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افتتــاح چهــار پــروژه عمرانی،خدماتــی
و آموزشــی دانشــگاه تبریــز بــا حضــور
وزیــر علوم،تحقیقــات و فنــاوری

افتتاح ساختمان مرکزی حراست

افتتاح سیستم بخار برای پخت غذا

سـاختمان مرکـزی حراسـت بـا اعتبـار
نزدیـک سـه میلیـارد تومان در وسـعتی به
مسـاحت  1920متـر مربـع در  5طبقه در
 7سـال احداث شـده کـه شـامل  20اتاق،
آمفی تئاتر ،حسـینیه ،نمازخانـه ،خوابگاه و
سـایر فضـای مورد به بهـره برداری رسـید.

بهره برداری از واحد فرآوری شیر و
محصوالتلبنی

آغاز عملیات عمرانی سیستم
تصفیه آب قنات

بـرای اولین بار در بین دانشـگاههای کشـور
بـه بهـره بـرداری رسـید کـه بـرای تجهیز
و راه انـدازی ایـن سیسـتم نیـز نزدیـک 3
میلیـارد تومان هزینه شـده اسـت.

ظرفیـت تولیـد یـک تـن در سـاعت بـا
اعتبـاری بیـش از سـه میلیـارد تومـان ( از
محـل کمک های خیریـن و منابع داخلی)
در محل خلعت پوشـان این دانشـگاه ایجاد
شـده است.

فـاز اجرایـی سیسـتم تصفیـه آب قنات با
ظرفیـت تصفیه آب قنـات  200مترمکعب
برای مصارف بهداشـتی اسـت .برای اجرای
ایـن پـروژه در مرحله اول بیش از  5میلیارد
ریـال هزینه در نظر گرفته شـده اسـت.
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جلســه اعضــای شــورا،
هیــات ممیــزه ،شــورای
صنفــی و نماینــده
ایثارگــران دانشــگاه تبریــز
بــا حضــور دکتــر غالمــی
وزیــر علــوم

جلســه اعضــای شــورا ،هیات ممیــزه ،شــورای صنفی
و نماینــده ایثارگــران دانشــگاه تبریــز با حضــور دکتر
منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
تــاالر شــهید باکــری ایــن دانشــگاه آغــاز شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ایــن نشســت ضمــن
اظهــار خرســندی از حضــور در دانشــگاه تبریز گفت:
امــروزه بــا توجــه بــه تحریــم های کــه دشــمنان این
نظــام علیــه ملــت ایــران در حــوزه هــای مختلــف
تحمیــل کــرده ،در این راســتا مشــکالتی را در بخش
هــای مختلــف از جملــه در دانشــگاه ها بوجــود آورده
کــه بــا همدلــی و همــکاری جــدی خانــواده بــزرگ
دانشــگاهیان کشــور ،مــی تــوان گام هــای موثــر و
اساســی در حــل ایــن مشــکالت برداشــت.
دکتــر منصــور غالمــی در ادامــه بــا اشــاره بــه
اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه طرح ســاماندهی
و آمایــش دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالی کشــور
گفــت :کارهــای کارشناســی و برنامــه ریــزی اساســی
در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه کــه با شــفاف ســازی
و تنویــر افکارعمومــی در زمینــه مزایــا و اهــداف ایــن
طــرح مــی تــوان گام هــای تعییــن کننــده ای در
ایــن خصــوص انجــام داد.
وزیــر علــوم در بخــش دیگــر ســخنان خود مشــارکت
بیشــتر دانشــگاه هــا بــا پژوهشــگاه ه،ا بــرای جــذب
دانشــجو و همــکاری پژوهشــی ضــروری بیــان کــرد
و افــزود :فعالیــت هــای ارزنــده و خوبــی در خصــوص
تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و توانمنــد در دانشــگاه
هــا و مراکــز آمــوزش عالــی صــورت گرفتــه و در ایــن
راســتا اکثــر مدیــران و شــاغالنی کــه در حــال حاضر
مشــغول بــه فعالیــت در کشــور هســتند ،جــزء فــارغ
التحصیــان همیــن دانشــگاه هــا هســتند و بــرای
تحقــق ایــن امــر در صــورت نیــاز ســنجی دانشــگاه
هــا و همــکاری ســایر وزارت خانــه هــا و ســازمان هــا
شــاهد اشــتغال بیشــتر خواهیــم شــد.
وی در خاتمــه یــادآور شــد :ایــن وزارت خانــه
همچنیــن در زمینــه آئیــن نامــه ارتقــای اعضــای
هیــات علمــی ،امــور رفاهــی ،جلوگیــری از خریــد و
فــروش پایــان نامــه هــا و پرداخــت متمرکــز حقــوق
کارکنــان قــراردادی دانشــگاه هــا اقدامــات قابــل
توجهــی انجــام داده اســت.
دکتــر میــر رضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه تبریــز
نیــز در ایــن آییــن بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــور مــا
در طــول چهــل ســال اخیــر مشــکالت و تهدیــدات
متعــددی را ســپری کــرده اســت و در حــال حاضــر
نیــز بــا انــواع تحریــم هــا و تهدیدهــا از ســوی
دشــمنان ایــن انقــاب روبــرو اســت ،اظهــار داشــت:
بــه تبــع ایــن تحریــم هــا در حــال حاضــر بــا برخــی
مشــکالت اقتصــادی روبــرو هســتیم کــه عــوارض آن
بخــش هــای مختلــف کشــور از جملــه دانشــگاه ها و
مراکــز آمــوزش عالــی را نیــز تحــت شــعاع قــرارداده
اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در اکثــرا کشــورهای
دنیــا دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی کمتــر از پیامــد
هــای تغییــرات اقتصــادی متضــرر مــی شــوند ،تاکید
کــرد :متاســفانه بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی
اخیــر دانشــگاه هــای کشــورمان نیــز بــا مشــکالتی
مواجــه شــده انــد کــه امیــد اســت در آینــده نزدیک
بــا حمایــت مســئوالن و کســب منابــع درآمــدی
جدیــد شــاهد پیشــرفت دانشــگاه هــا باشــیم.
رئیــس دانشــگاه تبریــز تاکیــد کــرد :مــا بایــد در
حــد تــوان بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای کــه در
کشــورمان در بخــش هــای مختلــف از جملــه در
دانشــگاه هــا اســت ،بــه بهتریــن شــکل بــرای خنثی
کــردن توطئــه دشــمنان بهــره منــد بشــویم و بــرای
شــکوفایی همــه جانبــه کشــورمان تــاش بکنیــم.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ در ایــن آییــن
همچنیــن جمعــی از اعضــای شــورا ،هیــات ممیــزه،
شــورای صنفــی و نماینــده ایثارگــران ایــن دانشــگاه
بــه نمایندگــی بــه ارایــه نکتــه نظــرات و دیــگاه های
خــود پرداختنــد و در ادامــه وزیــر علــوم بــه تعــدادی
از ســواالت و دیــگاه هــا پاســخ داد.
همچنیــن بــا حضــور وزیــر علــوم واحــد فــرآوری
شــیر و محصــوالت لبنــی بــا ظرفیــت تولیــد یــک
تــن در ســاعت بــا اعتبــاری بیــش از ســه میلیــارد
تومــان (از محــل کمکهــای خیریــن و منابــع
داخلــی) در محــل خلعــت پوشــان بــه بهــره بــرداری
رســید و عملیــات عمرانــی سیســتم تصفیــه آب
قنــات بــا ظرفیــت تصفیــه آب قنــات  200مترمکعب
بــرای مصــارف بهداشــتی نیــز آغــاز شــد.
در ســفر وزیــر علــوم بــه تبریــز سیســتم آشــپزخانه
تمــام صنعتــی و ســاختمان مرکــزی حراســت
دانشــگاه تبریــز بــا حضــور دکتــر منصــور غالمــی
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر پــور
اصغــری معــاون امــور علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و جمعــی از
مســئوالن بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۶میلیــارد تومــان به
بهــره بــرداری رســیده بــود.
گفتنــی اســت وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
بــه منظــور افتتــاح چنــد طــرح عمرانــی ،خدماتــی
و آموزشــی دانشــگاه تبریــز ،بازدیــد از دانشــگاهها
و مراکــز آمــوزش عالــی و دیــدار بــا دانشــگاهیان و
مســئوالن آذربایجــان شــرقی بــه ایــن اســتان ســفر
کــرده بــود.

بازدید وزیر علوم از بخش های مختلف دانشگاه تبریز

دکتـــر منصـــور غالمـــی وزیـــر علـــوم،
تحقیقـــات و فنـــاوری و هیـــات همـــراه
وی از بخـــش هـــای مختلـــف دانشـــگاه
تبریـــز بازدیـــد کردنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،دکتـــر غالمـــی و هیـــات همـــراه
وی بـــه منظـــور افتتـــاح چنـــد طـــرح

عمران ــی ،خدمات ــی و آموزش ــی دانش ــگاه
تبریـــز ،بازدیـــد از دانشـــگاهها و مراکـــز
آم ــوزش عال ــی و دی ــدار ب ــا دانش ــگاهیان
و مســـئوالن اســـتان بـــه آذربایجـــان
شـــرقی و در راس آنهـــا دانشـــگاه تبریـــز
ســـفر کـــرده اســـت.
یـــادآور مـــی شـــود :دانشـــگاه تبریـــز در

حـــال حاضـــر بـــا داشـــتن بیـــش از ۲۱
دانش ــکده ،چندی ــن پژوهش ــکده و گ ــروه
پژوهشـــی ،قطـــب علمـــی ۸۰۰ ،نفـــر
عض ــو هی ــات علم ــی ،بی ــش از  24ه ــزار
نفـــر دانشـــجو و  457هـــزار مترمربـــع
فضـــای آموزشـــی ،کمـــک آموزشـــی و
پژوهش ــی و نی ــز ب ــه جه ــت همج ــواری

بـــا دانشـــگاه هـــای بـــزرگ کشـــورهای
منطقـــه ،بـــه عنـــوان بزرگتریـــن مرکـــز
علمـــی غـــرب و شـــمال غـــرب کشـــور،
عهـــده دار بخـــش بزرگـــی از مســـئولیت
تولیـــد علـــم و فنـــاوری و رقابـــت در
عرصـــه هـــای بیـــن المللـــی اســـت.

افتتاح ساختمان مرکزی حراست و سیستم بخار دانشگاه تبریز با حضور وزیر علوم
ســاختمان مرکــزی حراســت و سیســتم
بخــار دانشــگاه تبریــز بــا حضــور دکتــر
منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،دکتــر پــور اصغــری معــاون امــور
علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور و جمعــی از
مســئوالن افتتــاح شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
تبریــز ،ســاختمان مرکــزی حراســت بــا
اعتبــار نزدیــک ســه میلیــارد تومــان در
وســعتی بــه مســاحت  1920متــر مربــع

در  5طبقــه در  7ســال احــداث شــده کــه
شــامل  20اتــاق ،آمفــی تئاتــر ،حســینیه،
نمازخانــه ،خوابــگاه و ســایر فضــای مــورد
نیــاز اســت.
افتتــاح سیســتم بخــار بــرای پخــت غــذا
بــرای اولیــن بــار در بیــن دانشــگاههای
کشــور دیگــر پــروژه ای بــود بــا حضــور
دکتــر غالمــی و هیــات همــراه وی و دیگــر
مســئوالن بــه بهــره بــرداری رســید کــه
بــرای تجهیــز و راه انــدازی ایــن سیســتم
نیــز نزدیــک  3میلیــارد تومــان هزینــه
شــده اســت.

افتتــاح واحــد تولیــدی شــیر و محصــوالت
لبنــی دانشــگاه تبریــز بــا ظرفیــت تولیــد
یــک تــن در ســاعت ( از محــل کمــک
هــای خیریــن و منابــع داخلــی) و کلنــگ
زنــی سیســتم تصفیــه آب قنــات دیگــر
پــروژه هــای اســت کــه بــا حضــور وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه بهــره
بــرداری رســید.
الزم بــه ذکــر اســت؛ بــرای بهــره بــرداری
ایــن پــروژه هــا اعتبــاری بالــغ بــر 200
میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ دانشــگاه

تبریــز در حــال حاضــر بــا داشــتن بیــش
از  ۲۱دانشــکده ،چندیــن پژوهشــکده و
گــروه پژوهشــی ،قطــب علمــی ۸۰۰ ،نفــر
عضــو هیــات علمــی ،بیــش از  24هــزار
نفــر دانشــجو و  457هــزار مترمربــع فضای
آموزشــی ،کمــک آموزشــی و پژوهشــی
و نیــز بــه جهــت همجــواری بــا دانشــگاه
هــای بــزرگ کشــورهای منطقه ،بــه عنوان
بزرگتریــن مرکــز علمــی غــرب و شــمال
غــرب کشــور ،عهــده دار بخــش بزرگــی از
مســئولیت تولیــد علــم و فنــاوری و رقابــت
در عرصــه هــای بیــن المللــی اســت.

با حضور وزیر علوم:

واحد فرآوری شیر و محصوالت لبنی دانشگاه تبریز به بهره برداری رسید
در روز دوم سـفر وزیـر علوم ،تحقیقـات و فناوری
بـه تبریـز دو پـروژه دیگـر (واحد تولیدی شـیر و
محصـوالت لبنـی و سیسـتم تصفیـه آب قنـات)
کلنـگ زنـی و افتتـاح می شـود.
به گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،واحد
تولیدی شـیر و محصـوالت لبنی واقـع در خلعت
پوشـان بـا حضور دکتر غالمی و هیـات همراه وی
افتتاح شد.
واحـد تولیدی شـیر و محصـوالت لبنی دانشـگاه
تبریـز بـا ظرفیـت تولیـد یـک تـن در سـاعت با
اعتبـاری بیـش از سـه میلیـارد تومـان ( از محل
کمـک هـای خیریـن و منابـع داخلـی) در محل
خلعـت پوشـان ایـن دانشـگاه ایجـاد شـده و از
ایـن رو بـا راهانـدازی ایـن واحـد بسـتر الزم برای
انجـام کارهای عملی دانشـجویان و اسـاتید حوزه
کشـاورزی و دامپـروری فراهـم شـده اسـت.
بر پایـه همین گزارش؛ دکتر منصـور غالمی وزیر
علـوم ،تحقیقات و فنـاوری در آیین افتتـاح واحد
تولیدی شـیر و محصـوالت لبنی واقـع در خلعت
پوشـان دانشـگاه تبریز بـا تاکید بر اینکـه در حال
حاضـر در حـوزه ارتباط بـا صنعت کارهـای رو به
رشـد و زیادی در وزات خانه و دانشـگاه ها صورت
گرفتـه ،اما برای رسـیدن بـه مرحله ایـده آل باید

بیـش از اینها تلاش کرد ،تصریح کـرد :همکاری در ایـن مراسـم با اشـاره بـه توانمدی هـای باالی
دانشـگاه بـا صنعـت و با بخـش خصوصی موجب دانشکده کشـاورزی این دانشـگاه در عرصه تولید
آشـنایی آنهـا با دغدغـه ها و مشـکالت یکدیگر و علـم و فنـاوری و تربیت نیرو در بخش کشـاورزی
نیازسـنجی صحیح ازمسـائل می شود و بر همین و دامپـروری تاکید کرد :با راه انـدازی طرح پایوت
اسـاس دانشـگاه هـا بـا ارائـه راهکارهـای علمی و شـیر دانشـجویان عالوه بر جنبه آموزش علمی با
اصولـی ضمـن جلوگیـری از هـدر رفـت منابـع و بحـث مهارت افزایی مسـائل و طرح هـای اجرائی
امکانـات ،بـا بهبـود شـرایط راه پیشـرفت را برای در زمینـه زراعـت ،امـور دامـی ،صنایـع غذایـی
وکشـاورزی آشـنا خواهد شد.
بخـش صنعت و خصوصـی هموار مـی نماید.
بـه گفتـه وی یکـی از اهـداف آمـوزش ،تولیـد دکتـر قـادر دشـتی رئیـس دانشـکده کشـاوری
محصوالتـی منطبق با اسـتاندارد و قابل اسـتفاده دانشـگاه تبریـز نیـز در ایـن آییـن بـا ارایـه ارائـه
بـودن اسـت که ایـن کار در دانشـگاه تبریز بـا راه گـزارش اجمالـی در خصـوص ظرفیـت هـا و
انـدازی واحـد تولیـدی شـیر و محصـوالت لبنی توانمنـدی های علمی و پژوهشـی این دانشـکده
محقق شـده کـه محصـوالت تولیـدی را در ابتدا ،کشاورزی گفت :این دانشـکده از سال  1334آغاز
بـه فعالیت کـرده و در این مدت همـواره به نوعی
خانـواده دانشـگاهی بهـره منـد خواهد شـد.
وزیـر علوم در بخش دیگر سـخنان خـود با تاکید پیشـگاه تولید علم و فناوری در زمینه کشـاورزی
بر اینکه دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تبریز جزو و رشـته هـای مرتبط در سـطح ایـران بـوده و در
مراکز پیشـرو در زمینه آموزش کشـاورزی کشـور این میان همچنین اسـاتید و دانشجویان ممتازی
اسـت ،یـادآور شـد :نـگاه علمـی و ویـژه به بخش تربیـت کرده اسـت.
آمـوزش کشـاورزی جـزو نیازهـا و شـاخص های وی در ادامـه با تاکید بر اینکه واحد تولیدی شـیر
پیشـرفت اسـت و افزایـش توانائـی هـای علمـی و محصـوالت لبنـی با مشـارکت جامعـه حامیان
دانشـجویان کشـاورزی موجـب بهبـود نتایـج در این دانشـگاه راه اندازی شـده اسـت ،یادآور شـد:
عرصـه عمـل و فواید اقتصـادی آن را در پـی دارد .در ایـن واحـد روزانه حدود سـه تن شـیر و دو تن
دکتـر میر رضا مجیدی رئیس دانشـگاه تبریز نیز  4دوغ تولید خواهد شـد و قابلیـت افزایش تا حدود

ورزش صبحگاهی بانوان
دانشگاهتبریز
ورزش صبحگاهــی بانــوان دانشــگاه تبریز در راســتای
افزایــش نشــاط اجتماعــی ،بهــره وری و تندرســتی
بانــوان شــاغل در محوطــه بــاغ گیــاه شناســی ایــن
دانشــگاه آغــاز شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،دکتــر
لیــا خازینی مشــاور رئیــس دانشــگاه در امــور بانوان
دانشــگاه تبریــز در ایــن ارتبــاط گفــت :ایــن برنامــه
ورزشــی صبحگاهــی بــه همــت مدیریــت تربیــت
بدنــی و در راســتای افزایــش نشــاط اجتماعــی ،بهــره
وری و تندرســتی بانــوان شــاغل دانشــگاه تبریــز،
اولیــن جلســه آن بــا اســتقبال بــی نظیــر بانــوان
شــاغل در محوطــه بــاغ گیــاه شناســی برگــزار شــد.
وی اضافــه کــرد :ایــن برنامــه بــه پیشــنهاد مشــاور
رئیــس دانشــگاه در امــور بانــوان و توافــق معاونــت
پشــتیبانی و توســعه منابــع دانشــگاه آغــاز و بــه
دلیــل مســئولیتهای ســنگین اکثــر بانــوان پــس
از ســاعات کاری در محیــط خانــواده ،در ســاعات
ابتدایــی صبــح روزهــای یکشــنبه و ســه شــنبه هــر
هفتــه برگــزار خواهــد شــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی شــیمی
و نفــت دانشــگاه تبریــز در بخــش دیگــر ســخنان
خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه تمرینــات بدنــی و ورزش
یکــی از راههــای عــاج و تســکین فشــارهای روانــی
اســت ،افــزود :از آنجـــائی کــه فشــارهای روانــی مــی
توانــد بـــاعث بــروز خســتگی شــوند ،تمرینــات بدنی
موجــب بــاال رفتــن قــدرت عضالنــی گشــته ،خــون
بیشــتری در آنهــا جریــان مــی یابــد و از میــزان
خســتگی و دردهــای عضالتــی ناشــی از فشــارهای
روانــی میکاهــد و همچنیــن تمرینــات بدنــی بــا
افزایــش ســطح اندروفیــن خــون مـــوجب بــاال بردن
نشــاط و شــادابی در افــراد مــی شــود .بنـــابراین افراد
قابلیتـــهای بیشـــتری برای فائق آمدن برمشـکـالت
روانــی را پیـــدا مــی کننــد.
بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه نقــش محــوری بانــوان
در خانــواده ،بانوانــی کــه اقــدام بــه انجــام فعالیــت
منظــم مــی نماینــد هدفمنــد و امیــدوار گشــته و
تغییــرات زیـــادی را در اهـــداف زندگی خــود بوجود
مــی آورنــد .در ایــن راســتا ورزش مهمتریــن عامــل
از بیــن بــردن افســردگیها و یــا پیشــگیری از بوجــود
آمــدن ایــن نــوع بیماریهــا اســت.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ در حــال حاضــر
نزدیــک  400نفــر بانــوی شــاغل هیــات علمــی و
کارمنــد در بخــش هــای مختلــف در دانشــگاه تبریــز
مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز؛
آزمــون عملــی رشــته تربیــت
بدنــی و علــوم ورزشــی
شــمالغرب کشــور برگــزار شــد
آزمــون عملــی نیمــه متمرکــز رشــته تربیــت بدنــی
و علــوم ورزشــی ســال  1398 -99دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی شــمالغرب کشــور
بــا حضــور بیــش از  1700داوطلــب بــه میزبانــی
دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،دکتــر
محمــد رســول خــدادادی نماینــده تــام االختیــار
دانشــگاه تبریــز در آزمــون عملــی تربیــت بدنــی
و علــوم ورزشــی منطقــه شــمالغرب کشــوردر ایــن
ارتبــاط بــا بیــان اینکــه در ایــن آزمــون داوطلبــان
کنکــور سراســری اســتانهای آذربایجــان شــرقی،
آذربایجــان غربــی و اردبیــل شــرکت داشــتند ،اظهار
داشــت :ایــن آزمــون عملــی بــا حضــور 1733
داوطلــب طــی دو روز بــه طــور جداگانــه بــرای
دانشــجویان دختــر و پســر برگــزار شــد کــه از
ایــن تعــداد  932نفــر داوطلــب دختــر و  801نفــر
داوطلــب پســر بودنــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز هــدف از
برگــزاری ایــن آزمــون را ســنجش وضعیــت
تندرســتی و آمادگــی جســمانی داوطلبــان بــرای
گزینــش در رشــته تربیــت بدنــی در دانشــگاهها
اعــام کــرد.
بــه گفتــه وی انــدازه گیــری قــد و وزن ،معاینــه
پزشــکی و بدنــی ،آزمــون عملــی هــم شــامل 9
ایســتگاه ورزشــی بارفیکــس ،دریبــل تــوپ بــا پــا
و دریبــل بــا دســت ،دراز و نشســت ،موانــع غلــت،
چابکــی ،پرتــاب تــوپ ،دوی  250متــر بــرای
پســران و  150متــر بــرای دختــران از جملــه مــوارد
ایــن آزمــون بــود.
دکتــر خــدادادی در نهایــت تاکیــد کــرد :نتایــج این
آزمــون بــه همــراه نمــره کتبــی ایــن دواطلبــان در
آزمــون سراســری امســال اعــام خواهــد شــد.

براي توليد هر تُن كاغذ دست اول
ده تـن را نیز دارا اسـت.
یـادآور مـی شـود :همچنیـن سـاعات دیگـر فـاز
اجرایـی سیسـتم تصفیـه آب قنـات بـا ظرفیـت
تصفیـه آب قنـات  200متر مکعب بـرای مصارف
بهداشـتی بـا حضور وزیـر علوم در دانشـگاه تبریز
کلنـگ زنـی خواهد شـد .بـرای اجرای ایـن پروژه
در مرحلـه اول بیـش از  5میلیارد ریـال هزینه در
نظر گرفته شـده اسـت.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ در روز اول سـفر
وزیر علوم به تبریز ،سـاختمان مرکزی حراسـت و
سیسـتم بخار با حضور دکتر منصـور غالمی وزیر
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،دکتـر پـور اصغـری
معـاون امـور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سـازمان
برنامـه و بودجـه کشـور و جمعـی از مسـئوالن با
اعتبـاری بالغ بر  6میلیارد تومـان به بهره برداری
رسـیده بود.
وزیـر علوم ،تحقیقات و فنـاوری ،به منظور افتتاح
چنـد طرح عمرانی ،خدماتی و آموزشـی دانشـگاه
تبریـز ،بازدید از دانشـگاهها و مراکـز آموزش عالی
و دیـدار بـا دانشـگاهیان و مسـئوالن آذربایجـان
شـرقی به این اسـتان سـفر کـرده بود.

نياز به قطع  ۱7اصله درخت و مصرف حدود  400هزار ليتر آب
 4هزار كيلووات برق است.
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بــه میزبانــی دانشــکده فنــی
و مهندســی مرنــد؛ کنفرانــس
بیــن المللــی جبــر جابجایــی
و کاربردهــای آن در هندســه
جبــری برگــزار مــی شــود
کنفرانــس بیــن المللــی جبــر جابجایــی و کاربردهــای
آن در هندســه جبــری بــا هــدف گــرد هــم آوردن
محققــان و ارایــه آخریــن دســتاوردهای علمــی و
پژوهشــی ایــن حــوزه و بــه افتخــار شــصتمین ســال
تولــد پروفســور ســیامک یاســمی در دانشــگاه تبریــز،
مهرمــاه ســال جــاری بــه میزبانــی دانشــکده فنــی و
مهندســی مرنــد برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریز ،دکتــر امیر
باقــری رئیــس ایــن کنفرانــس و رئیــس دانشــکده فنی
و مهندســی مرنــد بــا اعــام ایــن خبر و بــا بیــان اینکه
کنفرانــس بیــن المللــی جبــر جابجایــی و کاربردهــای
آن در هندســه جبــری بــا هــدف گــرد هــم آوردن
متخصصــان ایرانــی و خارجــی جهــت تبــادل نظــر در
خصــوص آخریــن دســتاوردهای روز دنیــا و همچنیــن
حضــور دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی جهــت بهــره
منــدی از ایــن جمــع علمــی در روزهــای  9الــی 12
مهرمــاه ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد ،تصریــح
کــرد :ایــن کنفرانــس میزبــان اســتاد صاحــب نــام دنیا
از جملــه آلمــان ،اســپانیا ،فرانســه ،ترکیــه ،پاکســتان،
هندوســتان و  ....خواهــد بــود کــه در کنــار اســاتید بنام
ایرانــی ســطح علمــی بســیار باالیــی را بــرای کنفرانس
ایجــاد خواهنــد کــرد.
رئیــس دانشــکده فنــی و مهندســی مرنــد بــا تاکیــد
بــر اینکــه در ایــن کنفرانــس ســعی بــر ایــن خواهــد
بــود کــه در حاشــیه کنفرانــس از حضــور اســاتید
برجســته جهــت برگــزاری کارگاههــای مختلــف علمی
نیــز بهرهمنــد شــویم ،اضافــه کــرد :همچنیــن جهــت
حمایــت از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و بــه
خصــوص دانشــجویان دکتــری ،از تعــداد محــدودی از
تقاضــا کننــدگان کنفرانــس کــه ارائــه مقالــه داشــته
باشــند ،حمایــت مالــی خواهنــد شــد.
وی در نهایــت یــادآور شــد :کنفرانــس بیــن المللــی
جبــر جابجایــی و کاربردهــای آن در هندســه جبــری
بیشــتر بــا هــدف گــرد هــم آوردن محققــان و
عالقمنــدان بــه جبرجابجایــی و ارتبــاط آن بــا دیگــر
شــاخههای ریاضیــات و بــه خصــوص بــه افتخــار
شــصتمین ســال تولــد پروفســور ســیامک یاســمی در
دانشــگاه تبریــز ،در دانشــکده فنــی و مهندســی مرنــد
برگــزار خواهــد شــد.
وی مهلــت ارســال مقالــه بــه ایــن کنفرانــس را تــا
 15شــهریورماه ســال جــاری اعــام کــرد و افــزود:
عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر ،ثبــت نام و
ارســال مقالــه مــی تواننــد بــه نشــانی آدرس اینترنتــی
 http://caag.tabrizu.ac.ir/faمراجعــه کننــد.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ دانشــکده فنــی
ومهندســی مرنــد در ســال تحصیلــی  ۱۳۷۴رســماً
افتتــاح و فعالیــت آموزشــی خــود را در رشــته عمــران
– نقشــه بــرداری آغــاز کــرد و از ســال تحصیلــی
 ۱۳۷۵بــا ایجــاد رشــته عمــران -ســاختمان هــای
بتنــی تعــداد رشــته هــای تحصیلــی بــه دو رشــته
افزایــش یافــت .ایــن دانشــکده در راســتای گســترش
مراکــز آموزشــی ،ایــن دانشــکده در حــال حاضــر در
شــش رشــته تحصیلــی (کارشناســی مهندســی عمران
نقشــه بــرداری ،کارشناســی ناپیوســته مهندســیتکنولــوژی عمــران -نقشــه بــرداری ،کارشناســی
مهندســی عمران-عمــران ،کارشناســی ناپیوســته
مهندســی اجرایــی عمــران ،کاردان فنــی عمــران
،کارشناســی ریاضیــات وکاربردهــا ) فعالیــت مــی
کنــد .ایــن دانشــکده بــا تکیــه بــر اســاتید بــا تجربــه
و بــه کمــک دانــش روز و تحقیقــات علمــی درراســتای
اهــداف علمــی و پژوهشــی و تربیــت نیــروی انســانی
متخصــص و کارآمــدگام بــر مــی دارد.

صعــود بانــوی کوهنــورد
دانشــگاه تبریــز بــه بــام ایــران
بیتــا کاخ ســاز بانــوی کوهنــورد باشــگاه کوهنــوردی
دانشــگاه تبریــز و همــکار شــاغل در دانشــکده
مهندســی مکانیــک ایــن دانشــگاه؛ قلــه  5609متــری
دماونــد را بــا موفقیــت فتــح نمــود و پرچــم دانشــگاه
تبریــز را بــر فــراز بــام ایــران بــه اهتــزاز درآورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،ایــن
همــکار شــاغل در دانشــگاه تبریــز کــه نزدیــک 15
ســال فعالیــت در ایــن حــوزه را دارد ،تــا بــه حــال
قلــه هــای مهمــی را فتــح کــرده کــه از جملــه ایــن
قلــه هــا مــی تــوان بــه علــم کــوه ،ســاواالن ،ســهند،
کســری ،گل گل ،ســنبران ،بزقــوش ،اشــترانکوه و ...
اشــاره کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ بیتــا کاخ ســاز اولیــن خانــم
از دانشــگاه تبریــز اســت کــه از جبهــه شــمالی بــه
دماونــد صعــود کــرده اســت.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ باشــگاه کوهنــوردی
دانشــگاه تبریــز در ســال  1373تاســیس شــده و هــم
اکنــون  73نفــر عضــو فعــال دارد کــه از ایــن تعــداد 7
نفــر خانــم هســتند.
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وزیر علوم کلنگ فاز اجرایی سیستم تصفیه آب قنات
دانشگاه تبریز را به زمین زد

کلنـــگ فـــاز اجرایـــی سیســـتم تصفیـــه
آب قنـــات دانشـــگاه تبریـــز بـــا حضـــور
دکتـــر منصـــور غالمـــی وزیـــر علـــوم،
تحقیقـــات و فنـــاوری و هیـــات همـــراه
وی و جمعـــی از مســـئوالن بـــه زمیـــن
زده شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،فـــاز اجرایـــی سیســـتم تصفیـــه
آب قنـــات بـــا ظرفیـــت تصفیـــه آب
قنـــات  200مترمکعـــب بـــرای مصـــارف

بهداشـــتی اســـت .بـــرای اجـــرای ایـــن
پـــروژه در مرحلـــه اول بیـــش از 5
میلیـــارد ریـــال هزینـــه در نظـــر گرفتـــه
شـــده اســـت.
همچنیـــن واحـــد تولیـــدی شـــیر و
محصـــوالت لبنـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــا
ظرفی ــت تولی ــد ی ــک ت ــن در س ــاعت ب ــا
اعتب ــاری بی ــش از س ــه میلی ــارد توم ــان
(از محـــل کمکهـــای خیریـــن و منابـــع
داخل ــی) در مح ــل خلع ــت پوش ــان ای ــن

دانش ــگاه ب ــا حض ــور دکت ــر غالم ــی نی ــز
بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده بـــود.
در روز اول ســفر نیــز سیســتم آشــپزخانه
تمـــام صنعتـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــا
حضـــور دکتـــر منصـــور غالمـــی وزیـــر
علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری ،دکتـــر
پـــور اصغـــری معـــاون امـــور علمـــی،
فرهنگـــی و اجتماعـــی ســـازمان برنامـــه
و بودج ــه کش ــور و جمع ــی از مس ــئوالن
ب ــا اعتب ــاری بال ــغ ب ــر  ۶میلی ــارد توم ــان

بـــه بهـــره بـــرداری رســـید.
گفتنـــی اســـت وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات
و فنـــاوری ،بـــه منظـــور افتتـــاح چنـــد
طـــرح عمرانـــی ،خدماتـــی و آموزشـــی
دانشـــگاه تبریـــز ،بازدیـــد از دانشـــگاهها
و مراکـــز آمـــوزش عالـــی و دیـــدار بـــا
دانشـــگاهیان و مســـئوالن آذربایجـــان
شـــرقی بـــه ایـــن اســـتان ســـفر کـــرده
بـــود.

بازدید وزیر علوم از موزه موسسه تاریخ و فرهنگ
ایران در دانشگاه تبریز

دکتر منصـور غالمی وزیر علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری و هیـات همراه وی از موزه موسسـه
تاریـخ و فرهنـگ ایـران در دانشـگاه تبریـز
بازدیـد کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریز،
ایـن مـوزه در سـال 1328خورشـیدی تنهـا
چهـار سـال پـس از تاسـیس دانشـگاه تبریز
راه اندازی شـده اسـت .مـوزه تاریخ و فرهنگ
ایـران دانشـگاه تبریـز بعـد از مـوزه ایـران
باسـتان (ملـی) که در سـال  1316تاسـیس
شـده اسـت ،دومیـن مـوزه رسـمی کشـور
محسـوب مـی شـود و در شـهر تبریـز که به
شـهر اولین هـا معروف اسـت اولین مـوزه به

حسـاب مـی آیـد .فعالیـت ایـن مـوزه در دو
مقوله باستانشناسـی و مردم شناسـی بوده و
امـوال فرهنگی موجود در ایـن موزه از طریق
سـازمان میراث فرهنگی کشـور که از کاوش
هـای باستانشناسـی کشـور بدسـت آمـده و
همچنیـن هدایـای خیریـن فرهنگـی تامین
شـده است.
بخـش باستانشناسـی شـامل ادوار پیـش از
تاریـخ و دوران تاریخی و دوران اسلامی بوده
و تـاالری نیز به بخش سـکه و مهر اختصاص
یافته اسـت .بخش مردم شناسـی نیز شـامل
بخـش جنـگ افزارهای قدیمـی ،بخش بافته
و فـرش و بخـش کتابت شـامل قطعات خط

و کتب خطی و چاپ سـنگی و اسناد قدیمی
است.
بخش باستانشناسـی دوران صفویـه از جمله
بخـش هـای پربـار این مـوزه را تشـکیل می
دهـد کـه ظـروف چینـی در اشـکال و اندازه
هـای مختلـف را شـامل مـی شـود کـه از
قسـمت چینـی خانـه مجموعـه بقعه شـیخ
صفـی الدین اردبیلی در شـهر اردبیل به موزه
تحویل داده شـده اند .این ظروف به سـفارش
شـاه عباس صفوی توسـط هنرمندان چینی
در حـدود چهارصدسـال قبل سـاخته شـده
انـد و کلیـه ظـروف بـه مهـر شـاه عبـاس به
مضمـون ( وقـف آسـتانه شـیخ صفـی نمود

بنـده شـاه والیت عبـاس ) ممهور هسـتند.
ایـن موزه هـم اکنون در سـاختمان کتابخانه
مرکزی دانشـگاه اسـتقرار یافتـه و در خدمت
عالقمنـدان فرهنـگ و تمدن اسلامی ایرانی
است.
گفتنی اسـت وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
بـه منظـور افتتـاح چنـد طـرح عمرانـی،
خدماتی و آموزشـی دانشـگاه تبریز ،بازدید از
دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی و دیدار با
دانشگاهیان و مسـئوالن آذربایجان شرقی به
این اسـتان سـفر کـرده بود.
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 ۵۰هــزار دانشــجوی
خارجــی در دانشــگاه
هــا مشــغول بــه تحصیــل
هســتند

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه
اینکــه بــه دنبــال افزایــش تعامــات بیــن المللــی
دانشــگاهی هســتیم ،گفــت ۵۰ :هــزار دانشــجوی
خارجــی در دانشــگاه هــای مختلــف کشــور مشــغول
بــه تحصیــل هســتند.
منصــور غالمــی در حاشــیه افتتــاح پــروژه هــای
دانشــگاه تبریــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهار
داشــت :یکــی از برنامــه هــای مهــم وزارت علــوم در
ســال هــای اخیــر توســعه تعامــات بیــن المللــی
اســاتید و دانشــجویان اســت.
وی ادامــه داد :تعــداد زیــادی از دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی و اســاتید دانشــگاهی مــا بــرای
فرصــت هــای مطالعاتــی خــود بــه دانشــگاه هــای
کشــورهای دیگــر مــی رونــد کــه اثــرات جــدی در
تبــادالت فرهنگــی و تعامــات سیاســی مــی توانــد
داشــته باشــد.
غالمــی ادامــه داد :در ســالهای اخیــر همچنیــن
تعــداد قابــل توجهــی طــرح پژوهشــی مشــترک بــا
محققــان دانشــگاه هــای کشــورهای دیگــر منعقــد
شــده کــه بصــورت مشــترک بیــن دانشــگاه هــای
داخــل و خــارج از کشــور انجــام مــی شــود .
وی اظهــار داشــت :اولویــت ایــن طــرح هــای
مشــترک بیشــتر بــر علــوم و فنــاوری هــای جدیــد
مثــل زیســت فنــاوری در بخــش کشــاورزی و
فنــاوری هــای مربــوط بــه انــرژی هاســت.
وزیــر علــوم  ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه
پذیــرش دانشــجویان خارجــی  ،گفــت :بیشــتر ایــن
دانشــجویان بــه صــورت بورســیه جمهــوری اســامی
ایــران هســتند و تعــدادی نیــز شــهریه پرداخــت می
کننــد و تــاش مــی کنیــم دانشــجویان خارجــی
شــهریه پــرداز را افزایــش دهیــم.
وی افــزود :دانشــجویان خارجی که بورســیه هســتند
بیشــتر در رشــته هــای کامپیوتــر و حقــوق و تعدادی
نیــز در رشــته هــای علــوم انســانی ،علــوم دینــی و
بخشــی نیــز زبــان و ادبیــات فارســی مشــغول بــه
تحصیــل هســتند.
غالمــی اظهــار داشــت :تعــداد قابــل توجهــی از
دانشــجویان خارجــی کــه شــهریه مــی پردازنــد
در رشــته هــای زبــان و ادبیــات فارســی و فلســفه
تحصیــل مــی کننــد.
وی تاکیــد کــرد :تعــداد دانشــجویان خارجــی در
رشــته هــای علــوم تجربــی ،علــوم پایــه ،کشــاورزی،
مهندســی و پزشــکی بــه تدریــج در حــال افزایــش
اســت.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفت :دانشــجویان
خارجــی کــه شــهریه پرداخــت مــی کننــد بیشــتر
از کشــورهای چیــن ،عــراق و برخــی کشــورهای
آســیای میانــه هســتند و دانشــجویان بورســیه از
کشــورهای حــوزه مقاومــت و همســایگان اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان امــور
دانشــجویان کشــور مســوولیت پشــتیبانی از بخــش
رفاهــی دانشــجویان کشــور را برعهــده دارد ،گفــت:
وام هــای تحصیلــی ،شــهریه ،ودیعــه مســکن و موارد
مختلفــی از نیازهــای مالــی دانشــجویان را بــه صورت
وام تامیــن مــی کنــد.
غالمــی افــزود :ایــن ســازمان پوشــش بســیار خوبــی
را در ســال هــای گذشــته از نظــر تامین نیازهــای وام
هــای دانشــجویان داشــته و ســال تحصیلــی آینــده
نیــز ایــن پوشــش بــا همــان وســعت انجــام خواهــد
شــد و مبالــغ وام هــای دانشــجویی افزایــش پیــدا
مــی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت ســراهای دانشــجویی
گفــت :در چنــد ســال گذشــته بــرای بازســازی،
نوســازی و ارتقــای کیفیــت خدمــات ارایــه شــده از
ســوی صنــدوق رفــاه اقدامــات بســیاری انجــام شــده
و بیشــتر دانشــگاه هــا از حمایــت هــای صنــدوق
اســتفاده کــرده انــد.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ادامــه داد :بــا توجه
بــه اینکــه تعداد ســراهای دانشــجویی در کشــور زیاد
اســت حتمــا چرخــه بازســازی ،تامیــن و ارتقــا بایــد
بــه صــورت مســتمر اتفــاق افتــد تــا کیفیــت خوابگاه
هــا حفــظ شــود.

کســب رتبــه اول کنکــور
کارشناســی ارشــد در رشــته
مهندســی شــیمی توســط
دانشــجوی دانشــگاه تبریــز
محمــد کرامــی آخوله دانشــجوی دانشــکده مهندســی
شــیمی و نفــت دانشــگاه تبریــز ،موفــق بــه کســب
رتبــه نخســت در کنکــور کارشناســی ارشــد ســال
 1398شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،ایــن
دانــش آموختــه دانشــگاه تبریــز در رشــته امتحانــی
مجموعــه مهندســی شــیمی بــه ایــن موفقیــت بزرگ
دســت یافتــه اســت.
همچنیــن پارســا دادخــواه دانشــجوی دیگــری از
دانشــکده مهندســی شــیمی و نفــت دانشــگاه تبریــز،
موفق به کســب رتبه  30در رشــته مهندســی شــیمی
در کنکــور کارشناســی ارشــد امســال شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ،دانشــجویان ایــن دانشــکده ســال
گذشــته نیــز موفــق بــه کســب رتبــه تــک رقمــی
شــده بودنــد.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ دانشــکده مهندســی
شــیمی و نفــت دانشــگاه تبریــز از مهــر مــاه ســال
 ۱۳۸۴فعالیــت خــود را بــا پذیــرش دانشــجو در
مقطــع کارشناســی آغــاز کــرد و در حــال حاضــر بــا
پذیــرش دانشــجو در مقاطــع مختلــف تحصیلــی یکی
از دانشــکده هــای مهــم و تاثیرگــذار دانشــگاه تبریــز
اســت.
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پذیــرش بــدون آزمون
بیــش از  ۴۰دانشــجوی
مقطــع دکتــری در
دانشــگاه تبریــز
رئیـس گـروه حمایت از اسـتعدادهای درخشـان
دانشـگاه تبریـز ،از پذیـرش بـدون آزمـون بیش
از  ۴۰دانشـجوی مقطـع دکتـری بـرای سـال
تحصیلـی  ،۱۳۹۸-۹۹از طریـق آئیـن نامـه
اسـتعدادهای درخشـان و جایـزه شـهید احدی،
بر اسـاس سـوابق تحصیلی و مصاحبـه علمی در
دانشـگاه تبریـز خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
حمیـد احمـدی بـا اشـاره بـه نحـوه پذیـرش
بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان و جایـزه
شـهید احـدی در مقطع دکتری سـال تحصیلی
 ۱۳۹۸-۹۹اظهـار داشـت :امسـال مجموعاً ۱۷۷
پرونـده توسـط گـروه حمایـت از اسـتعدادهای
درخشـان وصـول شـد کـه از ایـن تعـداد۱۴۱ ،
پرونـده شـرایط پایـه تصریـح شـده در شـیوه
نامـه پذیـرش را احـراز نمـوده و جهت تخصیص
امتیازات سـوابق آموزشی و پژوهشی به دانشکده
هـای مربوطه ارسـال شـدند.
وی اضافـه کـرد :پس از بررسـی سـوابق توسـط
دانشـکده هـا ،از  ۶۲متقاضـی با توجه به کسـب
حـد نصـاب الزم از مجمـوع امتیـازات سـوابق
آموزشـی و پژوهشـی ،برای شـرکت در مصاحبه
علمـی دعـوت بـه عمل آمـد کـه نهایتـاً  ۴۳نفر
موفـق بـه اخـذ پذیرش شـدند.
بـه گفتـه وی بـر اسـاس آییـن نامـه پذیـرش
بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان در مقطع
دکتـری ،مصـوب وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری ،دانشـگاه تبریـز مـی توانسـت معـادل
بـا  ۲۰درصـد ظرفیـت پذیـرش روزانـه از طریق
کنکـور سراسـری را به صـورت مازاد بـر ظرفیت
و از طریـق سـهمیه اسـتعدادهای درخشـان ،بـا
بررسـی سـوابق تحصیلی و انجام مصاحبه علمی
پذیـرش نماید.
دکتـر احمدی تصریـح کرد :پذیرش دانشـجو در
تمامی رشـته هـا و گرایش هـای مقطع دکتری
دانشـگاه تبریز که در سـال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹
دارای سـهمیه پذیـرش روزانـه از طریـق کنکـور
سراسـری هسـتند ،از میـان دانشـجویان و فـارغ
التحصیلان ممتـاز مقطـع کارشناسـی ارشـد،
بـا لحـاظ نمودن شـرایط منـدرج در شـیوه نامه
پذیـرش ،صـورت گرفته اسـت.
بـه گفتـه وی ،سـال گذشـته مجموعـاً ۲۴۳
نفـر از طریـق سـهمیه پذیـرش بـدون آزمـون
اسـتعدادهای درخشـان و جایزه شهید احدی در
دوره هـای کارشناسـی ارشـد و دکتری دانشـگاه
تبریـز پذیرش شـده بودند که این تعداد امسـال
بـه  ۴۲۱نفـر افزایـش یافته اسـت.
یـادآور می شـود :دانشـگاه تبریز در حـال حاضر
بـا داشـتن بیـش از  ۲۱دانشـکده ،چندیـن
پژوهشـکده و گروه پژوهشـی ،قطب علمی۸۰۰ ،
نفـر عضـو هیـات علمـی ،بیـش از  ۲۴هـزار نفر
دانشـجو و  ۴۵۷هـزار متر مربع فضای آموزشـی،
کمـک آموزشـی و پژوهشـی و نیـز بـه جهـت
همجـواری بـا دانشـگاه هـای بـزرگ کشـورهای
منطقـه ،بـه عنـوان بزرگترین مرکـز علمی غرب
و شـمال غـرب کشـور ،عهـده دار بخـش بزرگی
از مسـئولیت تولیـد علـم و فنـاوری و رقابـت در
عرصـه هـای بیـن المللی اسـت.

انتخــاب اســاتید دانشــکده
شــیمی دانشــگاه تبریــز بــه
عنــوان اســاتید پیشــگام و
برجســته کشــور
دوتــن از اعضــای هیــات علمــی دانشــکده شــیمی
دانشــگاه تبریــز بــه عنــوان اســتاد پیشــگام و
پیشکســوت و شــیمیدان برجســته ســال  1398در
رشــته شــیمی کاربــردی از ســوی انجمــن شــیمی
ایــران انتخــاب شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،بــر
همیــن اســاس در آییــن افتتاحیــه چهارمیــن
کنفرانــس شــیمی کاربــردی انجمــن شــیمی ایــران از
دکتــر داریــوش ســاالری بــه عنــوان اســتاد پیشــگام
و پیشکســوت در رشــته شــیمی کاربــردی و دکتــر
عبدالرضــا میــر محســنی بــه عنــوان شــیمیدان
برجســته ســال  1398در رشــته شــیمی کاربــردی بــا
اهــدای لــوح تقدیــر بعمــل آمــد.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ چهارمیــن کنفرانــس
شــیمی کاربــردی انجمــن شــیمی ایــران در روزهــای
 1الــی  3مــرداد مــاه بــه میزبانــی دانشــگاه ارومیــه
برگــزار شــد.
یــادآور مــی شــود؛ دانشــکده شــیمی دانشــگاه
تبریــز یکــی از دانشــکده هــای قدیمــی و تاثیرگــذار
ایــن دانشــگاه بــوده کــه بــزرگان زیــادی در ایــن
حــوزه تربیــت و پــرورش داده کــه زمینــه و مبنــاء
راه انــدازی دانشــکده شــیمی ،بــا تاســیس دانشــکده
علــوم در دانشــگاه تبریــز پایهریــزی شــد و در ســال
 1342اولیــن دوره دانشــجویان کارشناســی رشــته
مخلــوط «فیزیــک  -شــیمی» جهــت تحصیــل در
رشــته مذکــور پذیرفتــه شــدند و در ســال  1345دو
رشــته فیزیــک و شــیمی تفکیــک و بصــورت دو گــروه
آموزشــی مســتقل درآمدنــد.

معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه
تبریـــز از درخشـــش و موفقیـــت
چشـــمگیر اعضـــای هیـــات علمـــی ایـــن
دانشـــگاه در زمینـــه جـــذب پژوهانـــه
هـــای بیـــن المللـــی معتبـــر خبـــر داد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبری ــز ،دکت ــر اصغ ــر عس ــگری در ای ــن
ارتب ــاط تاکی ــد ک ــرد :ب ــرای اولی ــن ب ــار
در قال ــب برنام ــه تبادل ــی موالن ــا -م ــورد
حمایـــت اداره آمـــوزش عالـــی ترکیـــه
( -)YÖKو در راس ــتای عملیات ــی نم ــودن
مف ــاد تفاه ــم نام ــه ه ــای منعق ــد ش ــده
دانشـــگاه تبریـــز بـــا برخـــی از دانشـــگاه
ه ــای کش ــور ترکی ــه در چارچ ــوب ای ــن
برنامـــه ،اســـتفاده از فرصـــت مطالعاتـــی
کوت ــاه م ــدت جمع ــی از اعض ــای هی ــات
علم ــی و دانش ــجویان دکت ــری دانش ــگاه
تبریـــز بـــه منظـــور انجـــام بخشـــی
از مطالعـــات و پژوهـــش هـــای خـــود
در دانشـــگاه هـــای کافـــکاس ،گبـــزه
اســـتانبول و کارامـــان ترکیـــه تحقـــق
یافـــت.
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه بـــر
ایـــن اســـاس ،هفـــت نفـــر از اعضـــای
هیـــات علمـــی و یـــک نفـــر دانشـــجوی
مقطـــع دکتـــرا در دانشـــگاه کافـــکاس
(بـــه ترتیـــب بـــه مـــدت حداکثـــر
چهـــار هفتـــه و نـــود روز) ،یـــک نفـــر
دانشـــجوی مقطـــع دکتـــرا در دانشـــگاه
گب ــزه اس ــتانبول و ی ــک نف ــر دانش ــجوی
دکتـــرا نیـــز در دانشـــگاه کارامـــان (هـــر
ک ــدام ب ــه م ــدت حداکث ــر چه ــار م ــاه)
بـــا دریافـــت حمایـــت مالـــی مناســـب
از ســـوی دانشـــگاه میزبـــان ،حضـــور
خواهن ــد یاف ــت ،ی ــادآور ش ــد :تقاضاه ــا
و مـــدارک برنامـــه تبـــادل اســـاتید و
دانش ــجویان موالن ــا ،ه ــر س ــال در ب ــازه
زمانـــی آذر مـــاه تـــا بهمـــن مـــاه بـــا
برنامـــه ریـــزی و هماهنگـــی مدیریـــت
هم ــکاری ه ــای علم ــی و بی ــن الملل ــی
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در صــورت
تاییـــد بـــه اداره آمـــوزش عالـــی ترکیـــه
( )YÖKجهـــت اخـــذ تاییـــد نهایـــی
ارســـال مـــی شـــود.
بـــه گفتـــه وی دکتـــر حســـن صـــدری
دانشـــیار تغذیـــه دام گـــروه علـــوم
درمانگاهـــی دانشـــکده دامپزشـــکی
دانش ــگاه تبری ــز از جمل ــه یک ــی از ای ــن
اســـاتید اســـت کـــه طـــرح پژوهشـــی
پیشـــنهادی وی توســـط کمیتـــه
Foundation

Alexander von Humboldt

بررســـی و ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی
دانش ــگاه تبری ــز برن ــده جای ــزه پژوهش ــی
Georg Forster Research Fellowship for

 Experienced Researchersشـــد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه
تبریـــز اضافـــه کـــرد :ایـــن برنامـــه
مشـــارکت پژوهشـــی ،فرصـــت خوبـــی را
ب ــرای پژوهش ــگران کش ــورهای در ح ــال
توســـعه ارائـــه مـــی کنـــد کـــه توســـط
وزارت امـــور اقتصـــادی و همـــکاری
ه ــای اقتص ــادی کش ــور آلم ــان حمای ــت
م ــی ش ــود و دانش ــمندان و پژوهش ــگران
متخصـــص خـــارج از کشـــور کـــه دوره
بــا تاســیس و راه انــدازی مرکــز
کارآفرینــی و پژوهــش هــای اقتصــادی،
مالــی و مدیریتــی در دانشــکده اقتصــاد
و مدیریــت دانشــگاه تبریــز ایــن دانشــکده
بــه نوعــی پیشــگام ایــن حــوزه هــا اســت
کــه اخیــرا نیــز دومیــن نشســت ایــن
مرکــز بــا محوریــت توســعه ارتبــاط
دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه بــا حضــور
رئیــس و معــاون ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی اســتان آذربایجانشــرقی بــه
میزبانــی ایــن دانشــکده برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
تبریــز ،دکتــر داود بهبــودی رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان
آذربایجانشــرقی در ایــن نشســت بــا
تاکیــد بــر اینکــه امــروزه ظرفیــت هــا و
بســترهای الزم بــرای توســعه همــکاری
هــای دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه
فراهــم شــده اســت ،تصریــح کــرد :یکــی
از رســالت هــای دانشــگاه هــای نســل
ســوم یــا دانشــگاه کارآفریــن برقــرای
ارتبــاط هدفمنــد و صحیــح بــا بخــش
هــای مختلــف اجرائــی و اقتصــادی
دولتــی و خصوصــی در راســتای حــل
چالــش هــای آن واحــد هــا اســت و از
ایــن رو دانشــگاه تبریــز از ایــن ظرفیــت
بــرای ایجــاد تعامــل مابیــن صنعــت و
دانشــگاه برخــوردار اســت.
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا
بیــان ایــن نکتــه اینکــه بــرای بهــره وری
بهینــه از امکانــات صنعــت نیازمنــد بــه
بهــره منــدی از ظرفیــت هــای دانشــگاهی

درخشــش اســاتید دانشــگاه تبریــز در
زمینــه جــذب پژوهانــه هــای بیــن
المللــی معتبــر
دکت ــری خ ــود را کمت ــر از دوازده س ــال
پی ــش ب ــه اتم ــام رس ــانده ان ــد را ق ــادر
م ــی س ــازد ت ــا زم ــان طوالن ــی ( 6ال ــی
 18م ــاه) را در آلم ــان ص ــرف تحقیق ــات
خـــود نماینـــد .ایـــن تحقیقـــات بـــه
صـــورت همـــکاری مشـــترک بـــا
موسســـات تحقیقاتـــی آلمـــان انجـــام
مـــی گیـــرد.
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه در
همیـــن راســـتا طـــرح پژوهشـــی دکتـــر
محمدتقـــی ســـتاری دانشـــیار گـــروه
مهندســـی آب دانشـــکده کشـــاورزی
دانشـــگاه تبریـــز بـــا عنـــوان "بررســـی
عملکـــرد روش هـــای داده محـــور در
تخمیـــن نیـــاز آبـــی روزانـــه گیـــاه
مرجـــع" نیـــز برنـــده گرنـــت پژوهشـــی
توبیتـــاک (شـــورای علـــم و فنـــاوری
ترکیـــه) بـــرای اقامـــت تحقیقاتـــی
یکســـاله در دانشـــگاه آنـــکارا شـــده
اســـت ،گفـــت :ایـــن اســـتاد نیـــز از
س ــپتامبر  2019لغای ــت س ــپتامبر 2020
ب ــه دع ــوت دانش ــگاه آن ــکارا و ب ــه م ــدت
یکس ــال جه ــت انج ــام ط ــرح پژوهش ــی
مش ــترک در دپارتم ــان آبی ــاری و س ــازه
هـــای کشـــاورزی دانشـــکده کشـــاورزی
دانشـــگاه آنـــکارا حضـــور خواهنـــد
داشـــت.
دکت ــر عس ــگری اضاف ــه ک ــرد :دانش ــگاه
آن ــکارا ب ــا قدمت ــی نزدی ــک ب ــه هش ــتاد
س ــال اولی ــن دانش ــگاه دوران جمهوری ــت
در ترکی ــه ب ــوده و براس ــاس رتب ــه بن ــدی
موسســـه  URAPوابســـته بـــه دانشـــگاه
صنعتـــی خاورمیانـــه ،دانشـــگاه آنـــکارا
پنجمیـــن دانشـــگاه برتـــر جمهـــوری
ترکیـــه مـــی باشـــد.
بـــه گفتـــه وی همچنیـــن در ایـــن
ارتبـــاط دکترعلـــی عبـــدی ز دانشـــکده
عل ــوم ریاض ــی حای ــز ش ــرایط اس ــتفاده از
گرن ــت پژوهش ــی ب ــرای تروی ــج تب ــادل
دانشـــمندان و محققـــان از دانشـــگاه
فریبـــورگ کشـــور ســـوئیس شـــده کـــه
در ای ــن راس ــتا ش ــرایط و زمین ــه ه ــای

الزم جه ــت حض ــور و مش ــارکت وی ب ــه
مـــدت  ۲مـــاه جهـــت انجـــام مطالعـــات
پژوهش ــی و علم ــی در دانش ــگاه مذک ــور
ه ــم فراه ــم ش ــده اس ــت.
وی در بخ ــش دیگ ــر س ــخنان خ ــود ب ــا
بیــان اینکــه در قالــب برنامــه اراســموس
پـــاس اتحادیـــه اروپـــا ،طـــرح هـــای
پژوهشـــی دو تـــن از اعضـــای هیـــات
علمـــی دانشـــگاه تبریـــز نیـــز بعـــد از
طـــی مراحـــل داوری مـــورد پذیـــرش
و تصویـــب قـــرار گرفتـــه اســـت ،خاطـــر
نشـــان کـــرد :در ایـــن زمینـــه طـــرح
دکتـــر بختیـــار فیضـــی زاده عضـــو
هیـــات علمـــی گـــروه ســـنجش از راه
دور دانشـــکده برنامـــه ریـــزی و علـــوم
محیط ــی توس ــط اتحادی ــه اروپ ــا م ــورد
حمایـــت مالـــی قـــرار مـــی گیـــرد کـــه
در طـــی آن دانشـــگاه هـــای اروپایـــی
نســـبت بـــه تبـــادل اســـتاد و دانشـــجو
اقـــدام مـــی نماینـــد.
بـــه گفتـــه وی بـــرای تصویـــب طـــرح
مذکـــور نســـبت بـــه تهیـــه پروپـــوزال
مشـــترک و تعییـــن زمینـــه هـــای
همـــکاری علمـــی و ســـوابق همـــکاری
اق ــدام م ــی ش ــود ک ــه خوش ــبختانه ب ــا
توجـــه بـــه ســـابقه همـــکاری گســـترده
گـــروه  GISدانشـــگاه تبریـــز و دپارتمـــان
ژئوانفورماتیـــک دانشـــگاه ســـالزبورگ
نظی ــر برگ ــزاری دوره مش ــترک دکت ــری،
طرحه ــای تحقیقات ــی مش ــترک متع ــدد،
چـــاپ بیـــش از  50مقالـــه مشـــترک ISI
بیـــن دو گـــروه و مـــوارد دیگـــر ،طـــرح
اراســـموس مذکـــور بـــرای گســـترش
همـــکاری هـــا مـــورد حمایـــت مالـــی
قـــرار گرفتـــه کـــه طـــی آن  2نفـــر از
اس ــاتید گ ــروه در ای ــن دوره از دانش ــگاه
هـــای طـــرف مقابـــل بازدیـــد نمـــوده
و نســـبت بـــه برگـــزاری کارگاه هـــای
آموزشـــی و ســـخنرانی هـــای علمـــی
اقـــدام خواهنـــد نمـــود.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه
تبریـــز تاکیـــد کـــرد :عـــاوه بـــر

ایـــن در طـــرح مذکـــور چنـــد نفـــر
از دانشـــجویان گـــروه  GISدانشـــگاه
تبریـــز تحـــت حمایـــت کامـــل مالـــی 6
م ــاه را در دانش ــگاه س ــالزبورگ مش ــغول
ب ــه تحصی ــل و پژوه ــش خواهن ــد ب ــود.
طـــرح مذکـــور نیـــز توســـط دکتـــر
بختی ــار فیض ــی زاده عض ــو هی ــت علم ــی
دانشـــگاه تبریـــز و پروفســـور تومـــاس
بلشـــکه اســـتاد دانشـــگاه ســـالزبورگ
اتری ــش تهی ــه و ارس ــال ش ــده ب ــود ک ــه
مـــورد تصویـــب قـــرار گرفتـــه اســـت.
ایـــن طـــرح بـــرای ســـال هـــای آتـــی
نیـــز در دســـت اقـــدام بـــوده و امیـــد
اســـت کـــه ایـــن فرصـــت در ســـالهای
آت ــی ب ــرای تع ــداد بیش ــتری از اس ــاتید
و دانشـــجویان فراهـــم گـــردد.
بـــه گفتـــه وی همچنیـــن طـــرح دکتـــر
اکبـــر رحیمـــی عضـــو هیـــات علمـــی
گــروه فضــای ســبز دانشــکده کشــاورزی
دانش ــگاه تبری ــز ب ــا هم ــکاری پروفس ــور
یورگ ــن هاین ــز بروس ــت اس ــتاد دانش ــگاه
س ــالزبورگ اتری ــش و دکت ــر کریس ــتین
یوجـــا اســـتاد دانشـــگاه بخارســـت
رومان ــی تهی ــه و ارس ــال ش ــده ب ــود ک ــه
مـــورد تصویـــب قـــرار گرفتـــه اســـت.
در قالـــب طـــرح مذکـــور ،هـــم ســـه
نف ــر از دانش ــجویان دانش ــگاه س ــالزبورگ
اتری ــش ط ــی فرص ــت مطالعات ــی کوت ــاه
مــدت در دانشــگاه تبریــز حضــور یافتنــد
و همچنیـــن دو نفـــر از دانشـــجویان
دانشـــگاه تبریـــز نیـــز جهـــت فرصـــت
مطالعاتـــی بـــه داننشـــگاه ســـالزبورگ
اعـــزام شـــدند.
وی افـــزود :ضمنـــا در ایـــن طـــرح
برگـــزاری رویدادهـــای مشـــترک علمـــی
و پژوهش ــی نی ــز پی ــش بین ــی ش ــده و
در همی ــن راس ــتا ط ــرح ه ــای پژوهش ــی
دکتـــر نورانـــی از دانشـــکده عمـــران و
دکتـــر فتحـــی از دانشـــکده دامپزشـــکی
نیزموفـــق بـــه کســـب حمایـــت از بـــه
ترتیـــب برنامـــه طـــرح هـــای مشـــترک
ایران-هنـــد و ایران-اطریـــش شـــده
ب ــود ک ــه از ط ــرف وزارت ه ــدف م ــورد
حمایـــت قـــرار گرفتـــه انـــد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه
تبریـــز در نهایـــت ابـــراز امیـــدواری
کـــرد کـــه در ســـال هـــای آتـــی تعـــداد
بیشـــتری از اعضـــای هیـــات علمـــی ،
بوی ــژه اعض ــای هی ــات علم ــی ج ــوان ب ــا
اهتمـــام و پیگیـــری وارد عرصـــه رقابـــت
در اخـــذ حمایـــت هـــای بیـــن المللـــی
شـــوند و نســـبت بـــه بهـــره منـــدی
از فرصتهـــای قابـــل توجـــه موجـــود و
همچنیـــن ایجـــاد فرصـــت هـــای تـــازه
در عرص ــه پژوه ــش ه ــای بی ــن الملل ــی
اقـــدام کننـــد.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش ،در حـــال
حاضـــر  800نفـــر هیـــات علمـــی در
دانشـــگاه تبریـــز مشـــغول بـــه فعالیـــت
علم ــی و آموزش ــی هس ــتند ک ــه از ای ــن
تع ــداد نزدی ــک نیم ــی از آنه ــا در مرتب ــه
اســـتادی و دانشـــیاری هســـتند.
صنعــت و حــل چالــش هــای مدیریتــی و
کارآفرینــی صنایــع اســتان شــد.

دکتــر جعفــر حقیقــت معــاون پژوهــش
و فنــاوری دانشــکده اقتصــاد و مدیریــت

دانشــگاه تبریــز نیــز در ایــن نشســت
بــا اشــاره بــه اهــداف تاســیس مرکــز
کارآفرینــی و پژوهــش هــای اقتصــادی،
مالــی و مدیریتــی در ایــن دانشــکده

گفــت :ایــن مرکــز در راســتای ایجــاد
تعامــل بــا مراکــز صنعتــی ،اقتصــادی

و برنامــه ریــزی و همچنیــن تســهیل
دسترســی بــه مراکــز فــوق در ســال

دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه
تبریز پیشگام در حوزه کارآفرینی و
پژوهش های اقتصادی
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وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه تجــاری

ســازی نتایــج پژوهــش هــای دانشــگاهی

منجــر بــه توســعه ارتبــاط بیشــتر

متقابــل مابیــن دانشــگاه و دســتگاه هــای
اجرایــی خواهــد شــد ،یــادآور شــد :ایجــاد
ارتبــاط پایــدار در عرصــه پژوهــش هــای

اقتصــادی ،مالــی و کارآفرینــی عــاوه بــر
هســتیم ،یــادآور شــد :بــرای توســعه
همــکاری هــای مشــترک بیــن دانشــگاه،
صنعــت و جامعــه ،شناســایی نیازهــا و
ظرفیــت هــا ضــروری اســت.
دکتــر محمــد زاده معــاون توســعه
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان

آذربایجانشــرقی نیــز در ایــن آییــن بــا
اشــاره بــه توانمنــدی هــا و ظرفیــت
هــای مختلــف اســتان در زمینــه صنایــع
گوناگــون از قبیــل صنایع غذائــی ،خودرو،
قطعــه ســاز ،کیــف و کفش خواســتار ورود
جــدی دانشــگاه هــا بــه مقولــه ارتبــاط بــا

حــل چالــش هــای مدیریتــی در جامعــه،

همچنیــن موجــب بهــره وری از یافتــه
هــای علمــی و تجربیــات اســاتید ،فــارغ

التحصیــان و دانشــجویان رشــته اقتصــاد
و مدیریــت خواهــد شــد.

بــا محوریــت « نشــاط
اجتماعــی»؛ شــانزدهمین
هیئــت
نشســت
اندیشــهورز آذربایجــان
شــرقی برگــزار شــد
شـانزدهمین نشسـت هیئت اندیشـهورز اسـتان
آذربایجان شـرقی با محوریت « نشاط اجتماعی»
بـه میزبانی دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
میررضـا مجیـدی ،رئیس دانشـگاه تبریـز در این
آییـن بـا تاکید بر اینکه همه دسـتگاه هـا و نهاد
بـا توجه به ظرفیتی که در راسـتای ایجاد نشـاط
اجتماعـی دارنـد بایـد پیشـگام باشـند ،تصریـح
کـرد :دانشـگاه تبریز همواره در بررسـی مسـایل
و آسـیب هـای اجتماعـی و فرهنگـی پیشـگام
بـوده و در همیـن راسـتا هم در جهـت افزایش و
بهبود سـطح نشـاط اجتماعـی در جامعه با کلیه
سـازمان هـا و نهادها همـکاری خواهد داشـت.
وی در ادامه با اشـاره به شـرایط خاص کشورمان
در حـوزه هـای مختلـف یـادآور شـد :در ایـن
شـرایط مهـم و احسـاس ،تدبیـر مناسـب و عزم
جـدی بـرای افزایـش نشـاط اجتماعـی در بیـن
اقشـار مختلـف ضروری اسـت.
رئیـس دانشـگاه تبریـز در بخـش دیگر سـخنان
خـود حضـور همـه نماینـدگان سـازمان هـا و
نهادهـای متولـی در جلسـه های هیئت اندیشـه
ورز اسـتان را ضـروری بیـان کـرد و افـزود :برای
تحقـق مصوبـات ایـن هیئـت و تضمیـن اجرای
اسـناد مصـوب الزم اسـت ،کار هـر سـازمان و
نهـاد متناسـب با وظایـف و اختیـارات آن مدنظر
قـرار گرفتـه و طـی زمانبندی مشـخص گزارش
فعالیـت هـا و پیگیـری امور آنها خواسـته شـود.
شـکوهی ،مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنکـی
اسـتانداری آذربایجـان شـرقی نیـز در ایـن آیین
بـا اشـاره بـه جایـگاه واالی هیئـت اندیشـه ورز
اسـتان در بررسـی و تدوین برنامه های راهبردی
و کالن در حیطـه مسـایل اجتماعـی و فرهنگـی
جامعـه گفـت :در ایـن راسـتا انتظـار مـی رود،
صاحبنظران و پژوهشـگران راهکارهای راهبردی
جامع و متناسـب با همه اقشـار سنی و جنسیتی
جامعـه ،جهت برون رفت از مشـکالت فرهنگی و
اجتماعـی ارائـه دهند.
وی در بخـش دیگـر سـخنان خـود با اسـتناد به
داده هـای مرکـز رصـد اجتماعـی وزارت کشـور،
جایـگاه اسـتان آذربایجانشـرقی را از نظر نشـاط
اجتماعی در رتبه متوسـط کشـوری اعالم کرد و
یادآور شـد :تدوین سـند راهبردی افزایش نشاط
اجتماعـی در اسـتان مراحـل پایانی خـود را طی
مـی کنـد و امیـد اسـت بـا همـت و عـزم جدی
تمـام سـازمان ها و دسـتگاه ها به اهـداف تعیین
شـده خود برسـد.
بـه گفته وی بـا توجه به منویات رهبری آسـیب
شناسـی و پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی و
فرهنگی در سـطح جامعه ،ضروری اسـت و برای
تحقـق ایـن امـر نیز همـه دسـتگاه هـا و نهادها
بایـد روی کار بیایند.
دکتـر علـی اکبـر رادپور دبیـر هیئت اندیشـهورز
اسـتان آذربایجان شـرقی نیـز در ابتدای جلسـه
گـزارش اجمالـی از فرآیند بررسـی و جمع بندی
پیشـنهادها در خصـوص راهکارهـای افزایـش
نشـاط اجتماعـی ارایـه کرد.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ در ایـن جلسـه
حدود  50طرح پیشـنهادی کاربردی دسـتگاه ها
و سـازمان ها و همچنیـن اعضای حقیقی هیئت
اندیشـه ورز مورد بررسـی قـرار گرفت.
یـادآور می شـود :درپایان این نشسـت همچنین
مقـرر شـد ،اعضـای هیئـت اندیشـهورز اسـتان
آذربایجـان شـرقی ضمن بررسـی پیشـنهادهای
موجـود و اعلام نظـر موافقت یـا عـدم موافقت،
دیـگاه تکمیلـی خـود را جهـت جمـع بنـدی و
تنظیم سـند راهبردی راهکارهای افزایش نشـاط
اجتماعـی ،طـی یـک هفتـه بـه کمیتـه هیئـت
اندیشـه ورز واقع در معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشـگاه تبریـز اعلام نمایند.
الزم بـه ذکـر اسـت :جلسـه هیئـت اندیشـه ورز
اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه همـت معاونـت
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تبریـز و بـا
مشـارکت اسـتانداری اسـتان آذربایجان شـرقی
برگـزار مـی شـود.

• خبرنامه داخلی  /سال اول /شماره یازدهم •

• هفته دوم مردادماه •98
خبرنامهداخلیدانشگاهتبریز
مدیرمسئول:محسنبابازاده
تحریریه :زهرا اسالمی موسی کاظم زاده  ،ناصر نعمتی
عکس:فیروزپاکپور
مدیرهنری:مهدیهادی
راه های ارتباط با خبرنامه :

امضای تفاهم همکاری
دانشگاه تبریز و دانشگاه
المستقبلعراق
دانشـگاه تبریز و دانشـگاه المسـتقبل عـراق در
راسـتای گسـترش همکاریهـای بینالمللـی
تفاهمنامـه همـکاری آموزشـی و پژوهشـی
مشـترک امضـا کردنـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،این
تفاهم نامه همکاری مشـترک بیشـتر به منظور
تبـادل تجربیـات علمـی و آموزشـی و فراهـم
آوردن گسـترش ارتباطـات در راسـتای توسـعه
تحقیقـات مشـترک در حوزههـای مختلـف
بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای طرفیـن بیـن دو
دانشـگاه بـه امضای دکتر اصغر عسـگری معاون
پژوهـش و فناوری دانشـگاه تبریـز و دکتر فالح
حسـن حسـین الخفاجـی معـاون پژوهـش و
فنـاوری دانشـگاه المسـتقبل عراق رسـید.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تبریـز در
ایـن آیین با اشـاره به سـابقه دیرین دانشـگاهی
شـهر تبریـز و در ایـن میـان ظرفیـت هـای
بـاالی علمـی و آموزشـی دانشـگاه تبریـز اظهار
داشـت :شـهر تبریـز مهـد تمـدن تولیـد علم و
فنـاوری بوده و هسـت ،به طوریکـه حدود 8۰۰
سـال پیـش دانشـگاه بیـن المللـی بـه نـام ربع
رشـیدی در ایـن شـهر وجود داشـت کـه در آن
دانشـجویان و علمـای زیـادی از سراسـر جهان
مشـغول به تحصیـل بودند و دانشـگاه تبریز نیز
در امتـداد این دانشـگاه آغاز به کار کرده اسـت.
دکتـر اصغر عسـگری در ادامه توسـعه همکاری
هـای بیـن المللـی و قـرار گرفتـن در جمـع
دانشـگاه های برتـر دنیا را از جملـه راهبردهای
کالن ایـن دانشـگاه برشـمرد و یادآور شـد :این
دانشـگاه در حـال حاضـر بـا  8دهـه فعالیـت
درخشـان و بـا داشـتن بیـش از  ۲۱دانشـکده،
چندیـن پژوهشـکده و گـروه پژوهشـی ،قطـب
علمـی ۸۰۰ ،نفـر عضـو هیات علمـی و بیش از
 24هـزار نفـر دانشـجو و نیـز بـه دلیـل قرابت
جغرافیائی و سـهولت دسترسـی به کشـور عراق
آمـاده توسـعه هـر گونـه همـکاری بـه ویـژه
اجـرای طرح هـای پژوهشـی ،انتقـال تجربیات
علمـی ،پذیـرش دانشـجو در مقطـع تحصیالت
تکمیلی اسـت.
وی در بخش دیگر سـخنان خـود برگزاری دوره
هـای دانش افزایـی زبان فارسـی ،برپایی کارگاه
های آموزشـی و دوره هـای تحصیالت تکمیلی،
تبـادل اسـتاد و دانشـجو ،پذیـرش اسـاتید
و دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه
المسـتقبل در قالـب فرصـت مطالعاتـی را از
جملـه مفاد ایـن تفاهم نامه همکاری مشـترک
عنـوان کرد.
دکتـر فلاح حسـن حسـین الخفاجـی معـاون
پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه المسـتقبل عـراق
نیـز در ایـن مراسـم با تاکیـد بر اینکه دانشـگاه
المسـتقبل بـا توجـه بـه نوپـا بـودن ،نیازمنـد
اسـتفاده از تجربیـات و انتقال دانش از دانشـگاه
هـای بزرگ ،مهـم و تاثیرگذاری چون دانشـگاه
تبریـز اسـت ،تصریـح کـرد :ایـن تفاهـم نامـه
همـکاری مشـترک نیـز در راسـتای تحقـق
بخشـیدن بـه ایـن امـر مهـم منعقد می شـود.
وی اضافـه کـرد :بـا عملیاتـی شـدن مفادهـای
ایـن تفاهـم نامـه همـکاری در آینـده نزدیـک
شـاهد گسـترش توسـعه همـکاری هـا و بـه
ویـژه بهـره منـدی دانشـگاه المسـتقبل عـراق
از تجربیـات تولیـد علـم و فنـاوری دانشـگاه
تبریزخواهیـم شـد.
بـه گفتـه وی برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی
بـرای اسـاتید ایـن دانشـگاه ،اسـتفاده اسـاتید
و دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه
المسـتقبل از امکانات و ظرفیت های آموزشـی
و پژوهشـی دانشـگاه تبریـز در قالـب فرصـت
هـای مطالعاتـی کوتـاه مـدت بـرای ارتقـاء و
بهبـود تولید علم و فناوری دانشـگاه المسـتقبل
عـراق ضـروری اسـت.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ دانشـگاه
المسـتقبل عـراق در شـهر حلـه مرکـز اسـتان
بابـل درکشـور عـراق واقع شـده و بـا دارا بودن
 15دانشـکده و پژهشـکده در رشـته هـای
پزشـکی ،علـوم مهندسـی ،علـوم اجتماعـی و
علـوم فعالیـت مـی نمایـد.

محققـــان دانشـــکده شـــیمی دانشـــگاه
تبریـــز؛ پـــس از یـــک دهـــه تـــاش
در قالـــب رســـاله دکتـــری موفـــق بـــه
طراحـــی و ســـاخت ســـل هـــای مـــورد
اســـتفاده در پیـــل هـــای ســـوختی
بورهیدریـــدی شـــدند.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبری ــز ،دکت ــر میرقاس ــم حس ــینی اس ــتاد
گ ــروه ش ــیمی فیزی ــک دانش ــکده ش ــیمی
دانشـــگاه تبریـــز مجـــری ایـــن طـــرح
بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار داشـــت:
پژوهش ــگران آزمایش ــگاه پژوهش ــی عل ــوم
و تکنولـــوژی الکتروشـــیمی دانشـــکده
شــیمی ایــن دانشــگاه ،بــا اصــاح ســاختار
الکتروکاتالیس ــت ه ــای م ــورد اس ــتفاده و
روش هـــای ســـاخت مجموعـــه الکتـــرود
– غش ــا موف ــق ب ــه بهب ــود عملک ــرد پی ــل
هـــای ســـوختی بورهیدریـــدی شـــدند.
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه
تبریـــز بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه افزایـــش
جمعیـــت جهـــان ،منابـــع محـــدود
س ــوخت ه ــای فس ــیلی و آلودگ ــی ه ــای
زیس ــت محیط ــی ناش ــی از مص ــرف ای ــن
ســـوخت هـــا باعـــث شـــده اســـت کـــه
کشـــورهای جهـــان بـــه دنبـــال منابـــع
جایگزی ــن ب ــرای س ــوخت ه ــای فس ــیلی
باشـــند ،یـــادآور شـــد :توســـعه اســـتفاده
از انـــرژی هـــای نـــو بـــه الویـــت هـــای
پژوهشـــی کشـــورهای مختلـــف تبدیـــل
شـــده اســـت فنـــاوری پیـــل هـــای
ســـوختی از جایـــگاه ویـــژه ای در حـــوزه
انـــرژی هـــای نـــو برخـــوردار اســـت و
امـــروزه در وســـایل الکتریکـــی قابـــل
حمـــل و وســـایل نقلیـــه مـــورد اســـتفاده
قـــرار مـــی گیـــرد.
وی اضافـــه کـــرد :در نتیجـــه آزمایشـــگاه
عل ــوم و تکنول ــوژی الکت ــرو ش ــیمی نی ــز
از ح ــدود  10س ــال پی ــش فعالی ــت خ ــود
را در ای ــن زمین ــه ب ــا محوری ــت س ــوخت
نخسـتین نشسـت تخصصی نظامـی پژوهی
بـا حضـور جمعـی از اسـاتید ،محققـان،
مسـئوالن ،دانشـجویان و فعـاالن این حوزه
بـه میزبانـی دانشـگاه تبریـز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه تبریز،
علـی پـوالد موسـس و مدیر عامل موسسـه
پژوهشـی حکیـم نظامـی در ایـن نشسـت
بـا تاکیـد بر اینکـه نظامـی یکی از شـعرای
بـزرگ جهان اسـت ،گفت :این شـاعر دارای
اندیشـه جهانی و از ایـن رو دارای مخاطبان
مختلـف در جهـان با سـلیقه هـای متفاوت
دارد و بـر ایـن اسـاس پرداختن بـه پژوهش
آثـار نظامی ضروری اسـت.
وی در ادامـه حس وطن دوسـتی ،دینداری
و آشـنائی بـا فلسـفه و جریان های فلسـفی
مشـهود را جملـه ویژگـی هـای بـارز ایـن
شـاعر نامـی جهـان برشـمرد و افـزود:
ویژگـی هـای بـارز وی باعـث شـده کـه در
طـول زمـان همـواره شـاعرانی بـه تقلیـد از
نظامی شـعر بسـرایند و در زمان معاصر نیز
اندیشـمندان متعـددی از اقصی نقاط جهان
بـه تتبـع در اندیشـه نظامـی پرداختند.
بـه گفتـه وی در همین راسـتا این موسسـه
تلاش مـی کننـد بـه کمـک دانشـگاهیان،
محققـان و فعـاالن ایـن حـوزه علاوه بـر
برگـزاری نشسـت هایی تخصصـی در داخل
ایـران ،بـا اسـتفاده از رایزنی هـای فرهنگی

محققان دانشگاه تبریز موفق به طراحی و ساخت
سل های مورد استفاده در پیل های سوختی
بورهیدریدی شدند
هـــای مایـــع از جملـــه بورهیدریـــد آغـــاز
ک ــرده اس ــت .حج ــم و وزن ک ــم ،دم ــای
عملیاتـــی پاییـــن ،راندمـــان ســـوخت
زیـــاد  ،پتانســـیل مـــدار بـــاز بـــاال،
تـــوان بـــاال ،محصـــوالت تولیـــدی غیـــر
ســـمی و تکـــرار پذیـــری چرخـــه تولیـــد
بورهیدریـــد از مزایـــای پیـــل هـــای
ســـوختی بورهیدریـــدی اســـت.
اس ــتاد گ ــروه ش ــیمی فیزی ــک دانش ــکده
شـــیمی دانشـــگاه تبریـــز خاطـــر نشـــان
ک ــرد :تم ــام مراح ــل طراح ــی و س ــاخت
ســـل هـــای مـــورد اســـتفاده در پیـــل
هـــای ســـوختی بورهیدریـــدی توســـط
تیـــم تحقیقاتـــی آزمایشـــگاه انجـــام و
م ــورد به ــره ب ــرداری ق ــرار گرفت ــه اس ــت
و ســـل هـــای ســـاخته شـــده هـــر ســـاله
بازنگـــری و بهینـــه ســـازی شـــده انـــد.
بـــه گفتـــه وی همچنیـــن در بخـــش
تهیـــه مجموعـــه الکترود-غشـــا و نانـــو
الکتروکاتالیســـت هـــای مختلـــف بـــه
عنــوان قلــب تپنــده پیــل هــای ســوختی

بورهیدریـــدی نیـــز بـــه موفقیـــت هـــای
قابـــل توجهـــی رســـیده ایـــم .بـــه
طوریکـــه در مقالـــه چـــاپ شـــده اخیـــر
ب ــا اس ــتفاده از کاتالیس ــت ه ــای هس ــته
– پوســـته  Pd@Niبـــر روی آلوتروپـــی
هـــای کربنـــی بـــه چگالـــی تـــوان قابـــل
توجـــه در جهـــان دســـت پیـــدا کـــرده
ایـــم.
وی افـــزود :در طـــول یـــک دهـــه
فعالیـــت پژوهشـــی کـــه طـــی دو ســـال
اخیـــر شـــاهد شـــکوفایی آن هســـتیم
تاکنـــون چندیـــن دانشـــجوی دکتـــری
و کارشناســـی ارشـــد (دکتـــر مهـــدی
عبدالملکـــی ،دکتـــر رعنـــا محمـــودی،
نرجـــس رشـــیدی و مهدیـــه صادقـــی
) فـــارغ التحصیـــل و تحویـــل جامعـــه
علم ــی کش ــور ش ــده و نتای ــج حاص ــل در
مج ــات بی ــن الملل ــی معتب ــر ب ــا ضری ــب
اثربخشـــی بـــاال بـــه چـــاپ رســـیده و در
ادام ــه ب ــا توس ــعه هم ــکاری ه ــای بی ــن
الملل ــی آزمایش ــگاه در ح ــوزه پی ــل ه ــای

نشست تخصصی نظامی پژوهی برگزار شد
ایـران در کشـورهای مختلـف بـه رونـق
نظامـی پژوهـی بپـردازد.
پـوالد در بخش دیگر سـخنان خود تصویب
حـدود  150طـرح در خصـوص نظامـی
پژوهـی را از اهـم برنامـه های این موسسـه
بـرای تبییـن و معرفی هر چه بهتر اندیشـه
هـای نظامـی بیـان کرد.
جمشـید علیـزاده رئیـس کمیتـه علمـی

موسسـه نظامـی پژوهـی و دبیـر علمی این
نشسـت تخصصـی نیـز بـا بیـان ایـن نکتـه
اینکـه موسسـه نظامـی پژوهـی در تبریـز
در راسـتای ارج نهـادن بـه اندیشـه هـای
جهانـی حکیـم نظامی بوجـود آمده اسـت،
گفت :این موسسـه با تدویـن و برنامه ریزی
نشسـت هـا و طـرح هـای متعـدد علمـی و
پژوهشـی مـی خواهـد ،گام های اساسـی و

انتصاب استاد دانشگاه تبریز
به عنوان رئیس هیات بوکس
آذربایجانشرقی
دانشجوی رشته مدیریت
ورزشی دانشگاه تبریز
رتبه اول کنکور دکتری
تخصصی  ۹۸را بدست آورد
جــال ژاکتــی دانشــجوی دانشــکده تربیــت
بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه تبریــز در
آزمــون ورودی دوره دکتــری (نیمــه متمرکــز
 )Ph.Dســال  ۱۳۹۸موفــق بــه کســب رتبــه
نخســت شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
ایــن دانــش آموختــه دانشــگاه تبریــز در رشــته
مدیریــت ورزشــی بــه ایــن موفقیــت بــزرگ
دســت یافتــه اســت.
یــادآور مــی شــود :پیــش از ایــن نیــز محمــد
کرامــی آخولــه دانشــجوی دانشــکده مهندســی
شــیمی و نفــت دانشــگاه تبریــز ،موفــق بــه
کســب رتبــه نخســت در کنکــور کارشناســی
ارشــد ســال  1398شــده بــود.

همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ دانشــگاه تبریز در
حــال حاضــر بــا داشــتن بیــش از  ۲۱دانشــکده،
چندیــن پژوهشــکده و گــروه پژوهشــی ،قطــب
علمــی ۸۰۰ ،نفــر عضــو هیــات علمــی ،بیــش از
 24هــزار نفــر دانشــجو و  457هــزار مترمربــع
فضــای آموزشــی ،کمــک آموزشــی و پژوهشــی
و نیــز بــه جهــت همجــواری بــا دانشــگاه هــای
بــزرگ کشــورهای منطقــه ،بــه عنــوان بزرگترین
مرکــز علمــی غــرب و شــمال غــرب کشــور،
عهــده دار بخــش بزرگــی از مســئولیت تولیــد
علــم و فنــاوری و رقابــت در عرصــه هــای بیــن
المللــی اســت.

دکتــر مصطفــی خانــی دانشــکده تربیــت بدنی و
علــوم ورزشــی بــه عنــوان رئیــس هیــات بوکس
آذربایجانشــرقی منصــوب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
اخیــرا مجمــع انتخاباتــی هیئــت بوکــس اســتان
آذربایجانشــرقی بــا حضــور حســین ثــوری
رئیــس فدراســیون بوکــس کشــور برگــزار شــد
کــه در ایــن مجمــع دکتــر خانــی بــا کســب
 12رای از مجمــوع  17رای صحیــح مأخــوذه
توانســت بــه مــدت  4ســال بــه عنــوان ریاســت
هیئــت بوکــس اســتان آذربایجانشــرقی انتخــاب
شــود.
یــادآور مــی شــود :رشــته بوکــس یــا مشـتزنی
یکــی از رشــتههای ورزش رزمــی اســت کــه در
آن دو نفــر بــا ضربــات مشــت در دو نــوع آماتــور
و حرفــه ای ،بــا یکدیگــر مبــارزه میکننــد.
بوکــس تاریخچ ـهای طوالنــی در کشــور یونــان
دارد .البتــه بوکــس مــدرن در واقــع از کشــور
آمریــکا سرچشــمه میگیــرد و یکــی از قویتریــن
و کارامدتریــن رشــتههای رزمــی اســت.
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ســـوختی ،وحیـــد دانشـــوری دانشـــجوی
دوره دکتــری آزمایشــگاه در شــرف اعــزام
بـــه خـــارج هســـتند.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش؛ قســـمتی از
نتایـــج کار پژوهشـــی رســـاله دکتـــرای
رعنـــا محمـــودی بـــه سرپرســـتی دکتـــر
میرقاســـم حســـینی اســـتاد گـــروه
شـــیمی فیزیـــک در مجلـــه معتبـــر
 Applied Catalysis B: Environmentalبـــا
ضریـــب تأثیـــر  229/14بـــه چـــاپ
رســـیده اســـت.
از دکت ــر میرقاس ــم حس ــینی ب ــه عن ــوان
یکـــی از اســـاتید پراســـتناد دانشـــگاه،
تاکن ــون  170مقال ــه در مج ــات معتب ــر
 ISIو  25مقالــه در مجــات  ISCبــه چــاپ
رســـیده اســـت .تالیـــف یـــک جلـــد و
ترجمـــه دو جلـــد کتـــاب ،ارایـــه بیـــش
از  200مقالـــه در ســـمینارهای ملـــی
و بیـــن المللـــی و اجـــرای  20طـــرح
صنعتـــی ملـــی و بیـــن المللـــی از دیگـــر
ســـوابق علمـــی و پژوهشـــی ایـــن عضـــو
هیئ ــت علم ــی دانش ــکده ش ــیمی اس ــت.
کســـب عنـــوان پژوهشـــگر برتـــر کشـــور،
پژوهشـــگر برتـــر اســـتان ،پژوهشـــگر
برتـــر دانشـــگاه ،پژوهشـــگر برتـــر
دانشـــکده شـــیمی ،متخصـــص برتـــر
بخـــش دانشـــگاهی جشـــنواره آبـــکاری
ای ــران و متخص ــص برت ــر بخ ــش صنع ــت
جش ــنواره آب ــکاری ای ــران در س ــال ه ــای
مختلـــف از جملـــه دیگـــر افتخـــارات
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه
تبریـــز اســـت .ســـردبیری مجلـــه علـــوم
و مهندســـی خوردگـــی ،مســـئول
راه انـــدازی مرکـــز رشـــد واحدهـــای
فنـــاوری دانشـــگاه ،رئیـــس مرکـــز رشـــد
واحدهـــای فنـــاوری دانشـــگاه و ریاســـت
دانش ــکده ش ــیمی از س ــوابق اجرای ــی وی
محســـوب مـــی شـــود.
موثـری در جهت شناسـاندن حکیم نظامی
بـه جهانیان بـردارد.
به گفتـه وی نظامی این شـاعران بزرگ ،در
دنیـا دارای مقلدان زیـادی دارد و همچنین
آثـار ارزشـمندی بـرای مـا بـه جا گذاشـته
و بـر همیـن راسـتا ضـروری اسـت بـرای
شناسـاندن آن بیـش از اینهـا تلاش کنیم.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ نصیـب
گویوشـف ،مدیـر بخـش نسـخ فارسـی در
فرهنگسـتان علوم و پژوهشـگر نسـخ خطی
فرهنگسـتان علـوم جمهـوری آذربایجـان،
علـی اشـرف صادقـی زبان شـناس و اسـتاد
بازنشسـته دانشـگاه تهـران و عضو پیوسـته
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی و حجـت
االسلام محمدعلـی احمدی ابهـری ،معاون
پژوهشـی کتابخانـه ،مـوزه و مرکـز اسـناد
مجلـس شـورای اسلامی از دیگر سـخنران
ایـن نشسـت تخصصـی بـود کـه دربـاره
نسـخه هـای خطـی نظامـی و ویژگـی های
اشـعار ،لغـات و واژه هـای اشـعار این شـاعر
بـزرگ بـه ارایـه دیـدگاه هـا و نظـرات خود
پرداختنـد.
یاد آور می شـود :موسسـه پژوهشـی حکیم
نظامـی از سـال  1397فعالیـت خـود را بـا
هـدف شناسـاندن آثـار و اندیشـه هـای
حکیـم نظامـی بـه همـت علـی پـوالد در
تبریـز آغـاز شـده اسـت.

رضا میرزایی
»» همکار شاغل در روابط عمومی

خلیلمیرزایی
»» همکار شاغل در مدیریت حراست

ابراهیم پورحسن
»»همکاربازنشسته

بهزادپورحسن

نشســت هم اندیشــی ســتاد
کارگــروه مدیریــت ســبز
دانشــگاه تبریــز
سـومین نشسـت هـم اندیشـی سـتاد کارگـروه
مدیریـت سـبز دانشـگاه تبریـز در سـال جـاری
برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
محمـد تقـی اعلمی معاون پشـتیبانی و توسـعه
منابـع دانشـگاه تبریز در این نشسـت با تاکید بر
اینکـه صیانت از محیط زیسـت وظیفـه اخالقی،
شـرعی و قانونـی همـگان اسـت ،گفت :بـا برنامه
ریـزی و تدویـن برنامـه هـای کالن و بـه ویـژه
بـا هماهنگـی و همـکاری کلیـه واحدهـای ایـن
دانشـگاه می تـوان گام های موثـری در مدیریت
سـبز دانشـگاه برداشت.
وی در ادامـه از راه انـدازی تصفیه خانه آب قنات
هـای دانشـگاه تبریز بـرای مصارف بهداشـتی در
آینـده نزدیک در این دانشـگاه خبـر داد و یادآور
شـد :ایـن امـر موجـب مدیریـت بهینـه منابع و
جلوگیـری از هـدر رفـت آب قنات خواهد شـد.
دکتـر اعلمـی در خاتمـه اجـرای طـرح مدیریت
ترافیـک در سـال جـاری را از جملـه دیگر برنامه
های مهم دانشـگاه تبریز در حوزه مدیریت سـبز
ایـن دانشـگاه عنوان اعلام کرد.
دکتـر یوسـف حسـین زاده مدیـر امـور فنـی و
نظـارت بر طـرح های عمرانی دانشـگاه تبریز نیز
در ایـن آیین بـا ارایه گزارشـی از اقدامات صورت
گرفتـه در حوزه مدیریت سـبز دانشـگاه گفت :با
راه اندازی تصفیه خانه و سـد مخزنی پالسـتیکی
در دانشـگاه کـه در راسـتای بهبـود فضای سـبز
صـورت مـی گیرد امید مـی رود با تامیـن اعتبار
و تکمیل آنها گام های اساسـی در توسـعه پایدار
دانشـگاه برداشته شود.
دکتـر مهـدی ضرغامـی مدیـر پـروژه مدیریـت
سـبز و عضـو هیئـت علمی دانشـکده مهندسـی
عمـران دانشـگاه تبریـز هـم در ایـن نشسـت بـا
اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در خصـوص
کاهـش مصـرف آب در دانشـگاه و تقلیـل هزینه
هـای دیگـر حامل هـای انـرژی اظهار داشـت :با
اجـرای برنامـه هـای طـرح هـای مدیریت سـبز
در دانشـگاه ،موجـب مدیریـت بهینـه منابـع و
نزدیـک شـدن بـه الگـوی مصـرف بهینـه منابع
آب در سـطح کشـور شـده ،اما برای رسـیدن به
اسـتانداردهای جهانـی جـای کار اسـت.
بـه گفتـه وی در زمینـه مدیریـت پسـماند در
دانشـگاه نیـز اقدامات خوبی صـورت گرفته که با
اتمـام مراحـل مقدماتـی ،در آینـده در این حوزه
نیـز شـاهد تحـوالت وسـیع در زمینـه مدیریـت
پسـماند و تفکیـک زبالـه ها در سـطح دانشـگاه
خواهیم شـد.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ مدیریت سـبز در
دانشـگاه هـا بـا هـدف مدیریـت مصرف انـرژی،
مـواد و حفـظ محیـط زیسـت ،کاهـش حجـم
مـواد و بهبـود مدیریـت پسـماند ،بکارگیـری
موثـر و کارآمـد تمامـی منابـع مـادی و انسـانی،
سـازماندهی و برنامهریـزی بـه منظـور هدایـت
آنهـا جهـت نیل بـه اهـداف محیط زیسـتی به
اجـرا در مـی آیـد.
بـر همیـن اسـاس در این راسـتا پـروژه مدیریت
سبز دانشـگاه تبریز اواخر سال  96به پژوهشکده
محیط زیسـت این دانشـگاه ابالغ شـده و شورای
راهبـری فعالیـت خـود را بـا اولویت مصـرف آب
پسـماند و زبالـه ،صرفـه جویـی در انـرژی و
تسـهیل فرایندهـای اداری آغـاز نموده اسـت.
در دانشـگاه تبریـز نیـز در همیـن ارتبـاط
کارگروهـی با شـرکت اعضـای حقوقـی از جمله
مدیریـت هـای امـور فنـی ،پشـتیبانی ،بودجـه
و تشـکیالت ،امـور مالـی ،تربیـت بدنـی ،روابـط
عمومـی و ...و اسـاتید دانشـکده هـای عمـران،
کشـاورزی و علـوم طبیعـی بـه ریاسـت دکتـر
اعلمـی ،قائم مقام و معاون پشـتیبانی و توسـعه
منابـع و دکتـر مهدی ضرغامـی به عنـوان مدیر
پـروژه مدیریـت سـبز تشـکیل شـده اسـت.

»» همکار شاغل در مدیریت حراست

مسعودشیخزادگان
»» همکار شاغل در معاونت پژوهش و فناوری

دکتر منوچهر کالفی
»» استادبازنشستهدانشکدهفیزیک

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

با خبر شدیم؛ دکتر سید نظام
وصال (استاد سابق دانشگاه تبریز)
و آقای رحیم میرزایی (همکار
بازنشسته) دار فانی را وداع گفته
اند ضمن عرض تسلیت به خانواده
محترم و همکاران ایشان از خداوند
متعال طلب مغفرت برای آن مرحوم
داریم.

