر محمد ظاهری
نشر :انتشارات دانشگاه تبریز
موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی کشور ایران از یکسو و رفتار ساکنین
آن با محیط به گونهای است که آن را به یکی از بالخیزترین نقاط جهان
تبدیل کرده است .وقوع بالیای طبیعی چون :زلزلههای متعدّد و گاه شدید،
جریان سیالبهای بزرگ ،فرسایش شدید خاک ،رانش زمین ،خشکسالی،
بیابانزایی و ...از جمله مخاطراتی هستند که ساکنان این خطه و باألخص
ساکنین سکونتگاه های روستایی آن را مورد تهدید قرار میدهند .این

اهــدای گل و شــیرینی
بــه دختــران دانشــجوی
دانشــگاه تبریــز بــه مناســبت
روز دختــر

به مناسبت والدت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز
دختر ،با اهدای گل و شیرینی به دانشجویان دختر
دانشگاه تبریز ،این روز گرامی داشته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این آیین به همت
مدیریت امور اجتماعی و مشاور رئیس دانشگاه در امور
بانوان و با همکاری مدیریت امور دانشجویی و جمعی
از اعضای هیات علمی بانوان دانشگاه تبریز در سرای
دانشجویی شهدا برگزار شد.
حضور در ورودی سرای دانشجویی و اتاق های دانشجویان
خارجی با اهدای گل و شیرینی در یک جو صمیمی و
شاد ،از برنامه های جانبی این مراسم بود.
یادآور می شود :در حال حاضر نزدیک سه هزار دانشجوی
دختر در سرای دانشجویی شهدا ساکن هستند.

نشســت هــم اندیشــی
ایثارگــران دانشــگاه تبریــز
برگــزار شــد

نشست هم اندیشی ایثارگران اساتید و کارکنان دانشگاه
تبریز با حضور جمعی از آنان در تاالر شهریار این دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این نشست با
محوریت بررسی مسایل و مشکالت حوزه بیمه ،نحوه
تشکیل کانون ایثارگران ،نحوه برپایی و اجرای برنامه های
فوق العاده ویژه ایثارگران و سایر موضوعات مربوط به این
قشر ایثارگر دانشگاه تبریز برگزار شد.
همین گزارش حاکی است ،در حال حاضر نزدیک 102
نفر عضو هیات علمی و کارمند جانباز ،آزاده و فرزند شهید
در دانشگاه تبریز مشغول به فعالیت هستند.

افتتــاح چنــد پروژه ورزشــی
در دانشــگاه تبریز
چند پروژه ورزشی با حضور هیات رئیسه دانشگاه،
جمعی از اعضای شورای شهر تبریز ،اساتید ،کارکنان و
دانشجویان این دانشگاه به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این پروژه ها
شامل پیست دوچرخه سورای ،کافه رستوران یاس
مجموعه ورزشی ژیمنازیوم و راه اندازی آکادمی ورزشی
تیراندازی با کمان بود که برای آنها حدود  250میلیون
تومان هزینه شده است.
یادآور می شود :کافه رستوران یاس مجموعه ورزشی
ژیمنازیوم با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارزش
 150میلیون تومان ،پیست دوچرخه سورای ویژه دختران
در خوابگاه شهدا نیز با اختصاص مبلغ  100میلیون تومان
از طرف وزرات علوم با حمایت نماینده شبستر و آکادمی
ورزشی تیراندازی با کمان هم با مشارکت هیات تیراندازی
به همراه برپایی کالس های آموزشی و تفریحی برای
دختران راه اندازی شده و در آینده نزدیک هم طرح های
دیگر به بهره برداری خواهد رسید.
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال  1336با
هدف کالن توسعه و گسترش ورزش در میان اقشار
دانشگاهیان بوجود آمده و عمده فعالیت آن می توان به
برگزاری مسابقات ورزشی ،امور فوق برنامه جهت پر کردن
اوقات فراغت دانشجویان ،توسعه ورزش در بین اساتید و
کارکنان ،آمادگی ،تجهیز و نگهداری از سالن ها و اماکن
ورزشی اشاره کرد.

برنامــه هــای حمایتــی بیــن المللــی مرکــز
مطالعــات و همــکاری هــای علمــی و بیــن
المللــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه
منظــور آشــنایی بیشــتر اســاتید دانشــگاه تبریز
بــا ایــن برنامــه هــا بــا حضــور رئیــس و معــاون
علمــی ایــن مرکــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز
دکتــر مســعود صــدری نســب رئیــس مرکــز
مطالعــات و همکاریهــای علمــی بینالمللــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ایــن
آییــن برگــزاری دوره هــای آموزشــی ،اجــرای
پروژهــای بیــن المللــی و حمایــت از حضــور
پژوهشــگران و اســاتید دانشــگاه هــا در
کنفرانــس هــا و همایــش هــای بیــن المللــی را
از جملــه بخــش هــای مهــم فعالیــت هــای ایــن
مرکــز بیــان کــرد و اظهــار داشــت :در طــول 15
ســال همــکاری مســتمر پژوهشــی ایــن مرکــز
بــا کشــور فرانســه طــی برنامــه ای بــا عنــوان
جنــدی شــاپور درحــوزه هــای متعــدد علــوم
انســانی ،پایــه و فنــی مهندســی پــروژه هــای
متعــددی اجــراء و بــه اتمــام رســیده اســت.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مرکــز
بــرای ارتقــای همــکاری هــای پژوهشــی بیــن
المللــی بــا مراکــز علمــی جهــان جهــت تبــادل
اســاتید ،بهرگیــری از ظرفیــت هــای آزمایشــگاه
هــا و امکانــات پیشــرفته دیگــر کشــورها،
تســریع پیشــبرد تحقیقــات همــگام و همســو با
مراکــز علمــی جهــان  ،آشــنایی بــا پیشــرفت
هــای علمــی جهــان طــی همــکاری مشــترک
و شناســاندن پتانســیل هــا و توانایــی بــاالی
اســاتید ایرانــی بــه جهانیــان و ارتقــای جایــگاه
علمــی کشــور در عرصــه هــای علــوم مختلــف
اهمیــت فــراوان قائــل اســت ،یــادآور شــد :در
ایــن راســتا دانشــگاه تبریــز نیــز بــا توجــه بــه
دیرینــه و ظرفیتــی کــه دارد ،مــی توانــد ایــن
مرکــز را در تحقــق مــوارد فــوق یــاری نمایــد
و بــر ایــن اســاس آمــاده هرگونــه توســعه
همــکاری بیشــتر بــا ایــن دانشــگاه هســتیم.
رئیــس مرکــز مطالعــات و همکاریهــای
علمــی بینالمللــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
دانشـــگاه تبریـــز در رتبـــه بنـــدی جدیـــد
جهانـــی تایمـــز موســـوم بـــه Golden Age of
 Higher Educationتوانســـت رتیـــه  101تـــا
 150دنیـــا را بـــه دســـت آورد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،نظـــام رتبـــه بنـــدی جهانـــی تایمـــز
دانش ــگاه ه ــا را ب ــه س ــه ن ــوع دانش ــگاه ه ــای
قدیمـــی (بـــا بیـــش از  80ســـال قدمـــت)،
دانشـــگاه هـــای ایجـــاد شـــده در عصـــر
طالیـــی آمـــوزش عالـــی (بـــا قدمتـــی بیـــن
 50تـــا  80ســـال) و دانشـــگاه هـــای جـــوان
(بـــا قدمتـــی زیـــر  50ســـال) دســـته بنـــدی
ک ــرده ک ــه ب ــر ای ــن اس ــاس دانش ــگاه تبری ــز
در دانشـــگاه هـــای ایجـــاد شـــده در عصـــر
طالی ــی آم ــوزش عال ــی دس ــته بن ــدی ش ــده
و رتبـــه جهانـــی آن در ســـال  2019در کل
جهـــان رتبـــه  101تـــا  150جهانـــی اســـت.
در بیـــن دانشـــگاه هـــای ایرانـــی ،بهتریـــن
جایـــگاه را در ایـــن نظـــام رتبـــه بنـــدی،
دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر بـــه خـــود
اختصـــاص داده کـــه رتبـــه جهانـــی آن ،87
اســـت.
دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی مشـــهد،
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی،
دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف نیـــز بـــه ماننـــد
دانش ــگاه تبری ــز در ای ــن نظ ــام رتب ــه بن ــدی
جزییـــات ثبـــت نـــام و انتخـــاب واحـــد تـــرم
تابســـتان ســـال تحصیلـــی  97-98دانشـــگاه
تبریـــز اعـــام شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات
تکمیلـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــا اعـــام ایـــن
خب ــر اظه ــار داش ــت :در ت ــرم تابس ــتان س ــال
 98دانش ــگاه تبری ــز  7م ــاده دروس عموم ــی،
 5م ــاده دروس پای ــه و  4م ــاده دروس عمل ــی
ارایـــه خواهـــد شـــد.
دکت ــر ب ــاب ال ــه حیات ــی در ادام ــه ب ــا تاکی ــد
ب ــر اینک ــه ب ــر اس ــاس ای ــن تقوی ــم آموزش ــی
زمـــان ثبـــت نـــام و انتخـــاب واحـــد از 10
لغایـــت  25تیـــر مـــاه انجـــام مـــی شـــود،
تصری ــح ک ــرد :زم ــان ش ــروع کالس ه ــا نی ــز
 29تی ــر ال ــی  31م ــرداد م ــاه خواه ــد ب ــود .
بـــه گفتـــه وی امتحانـــات تـــرم تابســـتان
امســـال نیـــز از  2لغایـــت  6شـــهریور مـــاه
برگـــزار خواهـــد شـــد.
وی در ادام ــه ب ــا بی ــان اینک ــه ت ــرم تابس ــتانی
ح ــذف و اضاف ــه و ح ــذف اضط ــراری نخواه ــد
داشـــت ،تصریـــح کـــرد :شـــرکت در کالســـها
بص ــورت حض ــوری خواه ــد ب ــود و دانش ــگاه
هیـــچ گونـــه تعهـــدی در خصـــوص ارائـــه
خوابـــگاه ،ســـرویس ایـــاب و ذهـــاب و غـــذا
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تعـداد تلفـات کمتـر و هزینههـای پرداختـی بسـیار انـدک از تلفـات و
هزینههـای مراحـل "حیـن و بعـد از وقـوع بحـران" خواهـد بـود .از بعد
مالـی ،هـر ریالـی کـه قبـل از بحران بـه طور صحیح خرج شـود ،سـبب
صرفهجویـی هـزاران ریـال در پایـان بحـران میگردد.
و ا ّمـا نکتـه قابـل ذکـر دیگر اینکـه ،هر چنـد موضوع ریسـک و مدیریت
آن از سـابقه طوالنـی برخـوردار اسـت لیکن ،کمتـر در ایران مـورد توجه
بـوده و یـا اغلب جنبه منفی ریسـک و معموالً بعد از رخـداد ،مدنظر قرار
گرفتـه اسـت .در واقـع اکثـر کارهایـی کـه در زمینه ریسـک انجامشـده
بیشـتر مبتنی بر مدیریت بحران بوده اسـت تا مدیریت ریسـک .شـایان
ذکـر اسـت افزایـش وقوع بالیـای طبیعـی در دهههای اخیر و گسـترش
خسـارات جانـی و مالی ناشـی از آنها ،سـبب شـده اسـت تا مـوارد مزبور
بـا نـگاه آیندهنگـری بیشـتری مـورد توجـه قـرار گیـرد و بر این اسـاس
موضـوع "برنامـه ریـزی مدیریـت ریسـک و مخاطـرات طبیعی" تـا این
انـدازه اهمیت یافته اسـت.

مخاطرات ضمن ایجاد اختالل در روند زندگی عادی روستاییان ،برنامه
ریزی و تحقّق برنامههای توسعه را با موانع عمدهای مواجه می کنند.
بـه اسـتناد مدارک موجـود ،تعداد وقـوع ،ابعاد و تبعـات مخاطراتی چون،
زلزله ،سـیل و خشکسـالی در مناطق روسـتایی ایران در مقایسـه با دیگر
مخاطـرات بسـیار بیشـتر بـوده و بر این اسـاس ضـرورت برنامـه ریزی و
مدیریـت بحـران و باألخـص مدیریـت ریسـک را ایجـاب میکنـد .بـا
بهرهگیـری از ایـن دانش میتـوان تلفات و خسـارتهای احتمالـی وارده
بـر جـان و مـال انسـانهای سـاکن در ایـن مناطـق را به حداقل رسـاند.
الزمه پیشـگیری از این همه تبعات" ،مدیریتی" در سـطوح جهانی ،ملی
و منطقـهای را طلـب میکنـد .تجربـه نشـان داده اسـت که تا سـالهای
اخیـر و حتـی در حـال حاضـر در بیشـتر کشـورها بر "مدیریـت بحران"
تأکیـد میشـود .در مراحل مختلف این نوع مدیریـت باألخص در مراحل
حیـن و بعد از وقـوع بحران هزینههای گزافی برای تالفی خسـارات وارده
صـرف میشـود .در "مدیریت کاهش ریسـک" بیشـتر بـه مرحلۀ "قبل
از بحـران" تأکیـد میشـود و بـه قول معـروف موضوع "پیشـگیری بهتر
از درمـان" مدنظـر قـرار میگیـرد .بدیهی اسـت که در همچـو مدیریتی این کتاب در پنج فصل به بررسی مخاطرات روستایی پرداخته است.

بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز؛ برنامــه های
حمایتــی بیــن المللــی مرکــز همــکاری
هــای علمــی و بیــن المللــی وزارت علوم
مــورد بررســی قــرار گرفــت
فنــاوری همــکاری مشــترک بــا کشــور ایتالیــا
در قالــب پیترودالوالــه را از دیگــر طــرح هــای
ایــن مرکــز برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد:
ایــن مرکــز در قالــب طــرح هــای مختلــف از
قبیــل پیترودالوالــه ،ICRP ،ســیمرغ ،برنامــه
توســعه پژوهــش هــای کاربــردی بــا همــکاری
پژوهشــگران ایرانــی شــاغل در مراکــز علمــی
خــارج از کشــور( ،)ICARDســزامی (عضویــت
در شــبکه آزمایشــگاهی شــتابگر ملــی ایــران
بــا همــکاری تعــداد هفــت کشــور از منطقــه
خاورمیانــه) قصــد دارد ،بــه ارتقــاء ســطح
علمــی پژوهشــی پژوهشــگران دانشــگاه هــای
ایــران در ســطح منطقــه و جهــان کمــک نمایــد
کــه ســهم دانشــگاه تبریــز از ایــن مجمــوع ایــن
طــرح هــا انجــام  22طــرح بــوده اســت.

دکترجاســب نیکفــر معــاون علمــی مرکــز
مطالعــات و همــکاری هــای علمــی وبیــن
المللــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نیــز
در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه رونــد فرآینــد
پذیــرش ،داوری و انجــام اولویــت هــای طــرح
هــای پژوهشــی کشــور در ســامانه طوبــی
گفــت :ایــن مرکــز اولویــت هــای پژهشــی را
بــر اســاس طــرح هــای پیشــنهادی و اولویــت
بنــدی شــده از طــرف مراکــز علمــی ،ســازمان
هــای پژوهشــی و ارگان هــای مختلــف اجرائــی
متناســب بــا نیازهــای جامعــه بــه اطــاع
دانشــگاهیان رســانده و از آنهــا بــرای انجــام
طــرح هــا بــه صــورت همــکاری مشــترک بــا
اســاتید دانشــگاه هــای ایــران و یــا خــارج از
کشــور دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد.

در رتبـــه بنـــدی جدیـــد تایمـــز؛ دانشـــگاه
تبریـــز در جمـــع  ۱۰۱دانشـــگاه برتـــر جهـــان
قـــرار گرفـــت
رتبـــه جهانـــی  101تـــا  150دنیـــا را بـــه
خـــود اختصـــاص داده انـــد.
همچنی ــن نتای ــج ای ــن رتب ــه بن ــدی جهان ــی

نش ــان م ــی ده ــد ک ــه در ای ــن رتب ــه بن ــدی
جدیـــد تایمـــز دانشـــگاه هـــای فردوســـی
مشـــهد ،اصفهـــان ،شـــهید بهشـــتی ،شـــیراز

تقویــم آموزشــی تــرم تابســتان دانشــگاه
تبریــز اعــام شــد
بـــه دانشـــجویان را نـــدارد.
معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی
دانشـــگاه تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه جزئیـــات

مراح ــل ثب ــت ن ــام تاکی ــد ک ــرد :دانش ــجویان
دانش ــگاه تبری ــز ب ــرای ثب ــت ن ــام م ــی توانن ــد
بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت amozesh.tabrizu.

وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود ارزیابــی
وضعیــت نــوع همــکاری هــای علمــی دانشــگاه
هــای ایــران بــا مراکــز علمــی ســایر کشــورها
را از دیگــر اقدامــات ایــن مرکــز بیــان کــرد
و اظهــار داشــت :شــاخصه هــای متعــددی
از قبیــل تعــداد دانشــجوی خارجــی ،اســتاد
خارجــی ،حضــور در کنفرانــس و نشســت
علمــی و ارایــه مقالــه مشــترک بــا اســاتید
ســایر کشــور هــا در ارزیابــی دانشــگاه هــا موثــر
اســت.
بــه گفتــه وی بــر همیــن اســاس دانشــگاه تبریز
نیــز طــی ســال هــای اخیــر وضعیــت متوســط
رو بــه رشــدی داشــته کــه انتظــار مــی رود بــا
توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن اســتان و
ســابقه درخشــان و دیرینــه تولیــد علــم و دانش
در ایــن شــهر ،شــاهد افزایــش همــکاری هــای
اســاتید ایــن دانشــگاه بــا مراکــز معتبــر علمــی
ســایر کشــورها باشــیم.
دکتــر اصغــر عســگری معــاون پژوهــش و
فنــاوری دانشــگاه تبریــز نیــز در ایــن آییــن بــا
اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی شــهر تبریــز و
ظرفیــت هــای دانشــگاه تبریــز گفــت :راهبــرد
کالن دانشــگاه تبریــز حرکــت بــه ســمت
مرزهــای دانــش و بیــن المللــی شــدن ایــن
دانشــگاه اســت و از ایــن رو اســاتید دانشــگاه
تبریــز همــواره مشــتاق و آمــاده همــکاری بــا
مراکــز علمــی ســایر کشــورها هســتند.
یــادآور مــی شــود :دیــدار دکتــر مســعود صدری
نســب رئیــس مرکــز مطالعــات و همکاریهــای
علمــی بینالمللــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و دکترجاســب نیکفــر معــاون علمــی
ایــن مرکــز بــا رئیــس دانشــگاه تبریــز از دیگــر
برنامــه هــای گــروه مرکــز مطالعــات و همــکاری
هــای علمــی و بیــن المللــی وزارت علــوم بــه
دانشــگاه تبریــز بــود.

رتبـــه  151تـــا  200دنیـــا و دانشـــگاه هـــای
الزه ــرا و ارومی ــه رتب ــه  201ت ــا  250دنی ــا را
کســـب کـــرده انـــد.
در ایـــن رتبـــه بنـــدی دانشـــگاه کایفرنیـــای
آمریـــکا کـــه دارای رتبـــه جهانـــی  30اســـت
حائ ــز بهتری ــن رتب ــه در بی ــن دانش ــگاه ه ــای
ایج ــاد ش ــده در دوره عص ــر طالی ــی آم ــوزش
عال ــی اس ــت .ای ــن دانش ــگاه در همی ــن رتب ــه
بنـــدی در ســـال قبـــل نیـــز همیـــن رتبـــه را
ب ــه خ ــود اختص ــاص داده ب ــود.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت؛ ایـــن رتبـــه
بنـــدی دانشـــگاه هایـــی کـــه در بیـــن ســـال
هـــای  1945تـــا  1967ایجـــاد شـــده انـــد را
در ب ــر م ــی گی ــرد .نظ ــام رتب ــه بن ــدی تایم ــز
ایـــن دوره را تحـــت عنـــوان عصـــر طالیـــی
آمـــوزش عالـــی طبقـــه بنـــدی کـــرده اســـت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت؛ دانشـــگاه تبریـــز در
ســـال  ۱۳۲۶بـــا تاســـیس دو دانشـــکده
ادبیـــات و پزشـــکی فعالیـــت خـــود را آغـــاز
نم ــود و در ح ــال حاض ــر ب ــا داش ــتن بی ــش از
 ۲۱دانشـــکده ،چندیـــن پژوهشـــکده و گـــروه
پژوهشـــی ،قطـــب علمـــی ۸۰۰ ،نفـــر عضـــو
هیـــات علمـــی و بیـــش از  24هـــزار نفـــر
دانشـــجو و  ...یکـــی از دانشـــگاه هـــای بیـــن
المللـــی ،ســـطح یـــک و برتـــر کشـــور اســـت.
 ac.irجهـــت پرداخـــت شـــهریه (بـــه صـــورت
کی ــف الکترونیک ــی) ت ــرم تابس ــتان و انتخ ــاب
واحـــد مراجعـــه نماینـــد.
بـــه گفتـــه وی دانشـــجویان ســـایر دانشـــگاه
ه ــا ک ــه ب ــرای اولی ــن ب ــار در دانش ــگاه تبری ــز
بـــرای تـــرم تابســـتان اقـــدام مـــی نماینـــد
بع ــد از مراجع ــه ب ــه آدرس amozesh.tabrizu.
 ac.irنـــوع کاربـــری را دانشـــجویان مهمـــان
انتخـــاب نمـــوده و شـــماره دانشـــجویی
دریافـــت نماینـــد و بعـــد از دریافـــت شـــماره
دانش ــجویی مج ــددا ن ــوع کارب ــری را ب ــرروی
دانشـــجو تغییـــر داده و جهـــت پرداخـــت
شـــهریه (بـــه صـــورت کیـــف الکترونیکـــی) و
انتخـــاب واحـــد اقـــدام نماینـــد.
دکتـــر حیاتـــی اضافـــه کـــرد :بـــرای
دانشـــجویانی کـــه بـــار اول ثبـــت نـــام مـــی
کننـــد ،شـــماره دانشـــجویی بـــه عنـــوان کـــد
کاربـــری و کـــد ملـــی بـــه عنـــوان رمـــز در
نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی
دانشـــگاه تبریـــز یـــاد آور شـــد :عالقمنـــدان
ب ــر کس ــب اطالع ــات بیش ــتر م ــی توانن ــد ب ــه
س ــایت دانش ــگاه تبری ــز ب ــه آدرس اینترنت ــی
 http://ww.tabrizu.ac.irمراجعـــه کننـــد.

مرکز بهداشـت و درمان دانشـگاه
تبریـز بـه عنـوان مرکـز نمونـه
انتخـاب شـد
مرکز بهداشـت و درمان دانشـگاه تبریز ،از سـوی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فناوری بـه عنوان مرکز بهداشـت و
درمان نمونه دانشـجویی در سـال  1398انتخاب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریز ،بـر همین
اسـاس طـی لوح سپاسـی بـا امضـای محمد رضـا علم
سرپرسـت معاون امور دانشـجویان داخل سـازمان امور
دانشـجویان و منصـوره سـادات صادقی مدیـر کل دفتر
مشاوره و سالمت سـازمان امور دانشجویان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،این موضوع به دانشـگاه تبریز اعالم
و از مرکز بهداشـت این دانشـگاه تقدیر شـده اسـت.
در بخشـی از ایـن لـوح تقدیـر آمـده اسـت :پویایی هر
سـازمان در گـرو خالقیـت ها و تلاش هایی اسـت که
از درون سـازمان نشـات مـی گیـرد و هر تالشـی که در
راسـتای بـه ثمـر نشـاندن ایـن خالقیـت ها باشـد بی
تردیـد نقـش سـازنده ای در تعالی سـازمانی دارد .
ضمـن قدردانـی و ارج نهادن بـه تالش ارزنـده رئیس و
همـکاران محتـرم آن مرکز در ارائه خدمات بهداشـتی و
درمانی و ارتقای سلامت جسـمانی به دانشجویان عزیز
ایـن مـرز و بـوم آن مرکـز بـه عنـوان « مرکز بهداشـت
و درمـان نمونـه دانشـجویی در سـال  » 1398برمـی
گزیند.
امیـد اسـت با یـاری ایـزد یکتـا توفیق خدمـت هر چه
بیشـتر در جهت ارتقای بهداشـت و سلامت جسـمانی
دانشـجویان ایـن مرز و بوم را داشـته باشـید.
یادآور می شـود :مرکز بهداشـت دانشـگاه تبریز از سـال
 1330راه انـدازی گردیـده اسـت ،و در حال حاضر نیز با
ارایه خدمات چون پزشـکی ،دندانپزشـکی ،پرسـتاری و
بهداشـت محیط و تزریقات به دانشـجویان ،کارمندان و
اعضـای هیات علمی دانشـگاه خدمات ارائـه می نماید.

پاکسـازی محوطـه دانشـکده
مهندسـی شـیمی و نفت دانشـگاه
تبریـز از سـوی دانشـجویان

محوطه دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تبریز از
سوی جمعی از دانشجویان درس مهندسی محیط زیست
این دانشکده به صورت داوطلبانه و نمادین از زباله های
پاکسازیشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر لیال خازینی
عضوهیئتعلمیدانشکدهمهندسیشیمیونفتدانشگاه
تبریز و مدرس درس مهندسی محیط زیست در این ارتباط
گفت :دانشجویان درس مهندسی محیط زیست دانشکده
مهندسی شیمی و نفت ،ساعتی قبل از امتحان نظری خود،
به صورت عملی و با پاکسازی محوطه این دانشکده از
زبالهها ،از آزمون عملی خود سربلند بیرون آمدند.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگسازی در حوزه محیط زیست
امری دشوار است ،تصریح کرد :علی رغم اینکه طبیعت
همواره با مهرورزی پشتیبان زندگی انسانها بوده است،
اما انسانها با بیمهری زبالههای خود را تقدیم طبیعت
میکنند.
به گفته وی همه ما به عنوان ساکنان زمین و با تاکید بر
این نکته که باید از خودمان شروع کنیم و منتظر اقدام
دیگران نباشیم ،میتوانیم به حفظ و بهبود وضعیت محیط
زیست و بهتر شدن حال زمین کمک کنیم و در این مسیر
دانشجویان به عنوان قشر آگاه و نیروی عظیم تحصیل
کرده ،که پیشرو خط فکری جامعه هستند ،باید در این
حوزه بیش از هر گروه دیگری پیشتاز باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز خاطر نشان کرد :هدف از
اجرای این برنامه ،صرفا انجام نمادین جمع آوری زبالهها
نیست بلکه با اجرای این گونه برنامهها در تالش هستیم
که فرهنگ حفظ محیط زیست و توسعه پایدار را ترویج
دهیم ،که امید است با ترویج اینگونه فعالیتها در حمایت
از محیط زیست ،گامی بلند در جهت ارتقا فرهنگ و بهبود
وضعیت محیط زیست کشور برداریم.
الزم به یادآوری است؛ پیش از این نیز به مناسبت هفته
منابع طبیعی و در استقبال از بهار؛ محوطه های دانشکده
اقتصاد و مدیریت و دانشکده علوم طبیعی این دانشگاه به
صورت نمادین از سوی اساتید و دانشجویان این دانشکده
پاکسازی شده بودند

4

• خبرنامه داخلی  /سال اول  /شماره نهم•

• هفته سوم تیرماه• 98

روزی برای
ستایش"ن و القلم و
ما يسطرون"

موسی کاظم زاده

یادداشت

"ن و القلم و ما يسـطرون" نشـان از حرمت و قداست
قلـم و جایـگاه ویژه اهل قلـم در عصر امروز را نشـان
مـی دهـد ،اما چرا بـا گذشـته  17سـال از نامگذاری
 14تیرماه در تاریخ رسـمی کشـورمان به عنـوان روز
قلـم ،باز هـم این روز چنـدان در میان مـردم و حتی
اصحاب قلم و اندیشـه شناختهشـده نیست.
روز قلـم در تقویـم رسـمی کشـورمان روز چهاردهم
تیرمـاه اسـت و در واقـع روز قلـم در سـال  ۱۳۸۱بـا
پیشـنهاد انجمـن قلم ایـران و تصویب شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی به ثبت می رسـد ،و از آن سـال به
بعـد ،یعنـی روز چهاردهـم تیرماه هر سـال در تقویم
رسـمی ایـران بـه نام روز قلم نامگذاری شـده اسـت.
بيشـک ،آمـدن یک آیـه از قرآن کریم با عنـوان "ن

بــا حضــور وزیــر علــوم؛
واحــد تولیــد محصــوالت
لبنــی دانشــگاه تبریــز
افتتــاح مــی شــود
واحد تولید محصوالت لبنی دانشگاه تبریز (طرح
پایلوت شیر) ،به زودی با حضور دکتر منصور غالمی،
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری راه اندازی و افتتاح
خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،اخیرا هیات
رئیسه و جمعی از مدیران دانشگاه تبریز از روند
کارهای اجرایی و کارهای صورت گرفته در محل
ایستگاه آموزشی و تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه
تبریز بازدید کردند.
یادآور می شود :این ایستگاه اسم خود را از برج
مشهور خلعت پوشان که در درون ایستگاه بنا شده
و از بناهای دوران زندیه محسوب میشود و جزء
آثار باستانی ثبت شده ،گرفته است .این ایستگاه با
 28هکتار وسعت و دو حلقه قنات از سال 1345
به دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واگذار گردیده
که برای انواع فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی آماده
شده است.

بازدیــد معــاون آموزشــی
و تحصیــات تکمیلــی
و جمعــی از مدیــران
دانشــگاه تبریــز از پردیــس
بیــن المللــی ارس
دکتر باب اله حیاتی معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی به همراه جمعی از مدیران دانشگاه تبریز از
بخش های مختلف پردیس بین المللی ارس واقع در
منطقه آزاد ارس و شهر جلفا بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،پردیس بین
المللی ارس در سال  1388با پذیرش دانشجو در 4
رشته کارشناسی ارشد فعالیت علمی و آموزشی خود
را آغاز کرده و هماکنون در دو مقطع ارشد و دکتری
تخصصی دانشجو پذیرش میکند.
یادآور می شود :دانشگاه تبریز ،با پشتوانه بیش از 70
سال سابقه موثر در زمینه آموزش و پژوهش و در
راستای پاسخ به تقاضای روزافزون داوطلبان تحصیالت
عالی در داخل و خارج از کشور و با توجه به برنامه
های راهبردی بلندمدت علمی ،آموزشی و پژوهشی
خود ،پردیس بین المللی ارس را راه اندازی نموده است.
این پردیس در واقع واحدی از مجموعه دانشگاه تبریز
است که در منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس(جلفا) که
جاذبه های توریستی و تجاری فراوانی را نیز دارا است.

و القلـم و ما يسـطرون " نشـان از حرمت و قداسـت
قلـم و جایـگاه ویژه اهل قلـم در عصر امروز را نشـان
مـی دهد.
بـه عبـارت دیگـر "ن و القلم و ما يسـطرون " قسـم
بـه قلـم و آن چه بـدان مينويسـند .از اين آيـه قرآن
كريـم دريافـت میشـود ،حرمت و قداسـت قلـم ،در
طـول تاریـخ گذشـته و امـروزه در بـاور و اندیشـه ما
مسـلمانان جایـگاه ویـژه ای دارد و بـرای خبرنگاران،
روزنامـه نـگاران و اهـل قلـم افتخـار بـس گرانبهـا و
بزرگـی اسـت ،کـه خداوند متعال در عظمت و شـأن
قلـم ،سـوره ای بـه آن اختصـاص داده و به قلـم آنان
سـوگند یاد کرده اسـت.
در هـر حال سـخن ما با دسـت اندرکارن ،مسـووالن
و دسـتگاه های متولـی در این عرصه این اسـت ،چرا
بـا گذشـته  16سـال از نامگـذاری ایـن روز در تاریخ
رسـمی کشـورمان ،باز هم ایـن روز چنـدان در میان
مـردم و حتـی اصحـاب قلم و اندیشـه شناختهشـده
آئیــن اختتامیــه نخســتین دوره از مســابقات
مقدماتــی المپیــاد نــوآوری و خالقیــت ایــران،
تحــت عنــوان« بالتــازار کاپ » بــا تقدیــر از
حامیــان مســابقات ،نفــرات و تیــم هایــی کــه در
چالــش هــای انفــرادی و تیمــی نســبت بــه ســایر
گــروه هــا خالقیــت بیشــتری داشــتند ،در تــاالر
وحــدت دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
دکتــر مینــا زلفــی لیقــوان دبیــر ایــن دوره
مســابقات و رئیــس مرکــز رشــد و نــوآوری
دانشــگاه تبریــز برگــزاری ایــن گونــه مســابقات را
مقدمــه ای بــرای آشــنایی هرچــه بیشــتر دانــش
آمــوزان بــا کار گروهــی و شــکوفائی اســتعدادهای
نهفتــه آنــان بیــان کــرد و اظهــار داشــت :در ایــن
دوره مســابقات دانــش آمــوزان بــدون اتــکاء بــر
مطالــب کتابــی بــا اســتفاده از خالقیــت خــود
افــق هــای جدیــدی را در حــل مســائل و چالــش
هــا گشــودند.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه تبریز
در راســتای برنامــه هــای دانشــگاه نســل ســوم یا
دانشــگاه کارآفریــن همــواره پذیرای جوانــان ایده
پــرداز و خــاق اســت ،تصریــح کــرد :مرکــز رشــد
و فنــاوری ایــن دانشــگاه در فضایــی بــه وســعت
هفــت هــزار متــر مربــع ،آمــاده پیشــتیبانی
اولیـــن مدرســـه تابســـتانه چالـــش هـــای
مدیریـــت ورزشـــی بـــا حضـــور و ســـخنرانی
اســـاتید و محققانـــی از کشـــورهای فرانســـه،
لهســـتان ،پاکســـتان ،ترکیـــه و پرتغـــال در
دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار مـــی شـــود.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکت ــر یعق ــوب ب ــدری آذری ــن دبی ــر کل اولی ــن
مدرســـه تابســـتانه چالـــش هـــای مدیریـــت
ورزشـــی و رئیـــس دانشـــکده تربیـــت بدنـــی
و علـــوم ورزشـــی دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن
بـــاره اظهـــار داشـــت :ایـــن مدرســـه تابســـتانه
بـــه همـــت دانشـــکده تربیـــت بدنـــی و علـــوم
ورزشـــی دانشـــگاه تبریـــز و بـــا همـــکاری
منطق ــه آزاد ارس در س ــطح بی ــن الملل ــی از25
الـــی  28تیرمـــاه ســـال جـــاری در دانشـــکده
تربی ــت بدن ــی و عل ــوم ورزش ــی ای ــن دانش ــگاه
و منطقـــه آزاد ارس برگـــزار خواهـــد شـــد.
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریـــز
آخریـــن مهلـــت ثبـــت نـــام را تـــا تاریـــخ 15
تیرم ــاه اع ــام ک ــرد و اف ــزود :اولی ــن مدرس ــه
تابســـتانه چالـــش هـــای مدیریـــت ورزشـــی
در محورهـــای مدیریـــت گردشـــگری ورزشـــی،
برندهـــای ورزشـــی ،مدیریـــت داوطلبـــان
ورزش ــی ،جامع ــه شناس ــی ورزش ــی ،ورزش ــهای
بومــی و باســتانی و اقتصــاد ورزشــی بــا حضــور
اس ــاتید و محقق ــان داخل ــی و خارج ــی برگ ــزار
مـــی شـــود

نیسـت و در ایـن ارتبـاط نیـز برنامه هـا و آیین های
چندانـی هـم بـرای یـادآوری منزلت و حرمـت قلم،
معرفـی و شناسـاندن صاحبـان آن کـه تمامـی عمر
خـود را بـرای ارتقـای فرهنگ و هنـر این مـرز و بوم
در طبـق اخالص مـی گذارند ،کمتر دیده می شـود.
بدیـن گونـه ،روز قلـم فرصـت خـوب و بهترین بهانه
بـرای یـادآوری منزلـت ،قداسـت و حرمـت قلـم و
صاحبـان آن و حتـی تجلیـل و قدردانـی از قشـر
زحمـت اسـت و از ایـن رو ضروری اسـت مسـووالن
و دسـتگاه هـای ذی ربـط بـا برنامـه ریـزی و تدوین
سیاسـت هـای ،بـا برگـزاری هر چند آییـن کوچکی
در ایـن راسـتا گام هـای موثـری بردارند ،چـرا که به
قداسـت و جایـگاه قلـم و صاحبـان آن بایـد بیش از
اینها در جامعه اسلامی تاکید شـده اسـت که نمونه
بـارز این امر وجود آیه ای از سـوره قـرآن «ن َو ال ْ َقلَ ِم َو
ما یَ ْس ُ
ون؛ سـوگند به قلم و آنچه نویسند» است.
ـط ُر َ
در هـر صـورت روز قلم بهانه خوبی اسـت ،تا اینکه در

عصـر ارتباطـات امروز بـه به جایگاه «قلم» و رسـالت
و وظیفه اهل قلم و در راس آنها به رسـالت سـنگین
اصحـاب رسـانه و اخلاق حرفه ای اهـل قلم در عصر
پرآشـوب فضـای مجـازی و فناوریهـای ارتباطـی
بپردازیم.
بـدون شـک ،رسـانه ها و اهل قلمـی کـه در این نوع
رسـانه ها مشـغول به فعالیـت هسـتند ،در حقيقت
امانتدار مردم در دسـتيابي به اطالعات هستند و بايد
ايـن امانـت را به خوبـي ادا كنند .حق شـهروندان در
جامعه و در این میان در جامعه اسلامي بر رسـانه ها
اين اسـت كه از اخبار مفيـد ،الزم و منطبق با مصالح
جامعه برخوردار باشـند.
بر این اسـاس ،رسـانه به عنوان واسـطه بيـن مردم و
واقعيت ها و رويدادها بايسـتي آينه وفادار رخدادهاي
اجتماعي ،سياسـي ،اقتصادي و ...باشد .از این رو قرآن
كريـم در آیه  58سـوره نسـاء بر اهمیـت این موضوع
تاکیـد مـی کنـد؛ إ ِ َّن َّ
اللَ يَ ْأ ُم ُر ُك ْـم أَ ْن تُـ َؤدُّوا األ َمان َـاتِ

إِلَـى أَ ْهل ِ َهـا  ،....خداوند به شـما دسـتور مـي دهد كه
امانـت هـا را به اهل آن باز گرداينـد .از این رو در نظام
اخالقـي اسلام مردم و جامعه مـورد احترامند و هيچ
گاه و بـه هيچ قيمتي نبايـد آبرو و حيثيت مردم وجه
المصالحه قرار گيرد.
ناگفتـه نماند؛ در عصر ارتباطـات دهکده جهانی مک
لوهـان ،كسـب اطالعـات موثـق و قابل اطمينـان در
مورد وضعيت اقتصادی ،سياسى ،اجتماعى و امنيتى
جوامع بشـری بسـيار دشـوار و در عين حال ضرورى
و حياتـى بـوده کـه در این میان رسـانه هـای ارتباط
جمعـی بـا توليـد و توزيع مطلـوب اطالعـات ،نقش
حیاتـی در باال بردن آگاهي هاي گوناگـون و ضروري
بـه عهـده مي گيرنـد و جامعـه را در نيل بـه تعالي و
ترقـي همـه جانبه يـاري مي کنند.
بـدون تردید ،نسـل کنوني جامعـه از ابتداي حياتش
با رسـانهها بزرگ ميشـود .رسـانهها به عنـوان يکي
از نهادهـاي اجتماعي کارکردهـاي متفاوتي همچون

آئین اختتامیه اولین دوره المپیاد نوآوری و خالقیت ایران در
دانشگاه تبریز برگزار شد

مــادی و معنــوی از افــراد خــاق و ایــده پــرداز
بــرای تبدیــل علــم بــه ثــروت اســت.

دکتــر مهــرداد امامــی رئیــس دفتــر بنیــاد ملــی
نخبــگان در اســتان آذربایجانشــرقی نیــز در ایــن

آییــن بــا اشــاره بــه برخــی از مشــکالت موجــود
در حــوزه هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و روحــی و

با حضور اساتید  5کشور خارجی؛ اولین مدرسه تابستانه چالش های
مدیریت ورزشی در دانشگاه تبریز برگزار می شود
وی بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف ایـــن مدرســـه
خاطـــر نشـــان کـــرد :فراهـــم نمـــودن زمینـــه
ای جهـــت تبـــادل افـــکار و دانـــش بیـــن

پژوهشـــگران ،ارائـــه دســـتاوردهای جدیـــد
پژوهشـــی در زمینـــه ی مدیریـــت ورزشـــی
و کمـــک بـــه حـــل مشـــکالت و معضـــات

ورزش کشـــور از جملـــه اهـــداف برپایـــی ایـــن
مدرســـه اســـت.
رئیـــس دانشـــکده تربیـــت بدنـــی و علـــوم

انتقـال ارزشهـا و ميراث فرهنگـي را برعهـده دارند.
دنيـس مـک کوئيـل در کتـاب مقدمـهاي بـر نظريه
رسـانههاي جمعـي ،ارتباط جمعـي را فرآيند جامعه
گسـتر و رسـانهها را ميانجي روابط اجتماعي ميداند.
در ایـن میـان ،هـم اکنون فرهنـگ سـازي ،آموزش،
اطالعرسـاني و ايجاد مشـاركت اجتماعي عمدهترين
نقش رسـانه ها بیان شده اسـت و افزون بر نقشهاي
يـاد شـده برقـراري ارتباط پويـا و زنده بـا پيامگيران،
حفـظ تنـوع و تازگـي در توليدات فرهنگـي ،فكري،
سياسـي ،اجتماعـی و عرضـه انديشـههاي نويـن ،از
مهمتريـن نقشهـا و كاركردهـاي وسـايل ارتبـاط
جمعـي نوین اسـت كه در صـورت عـدم رعايت آنها،
جامعـه بايد بهـاي گزافي را بپـردازد.
به بيان روشـن تر ،رسـانه هـا به عنوان رکـن چهارم،
رسـالت مهم و سـنگین اطالع رسـانی و آگاهی دهی
را در جامعـه بـر عهـده دارنـد .نقـد و نظـارت ،اطالع
رسـاني صادقانه و شـفاف و طرح و تبـادل آراء و افكار
از جملـه وظایف اهل قلم اسـت.
بنـا برایـن ،بایـد در نظر داشـت که انتقـاد ،مخالفت،
بيان عقايـد ،باید به دور از هتـك حرمتها ،اهانتها،
فحاشـي و دشـنام باشـد .نقد و انتقادها نبايد به دعوا،
اختلاف و كشـمكش منتهي شـود .نقـد منصفانه و
نقـد پذيـري متواضعانه هـر دو الزم اسـت .امـا نقد و
انتقادهـا بايـد در چارچـوب اصـول قانـون اساسـي،
رهنمودهـاي امـام (ره) ،مقام معظم رهبـری ،انقالب،
اسلام و سياسـت هاي كلي نظام باشـد كه در قانون
اساسـي معين شـده است.
از سـویی در این باره ،زیرسـوال بردن اصل مشروعيت
نظـام ،فـاش نمـودن اسـرار کشـور و انتشـار اسـناد
و مسـایل محرمانـه ،تهمـت و افتـرا بـه اشـخاص،
بزرگنمایی مشـکالت ،ایجاد اختالف بین قوا ،انتشار
اخبـار دروغ ،نـا اميـد کـردن مردم نسـبت بـه آينده
خـود ،ضديـت بـا شـاخص هـاي اساسـي جمهوري
اسلامي ،اشـاع ه فحشـا ،تهمت زدن ،بدگويي كردن،
افشـاگريهاي بيپايه و اسـاس نسـبت به اشـخاص،
تخریـب و هتک آبروی افراد ،سـرقت ادبي و انتسـاب
اخبـار و عقايـد و تأليفـات ديگـران بـه خود ،سـخن
پراكنـي عليـه ديگـران ،سـياه نمايـي كـردن ،اهانت
به مقامات و مسـؤوالن ارشـد کشـور ،درشـت كردن
و برجسـته كـردن ضعفهـا و تحريـف حقیقـت بـه
عنـوان چالشـی فـراروی اهل رسـانه تلقی میشـود.
کوتاه سـخن اینکه ،نبایـد فراموش کرد کـه در عصر
انفجـار اطاعـات ،دنیـای ماشـینی و بی ثباتـی که ما
زندگی می کنیم ،یک خبر نادرسـت ،دروغ و شـایعه
مـی توانـد اغتشـاش و اختلاف های اجتماعـی را بر
انگیـزد یا تشـدید نماید .بـه ویژه خبرهای نادرسـت
یا تحریف شـده ای کـه دارای خصوصیت جنجالی و
هیجان انگیز هستند ،می توانند آسیب ها و خسارت
هـای زیـادی را در عرصه های مختلف به کشـور وارد
آورنـد .در نهایـت اینکـه ،آینـده حیـات رسـانه ها به
کالم صادقانـه ،نگاه منصفانه و نقد مشـفقانه اسـتوار
بـوده و الزمـه تحقـق این منظـور ،پابندی بـه ارزش
هـای اخالقـی و میثـاق حقوق حرفه ای اسـت.

روانــی نابغــه پــروری و کســب رتبــه هــای برتــر
در کنکــور گفــت :ایــن مســایل امــروزه گریبانگیر
دانــش آمــوزان وخانــواده هــای آنــان شــده و در
ایــن راســتا از والدیــن درخواســت مــی شــود کــه
بــه مــوازات تحصیــات رســمی دانــش آمــوزان
بــه خالقیــت و ایــده پــردازی ایــن قشــر هــم
توجــه نماینــد.
وی در خاتمــه بــا اشــاره بــه برخــی از فعالیــت
هــا و اقدامــات بنیــاد ملــی نخبــگان ،از آمادگــی
ایــن بنیــاد بــرای همــکاری هرچــه بیشــتر بــا
دانشــگاه تبریــز و مرکــز رشــد و فنــاوری تاکیــد
کــرد.
آرش مدرســی دبیــر اجرایــی بالتــازار کاپ نیــز
در ایــن مراســم گفــت :ایــن دوره از مســابقات
درســطح دانــش آمــوزان پایــه هــای هفتــم تــا
دوازدهــم دبیرســتان و هنرســتان در تمــام رشــته
هــای تحصیلــی بــا شــرکت بیــش از  300نفــر از
دختــران و پســران برگــزار شــد.
یــادآور مــی شــود :نخســتین دوره از مســابقات
مقدماتــی المپیــاد نــوآوری و خالقیــت ایــران،
تحــت عنــوان« بالتــازار کاپ » بــا حضــور 60
تیــم از  20موسســه از شــهر تبریــز بــه مــدت دو
روز در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه میزبانــی
دانشــگاه تبریــز برگــزار شــده بــود.
ورزشـــی دانشـــگاه تبریـــز اضافـــه کـــرد :در
ای ــن مدرس ــه تابس ــتانه ک ــه در مح ــور ه ــای
مختل ــف برگ ــزار م ــی گ ــردد و از پژوهش ــگران
کشـــورهای مختلـــف نیـــز دعـــوت بـــه عمـــل
آمـــده اســـت کـــه بتوانیـــم بســـتری فراهـــم
نماییــم کــه در آن از تجــارب و موفقیــت هــای
پژوهش ــگران کش ــورهای دیگ ــر در ح ــوزه ه ــای
مختل ــف مدیری ــت ورزش ــی اس ــتفاده نمایی ــم.
بـــه گفتـــه وی در طـــی مـــدت مدرســـه
تابســـتانه تیـــم هـــای پژوهـــش متشـــکل از
اســـاتید و دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی
در حـــوزه هـــای مختلـــف مدیریـــت ورزشـــی
تشـــکیل شـــده و فعالیـــت خواهنـــد کـــرد .و
ماحصـــل ایـــن فعالیـــت هـــا و تبـــادل دانـــش
بیـــن پژوهشـــگران تولیـــدات علمی-پژوهشـــی
جه ــت به ــره گی ــری در صنع ــت ورزش کش ــور
خواهـــد بـــود.
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه تبریـــز در خاتمـــه از
همـــه اســـاتید ،پژوهشـــگران و دانشـــجویان
دعـــوت کـــرد کـــه بـــا حضـــور و فعالیـــت در
حـــوزه ی پژوهشـــی خـــود زمینـــه پـــر بـــار
شـــدن ایـــن گردهمایـــی را فراهـــم نماینـــد.
یـــادآور مـــی شـــود :بازدیـــد از منطقـــه آزاد
ارس از دیگـــر برنامـــه هـــای اولیـــن مدرســـه
تابســـتانه چالـــش هـــای مدیریـــت ورزشـــی
اعـــام شـــده اســـت.
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راه های ارتباط با خبرنامه :

 38ســـال از شـــهات آیـــتاهلل بهشـــتی بـــه
همـــراه  72تـــن از یـــاران او مـــی گـــذرد،
امـــا بعـــد از گذشـــت نزدیـــک چهـــار دهـــه از
انقـــاب نســـل امـــروز مـــی خواهنـــد بداننـــد،
چـــرا عوامـــل گروهـــک تروریســـتی منافقیـــن
در  7تیـــر مـــاه  ،1360شـــهید بهشـــتی و
برخـــی از مســـووالن نظـــام را تـــرور کردنـــد.
بــرای رســیدن بــه ایــن حقیقــت کــه دشــمنان
انقـــاب و بـــه ویـــژه منافقیـــن کـــوردل؛ چـــرا
آیـــت ّ
الل دکتـــر بهشـــتی قـــدس و یـــاران وی
را تـــرور کردنـــد ،فقـــط کافـــی اســـت نگاهـــی
گ ــذرا ب ــه س ــخنان ی ــاران و حت ــی دش ــمنان
انقـــاب بپردازیـــم.
بنیـــان گـــذار جمهـــوری اســـامی ایـــران
بعـــد از شـــهادت دکتـــر بهشـــتی در پیامـــی
فرمودن ــد« :ای ــن ك ــوردالن مدع ــی مجاه ــدت
بـــرای خلـــق ،گروهـــی را از خلـــق گرفتنـــد
كـــه از خدمتگـــزاران فعـــال و صدیـــق خلـــق
بودنـــد .امـــام تأكیـــد كردنـــد «بهشـــتی
مظل ــوم زیس ــت و مظل ــوم م ــرد و خ ــار چش ــم
دشـــمنان اســـام بـــود».
ب ــا ای ــن وج ــود ،ام ــام خمين ــی(ره) همچنی ــن
در صبـــح روز هشـــتم تيرمـــاه در ديـــدار
اقش ــار مختل ــف م ــردم درخص ــوص ش ــخصيت
آيـــتاهلل بهشـــتی و ارزش وجـــودی همـــه
شـــهدای فاجعـــه هفتـــم تيـــر در ســـخنانی
تصري ــح كردن ــد؛ « البت ــه اي ــن پيش ــامد ب ــرای
هم ــه مل ــت م ــا ناگ ــوار ب ــود و ي ــك اش ــخاصی
كـــه بـــرای خدمـــت ،خودشـــان را حاضـــر
كـــرده بودنـــد و خدمتگـــذار ايـــن كشـــور
ی ك ــه
بودن ــد ،اش ــخاصی بودن ــد ك ــه آنق ــدر 
مـــن از آنهـــا میشناســـم از ابـــرار بودهانـــد،
از اشـــخاص متعهـــد بودهانـــد كـــه در رأس
آنه ــا مرح ــوم ش ــهيد بهش ــتی اس ــت .ايش ــان
را مـــن بيســـت ســـال بيشـــتر میشـــناختم،
مرات ــب فض ــل ايش ــان و مرات ــب تفك ــر ايش ــان
و مرات ــب تعه ــد ايش ــان ب ــر م ــن معل ــوم ب ــود
و آنچـــه كـــه مـــن راجـــع بـــه ايشـــان متأثـــر
هســـتم ،مظلوميـــت ايشـــان در ايـــن كشـــور
بود.مـــن او را يـــك فـــرد متعهـــد ،مجتهـــد،
متديـــن ،عالقهمنـــد بـــه ملـــت ،عالقهمنـــد
بـــه اســـام و بـــه دردبخـــور بـــرای جامعـــه
خودمـــان میدانســـتم (».صحيفـــه امـــام،
جلـــد  ۱۴صفحـــات  ۵۱۸و )۵۱۹
ناگفت ــه نمان ــد ،ن ــام آيــتاهلل ش ــهيدبهش ــتی
بـــرای مـــردم ايـــران و خدمـــت گـــذاران ایـــن
انقـــاب و نظـــام بـــرای همیشـــه مانـــدگار
خواهـــد بـــود ،چـــرا کـــه مجاهدتهـــای
ايشـــان طـــی ســـاليان متمـــادی بـــرای
رئیـــس گـــروه حمایـــت از اســـتعدادهای
درخشـــان دانشـــگاه تبریـــز از اعطـــای
جوایـــز تحصیلـــی بنیـــاد ملـــی نخبـــگان بـــه
دانش ــجویان مس ــتعد ای ــن دانش ــگاه خب ــر داد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکت ــر حمی ــد احم ــدی ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر
و ب ــا بی ــان اینک ــه فراخ ــوان ثب ــت ن ــام جوای ــز
تحصیلـــی بنیـــاد ملـــی نخبـــگان بـــرای ســـال
تحصیلـــی  1398-99از پنجـــم تیرمـــاه آغـــاز
ش ــده و ت ــا  15مردادم ــاه س ــال ج ــاری ادام ــه
خواهـــد داشـــت ،تصریـــح کـــرد :بنیـــاد ملـــی
نخب ــگان ب ــر اس ــاس آئی ــن نام ــه پش ــتیبانی از
فعالی ــت ه ــای علم ــی و فرهنگ ــی دانش ــجویان
مس ــتعد تحصیل ــی کش ــور ،در س ــال تحصیل ــی
 1389-99اعتبارهـــا و تســـهیالتی را بـــه
دانشـــجویان مســـتعد دانشـــگاه هـــا و مراکـــز
آم ــوزش عال ــی کش ــور اعط ــا م ــی کن ــد.
بـــه گفتـــه وی ،متقاضیـــان بهـــره منـــدی از
جوایـــز تحصیلـــی بنیـــاد ملـــی نخبـــگان در
ســـال تحصیلـــی  ،1398-99حداکثـــر تـــا 15
مردادمـــاه ســـال جـــاری فرصـــت دارنـــد ،تـــا
بـــا مراجعـــه بـــه ســـامانه اطالعاتـــی بنیـــاد
ملـــی نخبـــگان ،موســـوم بـــه ســـامانه ســـینا
ب ــه آدرس  ،sina.bmn.irنس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام
و بارگـــذاری مـــدارک اقـــدام نماینـــد.
رئیـــس گـــروه حمایـــت از اســـتعدادهای
درخشـــان دانشـــگاه تبریـــز بـــا تاکیـــد بـــر
اینکـــه ایـــن مهلـــت قابـــل تمدیـــد نیســـت،
یـــادآور شـــد :بنیـــاد ملـــی نخبـــگان پـــس از
بررس ــی درخواس ــت ه ــا و ب ــر اس ــاس ظرفی ــت
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بهثمـــر رســـاندن نهضـــت اســـامی و
تالشهـــای بیوقفـــه در جهـــت تحكيـــم
نظـــام جمهـــوری اســـامی در ايـــران بـــرای
همیش ــه و در هم ــه ح ــال مش ــهود و مش ــهور
اســـت.
یکـــی دیگـــر از صفـــات نیـــک آن عالـــم
ژرف اندیـــش ،پذیرفتـــن حـــق بـــود ،مقـــام
معظـــم رهبـــری در مـــورد ویژگیهـــای بـــارز
اخالقـــی و شـــخصیتی ایـــن شـــهید بزرگـــوار
اس ــام م ــی گوین ــد :بهش ــتی مظل ــوم زیس ــت
و مظلـــوم مـــرد ،بـــه خاطـــر اینکـــه در
دوران زندگــیاش کس ــی ب ــه عم ــق و واالی ــی
شـــخصیت ایـــن مـــرد پـــی نبـــرد.
حض ــرت آيــتاهلل خامنــهای ،فرمودند«،ش ــهيد
بهشـــتی مجموعـــهای از خصلتهـــای
پســـنديده و نيـــك بودنـــد و مـــن شـــخصاً تـــا
بهحـــال فـــردی مثـــل آقـــای بهشـــتی در

گذش ــته و در ح ــال ندي ــدهام .ش ــهادت آق ــای
بهشـــتی واقعـــاً مكمـــل شـــخصيت ايشـــان
ب ــود و م ــرگ طبيع ــی مس ــلماً ب ــرای ايش ــان
ناچيـــز بـــود .وقتـــی آقـــای بهشـــتی زنـــده
بودنـــد ،از همـــه تـــوان و ظرفيـــت خودشـــان
بـــرای اعتـــای اســـام اســـتفاده كردنـــد
و شهادتشـــان هـــم همينگونـــه و بـــرای
اعتـــای اســـام مؤثـــر بـــود .بهطـــور كلـــی
آقـــای بهشـــتی فـــردی اعجابانگيـــز بودنـــد
و توانايیهـــای وافـــری داشـــتند.مرحـــوم
بهشـــتی همچنيـــن بســـيار محاســـبهگر
بودنـــد ،يعنـــی جريانـــات را بـــه تصادفـــات و
اتفاقـــات واگـــذار نمیكردنـــد .يكـــی ديگـــر از
خصوصيـــات ايشـــان اتـــكا بـــه نفـــس بـــود و
يك ــی ديگ ــر از خصوصي ــات مديري ــت جمع ــی
ابتـــكار اســـت و شهيدبهشـــتی بـــه اعتـــراف
دوســـتان و دشـــمنان آدمـــی بســـيار مبتكـــر

بودند».
تواضـــع و فروتنـــی از دیگـــر ســـیمای اخـــاق
پس ــندیده سیدالش ــهدای انق ــاب ب ــود .ش ــهید
باهن ــر در ای ــن راس ــتا گفت ــه ب ــود؛ « خصل ــت
هـــای ایشـــان ممتـــاز بـــود .ایشـــان در عیـــن
آن متانـــت و ابهتـــی کـــه داشـــت بـــه لحـــاظ
آن مق ــام و ش ــخصیت در عی ــن ح ــال ،حال ــت
تواضـــع و برخـــورد بســـیار مؤدبانـــه ای پـــر از
احســـاس و عاطفـــه همـــراه بـــا روان شناســـی
اصیـــل ژرف اســـامی داشـــتند .جلســـات
ایش ــان معم ــوال هم ــراه ب ــا صف ــا و نش ــاط ب ــود
و صداقـــت کاملـــی در قضـــاوت هـــا و اظهـــار
نظرش ــان ب ــه چش ــم م ــی خ ــورد ،اعتم ــاد م ــی
آورد و اطمینـــان مـــی بخشـــید».
در کنـــار مـــوارد بیـــان شـــده ،رادیـــو
بیبیســـی نیـــز در تحلیلـــی در
هشـــتم تیرمـــاه1360؛ بـــا وجـــود همـــه
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دشـــمنیهایی کـــه بـــا شـــهید مظلـــوم دکتـــر
الل دکت ــر
بهش ــتی داش ــت ،م ــی گوی ــد« :آی ــت ّ
س ــید محم ــد حس ــینی بهش ــتی ،رهب ــر ح ــزب
جمهـــوری اســـامی ،رئیـــس دیوانعالـــی
کشـــور و عضـــو شـــورای ریاســـت جمهـــوری،
م ــردی خوشلب ــاس ،ب ــا چه ــرهای گی ــرا و پُ ــر
ابهــت بــود .بهشــتی بــه عنــوان یــک نویســنده
اس ــامی در مس ــایلی از قبی ــل مفه ــوم دول ــت
در اســـام و نیـــز نقـــش روحانیـــت در رابطـــه
اســـام بـــا مکتبهـــای فکـــری جدیـــد،
مطالـــب فراوانـــی نوشـــته اســـت .ســـالهای
اقام ــت او در آلم ــان غرب ــی ،ب ــه عن ــوان رهب ــر
مســـلمانان هامبـــورگ ،بـــه علـــت
جامعـــه
ِ
علـــم ،لیاقـــت و نظـــم فکـــریاش بـــه عنـــوان
یـــک روحانـــی بـــود».
ازگزيـــده بيانـــات و دیـــدگاه هـــای یـــاران و
حت ــی رس ــانه ه ــای خارج ــی در م ــورد دکت ــر
شـــهید بهشـــتی میتـــوان چنيـــن برداشـــت
خ هـــر كشـــور و ملتـــی،
نمـــود ،كـــه در تاريـــ 
چهرههـــای برجســـتهای وجـــود دارد ،كـــه
م و درك
ت ايـــن چهرههـــا بـــرای فهـــ 
شـــناخ 
ی هـــر جامعـــ ه
ی ـ فرهنگـــ 
هويـــت تاريخـــ 
ن نيســـت .شـــهيد مظلـــوم
ن آنهـــا ممكـــ 
بـــدو 
دكتربهشـــتی از چهرههـــای درخشـــان
فك ــری ـ سياس ــی اي ــن م ــرز و ب ــوم ب ــود ك ــه
انقـــاب اســـامی ايـــران بـــه تاريـــخ اســـام
هديـــه كـــرده اســـت.
در حقيقــت دكتر شــهید بهشــتی استراتژيســت
انق ــاب ب ــود و س ــيره و انديش ــه اي ــن ش ــهيد
مظل ــوم ناش ــی از ايدئول ــوژی اس ــام ب ــود ،او از
تبـــار ابـــوذر و عمـــار بـــود ،كـــه در راه اســـام
شـــهيد شـــد كـــه امـــروز همـــه ملـــت ايـــران
و يـــاران از وی بهعنـــوان سيدالشـــهدای
انقـــاب اســـامی يـــاد میكننـــد.
بنابرایـــن آنچـــه در ايـــن خصـــوص مهـــم
بهنظـــر میرســـد اينكـــه اگـــر امـــروزه ملـــت
ايـــران بهجـــای رســـيده و در دنيـــا از ايـــن
كش ــور در عرص ــه ه ــای مختل ــف ب ــه افتخ ــار
يــاد مــی كننــد؛ بــه خاطــر بركــت خــون ايــن
الل دکت ــر س ــید محم ــد
ش ــهدا از جمل ــه آیــت ّ
حس ــینی بهش ــتی ب ــوده و از ای ــن رو ض ــروری
اســـت بـــرای تحقـــق راه و آرمانهـــای آنهـــا
بیـــش از اینهـــا تـــاش کنیـــم و در نهایـــت
نباي ــد ي ــاد ،ن ــام و راه ش ــهدا فرام ــوش ش ــود.
متنوعـــی را طراحـــی و ارائـــه مـــی کنـــد
کـــه از آن جملـــه مـــی تـــوان بـــه اعتبـــارات
آموزشـــیاری /پژوهشـــیاری /فـــن یـــاری،
اعتبـــار ارتباطـــات علمـــی ،اعتبـــار توانمنـــدی

وصيت نامه دکتر بهشتي
اينجانـب محمد حسـيني بهشـتي ،دارنده شناسـنامه
شـماره  13707از اصفهان وصيت مي کنم به همسـرم
و فرزندانـم و سـاير بسـتگانم که در زندگـي بيش از هر
چيـز بـه فـروغ الهـي کـه در دل انسانهاسـت اهميـت
دهنـد و با ايمـان به خداي يکتاي عليم ،قدير ،سـميع،
بصيـر ،رحمـان و رحيم و پيامبران بزرگـوارش و پيروي
از خاتـم پيامبـران و کتابـش قـرآن و از ائمه معصومين
سلام ا ...عليهـم اجمعين و اهتمام به ذکـر و ياد خداي
و نمـاز با حضور قلب ،روزه ،عبـادات ديگر و انفاق و ايثار
و صـدق و جهـاد بـي امان در ايـن راه و حضور پيگير در
جماعـت و انـس بـا مـردم راه سـعادت را بـه روي خود
بـاز گرداننـد .و وصيت مـي کنم که پـس از ارتحال من
بسـوي خـدا يک سـوم از خانـه مسـکوني ام در تهران،
قلهـک ،خيابان تورج ،کوچه منطقـي  8و  9و اثاث خانه
متعلـق به همسـرم خانم عزتالشـريفه مـدرس مطلق
اسـت و از خـداي متعال بـراي او و فرزندانم سـعادت در
راه خدا زيسـتن را خواستارم.
ما بي شناسـنامه نيسـتيم ،ما از مردم جدا نمي باشـيم،
محـل مهـر جيـره بنـدي قند و شـکر ،مهر شـرکت در
انتخابات رياسـت جمهوري.
مـا بي شناسـنامه نيسـتيم ،اوالد زجر کشـيده آل عبا،
فرزنـدان زندانهـاي بي نام و نشـان و حبـس ها و دخمه
هـاي فراموش ،ما بي شناسـنامه نيسـتيم اهل قنوتيم،
سـاکن دهسـتان نيايش و بچه جنوب عشقيم ،کبوتران
قباپوشـي که بـال در خون شـهيدان کربال نهـاده ايم و
عمـري بر شـاخه هـا مرثيه خوان ذبـح بنـي آدم  ،ما از
امتزاج دو ايمان بدوي روسـتائي از تصادم دو عدم سـاده
بوجـود آمـده ايـم ،بـا هيچ کـس هيـچ فرقـي نداريم و
نمازمـان را اول وقـت مي خوانيم.
مـا محصـول آن لحظاتـي هسـتيم کـه خسـته از بيل
و رنجـور از داس خيمـه دعائـي برافراشـته انـد ،مـا
سادهنشـينان کاخ ويرانـه فقر و فنائيـم .پنجره هائي که
روبسـوي افق سـبز توکل باز مي شـوند ،ما مثل کتابي
در هـر گوشـه خـاک و در هـر لحظـه از روزگار بـاز مي
شـويم و ديگـران را از خـود باخبـر مـي کنيم.
مـا مثـل وضـو سـاده و پاکيـم ،عيـن اقطار بـي آاليش
و معصوميـم ،مـا را ميشـود در هـر گوشـه مسـجد
پيـدا کـرد .در هر جنسـي جسـتجو نمود ،با هـر دردي
دريافـت ،مـا مثل تلاوت غمگينيم ،مثـل تکبير حالت
خنجـر داريـم ،و دوسـتان مـا شـيران روز و پارسـايان
شـبند ،از نـوح بـه بعـد تـا کربلا و هويـزه وتـا هويـزه
حضـور داريم ،پشـت هر سـنگي روييده ايـم ،با هر بوته
اي رسـيده ايـم ،بـر هر شـاخي بـر داده ايم ،مـا در اين
آب و خاک سـبز مي شـويم ما بي شناسـنامه نيستيم.

آموزشـــی /کارآفرینـــی ،اعتبـــار شـــرکت در
مجامـــع علمـــی خارجـــی ،اعتبـــار اعـــزام بـــه
فرص ــت مطالعات ــی ،راتب ــه دانش ــجویی ،اعتب ــار
هســـته مســـئله محـــور پژوهشـــی /فناورانـــه،
تســـهیالت نظـــام وظیفـــه ،بیمـــه تکمیلـــی
درم ــان ،هدی ــه ازدواج ،ودیع ــه اج ــاره مس ــکن
و غیـــره اشـــاره کـــرد.
بنـــا بـــه ایـــن گـــزارش ،تعـــداد دانشـــجویان

اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به
دانشجویان مستعد دانشگاه تبریز
ســـالیانه ،نتیجـــه اولیـــه پذیـــرش متقاضیانـــی
را کـــه باالتریـــن امتیـــاز را از فعالیـــت هـــای
آموزشـــی ،پژوهشـــی و فناورانـــه در مقایســـه
ب ــا س ــایر اف ــراد کس ــب ک ــرده ان ــد ،از طری ــق
ســـامانه ســـینا اعـــام خواهـــد کـــرد.
وی اف ــزود :در ای ــن ارتب ــاط دانش ــجویان م ــی

تواننـــد جهـــت کســـب اطالعـــات بیشـــتر در
م ــورد جزئی ــات نح ــوه ثب ــت ن ــام و بارگ ــذاری
مـــدارک در ســـامانه ســـینا ،بـــه وب ســـایت
رســـمی گـــروه حمایـــت از اســـتعدادهای
درخشـــان بـــه آدرس dotsa.tabrizu.ac.ir
مراجعـــه نماینـــد.

دکت ــر احم ــدی درخص ــوص جوای ــز تحصیل ــی
بنیـــاد ملـــی نخبـــگان اضافـــه کـــرد :بنیـــاد
ملـــی نخبـــگان بـــا هـــدف حمایـــت مـــادی و
معن ــوی از دانش ــجویان نخب ــه و هدای ــت ای ــن
اســـتعدادهای برتـــر بـــه ســـمت اولویـــت
هـــای راهبـــردی کشـــور ،تســـهیالت و جوایـــز

دانش ــگاه تبری ــز ک ــه در س ــال تحصیل ــی -۹۸
 ۱۳۹۷مش ــمول جوای ــز تحصیل ــی بنی ــاد مل ــی
نخب ــگان ش ــده ان ــد ،مجموعــاً  ۴۸نف ــر ب ــوده
اس ــت ک ــه از ای ــن تع ــداد ۲۳ ،نف ــر در رش ــته
هـــای زیرمجموعـــه گـــروه عمـــده تخصصـــی
فن ــی -مهندس ــی در ح ــال تحصی ــل هس ــتند؛
و تعـــداد نفـــرات برگزیـــده در گـــروه هـــای
عم ــده تخصص ــی عل ــوم پای ــه ،عل ــوم انس ــانی
و کش ــاوزی نی ــز ب ــه ترتی ــب  ۱۳نف ــر ۱۱ ،نف ــر
و یـــک نفـــر بـــوده اســـت.

دکتر سیما باهری اسالمی

دکترمحمدتقیهمدانی
»» مدیرگروهآموزشیمهندسیمواد

دکترغالمرضا حاجی نوری
»» مدیرگروهآموزشیحقوققضایی

انتصـاب آن جنابـان را تبریـک
گفتـه ،توفیـق روز افزونتـان را از
درگاه خداونـد متعـال خواهانیـم.

»» عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

کریم اسدپور زینالی

»» عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

فریباصرافی

»»همکار شاغل در دانشکده فیزیک

علی حسنپور ناهید

»»همکار شاغل در مدیریت تحصیالت تکمیلی

علیالیاسی

» » همکاربازنشستهدانشگاهتبریز

دکتر حسن فرهودینیا

»»استادبازنشستهدانشگاهتبریز

در غم از دست دادن نزدیکان خود سوگوار بودند که ضمن تسلیت ،از خداوند منان
برای ایشان و خانواده محترمشان صبر جمیل خواهانیم.

با خبر شدیم؛ آقای دکتر علی
بیگزاده شکوئی(استاد سابق
دانشگاه تبریز)  ،آقای یحیی
حسنپور ناهید (همکار بازنشسته)
و خانم صدیقه شیرمحمدزاده
(همکار بازنشسته) دار فانی را وداع
گفته اند ضمن عرض تسلیت به
خانواده محترم و همکاران ایشان
از خداوند متعال طلب مغفرت برای
آن مرحومین داریم.

