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ما امروز در جامعهمان نیاز مبرم داریم به
اینکه آرمانها را مدام تکرار کنیم ،مدام
بگوییم ،مدام روی آن کار کنیم ،مدام مطالبه
کنیم.اینمطالبهگریخیلیچیزخوبیاست.
مطالبه ِ
گری آرمانها از آن چیزهایی است که
از آن نباید دست برداشت.
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عقل که غریزه اختصاصی انسان و
از سرمایه های طبیعی بشر است با
علم آموزی و تجربه اندوزی افزایش
مییابد.
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ساخت ربات عمود پرواز
آتش نشان با سرعت
عمل باال طراحی محققان
دانشگاه تبریز

محسنبابازاده

دکترمیرابوالفضلنظیری

یادداشت

لزوم پیوستن به جهان روابط
عمومی دیجیتال
در روزگاری کـه مـا زندگی می کنیـم ،ارتباطات
بـه عنـوان نخسـتین عنصراساسـی بـه منظـور
پاسـخگویی بـه نیازهـای طبیعی و ماهوی بشـر
و یکـی از بنیـادی تریـن دانشـها و از مهمتریـن
عوامـل پیشـرفت انسـان و بـه عبارتـی شـالوده
دیگـر علـوم سـده معاصر اسـت.
اینـک و بـا ایـن پیش فـرض معقـول و منطقی،
در خصـوص جایـگاه روابـط عمومی در سـازمان
هـا و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی ،کـه کارکرد
اصلـی ارتباطـات را بـر عهـده دارنـد ،مـی تـوان
سـخن گفـت .همچنین بـا در نظر گرفتـن آنچه
بیان شـد ،شـاید بیشـتر بتـوان به اهمیـت علوم
ارتباطـات و نیـز نقـش روابـط عمومـی هـا ،بـه
عنـوان مجـری اصلی آن در جوامع ،دسـت یافت.
امـروز ،عصـر ّ
اطلاع رسـانی اسـت و رابطـه ای
معنـادار میـان قـدرت ّ
اطلاع رسـانی و آگاهـی
بخشـی حاکمیـت و مدیریـت بـا جایـگاه آن در
گسـتره جهـان وجـود دارد .درواقـع در روزگار ما
نمـی توان كشـور و سـازمانی را یافت كـه از نظر
ارتباطات ضعیف باشـد و در عین حال از مدعیان
قدرتمنـدی و تأثیرگـذاری نیز باشـد .بـه عبارتی
حكومـت در چنیـن جهانـی و مدیریـت در نهـاد
و سـازمانی بـدون بهـره منـدی از روابط عمومی
مـدرن ،ممكن نیسـت و هـر حكومتـی و نهادی،
بایـد در كنـار برنامه های خـود ،نگاهی عمیق به
روابـط عمومـی داشـته باشـد .امروز اگـر جنگی
باشـد ،جنـگ ارتباطات اسـت.
اینـک و در بزرگداشـت روز ملّـی روابط عمومی و
ارتباطـات ،ضمن تبریک این رویـداد به همکاران
محتـرم روابـط عمومی دانشـگاه تبریز ،بـا بیان و
یـادآوری نکتـه ای مهـم و حیاتی ،سـخن خود را
بـه پایان مـی برم.
بـا توجـه بـه وضعیـت موجـود زیرسـاخت های
ف ّنـاوری ّ
اطلعات در ایران و از جمله در دانشـگاه
تبریـز ،و بـا تا ّمـل در کیفیـت کارکـرد روابـط
فعالیـت هـای الکترونیکی و
عمومـی هـا از نظـر ّ
اینترنتـی ،به نظر می رسـد زمـان ورود به عرصه
روابط عمومی مدرن فرا رسـیده و شایسـته است
دوسـتان و همکاران سـختکوش ما در این حوزه،
بـه جهـان روابط عمومـی دیجیتـال ورود کنند.
در ایـن بـاره گفتنی ها و الزاماتی وجـود دارد که
ان شـا اهلل در زمان مقتضی تبیین خواهد شـد.

محققـان دانشـگاه تبریز
ربـات عمـود پـرواز آتش
نشـان حامـل کپسـول
کامپوزیتی اطفـاء حریق
بـا سـرعت عمـل بـاال
طراحـی و سـاختند.
بـه گـزارش روابـط
عمومـی دانشـگاه تبریز،
حسـن بیگلـری مجـری
طـرح و عضـو هیـات علمـی دانشـکده مهندسـی
مکانیـک ،دانشـگاه تبریـز بـا اعلام این خبـر و با
بیـان اینکه امدادرسـانی و اطفاء حریـق در حوادث
غیـر مترقبـه یکـی از مسـائل مهـم در زندگـی
روزمره اسـت ،اظهار داشـت :در این موارد ،داشـتن
تجهیـزات مناسـب بـرای افزایـش سـرعت عمـل
بسـیار مهـم اسـت و به خصـوص ،وجـود ترافیک،
ازدحـام جمعیت و خرابی تجهیـزات این مهم را به
مخاطـره می انـدازد و بر همین اسـاس بـا افزایش
نقـش در زندگـی روزمره بشـر ،می تـوان از آنها در
مسـاله امدادرسـانی و اطفـاء حریـق نیز بهـره برد.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بر اینکه این طـرح در قالب
ثبـت اختـراع به سـرانجام رسـیده اسـت ،تصریح
کـرد :در اختـراع حاضـر طـرح جدیـدی از یـک
ربـات عمود پرواز شـش موتوره مجهز به کپسـول
اطفـاء حریـق ارائه شـده اسـت کـه از ویژگـی بارز
ایـن ربـات توانایـی عملکـرد مسـتقل آن بـرای

اولیــن دوره المپیــاد
نــوآوری و خالقیــت ایــران
برگــزار شــد
نخستین دوره از مسابقات مقدماتی المپیاد نوآوری و
خالقیـت ایران ،تحت عنوان« بالتـازار کاپ » از امروز
به مدت دو روز به میزبانی دانشـگاه تبریز برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
مینـا زلفی لیقوان دبیر نخسـتین دوره از مسـابقات
مقدماتـی المپیاد نـوآوری و خالقیـت در این ارتباط
گفـت :این دوره مسـابقات با حضـور  60تیـم از 20
موسسـه از شـهر تبریز برگزار شـد.
بـه گفته وی طـرح اولیه المپیاد نـوآوری و خالقیت
در سـال  ۹۷ارائه و مطرح شـد که برای اولین بار در
کشـور بالتـازارکاپ تبریـز زیر نظـر معاونت علمی و
فناوری ریاسـت جمهوری و با تایید مرکز شتابدهی
نـوآوری بـه میزبانـی مرکـز نـوآوری دانشـگاه تبریز

ســاخت ربــات عمــود پــرواز آتــش
نشــان بــا ســرعت عمــل بــاال طراحــی
محققــان دانشــگاه تبریــز
مهـار آتش اسـت کـه در طـرح های مشـابه وجود
نـدراد .همچنین بکارگیری دوربین و سنسـورهای
تشـخیص گاز امکان بررسـی بـدون مخاطره محل
حادثـه را بـه مامـوران آتش نشـانی مـی دهد.
دکتـر بیگلـری در ادامـه مهمتریـن و اصلیتریـن
هـدف از طراحـی ایـن ربـات ،را کمـک بـه افـراد
حادثهدیـده بـه صـورت موقـت تـا رسـیدن امداد
اصلـی عنوان کـرد و یادآور شـد :همانطور که بیان
شـد ،زمـان امـداد ،احتمـال رویداد نقـص فنی در
دسـتگاههای آتش نشـانی ،عدم دسترسی مناسب
بـه فضای حریق و به خطر افتـادن جان امدادگران
مهمترین عوامل خسـارتهای جانی و مالی اسـت
که پوشـش این مـوارد میتواند بطور چشـمگیری
درصـد عملیاتهـای موفـق امدادگـران بخصوص
آتشنشـانان را افزایـش دهـد .ایـن طرح پوشـش
موقتی بر کاسـتیها میباشـد که پتانسـیل حفظ
برگزار گردید.
رئیس مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه تبریـز در ادامه
بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن دوره مسـابقات دانـش
آمـوزان پایـه هـای هفتـم تـا دوازدهم دبیرسـتان و
هنرسـتان در تمام رشـته ها می توانسـتند شرکت
نماینـد ،تصریح کـرد :در این مسـابقات ،مهارتهای
حل مسـاله ،ایده پـردازی و خالقیت ،رهبـری و کار
تیمـی ،فـن بیان و مذاکـره ،مدیریت منابـع (زمان و
سرمایه) ،مدیریت ریسک و همچنین تصمیم گیری
بـرای نوجوانـان آمـوزش داده مـی شـود و بر همین
اسـاس در قالـب چالش های انفـرادی و تیمی مورد
ارزیابی قـرار گرفتند.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن گونـه مسـابقات تعیین
برنـده و بازنـده اصلا مطـرح نیسـت ،خاطر نشـان
کـرد :در بالتـازار کاپ تیم هایی که برای حل چالش
خوددرسـت فکـر کنند و اعضـای آن نیـز همکاری
خوبی باهم داشـته باشند به تشخیص مربیان برنده
هستند.
دبیـر نخسـتین دوره از مسـابقات مقدماتی المپیاد
نـوآوری و خالقیـت هدف از طراحـی و برگزاری این
المپیـاد را ایجـاد فرصت برای نوجوانان برای کسـب
دانـش و مهـارت بـرای موفقیـت در کسـب و کار و
زندگـی اجتماعـی عنـوان کـرد و افـزود :هیچ پیش
شـرطی از جمله نمره یا معدل و  ...برای ثبت نام در
بالتازارکاپ وجود نداشـته و همچنین نیاز به مطالعه
مطالب خاصـی هم نبوده اسـت.

جـان و مـال افـراد حادثه دیـده را دارد.
وی در بخـش دیگر سـخنان خود با اشـاره به لزوم
اجـرای ایـن طرح در دانشـگاه تبریز اظهار داشـت:
در حـوادث آتـش نشـانی و امـداد و نجـات ،انجـام
اقدامـات الزم در زمـان هـای اولیـه حادثـه بسـیار
ضـروری و نجـات بخـش اسـت ،چـرا کـه بعضـا
موانعـی چـون عـدم دسترسـی مناسـبتر مناطق
شـهری ،ترافیـک و  ....امکان رسـیدن سـریع آتش
نشـان بـه محـل حادثه را بـه تاخیـر می انـدازد و
از ایـن رو ایـن ربـات مـی توانـد کمک موثـری در
کاهـش زمان انجـام اقدامات اولیـه در مهار آتش و
یـا امـداد و نجات باشـد.
بـه گفتـه این محقق سـرعت عمل در رسـیدن به
محـل حادثه و انجـام عملیات اولیـه در زمان های
اولیـه حادثـه  ،تجهیـز بـه کپسـول آتـش نشـانی
کامپوزیتـی و مـواد اطفـاء حریـق و نردبـان امداد،

قابلیـت عملیـات مسـتقل بـرای امـداد و نجـات و
اطفاء حریق بدون نیاز به پشـتیبانی وسـایل دیگر،
دارای بازوهـای قابـل تنظیم برای دخـول و عبور از
حفرههـای مختلف ،قابلیـت انجام عملیـات آتش
نشـانی در محیـط بـا دمـای حداکثـر  400درجه
سـانتیگراد و تامیـن انـرژی پرواز توسـط باتـری از
دیگـر قابلیت هـای و ویژگی مهم این ربات اسـت.
ایـن عضو هیـات علمی دانشـگاه تبریـز در خاتمه
بـا تاکیـد بـر اینکـه رباتهـای امدادگـر در دههی
ث حـوزهی ایمنی و
اخیـر از جمله مهمترین مباح 
رباتیـک بـوده اسـت و در چند سـال اخیر بـا ورود
رباتهـای پرنـدهی بـدون سرنشـین بحـث ربات
امدادگـر در ایـن حـوزه هم مـورد توجـه محققان
قـرار گرفتـه اسـت ،گفـت :از جملـه رباتهـای
امدادگـر میتـوان بـه رباتهای آتشنشـان اشـاره
کـرد کـه در ایـن میـان رباتهـای آتشنشـان بـه
معنای عمومی آتشنشـانی اسـت کـه میتواند به
عملیاتهـای اطفـاء حریـق ،یافتـن محـل حریق،
امدادرسـانی بـه اشـخاص گرفتـار و  ...کمک موثر
نماید.
یـادآور مـی شـود :طراحـی و سـاخت ربـات عمود
پرواز آتش نشـان حامل کپسـول کامپوزیتی اطفاء
حریـق به کمک و همـکاری علی خلیلیان معتمد
بنـاب ،فـارغ التحصیـل مقطع کارشناسـی رشـته
مهندسـی مکانیـک دانشـگاه تبریـز بـه سـرانجام
رسـیده است.

اجــرای «هرکتــاب لبخنــدی بــر
روی لــب کــودکان ســیل زده» از
ســوی دانشــجویان دانشــگاه تبریــز
دانشــجویان دانشــگاه تبریــز در قالــب طــرح«
هرکتــاب لبخنــدی بــر روی لــب کودکان ســیل
زده» بــه کمــک دانــش آمــوزان و کودکان ســیل
زدگان کشــور شتافتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
در ایــن طــرح جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه
تبریــز بــا اعــام فراخوانــی از همــه دانشــگاهیان
ایــن دانشــگاه خواســته انــد ،در یــک اقــدام
خیرخواهانــه و در قالــب طــرح« هرکتــاب
لبخنــدی بــر روی لــب کــودکان ســیل زده»
بــه کمــک دانــش آمــوزان و کــودکان ســیل زده
کشــورمان بشــتابند.
در ایــن طــرح تعــدادی از دانشــجویان دانشــگاه
تبریــز تصمیــم بــر جمــع آوری کتــاب بــرای
ســیل زدگان کشــور گرفتــه انــد ،تــا در حــد
تــوان کمــی از غــم و انــدوه هموطنــان ســیل

زده بردارنــد ،بــا امیــد ایــن کــه هیــچ کــودک،
نوجــوان و جوانــی در میهــن عزیزمــان از حداقل
امکانــات بــرای آمــوزش ،کــه کتــاب اســت
محــروم نمانــد.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ ایــن طــرح از 21
اردیبهشــت مــاه آغــاز شــده و تــا  25همیــن
مــاه ادامــه خواهــد داشــت و عالقمنــدان بــرای
کمــک مــی تواننــد ،از ســاعت  ۱۲الی۱۴بــه
مدیریــت امــور اجتماعــی واقــع در ســاختمان
مرکــزی دانشــگاه تبریــز مراجعــه نماینــد.
یــادآور مــی شــود :پیــش از ایــن نیــز کمــک
هــای نقــدی و غیر نقدی دانشــگاهیان دانشــگاه
تبریــز از طریــق صنــدوق دریافــت وجوهــات،
چــادر و اقــام مــورد نیــاز و اهــدای عوایــد
حاصــل از برگــزاری جشــنواره غذاهــای محلــی
جمــع آوری و بــه ســیل زدگان کشــورمان

یادداشت

مدیریت چرخه اطالعات
در تعریـف روابـط عمومـی گفتـه شـده :روابـط
ِ
مدیریـت چرخه اطالعـات مابین
عمومـی ،بـه علم
یـک فـرد یا سـازمان بـا عموم ،اطلاق می گـردد.
یـا در تعریـف دیگر روابـط عمومـی را مجموعه ای
از اقدامـات و کوشـش هـای حسـاب شـده ای می
داند که هر سـازمان برای برقـراری ارتباطات موثر و
هدفمنـد بـا گروههایی که بـا آن در ارتباطند انجام
مـی دهد.
یکـی از اهـداف اساسـی روابـط عمومـی کـه مـی
جـد مـورد توجه قـرار گیرد و نبـو ِد آن
بایسـت بـه ّ
مـی توانـد تبدیـل بـه آفتـی در روابـط اجتماعـی
کارکنـان منجر شـود ،ایجـاد روابط تفاهـم آمیز در
بیـن کارکنان و بـرآورد و جمـع آوری و آنالیز افکار
عمومـی و انتقـال آن بـه سـطوح عالـی مدیریت و
پاسـخگویی ِ روشـن و صریـح در مـوارد ابهـام آمیز
و احیاناً شـایعات فضاهای حقیقی و مجازی اسـت.
روابـط عمومی دانشـگاهها علاوه بر ایجـاد ارتباط
موثـر و دو سـویه بـا کارکنـان و اعضـای هیـأت
علمـی و مدیـران ،وظیفه ذاتـی دیگـری دارد و آن
نظرسـنجی و توجـه بـه نظرات دانشـجویان اسـت
کـه متأسـفانه در موضـوع اخیـر ،روابـط عمومـی
ها دانشـگاهها نتوانسـته است سـازوکارهای الزم و
موثـری را بـرای ایـن موضـوع ایجـاد کنند.
در هفتـه ای که بنام رسـانه هـا و روابط عمومی نام
گـذاری شـده اسـت الزم مـی نماید که همـکاران
محتـرم روابـط عمومـی در دانشـگاه هـا نقـدی
جـدی نسـبت به این نقیصه داشـته باشـند و قبل
ّ
از آنکـه دیگـران بـه این آفت بـزرگ اشـاره نمایند
بـه مصداق حاسـبوا قبـل از ان تحاسـبوا ،در اهداف
و رسـالت اصلـی روابط عمومـی دانشـگاه بازنگری
اساسـی داشـته باشـند .علی الخصوص ایـن روزها
کـه همـه مـا در این مـاه عزیز میهمـان رب جلیل
هسـتیم  ،این محاسـبه و حسـابگری
می تواند رنگ تقدس هم به خود بگیرد
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بر اساس رتبه بندی
تایمز :دانشگاه تبریز در
جمع  ۱۲دانشگاه اثر
گذار برتر کشور قرار
گرفت

در اولیـن رتبـه بنـدی اثرگذارترین دانشـگاه ها که اخیرا از سـوی
پایگاه رتبه بندی تایمز منتشـر شـده ،دانشـگاه تبریز در جمع ۱۲
دانشگاه برترکشـور قرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز ،بر اسـاس پایـگاه رتبه
بنـدی تایمـز و نتایـج رتبـه بنـدی دانشـگاه هـای برتر آسـیایی،
دانشـگاه تبریز توانسـت رتبه  ۱۴۸آسـیا و رتبه هشتم کشورمان

ارسال کمک های
دانشگاهیان دانشگاه تبریز
به سیل زدگان کشور

مدیریـت امور اجتماعی دانشـگاه تبریز از ارسـال کمک
هـای نقدی و غیـر نقدی دانشـگاهیان این دانشـگاه به
سیل زدگان کشـور خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،دکتر علی
پورزیـاد بـا اعلام این خبـر و با بیـان اینکـه این کمک
ها در راسـتای همدردی و کمک به سـیل زدگان کشور
صـورت گرفته اسـت ،اظهار داشـت :کمک هـای نقدی
و غیـر نقـدی از طریق صندوق دریافـت وجوهات ،چادر
و اقلام مـورد نیـاز و اهـدای عوایـد حاصـل از برگزاری
جشـنواره غذاهـای محلـی جمـع آوری و ارسـال شـده
است.
وی در ادامـه اضافـه کـرد :در همین راسـتا ،همچنین از
طریـق برگـزاری جشـنواره غـذای محلی مبلـغ بالغ بر
 15میلیـون ریال و از طریق احـداث چادر دریافت اقالم
غیـر نقدی ،تعداد قابل توجهی از جمله مواد بهداشـتی،
خوراک خشـک و پوشـاک جمع آوری و در اختیار سیل
زدگان قرار گرفت.
به گفته وی دانشـگاه تبریز در انجام امور بشـر دوسـتانه
همیشـه پیشـگام بـوده اسـت و در جریـان زلزلـه اخیر
کرمانشـاه ،نیـز کتـاب هـای مـازاد دانشـگاهیان ایـن
دانشـگاه بـه ایـن مناطق ارسـال شـده بود
بـر پایـه همیـن گـزارش ،ارسـال کمـک هـای نقـدی
و غیـر نقـدی بـه سـیل زدگان کشـور توسـط مدیریت
امـور اجتماعـی و با همـکاری کانـون های دانشـجویی
ایـن مدیریـت از جمله کانـون های هالل احمـر و ایران
شناسـی و جهانگـری و تحـت نظـارت کامـل جمعیت
هلال احمـر شهرسـتان تبریز صـورت گرفته اسـت.

اجـرای ویـژه برنامههای
متنـوع فرهنگـی ،هنـری
و قرآنـی در مـاه مبـارک
رمضـان در دانشـگاه تبریز

به مناسـبت مـاه مبارک رمضان ویـژه برنامههای متنوع
فرهنگـی ،اجتماعـی ،هنری و قرآنی از سـوی واحدهای
مختلـف دانشـگاه تبریز در این دانشـگاه به اجـرا در می
آید.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،دانشـگاهیان
دانشـگاه تبریـز همانند سـال هـای گذشـته برنامههای
معنـوی متعـددی بـرای این ایـام در نظر گرفتـه اند که
از جملـه آنهـا می توان به فضا سـازی محیطـی و آماده
سـازی مسـاجد و نمازخانـه هـا ،محفـل انـس بـا قرآن
کریم ،تفسـیر قـرآن ،نهـج البالغه و صحیفه سـجادیه،
مسـابقه کتابخوانی ،سـخنرانی ها و نشست هم اندیشی
بـا حضور اسـاتید و دانشـجویان بـا محوریـت گام دوم
انقلاب اشـاره کرد.
اجـرای ویژه برنامه شـب های قدر ،اعتکاف دانشـجویی،
جشـن والدت کریم آل طه ،ضیافت افطاری در خوابگاه
های دانشـجویی ،اجرای برنامه شـبی درمحضر شـهداء
در محـل یادمـان شـهدای گمنـام کـوه عون بـن علی،
برپایـی نشسـتی تحت عنـوان تبییـن جایـگاه روزه در
سلامت روحـی و جسـمی انسـان و  ...از جملـه دیگـر
برنامـه هـای این ایام اعالم شـده اسـت.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ این برنامـه ها از سـوی
معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی ،دفتـر نهـاد نمایندگی
مقـام معظم رهبری ،بسـیج اسـاتید و کارکنـان ،روابط
عمومـی و دیگـر کانـون هـا و تشـکل هـای فعـال این
حـوزه در دانشـگاه تبریـز بـه اجـرا در مـی آید.

ســیزدهمین نشســت هیئت اندیشـهورز اســتان
بــا محوریــت نشــاط اجتماعــی ،بــا حضــور
اســاتید ،کارشناســان و متخصصــان ارگانهــای
مختلــف بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز برگــزار
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
رئیــس دانشــگاه تبریــز در ایــن نشســت بــا
بیــان اینکــه نشــاط اجتماعــی موتــور محرکــه
هــر جامعــه ای اســت ،اظهــار داشــت :جامعــه
ای کــه در آن نشــاط اجتماعــی حاکــم باشــد،
آن جامعــه در مســیر رشــد و پیشــرفت قــرار
خواهــد گرفــت.
دکتــر میــر رضــا مجیــدی در ادامــه بــا تاکید بر
اینکــه دســتگاه هــا و متولیــان ایــن حــوزه بایــد
بــا توجــه بــه تاریــخ ،تمــدن و فرهنــگ گذشــته
در جامعــه نشــاط اجتماعــی بوجــود آورنــد،
تصریــح کــرد :مــا بایــد بــا توجــه بــه آمــوزه
هــای دینــی ،اعتقــادی ،آییــن هــا ،باورهــا و
فرهنــگ گذشــته خویــش نشــاط و شــادابی
را در جامعــه نهادینــه بکنیــم و نبایــد در
ایــن راســتا از فرهنــگ جوامــع غربــی تبعیــت
بکنیــم.
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود ایجــاد یاس
و ناامیــدی در جامعــه را بزرگتریــن چالــش
عصــر نســل امــروز بیــان کــرد و یــادآور شــد:

را به دسـت آورد.
در ایـن رتبـه بنـدی دانشـگاه هـای صنعتـی نوشـیروانی بابـل،
صنعتـی شـریف ،صنعتـی امیرکبیر ،صنعتـی اصفهان ،تهـران ،و
علـوم پزشـکی ایـران بـه ترتیب رتبه هـای اول تـا هفتم ایـران و
رتبـه هـای  ۱۴۲ ،۱۳۹ ،۱۰۸ ،۹۶ ،۸۸ ،۸۳ ،۳۷آسـیا را به دسـت
آورده انـد.

بـر اسـاس همین رتبه بندی دانشـگاه تبریز در کل نمـره  8/27را
بـه دسـت آورده اسـت .الزم بـه ذکر اسـت کـه دانشـگاه تبریز در
ایـن رتبـه بندی از نظر شـاخص اسـتنادی نمـره  ،2/35در آمد از
صنعـت نمـره  ،2/41چشـم انـدار بین المللـی نمـره  ،۱۶پژوهش
نمـره  2/18و از نظـر شـاخص تدریـس نمـره  9/29را بـه خـود
اختصاص داده اسـت.

سیزدهمین نشست هیئت اندیشهورز استان
بهتریــن راهــکار بــرای حــل ایــن مشــکل در
جامعــه توجــه بــه بیانیــه گام دوم انقالب اســت

و از ایــن رو همــه دســتگاه هــا و متولیــان امــر
نیــز بایــد بــا توجــه بــه منویــات رهبــری عمــل

بعـد از دانشـگاه تبریـز دانشـگاه هایـی چـون صنعتـی خواجـه
نصیرتوسـی با کسب رتبه  ،۱۷۳شـیراز با کسب رتبه ،۱۸۸شهید
بهشـتی با کسـب رتبه  ۱۹۳رتبه هـای نهم تا یازدهم ایـران را به
خـود اختصـاص داده اند.
همیـن گـزارش حاکی اسـت؛ همچنین دانشـگاه تبریز بـه همراه

نماینــد.
علیــار راســتگو معــاون سیاســی ،امنیتــی و
اجتماعــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز
در ایــن نشســت ،ضمــن تشــکر از میزبانــی
شایســته دانشــگاه تبریــز از برگــزاری ایــن نــوع
جلســات در یــک مرکــز علمــی گفــت :نشــاط
اجتماعــی ،مانــع پیشــگیری از بســیاری آســیب
هــای اجتماعــی و فعالیــت هــای زیرزمینــی
اســت و بــر همیــن اســاس همــه نهادهــا و
متولیــان ایــن حــوزه بایــد بیــش از اینهــا بــه
ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند.
بــه گفتــه وی در جامعــه ای کــه در آن
نشــاط اجتماعــی برقــرار باشــد در آن جامعــه
امیــد ،ســرزندگی و دل بســتگی بیــن مــردم و
حاکمیــت اســتوارخواهد شــد.
همیــن گــزارش حاکــی اســت :همچنیــن در
ایــن جلســه برخــی اســاتید و اعضــای شــرکت
کننــده بــه ارایــه دیــدگاه هــا و نکتــه نظــرات
خــود در خصــوص نشــاط اجتماعــی ،آثــار و
پیامدهــای آن پرداختنــد.
یــادآور مــی شــود :جلســه هیئــت اندیشــه ورز
اســتان آذربایجــان شــرقی بــه همــت معاونــت
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تبریــز و بــا
مشــارکت اســتانداری اســتان آذربایجان شــرقی
برگــزار مــی شــود.

کارگاه آموزشی تربیت مربی  totمشاوره پیش از ازدواج در دانشگاه تبریز برگزار شد
کارگاه آموزشـی منطقه ای تربیت مربـی  totویژه
مشـاوران مشـاوره دانشـگاه هـای منطقـه سـه و
اسـتان بـه مـدت دو روز از سـوی مرکـز مشـاوره
دانشـگاه تبریـز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
شـهرام واحـدی رئیـس مرکـز مشـاوره دانشـگاه
تبریـز در آیین آغـاز بکار ایـن کارگاه ضمن عرض
خیـر مقدم به شـرکت کننـدگان به بیـان مقدمه
در زمینـه مشـاوره قبـل از ازدواج پرداخـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهـداف برپایـی چنیـن

کارگاه هـای آموزشـی در دانشـگاه اظهـار داشـت:
ایـن کارگاه در اجـرای تفاهـم بیـن وزارت کشـور
و سـازمان امـور دانشـجویان درخصـوص کنتـرل
و کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی در دانشـگاه ها
در تعامـل بـا اداره کل امـور اجتماعـی اسـتانداری
آذربایجانشـرقی با حضور  35نفر از کارشناسـان و
مشـاوران دانشـگاههای منطقه  3و اسـتان برگزار
گردید.
بـه گفتـه وی ایـن کارگاه آموزشـی بیشـتر بـا
هـدف توانمندسـازی مربیـان در زمینـه آمـوزش

اصـول و فنـون مشـاوره قبـل از ازدواج ،معیارهای
انتخـاب همسـر ،ارتقاء سلامت روان و تلاش در
جهـت کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی در میـان
دانشـجویان آسـیب پذیـر صـورت گرفـت.
رئیـس مرکـز مشـاوره دانشـگاه تبریـز در ادامه با
اشـاره بـه محورهـای اصلی ایـن کارگاه گفـت :در
ایـن کارگاه آموزشـی مطالبـی در زمینـه ضرورت
آمـوزش پیش از ازدواج ،ازدواج و معیارهای انتخاب
همسـر،دوره نامـزدی و آشـنایی بامسـایل زندگی
مشـترک ،مهارت های خودآگاهی،مراحـل ازدواج،

دوران آشـنایی و نامزدی توسـط اسـاتید برجسته
دانشـگاهی ارایه شـد.
بـه گفتـه وی ایـن کارگاه آموزشـی بـا تدریـس
اسـاتید دانشـگاه هـای منطقـه( دکتـر عیسـی
زادگان عضـو هیـات علمـی دانشـگاه ارومیه دکتر
قـره داغـی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تبریز و
دکتر یوسـفی عضو هیات علمی دانشـگاه شـهید
مدنـی) برگزار شـد.

لرزه پایدار آذربایجان

ایده ایجاد شرکت های دانش بنیان نخستین
بار در سال  1389توسط رئیس جمهور وقت
مطرح گردید و در همان سال به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید .جرقه اصلی
تاسیس شرکت دانش بنیان لرزه پایدار
آذربایجان در روزهای پایانی سال  1392و به
منظور توسعه روش جدید مقاوم سازی بنا
نهاده شد و ثبت نهایی شرکت و تاسیس آن
در سال  1393محقق گردید .عمده فعالیت
های شرکت لرزه پایدار آذربایجان در ابتدا
فعالیت های آموزشی و پیشبرد هدف دانش
بنیان روش جدید مقاوم سازی سازه های
بنایی بود .در اوایل تابستان سال  1394و
پس از قرارگیری شرکت در آستانه انحالل
با تصمیم اکثریت قاطع اعضای شرکت انجام
فعالیت های کاربردی علمی به عنوان هدف
اصلی شرکت انتخاب گردید .امروز شرکت
دانش بنیان لرزه پایدار آذربایجان با مجموعه
ای از فعالیت های کاربردی تحقیقاتی انجام
یافته و در حال انجام ،به عنوان شرکت پیشتاز
در عرصه تحقیقاتی فعالیت می نماید.
 مطالعـات امـکان سـنجی :جهـت تحقق پـروژههـای بـزرگ اجرایـی پیـش از انجـام فعالیت های
مشـاوره ای نیـاز بـه امـکان سـنجی انجام پـروژه
وجـود دارد .یکـی از خدمات مجموعه لـرزه پایدار
آذربایجـان ارائـه راهکارهـا و روش هـای مناسـب
جهـت انجـام پـروژه هـای اجرایـی بـزرگ و در
صـورت پیـش بینی عـدم موفقیت ،پیشـگیری از
انجـام پـروژه مـی باشـد ،تـا دشـواری های پـروژه
هموار گشـته و حرکت در مسـیر مـورد نظر بدون
تاخیـر و یـا توقـف صـورت پذیرد.
 تحقیقـات کاربـردی :عمـده ترین فعالیـت گروهلـرزه پایـدار آذربایجـان انجام تحقیقـات کاربردی
جهـت محقـق نمـودن نیازهـای شـرکت هـای
اجرایـی ،خدماتـی ،صنعتـی و مشـاوره می باشـد.

ســومین دوره کارگاه آموزشــی
نشــریات دانشــگاهی در دانشــگاه
تبریــز برگــزار شــد
سـومین دوره کارگاه آموزشـی نشـریات دانشـگاهی به
مدت سـه روز با حضور جمعی از دانشـجویان و فعاالن
ایـن حـوزه به همت مدیریت فرهنگـی و اجتماعی در
دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر جعفر
رازقـی مدیـر فرهنگـی دانشـگاه تبریـز در ایـن بـاره،
هـدف از برگـزاری ایـن دوره هـا را مهـارت افزایـی و
ارتقای سـطح کیفی نشـریات دانشـگاهی عنـوان کرد،
یـادآور شـد :سـومین دوره کارگاه آمـوزش روزنامـه
نـگاری و اصـول زیباسـازی بصری نشـریات ،براسـاس
مصوبـه وزارت علـوم ،تحقیقات و فناوری بـرای اجرای
دسـتورالعمل ناظر بر فعالیت های نشریات دانشگاهی،
در ایـن دانشـگاه برگزار شـد.
بـه گفتـه وی در دوره عمومـی روزنامـه نـگاری بـرای
نشریات دانشجویی ،سرفصل های خبرنویسی ،گزارش
نویسـی ،مقاله نویسـی ،فنون مصاحبـه و تکنیک های
انتشار نشـریات دانشگاهی و در دوره تخصصی صفحه
آرایـی ،مباحـث فنی گرافیکـی و زیبا سـازی بصری ،با
اسـتفاده از نرم افزار حرفه ای ایندیزاین به دانشـجویان
شـرکت کننده آموزش داده شـد.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد :ایـن دوره بـا تدریـس
امیرهوشـنگ قلنـدری داور جشـنواره هـای نشـریات
دانشـجویی کشور ،نویسـنده کتاب های روزنامه نگاری
در نشـریات دانشجویی و مدرس دوره های آموزشی در
دانشـگاه هـای مختلـف برگزار شـد.
مدیـر فرهنگـی دانشـگاه تبریـز در خاتمه اضافـه کرد:
سـومین دوره کارگاه آموزشـی نشـریات دانشگاهی در
نهایـت با برگـزاری آزمون پایان دوره بـه کار خود پایان
داد و بـه دانشـجویانی کـه حـد نصـاب نمـره قبولی را
کسـب کردنـد از سـوی مدیریـت فرهنگـی دانشـگاه
تبریـز گواهـی پایـان دوره اعطا خواهد شـد.

بــا هــدف فرهنــگ ســازی و
حفــظ محیــط زیســت؛ محوطــه
دانشــکده علــوم طبیعــی دانشــگاه
تبریــز پاکســازی شــد

محوطـه دانشـکده علـوم طبیعـی دانشـگاه تبریـز ،بـه
منظـور فرهنگ سـازی ،حفـظ محیط زیسـت و احترام
بـه محیـط زندگی پاکسـازی شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،در این آیین
جمعی از دانشـجویان دانشـکده علوم طبیعی دانشـگاه
تبریـز بـه صورت داوطلبانه و نمادیـن و با هدف فرهنگ
سـازی ،احتـرام گذاشـتن بـه طبیعـت ،حفـظ محیـط
زندگـی و بـه ویـژه نشـان دادن روحیـه بـاالی همیاری
و همـکاری بـرای حفـظ محیط زیسـت اقـدام به جمع
آوری و تفکیـک زبالـه هـا و ته سـیگار نمودند.
الزم بـه یـادآوری اسـت؛ پیـش از ایـن نیز به مناسـبت
هفتـه منابـع طبیعـی و در اسـتقبال از بهـار؛ محوطـه
دانشـکده اقتصـاد و مدیریـت ایـن دانشـگاه بـه صورت
نمادیـن از سـوی اسـاتید و دانشـجویان ایـن دانشـکده
پاکسـازی شـده بود.

استاد دانشگاه تبریز دارفانی
را وداع گفت

-

معرفــی شــرکت های مســتقر
در مرکــز رشــد و نــوآوری
دانشــگاه تبریــز
تحقیقـات کاربـردی بـا رویکـرد برطـرف نمـودن
موانـع و مشـکالت مـد نظـر کارفرمـا در فعالیـت
خـاص و در جهـت ارتقـاء کیفیـت محصـول،
خدمـات و یـا پـروژه صـورت مـی پذیـرد.

تشـکیل گـروه تحقیـق و توسـعه ( :)R&Dدر ایده
هـای نوآورانـه و علوم پیشـرو در عرصه فـن آوری
جهـت بهبـود کیفیـت محصـول هـدف ،نیـاز بـه

انجـام فعالیـت هـای تحقیقاتـی وجـود دارد .کادر
مجـرب و فنـی لـرزه پایـدار آذربایجـان بـا ارائـه
راهکارهـای مناسـب در زمینه موضـوع ایده جدید
اقـدام بـه تسـریع رونـد حصـول نتیجه و توسـعه
کیفـی آن در مجموعـه مـورد نظـر مـی نماید.
 مشـاوره تحقیقاتـی :بـا توجـه بـه گسـتره قابلتوجه علـوم تحقیقاتی و لزوم اولویـت بندی پروژه
هـای تحقیقاتی مورد نیـاز مجموعه های صنعتی،
اجرایـی و خدماتـی نیـاز بـه رده بنـدی و اهمیت
سـنجی پـروژه هـای تحقیقاتـی و گاهـا تعییـن
نیازهـای تحقیقاتی وجـود دارد .متخصصـان لرزه
پایـدار آذربایجـان بـا انجـام ارزیابـی فعالیت های
شـرکت هـا و مجموعـه هـا اقـدام به نیازسـنجی،
ارزش گـذاری و اولویـت بنـدی پـروژه هـای
تحقیقاتـی مـی نماید.

دکتــر احســان خداپنــاه عضو هیأت علمی دانشکده
مهندسـی بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه تبریـز بـه علـت
بیمـاری دارفانـی را وداع گفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،مراسـم
تشـییع ایـن اسـتاد بـا حضـور جمعـی از دانشـگاهیان
دانشـگاه تبریـز در مقابـل دانشـکده مهندسـی بـرق و
کامپیوتـر ایـن دانشـگاه برگـزار شـد کـه در ایـن آیین
رئیس دانشـگاه ،مسـئول نهـاد نمایندگی مقـام معظم
رهبـری و رئیـس دانشـکده مهندسـی بـرق و کامپیوتر
دانشـگاه تبریـز ضمن تسـلیت بـه بازمانـدگان وی و به
جامعـه علمی این دانشـگاه درخصوص خصائل اخالقی،
رفتـاری و علمـی ایـن عضـو هیـات علمـی پرداختند.
مرحـوم دکتـر خداپناه اسـتادیار گروه مهندسـی برق –
مخابرات دانشـکده مهندسـی برق و کامپیوتر دانشـگاه
تبریـز بود.

• خبرنامه داخلی  /سال اول  /شماره ششم •

دانشگاه تبریز در رشته
علم بیولوژیک جزو
برتریندانشگاههای
جهان قرار گرفت
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دانشـگاه تبریـز در تـاز ه ترین رتبهبنـدی تایمز؛ در رشـته علم
بیولوژیـک در میـان برترین دانشـگاههای جهان قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز ،در ایـن رتبه بندی
ن دانشـگاههای جهـان در رشـته علم بیولوژیـک معرفی
برتریـ 
شـده کـه در میـان برترینهای جهان نـام  17دانشـگاه ایرانی
بـه چشـم میخـورد کـه دانشـگاه تبریـز از جمله یکـی از آنها

است.
در ایـن رتبهبنـدی تایمـز دانشـگاه هـای صنعتـی اصفهـان،
تبریـز و تهـران بـه ترتیـب رتبـه هـای اول تا سـوم را بدسـت
آورده انـد.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ بـر اسـاس دادههـای سـایت
رسـمی مؤسسـه تایمـز  10جایـگاه نخسـت در رتبهبنـدی
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دانشـگاههای مشـهور جهـان در سـال  2019مربـوط بـه اعضـای علمـی و آکادمیک برجسـته در دانشـگاهها ،فهرسـت
دانشـگاههای انگلیـس و آمریـکا اسـت و دانشـگاه اسـتنفورد و مشـهورترین برندهـای دانشـگاهی را منتشـر میکنـد و ایـن
دانشـگاه کمبریـج برتریـن دانشـگاههای جهـان در رشـته علم پایـگاه یکـی از مهمتریـن نظامهـای رتبهبنـدی بینالمللـی
اسـت کـه دانشـگاههای جهـان را رتبهبنـدی میکنـد.
بیولوژیـک در سـال  2019هسـتند.
یـادآور مـی شـود؛ مؤسسـه تایمـز بـا جمـعآوری اطالعـات
حاصـل از بزرگتریـن بررسـی جهانـی بـر اسـاس نقطهنظـرات

گســـترش
راههـــای
همکاریهـــای مشـــترک
دانش ــگاه تبری ــز و س ــازمان
هواشناســـی آذربایجـــان
شـــرقی بررســـی شـــد

دانشــگاه تبریــز ،در جمــع
برتریــن دانشــگاه هــای ایــران
در حــوزه مدیریــت ســبز

در دومیـن همایـش بینالمللـی دانشـگاه سـبز کـه به
راههـای گسـترش همکاریهـای مشـترک علمـی،
آموزشـی و تحقیقاتـی دانشـگاه تبریـز و سـازمان
هواشناسـی آذربایجان شـرقی در نشسـتی بـه میزبانی
دانشـگاه تبریـز مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،در این آیین
مدیر کل سـازمان هواشناسـی اسـتان آذربایجان شرقی
بـه همـراه کارشناسـان آن سـازمان با حضـور و دیدار با
رییـس دانشـکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشـگاه
تبریـز و اعضـای هیـات علمی گـروه آب و هواشناسـی
ایـن دانشـکده راههـای گسـترش همکاریهـای فـی
مابیـن را مورد بررسـی قـرار دادند.
ایـن دیدار حـول محور انجام تحقیقات مشـترک و ارائه
طرح و پیشـنهادی کاربردی برای رفع نیاز و مشـکالت
سـایر سـازمان ها و نهادهای دولتی و اجرایی در ارتباط
بـا مشـکالت اقلیمی نظیر برنامه ریـزی برای جلوگیری
از خسـارات سـیالب ،مبـارزه بـا خشکسـالی و دیگـر
مسـائل طبیعی و محیطی صـورت گرفت.
همیچنیـن در ایـن آییـن پیش نویـس تفاهـم نامه ای
توسـط نماینـدگان دو طـرف تهیـه کـه بعـد از تکمیل
بـه امضای روسـای دانشـگاه تبریـز و مدیـر کل محترم
سـازمان آب و هواشناسـی اسـتان خواهـد رسـید و در
همیـن ارتباط و برای شـروع کار توافـق گردیدکه پروژه
ای بـا عنـوان " مـدل سـازی سـیالب هـای اسـتان" از
سـوی محققـان و اعضای هیـات علمی دو نهـاد انجام و
پروپوزال آن سـریعا آماده و به مقامات مسـئول اسـتان
ارائه شـود.

تجلیــل از دانشــجویان
دانشــگاه تبریــز مقــام آور
تورنمنــت بیــن المللــی

در آیینـی از دانشـجویان دانشـگاه تبریـز مقـام آور
تورنمنـت بین المللی چند جانبه دانشـگاه های منطقه
کـه بـه میزبانـی دانشـگاه ارومیـه برگـزار شـد ،تجلیل
بعمـل آمد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،در ایـن
تورنمنـت بین المللی چند جانبه دانشـگاه های منطقه
که با شـرکت  9دانشـگاه از چهار کشـور( ترکیه  -لبنان
 عـراق  -جمهـوری اسلامی ایران ) با حضور دانشـگاههـای آتاتـورک ارزروم ترکیـه ،تکنینـک ارزروم ترکیه ،
علـوم پزشـکی ارومیـه ،صلاح الدیـن اقلیم کردسـتان
عـراق ،لبنـان بیـروت ،تبریـز ،علـوم پزشـکی ارومیـه،
آذرآبـادگان ارومیـه و دانشـگاه ارومیه ) در چهار رشـته
ورزشـی والیبال  ،فوتسـال ،بدمینتون و تنیس روی میز
برگزار شـد که در نهایت دانشـجویان دانشـگاه تبریز در
دو رشـته موفـق به کسـب مقام شـدند.
در این دوره از مسـابقات در رشـته بدمینتون ( در بخش
دوبل ) دانشـجویان ( وحید صادقـی و مهریار میرزایی )
مقام دوم را کسـب کردند.
در رشـته تنیس روی میز در بخش انفرادی نیز احسـان
دهقانی و دانیال سلامی مقام هـای اول و دوم این دوره
مسابقات را بدست آوردند.
همیـن گزارش حاکی اسـت؛ تورنمنت بین المللی چند
جانبه دانشـگاههای منطقه با شـرکت  220ورزشـکار از
 9دانشـگاه به مدت پنج روز به میزبانی دانشـگاه ارومیه
برگزار شد.

میزبانـی دانشـگاه اصفهـان برگزار شـد ،از  ۱۰دانشـگاه
برتـر در حـوزه مدیریـت سـبز تقدیر شـد که دانشـگاه
تبریـز جـزو یکـی از این دانشـگاه هـا بود.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز ،در ایـن باره
وزیـر علـوم تحقیقـات و فنـاوری با اهـدای لـوح تقدیر
خطـاب بـه رئیـس دانشـگاه تبریـز ،از تالشهـای ایـن
مجموعـه به عنوان دانشـگاهی فعال در حـوزه مدیریت

دانشگاه تبریز در قاب موزه های آن

سـبز تقدیـر کرده اسـت.
در ایـن لـوح سـپاس آمده اسـت :بـا سـپاس از اقدامات

با موزه های مشهدالشهدای
دانشگاههای کشور آشنا شوید
امــروزه در کمتــر دانشــگاهی مــی تــوان وجــود
چندیــن مــوزه در آن را مشــاهده کــرد ،از
ایــن رو دانشــگاه تبریــز بــا قدمــت و پیشــینه
بیــش از  70ســاله در آن مــوزه هــای متنــوع
تاریخــی ،طبیعــی و فرهنگــی از جملــه تاریــخ
و فرهنــگ ایــران ،علــوم طبیعــی ،شــهدای
 27دی و تاریخــی – تصویــری بــرای بازدیــد
و تحقیــق عمــوم مــردم و بــه ویــژه بــرای
دانشــمندان ،پژوهشــگران ،هنرمنــدان و ...دایــر
شــده کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت.
بنابرایــن از آنجایــی کــه  18مــی برابــر بــا 28
اردیبهشــت مــاه بــه عنــوان روز جهانــی مــوزه
هــا اعــام شــده ،بــر ایــن اســاس ایــن روز را
بهانــه قــرار دادیــم تــا اینکــه ضمــن معرفــی
مــوزه هــای تخصصــی دانشــگاه تبریــز،
مــردم و مــوزه دوســتان را بیشــتر در جریــان
فرهنــگ ،تمــدن و زندگــی قــوام گذشــته آنــان
قــرار دهیــم.
بــا ایــن وجــود یکــی از اهــداف راه انــدازی
مــوزه هــا ،نگهــداری آثــار گذشــتگان و
نمایــش و انتقــال آنهــا بــه آینــدگان اســت.
شــناخت و نمایــش ســهم اقــوال و ملــل در
فرهنــگ و تمــدن جهانــی و ایجــاد و تقویــت
تفاهــم میــان ملــل و اقــوام از دیگــر اهــداف
آن اعــام شــده اســت .در همیــن راســتا نیــز
مــوزه موسســه تاریــخ و فرهنــگ ایــران در
دانشــگاه تبریــز شــکل گرفتــه و یکــی از بــا
ارزش تریــن و دیدنــی تریــن مــوزه هــای ایــن
دانشــگاه اســت.
ایــن مــوزه در ســال  1328خورشــیدی تنهــا
چهــار ســال پــس از تاســیس دانشــگاه تبریــز
راه انــدازی شــده اســت .مــوزه تاریــخ و فرهنگ
ایــران دانشــگاه تبریــز بعــد از مــوزه ایــران
باســتان (ملــی) کــه در ســال  1316تاســیس
شــده اســت دومیــن مــوزه رســمی کشــور
محســوب مــی شــود و در شــهر تبریــز کــه بــه
شــهر اولینهــا معــروف اســت اولیــن مــوزه بــه
حســاب مــی آیــد .فعالیــت ایــن مــوزه در دو
مقولــه باستانشناســی و مــردم شناســی بــوده
و امــوال فرهنگــی موجــود در ایــن مــوزه از
طریــق ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور کــه
از کاوش هــای باستانشناســی کشــور بدســت
آمــده و همچنیــن هدایــای خیریــن فرهنگــی
تامیــن شــده اســت.
بخــش باستانشناســی شــامل ادوار پیــش
از تاریــخ و دوران تاریخــی و دوران اســامی
بــوده و تــاالری نیــز بــه بخــش ســکه و مهــر
اختصــاص یافتــه اســت .بخــش مــردم شناســی
نیــز شــامل بخــش جنــگ افزارهــای قدیمــی،
بخــش بافتــه و فــرش و بخــش کتابــت شــامل
قطعــات خــط و کتــب خطــی و چــاپ ســنگی
و اســناد قدیمــی اســت.
بخــش باستانشناســی دوران صفویــه از جملــه

بخــش هــای پربــار ایــن مــوزه را تشــکیل مــی
دهــد کــه ظــروف چینــی در اشــکال و انــدازه
هــای مختلــف را شــامل مــی شــود کــه از
قســمت چینــی خانــه مجموعــه بقعــه شــیخ
صفــی الدیــن اردبیلــی در شــهر اردبیــل بــه
مــوزه تحویــل داده شــده انــد .ایــن ظــروف
بــه ســفارش شــاه عبــاس صفــوی توســط
هنرمنــدان چینــی در حــدود چهارصدســال
قبــل ســاخته شــده انــد و کلیــه ظــروف بــه
مهــر شــاه عبــاس بــه مضمــون ( وقــف آســتانه
شــیخ صفــی نمــود بنــده شــاه والیــت عبــاس
) ممهــور هســتند.
ایــن مــوزه هــم اکنــون در ســاختمان کتابخانه
مرکــزی دانشــگاه اســتقرار یافتــه و در خدمــت
عالقمنــدان فرهنــگ و تمــدن اســامی ایرانــی
ا ست .
شــاید در ســفر بــه مناطــق مختلــف کشــورمان
در جســت و جــوی تاریــخ و مکانــی مقدســی
باشــید و شــناخت مــکان هــای مقــدس و
تاریخــی از اصلــی تریــن اولویــت هایتــان
باشــد در ایــن صــورت بــه مــوزه شــهدای
27دی برویــد ،ایــن مــوزه در دانشــگاه تبریــز
در محــل شــهادت  22تــن از دانشــجویان ایــن
دانشــگاه بنــا شــده اســت.
از ایــن رو مــوز شــهدا از دیگــر مــکان هــای
فرهنگــی و تاریخــی دانشــگاه تبریــز اســت.
ایــن دانشــــگاه بــه دلیــل شــــهادت 22تــن
از دانشــجویان در محــل دانشــکده فنــی ،بــه
مشهدالشــهدای دانشــگاه هــای ایــران معــروف
اســت .ایــن دانشــجویان در کارگاه دانشــکده
فنــی مشــغول پشــتیبانی از جبهــه هــای
جنــگ حــق علیــه باطــل بودنــد کــه هــدف
حملــه جنگنــده هــای رژیــم بعــث عــراق قــرار
گرفتــه و بــه شــهادت رســیدند.
آنچــه اختصاصــا در ایــن زمینــه مــورد تاکیــد
بــوده و نبایــد فرامــوش کــرد ،اینکــه دانشــگاه
تبریــز تنهــا دانشــگاه کشــورمان ایــران
عزیــز اســت ،کــه مــورد حملــه مســتقیم
هواپیماهــای عراقــی قــرار گرفتــه اســت.
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه ،دانشــگاهیان و بــه
ویــژه دانشــجویان دانشــگاه تبریــز در طــول
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،عــاوه بــر حضــور
مســتمر در جبهههــای جنــگ ،در پشــت
جبهــه نیــز همیشــه فعالیتهــای مســتمری
بــرای تجهیــز رزمنــدگان داشــتند کــه نمونــه
بــارز ایــن امر شــــهادت 22تــن از دانشــجویان
ایــن دانشــگاه اســت.
هــم اینــک محــل ایــن کارگاه بــه مــوزه
تبدیــل و بــه نــام مــوزه شــهدای 27دی
نامگــذاری شــده اســت .ایــن مــوزه در فضایــی
بــه مســــاحت  800متــر مربع احداث شــــده
اســت کــه در آن عکــس هــا ،وصیــت نامــه هــا
و دســت نوشــته هــای شــهدا بــه نمایــش

گذاشــته شــده اســت.
مــوزه هــای دانشــگاه تبریــز آنقــدر متنــوع و
جــذاب اســت کــه حتــی مــی توانیــد از مــوزه
ای مخصــوص علــوم طبیعــی ایــن دانشــگاه
هــم بازدیــد کنیــد .در ایــن مــوزه وارد دنیــای
جانــوران ،گیاهــان و زمیــن شناســی مــی
شــود و اطالعــات زیــادی دربــاره ویژگــی
هــای حیوانــات ،گیاهــان و طبیعــت خطــه
آذربایجــان و همینطــور دیگــر نقــاط ایــران
پیــدا مــی کنیــد.
از ایــن رو مــوزه علــوم طبیعــی دانشــگاه تبریــز
در ســال 1346فعالیــت خــود را بــا انــواع
نمونــه هــای تاکســیدرمی شــده حیوانــات
شــروع و ســپس بــه طبقــه همکــف دانشــکده
علــوم منتقــل مــی شــود .این مــوزه در ســــال
1389بــه ضلــع غربــی کتابخانــه مرکــزی
ایــن دانشــگاه منتقــل و در ســــال 1393بــا
تکمیــل نمونــه هــای گیاهــی و زمیــن شناســی
در فضایــی بــه مســاحت  850متــر مربــع
بازگشــایی شــده اســت.
در حــال حاضــر ایــن مــوزه دارای نمونــه هــای
مختلــف ســــنگ هــا ،فســــیل هــا ،کانــی
هــا ،نمونــه هــای تاکســیدرمی ،نمونــه هــای
گیاهــی و  ...بــوده و شــامل امکاناتــی همچــون
راهنمــای مــوزه و تجهیــزات پخــش فیلــم
هــای آموزشــی اســت.
مــوزه کامپیوتــر از دیگــر مــوزه هــای پــر
جــذاب بــرای عمــوم مــردم و بــه ویــژه بــرای
مــوزه دوســتان ،دانــش آمــوزان و دانشــجویان
اســت .ایــن مــوزه در ســال  1387در زمینــی
بــه وســعت  60متــر مربــع در محل ســاختمان
شــماره  11طبقــه همکــف مرکــز فنــاوری
اطالعــات راه انــدازی شــده اســت.
اقــام موجــود در ایــن مــوزه بــه دو دســته
کلــی تقســیم مــی شــود:
 -1تجهیــزات شــبکه :شــامل کلیــه تجهیــزات
بــه کار رفتــه در مرکــز از ســال 1981 ( 1360
) میــادی تــا کنــون تجهیــزات Passive
شــامل کابلهــای قدیمــی کواکســیال UDP ،و
 ...اولیــن نســل فیبرهــای نــوری مالتــی مــد
و غیــره .
تجهیــزات  Activeشــامل مــودم هــای
 BaseBandمربــوط بــه سیســتمهای IBM
 MainFrameبــا پهنــای بانــد  2kbpsو انــواع
مودمهــای قدیمــی بــا ورودی و خروجــی کابــل
کواکســایل و همچنیــن مودمهــای . Analoge
هــاب هــا و کارت هــای شــبکه بــا تکنولــوژی
دهــه  80و  90میــادی.
 -2سیســتمهای کامپیوتــری :شــامل اولیــن
نســل خریــداری شــده  Main Frameهــای IBM
بــا تکنولــوژی دهــه  70میــادی و همچنیــن
 PCهــای ســری ســوم  IBMمربــوط بــه دهــه
 80میــادی.

ارزنـده جنابعالـی و سـایر مدیـران و همـکاران خـدوم
آن دانشـگاه در پیشـبرد اهـداف و سیاسـتهای وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری در حـوزه مدیریت سـبز ،و
اجرا و پیگیری دسـتورالعمل مدیریت سـبز برای تحقق
دانشـگاه سـبز از درگاه خداونـد متعـال بـرای آن مدیر
فرهیختـه موفقیت و سـربلندی مسـئلت مینمایم.
در ضمــن در ایــن مــوزه انــواع دســتگاه هــا
و سیســتم هــای جانبــی خصوصــا چاپگرهــی
ریبونــدی و زنجیــری وجــود دارد .در بخــش
مربــوط بــه حافظــه هــای جانبــی انــواع فالپــی
هــا و همینطــور فراینــد ایجــاد دیســک هــای
نــوری و ســی دی و دوی دی را مــی تــوان
مشــاهده نمــود.
شــاید یکــی از معــدود مراکــزی کــه کامــا
ارتقــاء سیســتمها و کلیــه تجیــزات جانبــی را
در ســه دهــه گذشــته مــی تــوان در آن یافــت.
همچنیــن تجهیــزات ویــژه نگهــداری سیســتم
هــای  mainframeو همیــن طــور تجهیــزات
 coolingنیــز در مــوزه وجــود دارد.
بــرای تماشــای تاریــخ ،آثــار ،یــادگاری هــا و
دســت آوردهــای بیــش از  7دهــه فعالیــت
دانشــگاه تبریــز بهتــر اســت بــه مــوزه تاریخــی
– تصویــری ایــن دانشــگاه برویــد .ایــن مــوزه
ســال گذشــته همزمــان بــا آییــن بزرگداشــت
هشــتمین ســده آمــوزش عالــی در تبریــز و
هفتادمیــن ســال تأســیس ایــن دانشــگاه بــا
حضــور جمعی از مســووالن کشــوری و اســتانی
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
در ایــن مــوزه آثــار ،اســناد ،اشــیاء قدیمــی و
تاریخــی مصــوری از گذشــته و امــروز دانشــگاه
تبریــز بــه منظــور هــر چــه بیشــتر آشــنایی
افــراد بــا تاریــخ و دســتاوردهای ایــن دانشــگاه
در معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار گرفتــه
اســت.
تاریــخ تشــکیل دانشــگاه و اســناد قدیمــی،
ابنیــه هــا و تاریــخ آن ،دانشــگاه تبریــز و
انقــاب اســامی ،روســای دانشــگاه ،نشــان
هــا ،شناســه هــا و انتشــارات منحصربفــرد از
جملــه مــوارد و آثــاری اســت کــه در ایــن
مــوزه بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
ایــن مــوزه در مجــاورت تــاالر وحــدت
دانشــگاه تبریــز توســط مدیریــت روابــط
عمومــی و بــا همــکاری مدیریــت امــور فنــی و
نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی ایــن دانشــگاه
ایجــاد شــده اســت.
فرجــام ســخن ایــن کــه ســیر تحــول و تنــوع
مــوزه هــا از جنــگ دوم جهانــی بــه ایــن ســو،
بــه تدریــج مرزهــای بین رشــته هــا و مجموعه
هــا را از میــان برداشــته و بــه انــواع مختلــف از
جملــه هنــری ،تاریخــی ،تخصصــی ،علمــی
و فنــی و صنعتــی تقســیم بنــدی شــده کــه
وجــود مــوزه هــا در دانشــگاه هــا را مــی تــوان
از نــوع علمــی و تخصصــی عنــوان کــرد کــه
در آن آثــار تاریخــی ،طبیعــی ،فنــی ،هنــری و
 ...نگهــداری و در اختیــار محققــان ،هنرمندان،
اســاتید ،دانشــجویان ،دانــش آمــوزان و حتــی
ســایر اقشــار مختلــف عمــوم مــردم قــرار مــی
گیــرد.

همیـن گـزارش حاکـی اسـت ،در کنـار ایـن همایـش
همچنین دانشـگاه های شرکت کننده از جمله دانشگاه
تبریـز ،اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت سـبز را
در قالـب غرفـه بـرای بازدیـد عالقـه منـدان دایـر کرده
بودنـد کـه در ایـن زمینـه نیز عرفـه دانشـگاه تبریز که
از سـوی مدیریـت امـور فنـی و نظـارت بـر طـرح های
عمرانـی و بـا همکاری و مشـارکت پژوهشـکده محیط
زیسـت این دانشـگاه برپا شـده بود ،مورد توجـه و بازید
مقامـات شـرکت کننده قـرار گرفت.

کســب مقــام دوم توســط
دانشــجویان گــروه تئاتــر
انجمــن علمــی زبــان و ادبیات
فرانســه دانشــگاه تبریــز

دانشـجویان گـروه تئاتـر انجمن علمـی زبـان و ادبیات
فرانسـه موفق به کسب رتبه دوم در چهارمین جشنواره
دانشـجویی تئاتر به زبان فرانسـه شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
دانشـجویان همچنین در سـه بخش مختلف جشـنواره
(بهتریـن بازیگر نقش مرد ،بهترین کارگردانی و بهترین
اجـرا) برنـده جایزه شـدند.
گـروه تئاتر دانشـگاه تبریز پس از طـی مرحله انتخابی
بـه مرحلـه اجرای کشـوری که در روزهای پنجشـنبه و
جمعه ( 12و  13اردیبهشـت) در تهران و در محل خانه
اندیشـمندان علوم انسانی برگزار شـد ،راه یافت.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ اجـرای دانشـجویان
دانشـگاه تبریـز اقتباسـی از نمایشـنامه «هنر» نوشـته
یاسـمینا رضـا با بازیگری سـولماز منادی ،زهـرا نبوی و
سـجاد میسمی و به سرپرسـتی خانم دکتر مینا دارابی،
اسـتادیار گروه زبان و ادبیات فرانسـه دانشـگاه تبریز به
روی صحنـه رفت.
علیرضـا امیـن مظفـری کارگردانـی ایـن نمایـش را بر
عهده داشـت و فاطمه آقایی ،عباس عباسـی زاده ،عماد
محمـودی و مهسـا قاسـمی عوامل پشـت صحنـه این
اجـرا بودند.
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مــاه مبــارک رمضــان در بیــن مــردم بــه مــاه
احســان و توبــه و رســتگاری معــروف اســت و
مــردم بــر اســاس باورهــا و اعتقــادات دینــی
و قلبــی خــود ،آییــن و ســنت هــای ایــن
مــاه را بــه جــا مــی آورنــد .از جملــه ی ایــن
آداب وســنن مــی تــوان بــه ایــن نمونــه هــا
اشــاره کــرد:
 -1تمیــز و ُرفــت و روب کــردن منــازل،در
اســتقبال از مــاه مبــارک رمضــان ،کــه
امــروزه هــم ایــن رســم در مناطــق مــا
متــداول اســت
 -2در گذشــته کــه ایــن همــه تجمــات و
امکانــات رفاهــی و تنــوع خــورد و خــوراک
بــه شــکل امــروزی نبــود ،هــر خانــواده
در تنورهــای ســنتی خــود ،کلوچههــای
محلــی بنــام "فطیــر" میپختنــد تــا زینــت
ســفرهی افطارشــان باشــد و غالبــاً پخــت
فطیــر تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان در هــر
خانــه ای ادامــه داشــت.
 -3در صــورت تــوان مالــی هــر خانــواده بــه
عنــوان قــوت الیمــوت ایــن مــاه گوســفندی
ذبــح مــی کــرد و در غیــر ایــن صــورت چنــد
خانــوار گوســفندی را ذبــح مــی کردنــد
و خانــم هــای خانــه ،گوشــت هــا را در
روغــن حیوانــی بــه صــورت نیــم پــز نمــک
انــدود مــی کردنــد و در روغــن حیوانــی
میخواباندنــد تــا خــراب نشــود اســم ایــن
پخــت و پــز قورمــه نــام دارد و از قدیــم
االیــام در روســتاها مرســوم بــوده اســت!
از دیربــاز طــی مــاه رمضــان از قورمــه بــرای
پختــن آبگوشــت محلی(قورمــا شورباســی)
اســتفاده مــی شــد!
 -4از دیگــر اقداماتــی کــه هنــوز هــم
ماهیــت خــودش را در بیــن مــردم منطقــه
آذربایجــان حفــظ کــرده  ،ایــن اســت کــه
چنــد روز قبــل از مــاه رمضــان بــه اســتقبال
اعمــال روزه و عبــادات ایــن مــاه خــدا مــی
رفتنــد و روزه مــی گرفتنــد و در اصطــاح
محلــی بــه آن قاباخالمــا (اســتقبال یــا
پیشــواز)می گوینــد.
 -5از مهمتریــن کارهــای دیگــر قبــل
از مــاه رمضــان ایــن بــود کــه بــزرگان و
ریــش ســفیدان روســتاها شــخصی را مــی
فرســتادند تــا از امــام جمعــه شــهری کــه
بــه آن تابــع بودنــد یــک روحانــی معرفــی
کنــد تــا در ایــام مــاه مبــارک رمضــان بــه
منبــر رفتــه و در خصــوص احــکام الهــی
بــر آنــان گفتگــو کــرده وشــرعیات شــان
را بیامــوزد آن زمــان بدلیــل عــدم کثــرت
روحانــی معمــوال هــر پنــج یــا شــش روســتا
یــک روحانــی داشــت!.
از زیبایــی ایــن دعــوت ایــن بــود کــه آن
روحانــی را تکریــم و بســیار محتــرم مــی
شــمردند و غالبــا او را تــا آخریــن شــب مــاه
مبــارک رمضــان ،در خانــه هــا بــه مهمانــی
افطــار میبردنــد و مــردم بــرای ایــن دعــوت
از هــم ســبقت مــی گرفتنــد و بــه ایــن کار
افتخــار مــی کردنــد.
 -6تمیــز کــردن و جــارو کشــیدن در و
دیــوار مســجدها و شســتن زیراندازهــای
مســجد از دیگــر کارهایــی بــود کــه مــردم
بــه صــورت دســته جمعــی و داوطلبانــه آن
را انجــام مــی دادنــد و بــا اشــتیاق کامــل و
افتخــار زایدالوصفــی بــه ایــن کار مبــادرت
مــی کردنــد.
 -7بــرای دیــدن هــال مــاه و اعــام شــروع
مــاه مبــارک رمضــان ،مــردم بــه پشــت بــام
هــا مــی رفتنــد و بــا دقــت بــه آســمان
چشــم مــی دوختنــد تــا شــاید اولیــن
نفــری باشــند کــه رویــت هــال مــاه را بــه
مــردم مــژده بدهــد .البتــه در کنــار ایــن
کار ،بــزرگان برخــی روســتاها ،شــخصی را
بــه طــور ســواره بــه روســتاهای همجــوار
مــی فرســتادند کــه در صــورت رویــت
مــاه توســط اهالــی آن روســتا ،خبــر را بــه
روســتای خــودش انتقــال دهــد !
 -8مــردم اعتقــاد داشــتند کــه بعــد از
رویــت هــال  ،نبایــد بــه چهــره انســان
هائــی کــه بــه بــی نمــازی و بدذاتــی شــهره
بودنــد نــگاه کــرد! چــون معتقــد بودنــد ایــن
کار شــگون نــدارد؛ لــذا بعــد از رویــت مــاه
بــه آینــه ای کــه قبــا در جیــب خــود نهــاده
بودنــد بــه آن آینــه نــگاه کننــد و اعتقــاد
داشــتند کــه ایــن کار خــوش اجــر دارد .
البتــه ایــن ســنت در بیــن برخــی پیرمرهــا
هنــوز هــم وجــود دارد
در روســتای مــا( آرباطــان کــه اخیــرا در
طــی دو مــاه اخیــر تبدیــل بــه شــهری زیبــا
شــده اســت)
شــاید هنــوز بیشــتر روســتاها و شــهر هــای
اســتان آذربایجــان شــرقی حتــی نــکات
دور کشــور عزیزمــون ایــران اســامی ،ایــن
اعتقــاد وجــود دارد کــه در هــر مــاه ،بعــد از
رویــت هــال  ،ســکه ای از جیــب در آورده و
بــه آن نــگاه مــی کننــد و اعتقــاد دارنــد کــه

باورها ،اعتقادات و رسوم مردم آذربایجان در
ماه مبارک رمضان
این کار شگون خوبی دارد!.
 « -9افطارلیــق» یــا همــان افطــاری دادن،
مهــم تریــن ســنتی اســت کــه همچنــان در
تمــام نقــاط مســلمان نشــین جهــان باقــی
مانــده اســت؛ هرچنــد رنگیــن و ســاده بودن
ســفره هــا بــه لحــاظ وفــور نعمــت در همــه
جــا یکســان نیســت!
 -10فرســتادن« اروج پایــی» (شــامل خــورد
و خــوراک وتحفــه) توســط خانــواده تــازه
دامــاد بــه خانــه ی نوعــروس از دیگــر ســنت
هــای زیبایــی اســت کــه از ســال هــای دور
و دراز در ایــن منطقــه وجــود داشــته اســت!.
البتــه در ســال هــای قبــل ایــن هدیــه هــا
آنقــدر ســاده بــود کــه گاه در یــک شــال
ســاده خالصــه مــی شــد؛ امــا امــروز شــنیده
مــی شــود کــه ایــن هدیــه هــا گاهــی آنقــدر
پرکبکبــه و دبدبــه اســت کــه گاهــی تــا ده
هــا میلیــون تومــان هــم هزینــه بــر مــی دارد
و انســان از شــنیدن ایــن رقــم هــا بهــت زده
مــی شــود!.
 -11اذان صبــح کــه در نوبــه خــود بحــث
هــا و صحبــت هــای زیــادی دارد کــه بــه
دلیــل ضیــق کالم بــه صــورت گــذرا بــه آن
اشــاره مــی شــود.
در قدیــم رســم بــر ایــن بــوده کــه بــرای
بیــدار کــردن مــردم بــرای « اوباشــدان»
(ســحری)  ،قبــل از اذان صبــح ،اشــخاص
معتقــد و خــوش صدایــی کــه صــدای
بلنــدی هــم داشــتند ،در کوچــه هــای
روســتا بــا فانــوس یــا زنبــوری مــی گشــتند
و مناجــات مــی دادنــد تــا مــردم را بــرای
نمــاز و خــوردن ســحری بیــدار کننــد .ایــن
مناجــات هــا هــم بــه زبــان ترکــی و عربــی و
فارســی بــود .در موقــع اذان نیــز ،هــر کــس
صــدای نســبتا خوبــی داشــت ،بــه پشــت بــام
هــا مــی رفــت و بــه طــور همصــدا بــا هــم
اذان مــی گفتنــد
آن حــال و هــوا بســیار دیدنــی بــود و گاه
مــی دیدیــم  15یــا  20نفــر در روســتا
پشــت بــام رفتــه و باهــم اذان صبحگاهــی
مــی گفتنــد و ایــن تلفیــق صداهــا در روح
و جــان انســان هــا تاثیــر معنــوی بســیاری
مــی گذاشــت!.
از دیــر بــاز نحــوه تشــخیص مواقــع اذان
صبــح در روســتاها بدیــن منــوال بــوده
اســت :
مــا دو نــوع فجــر (ســپیدی ســحر) داریــم
کــه در دمدمــه هــای صبــح از طــرف مشــرق
بــاال مــی آیــد.
فجــر اول دمدمــه هــای صبــح را نشــان مــی
دهــد و فجــر دوم گســتردگی و ســفیدی فجر
اول را در پهنــه ی آســمان درطرف مشــرق را
بــه مــا مینمایانــد کــه ایــن دقیقــا زمــان اذان
صبــح اســت
در قدیــم و در شــهرها بــا شــلیک تــوپ

هــای ســه گانهمــردم را مطلــع مــی کردنــد
و امــروزه هــم ،یــا بــا پخَ ــش اذان از بلنــد
گوهــای قــوی پشــت بامهــای مســاجد مــردم
را در موقــع اذان مطلــع مــی کننــد ،امــا ایــن
امکانــات در روســتاها نبــود.
« -12طابــاغ اوروجــی» یــا همــان روزه
ی کلــه گنجشــکی کــه مخصــوص کــودکان
بــود .کــودکان نیــر در موقــع ســحری بــا
اشــتیاق بیــدار مــی شــدند و با شــور و شــوق
در کنــار بزرگترهــا ســحری مــی خوردنــد و
تصمیــم مــی گرفتنــد آنهــا هــم پــا بپــای
بزرگتهــا روزه مــی گیرنــد ،امــا کــودکان
هرموقــع احســاس گرســنگی مــی کردنــد
و تحمــل روزه داری را نداشــتند والجــرم
روزه خــود را میشکســتند!در واقــع ایــن
کاریــک نــوع تمریــن روزه داری بــود و اگــر
میپرســیدی روزه هســتین ،مــی گفتنــد«:
طابــاق اوروجــی توتمیشــوخ »
وزبانشــان را بــرا اثبــات ایــن مدعــا از دهــن
خــود بیــرون میآوردنــد ! یعنــی روزه ی کلــه
گنجشــکی گرفتــه ام! .
 -13از دیگــر آییــن هــای بســیار خــوب که
تقریبــا از بیــن رفتــه اســت ،ایــن بــود کــه
حــس همــکاری و اتحــاد در آن مــاه خیلــی
بیشــترراز ســایر مواقــع ســال بــود همســایه
هــا از طریــق ضربــه زدن بــه دیوارهــای
مشــترک و یــا کوبیــدن درهــا در زمــان
ســحر ،همدیگــر را بیــدار مــی کردنــد تــا
همســایه دیــوار بدیوارشــان خــواب نمانــده و
بتواننــد ســحری بخــورد و نمــاز صبحــش را
بخواننــد .ایــن روزهــا بــا آمــدن تکنولــوژی و
انــواع امکانــات مــدرن ،دیگــر نــه از خــروس
صبحگاهــی خبــری هســت و نــه از کوبیــدن
درو دیوارهــا !
 -14بعــد از صــرف افطــار ،مــردم روســتاها
از پیــر و جــوان بــه مســجد مــی رفتنــد و
بعــد از شــنیدن ســخنرانی روحانــی مســجد،
بــه قرائــت قــرآن مــی پرداختنــد .آن موقــع
تقریبــا هــر کســی خــودش را ملــزم مــی
کــرد تــا طــی مــاه مبــارک رمضــان یــک
دوره ختــم قــرآن داشــته باشــد و بعــد از
ختــم قــرآن ،بــه روحانــی خبــر مــی داد و
روحانــی ضمــن اعــام اینکــه فالنــی قــرآن
را ختــم کــرده اســت ،دعــای مخصــوص را
مــی خوانــد و مــردم ســام و صلــوات مــی
فرســتادند.
 -15متــداول بــود کــه اشــخاصی کــه
ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــتند ،امــا
مــی خواســتند در ثــواب ختــم قــرآن در مــاه
مبــارک رمضــان شــریک بشــوند ،مبالغــی،
بــه صــورت نقــدی یــا جنســی مثــا در قالب
یــک کیســه گنــدم و یــا مــواردی از ایــن
قبیــل را بــه شــخصی کــه توانایــی خوانــدن
قــرآن را داشــت ،مــی دادنــد تــا در ایــام مــاه
رمضــان ،در حــق امــوات ایشــان هــم ختــم
قرآنــی داشــته باشــند.

 -16در فصــل تابســتان کــه مــاه مبــارک
رمضــان مصــادف میشــد بــا زمــان برداشــت
محصــوالت کشــاورزی ،مــردم بــرای آنکــه
بتواننــد ریــر تابــش افتــاب وگرمــای ســوزان
همزمــان بــا برداشــت محصــول روزه هــم
بگیرنــد کار درو را شــب هنــگام یــه هنــگام
ســپیده دمــان صبــح انجــام میدادنــد تــا
آســیبی بــه روزه انهــا نرســد!
وقتــی نیــز هــوا تاریــک مــی شــد و امــکان
دروی محصــول در دل شــب ممکــن نمــی
شــد ،مــردم فانــوس هــا و چــراغ هــای
روشــنایی نفــت ســوز بــا خــود بــه صحــرا
مــی بردنــد و در روشــنایی آن بــه دروی
محصــول مــی پرداختنــد و برخــی مواقــع
هــم ،وقتــی مجبــور مــی شــدند تــا در مــاه
رمضــان ،خانــم هــا را بــا خــود جهــت کمــک
کــردن بــه صحــرا ببرنــد ،بچــه هــای کــم
ســن و ســال را در همــان دل شــب در لحــاف
مــی پیچیدنــد و ســوار بــر االغ و مادیــان ،بــه
صحــرا مــی رفتنــد و تــا برآمــدن خورشــید،
آن طفــل در صحــرا بــه اســتراحت مــی
پرداخــت .البتــه گاهــی نیــز کــودکان را بــه
همســایه هــا مــی ســپردند کــه تــا برگشــتن
از صحــرا مراقــب آن بچــه باشــند کــه بیشــتر
مواقــع ،از فامیــل هــای نزدیــک بودنــد.
 -17داشــتن اعتقــاد و بــاوری راســخ بــه
مــاه مبــارک رمضــان و مــاه محــرم الحــرام
بیــن روســتائیان منطقــه آذربایجــان از قدیــم
االیــام بــوده وهنوزهــم هســت !
در برخــی از روســتاها آن دســته از خانمهایی
کــه نمیتواننــد بــه دالیــل گوناگونــی بــار
دار شــوند در جمعــه ی آخــر مــاه مبــارک
رمضــان بــا زبانــی روزه بــه مســجدها رفتــه
و بعــداز خوانــدن نمــاز حاجــت ،بــه منــازل
هفــت تــا زن کــه نامشــان فاطمــه اســت می
رونــد و از هــر کــدام یــک تکــه پارچــه گرفته
و از آن پارچــه هــا ،لبــاس کوچــک بچگانــه
ای مــی دوزنــد و بــه آن «پیراهــن فاطمــه»
مــی گوینــد و وتــا زمــان فــارغ و بچــه دار
شــدن آن را نزذخــود نگــه مــی دارنــد و بــر
ایــن بــاور میشــوند کــه حتمــا تــا رمضانــی
آینــده صاحــب فرزنــد خواهنــد شــد!.
 -18ایــام شــب هــای در روســتاها حــال و
هــوای دیگــری دارد !
تعــداد کثیــری از مــردم روســتا در ایــن
شــبهایی نــزول قــرآن بــه مســاجد هجــوم
مــی اورنــد .چــون اعتقــاد بــر ایــن بــوده و
هســت و معتقدنــد حوائــج در ایــن شــبها اگر
همــراه صــدق و خلــوص دل باشــد حتمــا
بــی بــرو برگــرد بــرآورده خواهــد شــد!.
در ایــن شــبها مــردم روســتاهای آذر بایجــان
نیــز مثــل ســایر مســلمانان در اقصــی نقــاط
کشــورعزیزمان ایــران اســامی ضمــن آینکــه
بــا مراســم خاصــی از جملــه قــران بــه ســر
گرفتــن و دعــای جوشــن کبیــر خوانــدن
مراســم ایــن شــبهای احیــا را تــا پاســی از

شب پاس می دارند !
 -19گاهــی در شــب هــای مــاه مبــارک
رمضــان ،بخصــوص شــب هــای قــدر ،شــاهد
افــراد نیازمنــد غریبــه ای در مســاجد مــی
شــدیم کــه در اشــکال و کســوت مختلفــی
مثــل مســافراز راه مانــده و ســید نیازمنــد
ی کــه کــه را منتســب بــه آل پیغمبــر(ص)
میدانســت و افــراد معلــول و  ....وارد مســجد
میشــدند و بــا ذکــر مصیبــت کوتاهــی از
ائمــه اطهــار (س) و واقعــه کربــا و رشــادت
مــوال علــی وفرزنــد رشــیدش حضــرت
عبــاس (ع) از مــردم نــذری میخواســتند
و مــردم بــه احتــرام ایــن مــاه و حضــرات
معصومیــن (ع) بــا رغبــت کامــل بــا اهــدا
مبلغــی کــه در نهایــت جمــع مــی شــد و بــه
مبالــغ قابــل توجهــی میرســید تقدیــم انــان
مــی کردنــد!
 -20در روســتاهای همجــوار مــا معمــول
نبــود ،امــا مــی شــنیدیم کــه در اطــراف
شــهرهای اهــر و تســوج و مراغــه ،در ایــام
رمضــان مراســمی بــه نــام « کیســه ی ابــن
ملجــم» وجــود دارد کــه گفتــن آن خالــی
از لطــف نیســت .ظاهــرا ایــن مراســم در
 27رمضــان انجــام مــی گرفــت و زن هــا بــا
دوختــن کیســه ای بــه ایــن نــام ،ســوزنی را
بــر مــی داشــتند و بــا هــر بــار فــرو بــردن
ســوزن بــه ایــن کیســه ،بــه ایــن ملجــم
مــردای لعنــت مــی فرســتادند .ظاهــرا در
برخــی جاهــا بــا ایــن کیســه « ،کیســه ی
مــراد» هــم مــی گفتنــد .ظاهــرا در حوالــی
جلفــا نیــز جوانــا بــا چــوب و کاه ،آدمــک
ابــن ملجــم را مــی ســاختند و آن را آتــش
مــی زدنــد.
 -21وقتــی عیــد فطــر مــی شــد ،مــردم
در آخریــن شــب رمضــان ،بیشترشــان در
مســجدها بــه خوانــدن قــرآن و نمــاز و دعــا
مشــغول مــی شــدند و موقــع ســحر بــه
خانــه مــی آمدنــد .البتــه قبــل از نمــاز عیــد
فطــر بایــد بــا آب یــا خرمــا و غذایــی روزه ی
خــود را شکســت و بــه نمــاز رفــت.
 -22شــرکت در نمــاز عیــد فطــر ،از
زیباتریــن و مهمتریــن آییــن هــای مــاه
مبــارک رمضــان بــوده و هســت؛ نمــازی کــه
بــاور مــردم بــر ایــن بــود کــه بایــد در ایــن
نمــاز شــرکت کــرد .نمــاز در مســجد جامــع
هــر روســتا و شــهری برگــزار مــی شــود و
مــردم زیباتریــن و تمیزتریــن لبــاس هــای
خــود را پوشــیده و بــه نمــاز مــی رونــد.
نمــازی وحــدت بخــش کــه بعــد از نمــاز،
مــردم بــه صــورت صــف کشــیده در داخــل
و بیــرون مســجد مــی ایســتند و بــا دســت
دادن و تبریــک عیــد فطــر گفتــن ،برخــی از
کینــه و کــدورت هــا هــم از بیــن مــی رود.
 -23مــردم اعتقــاد دارنــد کــه بایــد قبــل
از نمــاز عیــد فطــر ،فطریــه ی خــود را کنــار
بگذارنــد .برخــی هــا آن را را بــا خــود بــه

نمــاز بــرده و در آنجــا بــه صنــدوق هایــی
مــی اندازنــد تــا بــه دســت نیازمنــدان
برســد؛ امــا برخــی دیگرفطریــه ی خــود را
بــه اشــخاصی کــه خودشــان در روســتا مــی
شناســند و مــی داننــد نیازمنــد اســت مــی
دهنــد.
 -24مــردم اعتقــاد دارنــد کــه فطریــه را
بایــد همــان لحظــه از خانــه بیــرون بــرد و
بــه دســت نیازمنــد رســاند و اگــر ایــن امــر
ممکــن نبــود ،الاقــل ازداخــل خانــه بیــرون
بــرده و در بخشــی از حیــاط خانــه گذاشــت
تــا در اولیــن فرصــت بــه دســت نیازمنــد
رســاند.
 -25بیشــتر مواقــع ،اولیــن صبحانــه ی بعــد
از رمضــان کــه همــان روز عیــد فطــر اســت،
در خانــه ی بــزرگ ترهــا خــورده مــی شــود
و جوانــان بــا پوشــیدن بهتریــن لبــاس هــا ،
بــرای تبریــک عیــد بــه بزرگترهــا ســر مــی
زننــد.
 -26اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه شــب عیــد
فطــر نبایــد بــه مهمانــی رفــت ،چــون در
ایــن صــورت ،فطریــه ی مهمــان نیــز بــه
گــردن صاحــب خانــه مــی افتــد؛ البتــه ایــن
هــا اعتقــاد و بــاور مــردم اســت و ممکــن
اســت از نظــر شــرعی ،وجــه دیگــری داشــته
باشــد.
نتیجــه ســخن اینکــه :رمضــان از زیباتریــن
مــاه هــای خداونــد اســت کــه اعتقــاد و
مهــر و محبــت مــردم در ایــن مــاه بیشــتر
از مــاه هــای دیگــر مــی شــود و کاش ایــن
خــوب بــودن هــا و نیــک اندیشــیدن هــا
در تمــام روزهــای ســال نیــز اتفــاق مــی
افتــاد؛ اتفاقــی کــه مــی توانــد مبنــای بســیار
ارزشــمندی در جهــت کاهــش آســیب هــای
اجتماعــی باشــد .همچنانکــه بــر اســاس
آمــار و پژوهــش هــای اندیشــمندان،
ارتــکاب جرایــم و ناهنجــاری هــای مختلــف
اجتماعــی در ایــن مــاه ،کاهــش چشــمگیری
پیــدا مــی کنــد « .فرهنــگ ســازی» حلقــه
ی گمشــده ی جامعــه اســت کــه در ســایه
ســار آن مــی شــود ،تمــام روزهــا را مثــل
ایــام مــاه مبــارک رمضــان تصــور کــرد.
ایــام کــه مــردم مــا بــه واســطه ی اعتقــاد و
بــاور ،در ایــن مــاه در نــگاه و عمــل خویــش
بســیار حســاس تــر هســتند و بــاور دارنــد که
بایــد دســت هــا و پاهــا و چشــم هــا و زبــان،
نبایــد افسارگســیخته باشــد؛ کاش و کاش که
بتوانیــم ایــن فرهنــگ خــوب بــودن را در
تمــام ســال نهادینــه کنیــم.
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مصاحبه با مدیر هسته گزینش دانشگاه تبریز

گزینــش ،امانتــدار همکاران

لطفاتاریخچهوپیشینهتشکیلگزینشدر
جمهوری اسالمی ایران را بیان کنید؟
در خصـوص پیشـینه تشـکیل نهـاد گزینـش در
کشـور؛ طبـق فرمـان شـش مـاده ای حضـرت
امـام خمینـی (ره) 15 ،دیمـاه سـال  1361نهـاد
گزینش در کشـور رسـما تشـکیل گردیـد .حضرت
امـام خمینـی (ره) در ایـن فرمان تاریخـی هیأتی را
بـه عنـوان سـتاد پیگـری تخلفـات قضائـی و اداری
مامورکردنـد تـا بررسـی هـای کارشناسـی را انجام
دهنـد ونهـاد گزینـش را منطبـق برایـن فرمـان
تشـکیل دهنـد .متعاقـب آن قانون گزینـش در 18
ماده و  17تبصره در تاریخ  74/6/14توسـط مجلس
شـورای اسلامی تصویب و مورخ  74/6/22به تایید
شـورا ی نگهبـان رسـید .بعـد از ابالغ قانون تسـری
قانون گزینش معلمان و کارکنـان آموزش و پرورش
بـه کارکنـان سـایر وزارتخانه هـا و بر اسـاس قانون
گزینـش هیات مرکزی گزینـش در وزارت خانه ها و
هسـته گزینش در دسـتگاههای دولتی ،سازمان ها،
دانشـگاهها و  ...تشـکیل گردید.
دستگاههاوافرادمشمولقانونگزینش؟
داوطلبـان ورود بـه خدمـت اعـم از رسـمی و غیـر
رسـمی یا غیـر ثابت ( پیمانـی  ،قـراردادی  ،روزمزد
 ،خریـد خدمـت  ،حـق التدریس و عناوین مشـابه)
متعهدیـن خدمـت  ،متقاضیـان اسـتخدام کلیـه
وزارتخانه ها ( بجز اطالعات)  ،سـازمانها  ،مؤسسـات
و شـرکتهای دولتی  ،شـهرداریهای کشور  ،بانکهای
کشـور  ،نهادهـای انقلاب اسلامی  ،مؤسسـات و
شـرکتهای دولتی که شـمول قانون بر آنها مسـتلزم
ذکـر نام اسـت و شـرکتهایی که تمام یا قسـمتی از
بودجـه آنهـا از بودجـه عمومـی تأمین می شـود و...
مشـمول قانـون گزینش می باشـند.
اخیراهستهگزینشدانشگاهتبریزازنیروهای
شرکتی مدارک خواسته بودند آیا برای تبدیل
وضعیت نیروهای شرکتی بود؟ یا ...
تبصـره مـاده  39آیین نامـه اجرایی قانـون گزینش
تاکیـد مـی کنـد "هرگونـه اسـتفاده از کارکنـان
شـرکتهایی کـه جهـت انجام امـور خدماتـی طرف
قرارداد دسـتگاههای اجرایی می باشـند در مشـاغل
اداری و کارشناسـی ،آموزشـی و حسـاس منـوط
بـه تأییـد گزینـش خواهد بـود ".بـا توجه بـه قانون
فوق از نیروهای شـرکتی شاغل در مشـاغل اداری و
کارشناسـی ،آموزشـی و حسـاس مدارک برای سیر
مراحل گزینش درخواسـت شـده اسـت و ربطی به
تبدیـل وضعیت نـدارد.
بطورکلیدردانشگاههاافرادمشمولقانون
گزینشچهافرادیهستند؟
چنانچـه در سـوال قبلـی بصـورت کلی دسـتگاهها
و افـراد مشـمول قانـون گزینـش را توضیـح دادم
بـه صـورت خالصـه و تیتـروار افـراد مشـمول در
دانشـگاهها را بیـان مـی کنـم.
داوطلبـان ورود بـه خدمـت اعم از رسـمی ،پیمانی،
قـراردادکار معیـن و نیروهـای شـرکتی شـاغل در
مشـاغل اداری آموزشـی حسـاس و کارشناسـی -
تمدید قـرارداد کارکنان پیمانی و قرار داد کار معین
 -تبدیـل وضعیـت کارکنـان بـه پیمانـی ،رسـمی

آزمایشـی و رسـمی قطعی  -تغیر شـغل از مشـاغل
غیر حساس به حساس و خاص  -اشتغال و انتصاب
در مشـاغل مدیریتی  -اعـزام به مامریت ثابت خارج
از کشـور  -بورسـیه هـای بلند مدت داخـل و خارج
کشـور  -افراد حق التدریس  -مشـمولین شـاغل در
دانشـگاهها (امریـه)  -ماموریـت یا انتقـال کارکنان
سـایر دستگاهها به دانشـگاه  -اشتغال ساعتی کلیه
افرادی که در مشـاغل حسـاس و خاص و همچنین
اشـتغال سـاعتی در مشـاغل غیر حسـاس و خاص
اکـر بیش از  40سـاعت در ماه باشـد  -اعـاده به کار
کارکنـان منفک شـده از دانشـگاه همکی مشـمول
قانـون گزینش می باشـند.
اهمیت و نقش گزینش در دستگاهها خصوصا در
دانشگاههاچیست؟
اهمیـت و ضـرورت امـر گزینـش در پاسـداری و
صیانـت از ارزش هـای دیـن مبیـن اسلام و آرمان
هـای واالی انقلاب اسلامی بـر کسـی پوشـیده
نیسـت .مقـام معظـم رهبـری در امـر ضـرورت و
اهمیت گزینش ،گزینش نیروی انسـانی دستگاه ها
را مثـل آب خـوردن ،الزم و واجـب می دانند .ضمنا
مقـام معظـم رهبـری در سیاسـت های کلـی نظام
اداری کـه در سـال  1389ابلاغ فرمودنـد در بند 3
بـه "بهبـود معیارهـا و روز آمدی روشـهاي گزينش
منابـع انسـاني بـه منظـور جـذب نيـروي انسـاني
توانمند ،متعهد و شايسـته و پرهيـز از تنگ نظريها
و نگرشـهاي سـليقه اي و غير حرفـه اي" تاکید مي
نماينـد .نـگاه ما به گزینـش یک نگاه پیشـگیرانه و
هدایـت گرانـه اسـت در واقع رسـالت گزینش گران
پیشـگیری می باشد ،پیشـگیری از انحراف و آسیب
ارزش هـای اسلامی و انقالبـی و تحمیـل هزینه بر
دسـتگاه هـا می باشـد.
 درخصوص عملکرد هستهگزینش دانشگاهتبریزونحوهانتخابهمکارانگزینشتوضیحاتی
بفرمایید؟
عملکرد هسته گزینش دانشـگاهها درسراسر کشور
توسـط کارشناسـان هیـات مرکزی گزینـش وزارت
علوم تحقیقات فناوری وهمچنین از طرف بازرسـان
هیـات عالـی گزینـش مـورد ارزیابـی وسـنجش در
شـاخص هایـی ماننـد تشـکیل پرونـده ،تحقیقات،
مصاحبـه و ارزیابـی و صـدور رای قـرار مـی گیـرد.
بـر اسـاس شـاخص هـای فـوق و بـر اسـاس چـک
لیسـتهای اسـتاندارد که توسط کارشناسـان هیات
عالـی انجـام گرفت ،هسـته گزینش دانشـگاه تبریز
امتیاز بسـیار خوب را کسـب نمود و اخیـرا در دیدار
مدیـران و اعضای هسـته های گزینش دانشـگاهها،
ادرات و دسـتگاههای اجرایی استان آذربایجانشرقی
بـا نماینـده ولی فقیه در اسـتان و امـام جمعه تبریز
حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین حـاج آقـا
آل هاشـم و اسـتاندار آذربایجانشـرقی آقـای دکتـر
پورمحمدی ،هسـته گزینش کارکنان دانشگاه تبریز
(مدیر هسـته) بعلت کسـب امتیاز خیلـی خوب در
بازرسـی و ارزیابـی هیات عالی گزینش مورد تجلیل
و تقدیـر قـرار گرفت.
 .ضوابط حاکم بر گزینش
علاوه بـر لـزوم احـراز شـرایط عمومـی اسـتخدام
شـامل صالحیـت هـای علمـی و توانایـی هـای
جسـمی و روانـی کـه بـه وسـیله آزمـون و توسـط

دسـتگاه مشـخص می گردد متقاضیان می بایست
حائـز ضوابـط گزینـش ( عمومـی  ،انتخـاب اصلح )
نیز باشـند.
ضوابـط عمومـی  ،حداقـل ضوابطی اسـت کـه فرد
متقاضـی جهت اسـتخدام و یا تبدیـل وضعیت می
بایسـت حائـز آن باشـد .همچنیـن ضوابـط انتخاب
اصلـح  ،ضوابطـی اسـت کـه در مـوارد محدودیـت
ظرفیـت ( پذیـرش) و کثـرت تقاضـا  ،اشـتغال و یا
تغییر شـغل در مشاغل خاص ،حسـاس و مدیریتی
حـق می تـوان نـام برد.
سياستکليهستهگزينشدردانشگاههای
کشور به چه شکل است؟
در مرحلـه گزینـش آنچـه مـورد بررسـی قـرار
میگیـرد صالحیـت اعتقـادی  ،اخالقـی و سیاسـی
افـراد مشـمول قانون گزینـش قبـل از ورود تا زمان
قطعیـت اسـتخدام اسـت کـه بـا بررسـی سـوابق و
پیشـینه آنـان در محـل هـای سـکونت  ،تحصیل و
کار آنـان و همچنیـن اسـتعالم از مراجـع ذیصلاح
قانونـی و مصاحبـه حضـوری صـورت مـی گیـرد .
همچنين کارمنداني که در مشـاغل حساس ،خاص
و مدیریتـی مشـغول بـه خدمـت هسـتند ،مطابـق
تبصـره  2مـاده  2قانـون گزينـش ،ضوابـط انتخاب
اصلح درباره آنها لحاظ ميشـود و به مراتب نسـبت
بـه کارکنان عـادي مالکهـاي تقدم بـراي انتخاب
آنهـا اعمال ميشـود
نحوهرسیدگیبهشکایاتگزینشداوطلبان
اگـر کارمنـدي پـس از بررسـيهاي الزم به اسـتناد
ماده  2قانون گزينش کشـور ،واجد شـرايط عمومي
گزينـش تشـخيص داده نشـود ،مراتـب بـه خـود
کارمند و اداره کارگزینی دسـتگاه مربوط کتبا اعالم
مـی گـردد و از زمان صدور نامه توسـط گزينش ،به
اسـتناد مـاده  23آيين نامه اجرايـي قانون گزینش،
کارگزینی موظف به قطع رابطه اسـتخدامي کارمند
با دسـتگاه می باشـد .همچنين در صـورت اعتراض
داوطلـب بـه آراء گزینش می توانند تا حداکثردو ماه
پـس از ابلاغ رأی در هر مرحله  ،به مرجع اول و دوم
تجدیـد نظـر ( به ترتیب به هسـته گزینش و هیأت
مرکـزی ) مراجعه و شـکوائیه کتبی خود را تسـلیم
نماینـد .اگر داوطلب در مرحلـه دوم تجديد نظر نيز
نتوانـد صالحيـت الزم را کسـب کنـد ،هيـات عالي
گزينـش کشـور مسـتقر در نهاد رياسـت جمهوري
و يـا ديوان عدالت اداري پاسـخگوي درخواسـت وي
خواهند بود.
اعلام اعتـراض می بایسـت صرفاً از طـرف داوطلب
و بـه صـورت کتبـی و بـا اخذ رسـید و یا ارسـال به
وسیله پسـت سفارشـی در مهلت مقرر انجام گیرد.
هـر یـک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین
دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسـبت به
یک شکایت رسـیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.
فـرم هـای تجدید نظـر و توضیـح نحـوه تکمیل و
تحویل فرم در وب سـایت این هسـته به آدرس http//
 gozineshtabrizu.ac.irموجود می باشـد.
نحوههمکاریهستههایگزینشدستگاههای
مختلفباهمدیگر؟
جـواب :هسـته هـای گزینـش در دسـتگاه هـای
مختلـف در هـر اسـتان بـا توجه به هدف مشـترک
و در راسـتای سـالم سـازی محیـط ادارات و ورود

افـراد متعهـد و متدیـن و انتخـاب اصلح بـا یکدیگر
همـکاری شایسـته ای دارنـد و تجربیات خـود را در
جهـت انتخـاب مناسـب افـراد در اختیـار یکدیگـر
مـی گذارنـد .برای این منظور شـورای هم اندیشـی
مدیران هسـته های گزینش اسـتان آذربایجانشرقی
تشـکیل و دبیرخانـه آن در اسـتانداری مسـتقر می
باشـد .همچنیـن بمنظـور صرفـه جویـی در هزینه
هـای مالـی و انسـانی ،انتقـال تجـارب بین هسـته
هـای گزینـش کارکنـان دانشـگاهها ،هسـته هـای
گزینـش دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالی کشـور
بـه ده منطقـه تقسـیم و هسـته گزینـش کارکنان
دانشـگاههای اسـتان هـای آذربایجـان شـرقی،
آذربایجانغربـی ،اردبیـل و زنجـان در منطقـه  3قرار
گرفتنـد کـه دبیرخانه منطقـه  3در دانشـگاه تبریز
می باشـد.
برنامههایانجام شدهتوسط هستهگزینش
دانشگاهتبریزبرایتعاملبیشتربامسئولین
دانشگاههاواجرایبهترقانونودستورالعمل
هایگزینش
بـرای دسـتیابی بـه اهـداف عالی گزینش نشسـت
های های متعددی با مسـئولین دانشگاههای تحت
پوشـش انجام دادیم در ایـن دیدارها موارد اختالفی
مطرح و طبق قوانین و دسـتورالعمل های گزینشی
راهکارهـای اجرایی پیشـنهاد شـده اسـت .ضمنا با
حضـور در جلسـه مدیران اجرایی دانشـگاه مسـایل
مربـوط به گزینـش مطـرح و پی گیری مـی گردد.
امسـال دومین نشست هماهنگی و توجیهی قانون
و مقـررات جاری گزینش کشـور بـا حضور معاونین
اداری و مالـی ،مدیـران امـور اداری و پشـتیبانی،
روسـای اداره کارگزینـی و رابـط هـای گزینـش
دانشگاههای مراغه و بناب و مدیر پشتیبانی و منابع
انسـانی ،معاون پشـتیبانی و رئیـس اداره کارگزینی
دانشـگاه تبریز برگـزار گردید.
به دانشگاه های مراغه و بناب اشاره داشتید
دانشگاههایمذکورهستهگزینشندارند؟
امور گزینش دانشـگاه هـای مراغه و بناب همچنین
مرکز تحقیقات نجـوم و اختر فیزیک مراغه زیر نظر
هسـته گزینش دانشـگاه تبریز انجام می گیرد البته
در ایـن دانشـگاه هـا بـا پیشـنهاد رئیس دانشـگاه و
موافقـت هیـات مرکـزی گزینـش وزارتخانـه عتف
رابـط گزینشـی انتخاب مـی گردد.
به برنامه های خود در مورد تعامل بیشتر با
مسئولیناشارهفرمودین،اقداماتصورتگرفته
برایآشناییوتوجیهکارکناندانشگاهبیان
فرمایید.
بمنظور آشـنایی بیشـتر کارکنان شـریف دانشـگاه
ها با قوانین و دسـتورالعمل های گزینشـی ،هسـته
گزینش کارکنان دانشـگاه با همکاری مرکز آموزش
کارکنـان دانشـگاه تبریز دوره های آشـنایی با قانون
اساسـی جمهوری اسلامی ایـران ،قانون رسـیدگی
بـه تخلفـات اداری و قانـون گزینـش کشـور را برای
کارکنان پیمانی ،رسـمی آزمایشـی و رسمی قطعی
برگـزار نمود .بـا همت مرکز آمـوزش کارکنان اخیرا
نـرم افـزار برگـزاری دوره ها به صـورت مجازی تهیه
شـده که امیدواریم دوره های مذکـور برای کارکنان
قراردادی و شـرکتی های شـاغل در مشـاغل اداری

و آموزشـی برگـزار گـردد .شـایان ذکراسـت وب
سـایت ایـن هسـته بـه آدرس http//gozineshtabrizu.
 ac.irهمـواره فعـال بـوده وآمـاده دریافـت نظـرات و
پیشنهادات مفید و سـازنده درامرگزینش می باشد.
کالم آخر
از ایـن طریـق بـرای دسـتیابی بـه اهـداف عالیـه
گزینش کشـور ،یـادگار بجا ماندنـی بنیانگذار کبیر
جمهـوری اسلامی ایـران حضـرت امـام (ره) چند
توصیه و خواهش از همکاران گزینشـگر و مسئولین
بزرگـوار دارم:
توصیـه بنده به همـکاران گزینش گر این اسـت که
سه مسئله مد نظرشان باشـد اول :به وظایف شرعی
و قانونی خودشـان به خوبی عمل کنند .دوم  :امانت
دار بیـت المـال (دانشـگاه) باشـند .سـوم :امانت دار
مـردم و کارکنـان باشـند چـرا که بـرای حفظ حق
الناس و حرمت انسـان اکیدا سـفارش شـده است.
اما سـفارش و درخواسـت از مسئولین محترم :مقام
معظـم رهبـري فرمودهانـد که "گزینـش ها تقویت
بشـوند ،تقویـت گزینـش هـا از دو نظـر اسـت ،هم
تقویـت موضـع اداری و سیاسـی و هم تقویت باطن
انسـانی و عارفانـه و دقـت و توجـه الزم" بنابرايـن
روسـای محتـرم دانشـکده هـا و مديـران بـا نظارت
بـر کارمندان حـوزه زيرمجموعه خـود و همکاري و
تعامل بيشـتر با هسـته گزينش خواهند توانست به
ايـن فرمايش موالي متقيان حضـرت علي(ع) جامه
عمـل بپوشـانند کـه فرمودهانـد :در امـور کارکنـان
خـود بيانديـش و پـس از آزمايش به کارشـان گمار
و بـا ميل شـخصي و بدون مشـورت با ديگـران آنان
را بـه کارهاي مختلـف وامدار ،زيرا نوعي سـتمگري
و خيانت اسـت.
بنابرايـن ،بـا هميـاري و همدلـي همـه کارکنـان
و مديـران دانشـگاه ميتوانيـم بـا داشـتن دغدغـه
و احسـاس مسـئوليت نسـبت بـه پيرامـون خـود،
يکديگـر و همچنين مجموعه دانشـگاه را از انحراف
بازداشـته ،با دورانديشي و احتياط عاقالنه به توسعه
و پيشـرفت کارها کمک کـرده و در راه سالمسـازي
و اهـداف عاليـه انقلاب اسلامی ایـران از جمله در
حـوزه هـای علمـی و فرهنگـی قـدم برداريم.
وظیفه دارم به عنوان خادم هسـته گزینش دانشگاه
تبریز از مسئولین و کارشناسان هیات عالی و هیات
مرکـزی گزینش کارکنان وزارت عتف ،از مسـئولین
محتـرم در سـطح اسـتان نماینـده محتـرم ولـی
فقیـه وامـام جمعه معـزز حضـرت حجت االسلام
والمسـلمین حـاج آقـا آل هاشـم  ،اسـتاد ارجمنـد
جنـاب آقـای دکتـر پورمحمـدی اسـتاندار محترم
و مسـئولین محتـرم دانشـگاه آقای دکتـر مجیدی
و معاونیـن ایشـان ،آقـای مهنـدس طالبیـان مدیر
هسـته گزینش اسـتانداری تشـکر کنم در پایـان از
مدیر و کارشناسـان محتـرم روابط عمومـی که این
فرصـت را در اختیـار ایـن حقیر قرار دادنـد تا اطالع
رسـانی الزم در خصـوص نحوه کار هسـته گزینش
ارایـه دهـم نهایـت تقدیـر و تشـکر بعمل مـی آورم
(چـرا کـه حق کارکنان می باشـد که اطالع داشـته
باشـند براسـاس کـدام معیارها سـنجش و گزینش
می شـوند) .والسلام علیکـم و ..

وصي ــت نام ــه س ــردار ش ــهید
محمدباق ــر مش ــهدی عب ــادی
بسمه تعالی
« ما تا آخر عمر با آمریکا می جنگیم » امام خمینی (ره)
"اهل دنیا سواری هست که سیر داده می شوند ولی در
خواب هستند " حضرت علی ( ع)
چه خوش است دست از جان شستن و دنیا را سه طالقه
کردن ،از همة قید و بند اسارت حیات آزاد شدن.
هم بر علیه ستمگران جنگیدن ،پرچم حقّ را در
بدون ّ
صحنة خطر و مرگ بر افراشتن ،به همة باطل ها و طاغوتها
مسرت به استقبال شهادت
و "نه" گفتن ،با سینة باز و با ّ
رفتن
خوش دارم که کوله بار خود را از غم و اندوه و درد و رنج
انباشته به دوش کشم و شنا کنان سوی ساحل مرگ بروم.
خوش دارم وقتی که شهید شدم جسد من را پیدا نکنند تا
دیگر یک وجب از خاک این دنیا را اشغال نکنم.
خدایا تو می دانی که در تمامی حمله هایی که ما بودیم
فقط نام تو را بر زبان آوردیم و با یاد تو و به کمک تو و با
نیروهای غیبی تو و امام زمان( عج) تو کار را شروع کردیم،
در شبهای تاریک در سنگر فقط تو نگهدار ما بودی و در
شبهای تار تو مونس دردها و غمهایم بودی.
پرروردگارا از آنچه که انجام داده ام اجر نمی خواهم به
خاطر کارهائیکه کرده ام فخر نمی فروشم و از تو هیچ
چیزی نمی خواهم زیرا هر چه کرده ام تو داده ای؛ همة
استعداد های من همة کارهای من ،همة وجود من زادة
اراده توست.
خدایا تو در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی ،تو در کویر
تنهایی یاور شبهای تاریک من شدی ،تو در ظلمت و
تاریکی و نا امیدی دست مرا گرفتی و به من امید دادی
و کمک کردی ،خدایا دل دردمندم آرزوی آزادی می کند
و روح پژمرده ام خواهش تمنای پرواز به سوی تو را دارد،
تا از این غربتکده سیاه و تاریک به وادی عدم بکشاند و از
بار هستی دریچه ای پر افتخار از این دنیای خاکی بسوی
آسمان ها باز کردی و ّ
لذت بخش ترین امید حیاتم را در
اختیار گذاشتی و به امید استخالص تحمل همة دردها و
رنجها و شکنجه ها را میسر کردی.
خدایا ،خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

دکتر یوسف حسین زاده
»»مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

محمدنعمتی
»» همکار شاغل در مدیریت حراست

حسنحرمتی
» »همکار شاغل در معاونت دانشجویی

دکترمحبوبحسینپور

ناهیدمرتضوی

»»مدیرگروه آموزشیفیزیک اتمی و مولکولی

»» همکاربازنشستهدانشگاهتبریز

دکترجوادوکیلی
»»مدیرگروه آموزشی ریاضی کاربردی

دکترقربانعلیکریمزادقراملکی
» »معاون پژوهشی و فناوری دانشکده الهیات و علوم انسانی

دکترسیدیحییصالحیلیسار
»»مدیرگروه آموزشی علوم گیاهی

انتصاب آن جنابـان را تبریک گفته ،توفیق روز
افزونتـان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

دکتر صمد بهروز
»»رئیس دانشکده الهیات و علوم اسالمی
در غـــم از دســـت دادن نزدیـــکان خـــود ســـوگوار بودنـــد کـــه
ضمـــن تســـلیت ،از خداونـــد منـــان بـــرای ایشـــان و خانـــواده
محترمشـــان صبـــر جمیـــل خواهانیـــم.

با خبر شدیم؛ آقای حبیب رزاقی استاد همکار بازنشسته
دکتر احسان خداپناه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی
برق و کامپیوتر ،دار فانی را وداع گفته اند ضمن عرض
تسلیت به خانواده محترم و همکاران ایشان از خداوند
متعال طلب مغفرت برای آن مرحومین داریم.

نشـریه دانشـگاه تبریـز در نظـر
دارد در راسـتای حمایـت معنوی
و معرفی همـکاران هنرمنـد ،آثار
ایـن عزیـزان را منتشـر نمایـد.
لـذا از همـکاران محترمـی کـه
در زمینـه هـای مختلـف هنـری
فعالیـت دارنـد ،تقاضـا مـی گردد
آثـار خـود را بـه ایـن مدیریـت
ارسـال نماینـد.
لطفـا آثـار خود را بـه آقای مهدی
هـادی (شـماره داخلـی )3573
ارسـال فرمائید.
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