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آيينه اى شفاف است.

امروز روز بيدارى ذهنهاست.

السالم)
»» حضرت امام علی (علیه ّ

• خبرنامه داخلی  /سال اول  /شماره دهم • هفته اول مرداد• 98

برنامه حمایت از طرح
های مشترک علمی ایران
و ترکیه عملیاتی شد

محمدطاهریخسروشاهی
ّ

یادداشت

مواضع سیاسی پروین
اعتصامی

یکی از مباحث فراموش شده و مغفول در تاریخ
معاصر ایران ،تبیین و تحلیل مواضع سیاسی و
تحرکات انقالبی پروین اعتصامی علیه حکومت
پهلوی اول است .ما ،در این یادداشت کوتاه ،اشاراتی
کلّی به برخی مواضع سیاسی و ضد استبدادی او
می نماییم و تفصیل مطلب را به انتشار مقاله در
منشورات علمی وا می گذاریم .برخی مستندات و
مطالب موجود در این یادداشت که گویای مخالفت
پروین با سیاست های فرهنگی نظام حاکم و
مناسبات مناقشه آمیز او با دربار پهلوی است ،برای
نخستین بار مطرح می شود.
آموزش
امتناع از تدریس در دربار پهلوی و
ِ
فرزندان رضا خان
بر اساس مستندات تاریخی ،نخستین رویارویی
پروین با دربار پهلوی مربوط به خرداد ماه 1304
خورشیدی است .پروین در این ایام به دلیل تدریس
در مدرسه آمریکایی تهران(ایران بیت آلiran( :
 bethalآوازه ای در محافل علمی و آموزشی در
انداخته و گویا شهرت شیوه تدرس او به دربار شاه
نیز راه یافته بود .برهمین اساس شاه ـ به واسطهای
ـ از پروین خواسته بود تا برای آموزش ملکه و بنا
بر برخی اقوال ،تدریس زبان انگلیسی به شمس،
اشرف و محمدرضا پهلوی به دربار برود .پروین
گویا قرار بوده عالوه بر آموزش به ملکه و فرزندان،
در کاخ شاهی تاریخ ایران را نیز به طور شفاهی
برای رضا شاه بخواند .پروین در پی دریافت این
درخواست ،پاسخ رد به پیک شاه میدهد و بدین
سان خشم رضا شاه را بر می انگیزد.
بی اعتنایی به دریافت نشان علمی دربار
پهلوی
پروین در تاریخ  29اردیبهشت سال  - 1315پنج
سال پیش از وفات -از سوی «وزارت معارف و اوقاف
و صنایع مستظرفه» ،حایز دریافت نشان درجه سه
علمی می شود .گویا پروین به دلیل انتشار دیوان
اشعار خود ،شایسته دریافت این جایزه شده بود.
ابوالفتح اعتصامی؛ برادر پروین در این خصوص می
نویسد« :پس از انتشار اولین طبع دیوان پروین و
غوغایی که این دیوان بر پا کرد ،یک نشان درجه
سه علمی برای او فرستادند .این نشان هرگز مورد
توجه شاعر قرار نگرفت و یک بار هم آن را بر
سینه پرمعرفت خود نیاویخت و هرگز آن نشان را
استعمال نکرد» .باری پروین بالفاصله جایزه را پس
میفرستد و در پاسخ میگوید« :شایستهتر از من
بسیارند».
ادامه در صفحه دوم

رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز از اعـــان فراخـــوان
طـــرح هـــای مشـــترک علمـــی ایـــران و
ترکی ــه و راه ان ــدازی وب ــگاه ب ــرای بارگ ــذاری
ایـــن طرحهـــا خبـــر داد و گفـــت :بـــا راه
انـــدازی ایـــن وبـــگاه بـــه آدرس اینترنتـــی
 http://int.tabrizu.ac.irعمـــا اجـــرای طـــرح
هـــای مشـــترک علمـــی ایـــران و ترکیـــه وارد
مرحلـــه اجرایـــی شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،دکتـــر میررضـــا مجیـــدی ،در ایـــن
ارتبـــاط بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن امـــر در
راس ــتای تصمی ــم کمیت ــه مش ــترک عملیات ــی
ســـازی تفاهـــم نامـــه بیـــن وزارت علـــوم،
تحقیقـــات فنـــاوری و شـــورای علـــم و
فنـــاوری ترکیه(توبیتـــاک) صـــورت گرفتـــه،
اظهـــار داشـــت :بـــرای تحقـــق ایـــن مســـئله
اس ــفند س ــال  ۱۳۹۷اولی ــن نشس ــت کمیت ــه
مشـــترک عملیاتـــی ســـازی تفاهـــم نامـــه
بیـــن وزارت علـــوم ،تحقیقـــات فنـــاوری و
ش ــورای عل ــم و فن ــاوری ترکیه(توبیت ــاک) ب ــا
حضـــور دکتـــر حســـین ســـاالر آملـــی ،قائـــم
مقـــام وزیـــر علـــوم در امـــور بینالملـــل
و رئیـــس مرکـــز همکاریهـــای علمـــی
بینالملل ــی و دکت ــر حس ــن مان ــدال ،رئی ــس
شـــورای علـــم و فنـــاوری ترکیـــه ،توبیتـــاک
 ،بـــا پیگیـــری و میزبانـــی دانشـــگاه تبریـــز
برگـــزار شـــده بـــود.
وی تصریـــح کـــرد :پیـــرو همیـــن نشســـت،
بـــه منظـــور فراهـــم کـــردن زمینـــه شـــرکت
فع ــال اعض ــای هی ــات علم ــی دانش ــگاه ه ــای
کش ــور (وابس ــته ب ــه وزارت عت ــف) در ط ــرح
هـــای مشـــترک ایـــران و ترکیـــه ،بعـــد از
انجـــام هماهنگـــی هـــای الزم بـــا مســـئوالن
توبیتـــاک ،مقدمـــات بارگـــذاری طـــرح هـــای
مشـــترک ایـــران و ترکیـــه فراهـــم گردیـــده
اســـت.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا

جمهـــوری ترکیه-توبیتـــاک نیـــز جهـــت

اســـتفاده محققیـــن در کشـــور ترکیـــه بـــه
آدرس اینترنتـــی

https://www.tubitak.gov.tr

راه انـــدازی شـــده اســـت.

بـــه گفتـــه وی ایـــن وبـــگاه هـــا بـــرای

ابراهیمقبلهآرباطان

شعر

غزل ترکی امام رضا(ع)

محققیـــن ایرانـــی و نیـــز تـــرک بـــه طـــور

همزمـــان از تاریـــخ  27تیـــر مـــاه ســـال

جـــاری آمـــاده بهـــره بـــرداری خواهـــد بـــود.

دکتـــر مجیـــدی در ادامـــه توســـعه همـــکاری
هـــای بیـــن المللـــی و قـــرار گرفتـــن در
جمـــع دانشـــگاه هـــای برتـــر دنیـــا را از

جملـــه راهبردهـــای کالن ایـــن دانشـــگاه

ایلییر ایرانیالر رضا آدینا
تفاخر َ
عجیب ارادتیمیز واردی باصفا آدینا
بهشتین عطرینی آلوخ گوزل حرمیندن
آتا آنامین اوال مین دفعه فدا آدینا

برشـــمرد و یـــادآور شـــد :دانشـــگاه تبریـــز

جـــزو اولیـــن دانشـــگاه هـــای بـــود کـــه در
اتحادیـــه هـــای بـــزرگ بیـــن المللـــی از

جملـــه اتحادیـــه دانشـــگاه هـــای جهـــان
( ،)IAUاتحادی ــه دانش ــگاه ه ــای بی ــن الملل ــی

( )IUCو اتحادیـــه دانشـــگاه هـــای منطقـــه

قفقـــاز( )KUNIBحضـــوری فعـــال داشـــته و

سینیخ ئورکلره درمانی طوس دن آختار
دخیل دور بیلیروخ شاهیلن گدا آدینا
رضای حضرت حق واردی اسم پاکینده
همیشه جان اوال قربان او دلربا آدینا

ه ــم اکن ــون نی ــز ب ــه عن ــوان رئی ــس کارگ ــروه
همـــکاری هـــای علمـــی ایـــران و ترکیـــه بـــه

برنامــه حمایــت از طــرح هــای مشــترک
علمــی ایــران و ترکیــه عملیاتــی شــد

ایفـــای وظیفـــه ملـــی خـــود مـــی پـــردازد.

بـــه گفتـــه وی ایـــن دانشـــگاه در حـــال
حاض ــر نی ــز در عرص ــه ه ــای جهان ــی بس ــیار
فعـــال بـــوده و هـــم اکنـــون بـــا نزدیـــک

 200دانشـــگاه از کشـــورهای مختلـــف دنیـــا
راه انـــدازی ایـــن وبـــگاه بـــه همـــراه ضمائـــم

از ســـوی هـــر دو طـــرف آمـــاده گردیـــده

(شـــامل فـــرم پروپـــوزال ،برنامـــه زمانـــی و

اســـت ،خاطـــر نشـــان کـــرد :همچنیـــن

قوانیـــن) بـــرای بارگـــذاری ایـــن طـــرح هـــا

وبـــگاه شـــورای تحقیقـــات علمـــی و فنـــاوری

ق ــرارداد و تفاه ــم نام ــه هم ــکاری دارد ک ــه از
ای ــن تع ــداد بی ــش از  80دانش ــگاه از کش ــور
جمهـــوری ترکیـــه اســـت.

هیایاندا لشکر غم ایسیوب بیزی ییخسون
توسل ایلمیشوق اوردا غمزدا آدینا
خالصه بو غزلین داد دوزی فقط آقادیر
تفاخر ایلییر ایرانیالر رضا آدینا
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بـه میزبانی دانشـگاه تبریز؛
نشسـت بررسـی مطالعـات
سـیل بـا حضـور دسـتگاه
هـای اجرایـی اسـتان
برگـزار شـد

مواضعسیاسیپرویناعتصامی

ادامه از صفحه اول

مخالفت وزارت فرهنگ پهلوی با برگزاری
مجلس بزرگداشت پروین

در پی درگذشت پروین ،جمعی از اعضای انجمن
ادبی کانون دانشوران به منظور تکریم مقام ادبی او
در پی برگزاری مراسمی در تاالر دارالفنون برمیآیند.
ابوالفتح اعتصامی می نویسد :با وجود درخواست
های مکرر وزارت معارف از گذاشتن تاالر دارالفنون
با اختیار انجمن(دانشوران) امتناع نمود و لذا جلسه
در خانه اقای عادل خلعتبری تشکیل شد.
صدیقه دولت آبادی از فعاالن حقوق زن در دوره
بیداری و مدیر وقت کانون بانوان با اشاره به مخافت
مسوالن وقت با برگزاری این مجلس یادبود می
نویسد« :وقتی از مقام وزارت فرهنگ خواهش کردم
اجازه دهند مجلس یادبودی در کانون گرفته شود
فرمودند « :من حرفی ندارم اما کانون بانوان که برای
جشن ها و شادمانی های ملی تخصیص داده شده و
واالحضرتها تشریف فرما می شوند ،مناسب نیست که
مجالس حزن انگیز در آن برقرار گردد».
البته دوستان پروین به مناسبت نخستین سالگرد
درگذشت او در  18فروردین  ،1321که سلطة
رضاشاه در کشور پایان یافته بود ،مجلس یادبودی
از طرف انجمن دانشوران در تاالر عمارت دارالفنون
برای او برپا کردند و با سرودن اشعاری در سوک
شاعر ،نسبت به سکوت و بی مهری دوران استبداد
در حق پروین واکنش نشان دادند.

فضاسازی رسانه ای علیه پروین

پس از فوت پروین ،برخی از نویسندگان و روزنامه
نگاران که روابطی نزدیک با دربار داشتند ،با انتشار
مطالب مختلف در قالب نشرکتاب و انتشار مجله ،به
تخریب شعر و شخصیت پروین می پرداختند.
یکی از این افراد ،پرویز نقیبی است .او که از
روزنامهنگاران مرتبط با دربار پهلوی بود ،بالفاصله بعد
از انقالب به آمریکا رفت و در بخش فارسی صدای
آمریکا به کار مشغول شد و تا هنگام درگذشت ،در
استخدام تشکیالت تبلیغاتی و فرهنگی آمریکا بود.
یکی از اقدامات نقیبی در صدای آمریکا مصاحبه او
با مخالفان جمهوری اسالمی بود که به آمریکا سفر
میکردند.
او با انتشار سلسله مقاالتی در مجله روشنفکر (28
مدعی شد که پروین
آبان  ،اول و هفتم آذر ّ )1341
نه از بیماری حصبه ،که از «جنون عشق به یک مرد»
درگذشته و و هذیان می گفته و اشعار عاشقانه می
خوانده است!
پس از نقیبی ،فردی به نام فضلا ...گرکانی به
پخش سخنانی یاوه درباره پروین اقدام کرد .گرکانی
رسالهای تحت عنوان «تهمت شاعری» نوشت و در
آن علیاکبر دهخدا را سراینده اصلی اشعار پروین
معرفی کرد .وی مدعی بود «دهخدا به دلیل بیم
جان ،اشعار سیاسی خود را با تخلّص «پروین
اعتصامی چاپ میکرد»!
نگارنده معتقد است پروین در دوره حیات خود از
سوی رضا شاه و حکومت او و در دوران پس از مرگ،
از سوی نوپردازان و روشنفکران مورد بی مهری قرار
گرفته است.

ردی بر شایعه قتل پروین

چندی قبل در همایش «کارنامه صد سال شعر زنان
فارسیسرا» ،یکی از پژوهشگران حوزه شعر معاصر،
این موضوع را مطرح کرد که «پروین اعتصامی بر
اثر ابتال به بیماری حصبه از دنیا نرفته و دستگاه
حاکم رضاشاه ،این شاعر را به قتل رسانده است».
این فرد بدون اینکه مستنداتی بر ادعای خود ارائه
نماید ،پروین را یکی از شهیدان شعر فارسی لقب
داده و گفته است«:پروین در۲۹سالگی دیوانی چاپ
کرد و شعرهایش حساسیتهای زیادی را برانگیخت.
پروین حتی دست رد به دربار زد و شعری گفت و
کرد .همان زمان این بحث مطرح
به رضاشاه انتقاد 
شد که پروین به قتل رسیده است؛ اما نگذاشتند این
موضوع بسط پیدا کند؛ ولی به نظر میرسد که پروین
به قتل رسیده باشد».
من بنا به دالیلی که عرض می کنم ،در خصوص
ادعای این فرد مبنی بر احتمال قتل سیاسی پروین
اعتصامی ،موافق و همداستان نیستم .به نظر من،
یک دلیل ساده بر رد این ادعا ،این است که از
آنجا که بعد از سوم شهریور  ،1320افشاگریهای
زیادی علیه سیاست های پهلوی ها انجام میشد و
در سالهای  ۱۳۲۰تا  ،۱۳۲۷فضای نسبتا مطلوب
سیاسی حاکم بود و به اصطالح روزنامهها همه چیز
را مینوشتند ،اگر چنین چیزی رخ داده بود ،حتما
در روزنامهها درباره آن مینوشتند.
گویا روایت قتل پروین ،نقلی شفاهی است که پیش
از این محقّق  ،کسان دیگری نیز آن را گفتهاند .اما
چیزی که در تاریخ ادبیات آمده ،این است که پروین
به بیماری حصبه فوت کرده است .باری من فکر
میکنم دلیل اینکه برخی میگویند پروین کشته
شده ،به دلیل روح حاکم بر شعر اوست که منتقدانه
است و پیام شعری او که تمثیلگونه و علیه حاکمان
ناعادل است .باید گفت دوره پروین خیلی هم از دوره
ما دور نیست که نتوان درباره آن تحقیق کرد .بالطبع
اگر نشانهای از کشته شدن پروین بود ،اسنادی از آن
به دست ما میرسید؛ از نظر اینجانب ،احتمال قتل
پروین نمیتواند خیلی قوی باشد.
*بــا توجــه بــه کثــرت منابــع ،مآخــذ و مســتندات ایــن مقالــه ،از درج
فهرســت منابــع و ارجاعــات ،در صفحــات خبرنامــه امتنــاع مــی نماییــم.
فهرســت نهایــی منابــع در دفتــر نشــریه موجــود اســت.

دومیـــن نشســـت هـــم اندیشـــی شـــورای مشـــترک گـــروه
آب و هواشناســـی دانشـــکده برنامـــه ریـــزی و علـــوم
محیطـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــا حضـــور دســـتگاه هـــای
اجرایـــی اســـتان حـــول محـــور بررســـی مطالعـــات ســـیل
ب ــا تکی ــه ب ــه داده ه ــای خروج ــی آزمایش ــگاه هواشناس ــی
ماهـــواره ای ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،ایـــن
نشســـت هـــم اندیشـــی بـــا حضـــور نماینـــدگان ســـازمان
هـــا و و ادارات کل اســـتان از جملـــه ســـازمان آب منطقـــه
ای ،اداره کل منابـــع طبیعـــی ،ســـازمان مدیریـــت بحـــران،

دومیـــن نشســـت هـــم اندیشـــی جامعـــه
حامیـــان دانشـــگاه تبریـــز بـــا محوریـــت
توســـعه زیـــر ســـاخت هـــای علمـــی،
پژوهشـــی ،فـــن آوری ،فرهنگـــی ،اجتماعـــی،
رفاهـــی و خدماتـــی دانشـــگاه تبریـــز؛ بـــا
حضـــور اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی و
جمع ــی از حامی ــان فع ــال اس ــتان ،صاحب ــان
صنعـــت و تجـــارت و دانـــش آموختـــگان
دانشـــگاه بـــه میزبانـــی دانشـــگاه تبریـــز
برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر احمـــد قنبـــری رئیـــس دفتـــر دانـــش
آموختـــگان دانشـــگاه تبریـــز ،عضـــو هیـــات
مدیـــره و هیـــات امنـــای جامعـــه حامیـــان
دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن ارتبـــاط بـــا تاکیـــد
ب ــر اینک ــه ای ــن دومی ــن نشس ــتی اس ــت ک ــه
بـــا حضـــور اعضـــای فعـــال جامعـــه حامیـــان
ایـــن دانشـــگاه برگـــزار مـــی شـــود ،اظهـــار
داشـــت :ایـــن نشســـت بیشـــتر بـــه منظـــور
ارج نهـــادن و تقدیـــر و ســـپاس از حمایـــت
هـــای خیریـــن حـــوزه آمـــوزش عالـــی در
همراهـــی و همگامـــی دانشـــگاه تبریـــز در
مس ــیر رش ــد و بالندگ ــی و تش ــریک مس ــاعی
دانشـــگاه در حـــوزه آمـــوزش عالـــی و نیـــاز
ســـنجی ایـــن بخـــش برگـــزار شـــد.
وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه جامعـــه
حامیـــان دانشـــگاه تبریـــز بـــه عنـــوان یـــک
تشـــکل مـــردم نهـــاد تشـــکیل شـــده اســـت،
تصریـــح کـــرد :تشـــکیل و فعالیـــت تشـــکل
غیــر دولتــی جامعــه حامیــان دانشــگاه تبریــز
بیشـــتر بـــه منظـــور حمایـــت ،توانمندســـازی

مدیـــر روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
از تولیـــد و انتشـــار بیـــش از  1000خبـــر و
روی ــداد در دانش ــگاه تبری ــز و انع ــکاس آن در
س ــایت ای ــن دانش ــگاه و رس ــانه ه ــای محل ــی،
ملـــی و دیگـــر شـــبکه هـــای مجـــازی در
نیمســـال دوم ســـال تحصیلـــی  97-98خبـــر
داد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
محس ــن باب ــازاده ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر و ب ــا
تاکیـــد بـــر اینکـــه در همیـــن مـــدت بیـــش
از ی ــک ه ــزار و  50خب ــر ،روی ــداد و اطالعی ــه
از ســـوی تالشـــگران بخـــش خبـــر روابـــط
عمومـــی دانشـــگاه تولیـــد و منتشـــر شـــده
اس ــت ،تصری ــح ک ــرد :از ای ــن تع ــداد نزدی ــک
نیمـــی از آنهـــا بـــه صـــورت تولیـــد محتـــوا؛
انتشـــار و انعـــکاس آن در رســـانه هـــا بـــوده
اســـت.
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه بـــه طـــور
متوس ــط در ه ــر روز کاری روزان ــه س ــه ال ــی
چهـــار خبـــر و رویـــداد در ســـایت و دیگـــر
رســـانه هـــا و فضـــای مجـــازی منتشـــر مـــی
ش ــود ،ی ــادآور ش ــد :توج ــه ب ــه کیف ــی س ــازی
و ایجـــاد تنـــوع در تولیـــد محتـــوا بـــا توجـــه
ب ــه راهبرده ــا و برنام ــه ه ــای کالن دانش ــگاه
و ب ــه وی ــژه نی ــاز مخاطب ــان ،اط ــاع یاب ــی و
انع ــکاس س ــریع و ب ــه موق ــع و صحی ــح اخب ــار
کنفرانـــس بیـــن المللـــی جبـــر جابجایـــی
و کاربردهـــای آن در هندســـه جبـــری بـــا
هـــدف گـــرد هـــم آوردن محققـــان و ارایـــه
آخریـــن دســـتاوردهای علمـــی و پژوهشـــی
ایـــن حـــوزه و بـــه افتخـــار شـــصتمین
ســـال تولـــد پروفســـور ســـیامک یاســـمی در
دانشـــگاه تبریـــز ،مهرمـــاه ســـال جـــاری بـــه
میزبانـــی دانشـــکده فنـــی و مهندســـی مرنـــد
برگـــزار مـــی شـــود.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر امیـــر باقـــری رئیـــس ایـــن کنفرانـــس
و رئی ــس دانش ــکده فن ــی و مهندس ــی مرن ــد
بـــا اعـــام ایـــن خبـــر و بـــا بیـــان اینکـــه
کنفرانـــس بیـــن المللـــی جبـــر جابجایـــی
و کاربردهـــای آن در هندســـه جبـــری بـــا
ه ــدف گ ــرد ه ــم آوردن متخصص ــان ایران ــی
و خارج ــی جه ــت تب ــادل نظ ــر در خص ــوص
آخریـــن دســـتاوردهای روز دنیـــا و همچنیـــن
حضـــور دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی
جه ــت به ــره من ــدی از ای ــن جم ــع علم ــی
در روزه ــای  9ال ــی  12مهرم ــاه س ــال ج ــاری
برگـــزار خواهـــد شـــد ،تصریـــح کـــرد :ایـــن
کنفران ــس میزب ــان اس ــتاد صاح ــب ن ــام دنی ــا
از جملـــه آلمـــان ،اســـپانیا ،فرانســـه ،ترکیـــه،
پاکس ــتان ،هندوس ــتان و  ....خواه ــد ب ــود ک ــه
در کن ــار اس ــاتید بن ــام ایران ــی س ــطح علم ــی
بســـیار باالیـــی را بـــرای کنفرانـــس ایجـــاد
خواهنـــد کـــرد.
رئیـــس دانشـــکده فنـــی و مهندســـی مرنـــد
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در ایـــن کنفرانـــس
س ــعی ب ــر ای ــن خواه ــد ب ــود ک ــه در حاش ــیه
کنفران ــس از حض ــور اس ــاتید برجس ــته جه ــت
برگـــزاری کارگاههـــای مختلـــف علمـــی نیـــز

پدافنـــد غیـــر عامـــل ،ســـازمان محیـــط زیســـت ،ســـازمان
هواشناســـی و شـــهرداری تبریـــز حـــول محـــور مطالعـــات
ســـیل بـــا تاکیـــد بـــه داده هـــای خروجـــی آزمایشـــگاه
هواشناســـی ماهـــواره ای دانشـــگاه تبریـــز روز گذشـــته در
دانش ــکده برنام ــه ری ــزی و عل ــوم محیط ــی ای ــن دانش ــگاه
برگـــزار شـــد.
در ایـــن آییـــن بعـــد از ارائـــه نقطـــه نظـــرات و دیـــدگاه
هـــای نماینـــدگان ســـازمان هـــا و دســـتگاه هـــا و اعضـــای
هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریـــز شـــرکت کننـــده در
ایـــن جلســـه ،دکتـــر رســـتم زاده مســـئول آزمایشـــگاه

هواشناس ــی ماه ــواره ای دانش ــگاه تبری ــز؛ در م ــورد پای ــش
هوش ــمند مناب ــع و ذخای ــر آب ــی و مونیتورین ــگ لحظ ــه ای
و بالدرنـــگ ســـیالب و همچنیـــن پایـــش و رصـــد آتـــش
س ــوزی جن ــگل ه ــا و مرات ــع توضیح ــات مبس ــوطی ارائ ــه
کـــرد.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت؛ در پایـــان نماینـــدگان و
اعضـــای جلســـه مذکـــور موافقـــت نمودنـــد کـــه تشـــکیل
ایـــن جلســـات بایـــد بـــه طـــور منظـــم ،ماهانـــه و بـــا
شـــرکت نماینـــدگان ثابـــت ســـازمان هـــا و بـــر اســـاس
تهی ــه و تنظی ــم ی ــک فلوچ ــارت مش ــخص ،تش ــکیل گ ــردد.

دومیــن نشســت هــم اندیشــی جامعــه
حامیــان دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد
و توســـعه زیرســـاختهای دانشـــگاه در

دانشـــگاه تبریـــز توســـط مـــردم ،نخبـــگان،

زمینههـــای مختلـــف از جملـــه علمـــی،

خیریـــن ،از صنعـــت ،تجـــارت ،خدمـــات،

فنـــاوری ،فرهنگـــی ،اجتماعـــی و رفاهـــی

دانـــش آموختـــگان و اســـاتید شـــکل گرفتـــه

در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸؛ تولید و انتشار
بیش از  ۱۰۰۰خبر و رویداد در دانشگاه تبریز
و رویداده ــا ب ــا ش ــیوهها و قال ــب ه ــای موث ــر
ب نوی ــن و هم ــکاری ب ــا رس ــانه ه ــای
و مناس ـ 
گروه ــی ب ــرای انع ــکاس عملکرده ــا از جمل ــه
ماموریـــت بخـــش خبـــر روابـــط عمومـــی
دانشـــگاه تبریـــز اســـت.
مدیـــر روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز

اضافـــه کـــرد :پوشـــش اکثـــر برنامـــه هـــا،
مراســـم هـــا و آییـــن هـــا و تولیـــد اخبـــار،
تهیـــه عکـــس و فیلـــم و ارســـال منظـــم آن
بـــه مطبوعـــات ،خبرگـــزاری هـــا و صـــدا
و ســـیما ،هماهنگـــی و تنظیـــم نشســـت
هـــا و مصاحبـــه هـــای خبـــری بـــا اســـاتید،

ب ــا ای ــن وج ــود همچنی ــن در ابت ــدا مق ــرر ش ــد؛ مطالع ــات
مرب ــوط ب ــه س ــیل و تهی ــه نقش ــه ه ــای س ــیالب ش ــهری
(شـــهر تبریـــز) بـــا عنـــوان " پهنـــه بنـــدی ســـیل خیـــزی
تبریـــز" در الویـــت طـــرح هـــای تحقیقاتـــی قـــرار گرفتـــه
و در جلســـات آتـــی نیـــز پـــروژه تحقیقاتـــی " مدیریـــت
آت ــش س ــوزی جن ــگل ه ــا و مرات ــع بوی ــزه جن ــگل ه ــای
ارســـباران" و "تصرفـــات و تغییـــرات اراضـــی در اراضـــی
ملـــی " مـــورد بررســـی و کار محققـــان ســـازمان هـــای
مذکـــور و دانشـــگاه تبریـــز قـــرار گیـــرد.

اســـت.
دکتـــر قنبـــری همچنیـــن بـــا تاکیـــد بـــر
اینکـــه هـــم اکنـــون نزدیـــک  50نفـــر عضـــو
فعـــال جامعـــه حامیـــان دانشـــگاه تبریـــز
اســـت ،خاطـــر نشـــان کـــرد :در دومیـــن
نشســـت هـــم اندیشـــی جامعـــه حامیـــان
دانشـــگاه دکتـــر پورمحمـــدی اســـتاندار
آذربایج ــان ش ــرقی ،دکت ــر مجی ــدی ،رئی ــس
دانش ــگاه تبری ــز و حس ــن زاده رئی ــس هی ــات
مدیـــره جامعـــه حامیـــان دانشـــگاه تبریـــز در
س ــخنانی ب ــر ل ــزوم توج ــه ه ــر چ ــه بیش ــتر
خیریـــن در حـــوزه مســـایل آمـــوزش عالـــی
شـــدند.
ی ــادآور م ــی ش ــود :دانش ــگاه تبری ــز در ح ــال
حاضـــر بـــا داشـــتن بیـــش از  ۲۱دانشـــکده،
چندیـــن پژوهشـــکده و گـــروه پژوهشـــی،
قطـــب علمـــی ۸۰۰ ،نفـــر عضـــو هیـــات
علمـــی ،بیـــش از  24هـــزار نفـــر دانشـــجو
و  457هـــزار مترمربـــع فضـــای آموزشـــی،
کمـــک آموزشـــی و پژوهشـــی و نیـــز بـــه
جه ــت همج ــواری ب ــا دانش ــگاه ه ــای ب ــزرگ
کشـــورهای منطقـــه ،بـــه عنـــوان بزرگتریـــن
مرک ــز علم ــی غ ــرب و ش ــمال غ ــرب کش ــور،
عهـــده دار بخـــش بزرگـــی از مســـئولیت
تولیـــد علـــم و فنـــاوری و رقابـــت در عرصـــه
هـــای بیـــن المللـــی اســـت.
انتش ــار خبرنام ــه ،گ ــردآوری و آرش ــیو اخب ــار
منتش ــر ش ــده از جمل ــه دیگ ــر فعالی ــت ه ــای
ایـــن واحـــد بـــوده اســـت.
وی طراح ــی و راه ان ــدازی وب س ــایت جدی ــد
براســـاس نیازمنـــدی هـــای ایـــن دانشـــگاه را
از دیگـــر برنامـــه هـــای مهـــم بیـــان کـــرد و
خاطـــر نشـــان کـــرد :بـــر پایـــی کارگاه هـــای
آموزشـــی و انجـــام فعالیـــت هـــای فرهنگـــی،
آمـــوزش و توانمندســـازی همـــکاران ،تهیـــه
و ارســـال پیـــام هـــای مختلـــف فرهنگـــی و
اجتماع ــی از طری ــق ش ــیوه ه ــای مختل ــف و
نویـــن ،را دیگـــر محورهـــای فعالیـــت روابـــط
عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز طـــی ایـــن مـــدت
عنـــوان کـــرد.
بابـــازاده در بخـــش دیگـــر ســـخنان خـــود
اط ــاع رس ــانی ،تبلی ــغ و ترغی ــب و مش ــارکت
جوی ــی را از جمل ــه مهمتری ــن وظای ــف اصل ــی
رواب ــط عموم ــی ه ــا برش ــمرد و تاکی ــد ک ــرد:
در عصـــر اطـــاع رســـانی روابـــط عمومـــی
بـــ ه عنـــوان سیســـتم و پـــل ارتباطـــی بیـــن
مـــردم و مســـووالن نقـــش مهمـــی را در
ایجـــاد کانالهـــای ارتباطـــی و کســـب
اطالعـــات جهـــت برنامهریـــزی ایفـــا کـــرده و
بـــ ه عنـــوان یـــک نگـــرش ،میتوانـــد چـــراغ
راه توســـعه پایـــدار جامعـــه باشـــد.
مـــی تواننـــد بـــه نشـــانی آدرس اینترنتـــی
 http://caag.tabrizu.ac.ir/faمراجعـــه کننـــد.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت؛ دانشـــکده
فن ــی ومهندس ــی مرن ــد در س ــال تحصیل ــی

 ۱۳۷۴رســـماً افتتـــاح و فعالیـــت آموزشـــی
خ ــود را در رش ــته عم ــران – نقش ــه ب ــرداری
آغـــاز کـــرد و از ســـال تحصیلـــی  ۱۳۷۵بـــا
ایجـــاد رشـــته عمـــران -ســـاختمان هـــای
بتنـــی تعـــداد رشـــته هـــای تحصیلـــی بـــه

پذیــرش و ارایــه  ۳مقالــه
کارشــناس و فعال رســانه ای
دانشــگاه تبریــز در کنفرانــس
بیــن المللــی
سه مقاله موسی کاظم زاده ،کارشناس ،فعال رسانه ای و
پژوهشگر حوزه فرهنگ ،دین و رسانه دانشگاه تبریز در
کنفرانس بین المللی دین ،معنویت و کیفیت زندگی در
قالب سخنرانی و پوستر پذیرفته و ارایه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،سبک زندگی
رضوی( مطالعه موردی صله رحم و ارتباطات خانوادگی
در فرهنگ رضوی) ،حجاب و عفاف از منظر قرآن و
سیمای قرآن در آثار شعر شهریار از جمله مقاله های
پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی دین ،معنویت و
کیفیت زندگی است که این کنفرانس بین المللی  27تیر
ماه سال جاری در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.
از سویی در پنج ماه اخیر نیز  5مقاله کاظم زاده ،در دو
کنفرانس ملی( کنفرانس ملی توسعه اجتماعی ،الزامات،
موانع و راهکارها و اولین کنفرانس ملی انقالب اسالمی:
کارآمدی ،فرصت ها وچالش ها) در قالب سخنرانی و
پوستر ارایه شده بود.
یادآور می شود :موسی کاظم زاده محقق حوزه فرهنگ،
دین و رسانه استان آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز
نزدیک سه دهه است که در این حوزها از جمله امور
خبرنگاری و روزنامه نگاری مشغول به فعالیت بوده و هم
اکنون صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه تحلیلی خبری
«بازار تبریز آنالین» و کارشناس رسمی دادگستری
در حوزه امور خبرنگاری و روزنامه نگاری قوه قضائیه
آذربایجان شرقی است.
از دیگر دستاوردهای رسانهای ،علمی و پژوهشی موسی
کاظمزاده ،مسئول بخش خبر مدیریت روابط عمومی
و پژوهشگر حوزه فرهنگ ،دین و رسانه دانشگاه تبریز،
میتوان به کسب نزدیک به  50عنوان برتر در بخش
مقالهنویسی در همایشها و جشنوارههای مختلف
منطقهای ،ملی و بینالمللی ،انتشار و چاپ بیش از 20
عنوان مقاله در مجالت علمی و پژوهشی ،ترویجی و
فضای مجازی و ارایه بیش از  130مقاله در همایشها و
جشنوارههای منطقهای ،ملی و بینالمللی و کسب چندین
عنوان رتبه اول تا سومی در جشنوارههای مختلف از جمله
کسب رتبه دوم و سوم هجدهمین و نوزدهمین جشنواره
مطبوعات ،خبرگزاریها و پایگاههای اطالعرسانی اشاره
کرد.
همچنین این کارشناس از سال  1390تا کنون به عنوان
کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور خبرنگاری و
روزنامه نگاری؛ اظهار نظر در خصوص تخلفات خبرنگاران
و همچنین بررسی صالحیت خبرنگاران در حوزه های
مختلف خبری ،رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پرونده
هایی با موضوع خبرگزاری ،روزنامه ،پایگاه اطالع رسانی و
رادیو و تلویزیون (در حوزه محلی و با تیراژ باال) ،را برعهده
دارد .بررسی و اظهار نظر در خصوص پرونده هایی در
حوزه ی نشریات شامل :هفته نامه ها ،ماهنامه ها ،فصلنامه
ها و همچنین جرائم در حوزه تشریفات داخلی سازمانی
و بررسی و اظهار نظر در حوزه مالکیت معنوی ،تالیف و
ترجمه ،آثار صوتی و تصویری و کلیه موارد مرتبط با این
حوزه از جمله دیگر وظایف تخصصی این فعال رسانه ای
استان و کارشناس روابط عمومی دانشگاه تبریز است.
به میزبانی دانشگاه تبریز؛

نهمیــن مســابقه ســاالنه ملــی
فنــاوری نانــو آذربایجــان
شــرقی برگــزار شــد
نهمین مسـابقه سـاالنه ملـی فنـاوری نانو ویژه اسـتان
آذربایجـان شـرقی روز گذشـته با شـرکت نزدیک 100
نفـر بـه میزبانی دانشـگاه تبریـز برگزارشـد.به گـزارش
روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،این مسـابقه هرسـاله
توسـط ستاد ویژه توسـعه فناوری نانو در راستای ترویج
و آمـوزش فنـاوری نانو در سـطح دانشـگاه های کشـور
برگـزار می شـود.
بـر پایـه همیـن گـزارش؛ نهمیـن آزمـون ویژه اسـتان
آذربایجـان شـرقی توسـط شـبکه فنـاوری نانو اسـتان
مسـتقر در منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری ربع رشـیدی
اسـتانداری آذربایجان شـرقی با شـرکت قریب  ۱۰۰نفر
از دانشـجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ،شـرکت های
دانـش بنیـان و پژوهش سـراهای آموزش و پـرورش در
اسـتان در دانشـکده فیزیک دانشگاه تبریز برگزارگردید.

یافـــت .ایـــن
افزایـــش
دو رشـــته
دانشـــکدهكاغذ دست اول
هر تُن
توليد
براي
در راس ــتای گس ــترش مراک ــز آموزش ــی ،ای ــن

درخت دروشـــش رشـــته
اصلهدر حـــال حاضـــر
نياز به قطع  ۱7دانشـــکده
مصرف حدود  400هزار ليتر آب
تحصیلـــی (کارشناســـی مهندســـی
به میزبانی دانشکده فنی و مهندسی مرند؛
عمـــران برق است.
كيلووات
 4هزار
-نقشـــه بـــرداری ،کارشناســـی ناپیوســـته

کنفرانس بین المللی جبر جابجایی و کاربردهای
آن در هندسه جبری برگزار می شود
بهرهمنـــد شـــویم ،اضافـــه کـــرد :همچنیـــن
جهـــت حمایـــت از دانشـــجویان تحصیـــات
تکمیلــی و بــه خصــوص دانشــجویان دکتــری،
از تعـــداد محـــدودی از تقاضـــا کننـــدگان
کنفران ــس ک ــه ارائ ــه مقال ــه داش ــته باش ــند،
حمایـــت مالـــی خواهنـــد شـــد.
وی در نهایـــت یـــادآور شـــد :کنفرانـــس
بیـــن المللـــی جبـــر جابجایـــی و کاربردهـــای
آن در هندســـه جبـــری بیشـــتر بـــا هـــدف
گـــرد هـــم آوردن محققـــان و عالقمنـــدان

بـــه جبرجابجایـــی و ارتبـــاط آن بـــا دیگـــر
شـــاخههای ریاضیـــات و بـــه خصـــوص بـــه
افتخـــار شـــصتمین ســـال تولـــد پروفســـور
ســـیامک یاســـمی در دانشـــگاه تبریـــز ،در
دانشـــکده فنـــی و مهندســـی مرنـــد برگـــزار
خواهـــد شـــد.
وی مهل ــت ارس ــال مقال ــه ب ــه ای ــن کنفران ــس
را تـــا  15شـــهریورماه ســـال جـــاری اعـــام
کـــرد و افـــزود :عالقمنـــدان بـــرای کســـب
اطالع ــات بیش ــتر ،ثب ــت ن ــام و ارس ــال مقال ــه
4

مهندســـی تکنولـــوژی عمـــران -نقشـــه
بـــرداری ،کارشناســـی مهندســـی عمـــران-
عمـــران ،کارشناســـی ناپیوســـته مهندســـی
اجرایـــی عمـــران ،کاردان فنـــی عمـــران
،کارشناس ــی ریاضی ــات وکاربرده ــا ) فعالی ــت
مـــی کنـــد .ایـــن دانشـــکده بـــا تکیـــه بـــر
اســـاتید بـــا تجربـــه و بـــه کمـــک دانـــش
روز و تحقیقـــات علمـــی درراســـتای اهـــداف
علم ــی و پژوهش ــی و تربی ــت نی ــروی انس ــانی
متخصـــص و کارآمـــدگام بـــر مـــی دارد.

• خبرنامه داخلی  /سال اول  /شماره دهم•

• هفته اول مرداد • 98
عنوان:
جهانگشایخاقان
بازخوانی و تحشیه :دکتر محمد علی پرغو
نشر :انتشارات دانشگاه تبریز
سال انتشار1398 :
کتاب «جهانگشای خاقان» (تاریخ شاه اسماعیل)
با بازخوانی ،تحشیه و توضیح نویسی موسسه تاریخ
و فرهنگ ایران برای اولین بار در ایران از طرف
انتشارات دانشگاه تبریز در سال  1398در 507
صفحه (قطع وزیری) بچاپ رسیده است.

نشســت تخصصــی پیشــگیری
از اعتیــاد در دانشــگاه تبریــز
برگــزار شــد
نشست تخصصی پیشگیری از اعتیاد با حضور جمعی از
مدیران و کارشناسان فعال این حوزه در تاالر شهید باکری
دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجانشرقی در
این نشست پایین آمدن سن اعتیاد و فراگیر شدن آن
در میان اقشار مختلف اعم از باسواد و بی سواد را نگران
کننده بیان کرد و اظهار داشت :با توجه به توانمندی ها و
ظرفیت های باالی که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی در
پیشگیری و مبارزه با آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد
وجود دارد ،جامع دانشگاهی در مقایسه با سایر نهادها و
دستگاه ها با اجرای طرح های کاربردی و عملیاتی در این
راستا باید پیشگام باشند.
دکتر رضا استاد رحیمی در ادامه با اشاره به وجود برخی
عوامل آسیب پذیری و امکان گرایش به اعتیاد در میان
اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان تصریح کرد :با
پرکردن اوقات فراغت و برنامه ریزی صحیح برای افزایش
نشاط و بهره مندی بیشتر از امکانات تفریحی و ورزشی
می توان این آسیب اجتماعی را در اقشار مختلف به
حداقل رساند.
دکتر شهرام واحدی مدیر مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه
تبریز نیز در این آیین با اشاره به برخی عملکردها ی
این مرکز در پیشگیر از اعتیاد و ارائه مشاوره و خدمات
تخصصی به دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان از عزم
جدی این مرکز برای پایش سالمت روان در این حوزه
خبر داد.
دکتر علی پورزیاد مدیر امور اجتماعی دانشگاه تبریز نیز با
اشاره به برگزاری بیش از هزار برنامه فرهنگی و اجتماعی
برای دانشجویان در طول سال از برگزاری اردوی ویژه
برای دانشجویان جدیدالورود جهت آشنایی با سبک
و اصول زندگی خوابگاهی خبر داد و گفت :مجموعه
واحدهای دانشگاه تبریز برای بهبود سالمت اجتماعی و
روانی دانشگاهیان این دانشگاه و به خصوص دانشجویان
به موازات پیشرفت تحصیلی آنان آماده ارایه خدمات
متنوع است.

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

دســتگاه کنتــرل هوشــمند تجهیــزات
سرمایشــی در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتی
و رونــق تولیــد توســط محققــان دانشــگاه تبریــز
طراحــی و ســاخته شــد و بــه صــورت پایلــوت
در ســه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران
بــزرگ ،غــرب مازنــدران و خراســان شــمالی بــه
اجــرا در آمــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
دکتــر مهــدی عباپــور مجــری طــرح و عضــو
هیــات علمی دانشــکده بــرق و کامپیوتردانشــگاه
تبریــز در ایــن ارتبــاط بــا اشــاره بــه اهــداف
اجــرای ایــن طــرح اظهــار داشــت :مانیتورینــگ
و مدیریــت تجهیــزات سرمایشــی مشــترکین
اداری (کولرهــا و چیلرهــا) بــا اســتفاده از
اینترنــت و تکنولــوژی هــای روز بــه همــراه
قابلیــت کنتــرل از راه دور جهــت کاهــش پیــک
بــار اســت و بــا توجــه بــه نظــام نامــه برنامــه
پاســخگویی هوشــمند IOT-بــا اجــرای این طرح
پیــک مصــرف بــرق در ســاعت هــای اداری تــا
نصــف ظرفیــت تجهیــزات سرمایشــی کاهــش
خواهــد یافــت.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال های
گذشــته برنامــه هــای پاســخگویی بــار متفاوتــی
از قبیــل کاهــش یــا قطــع بــار برنامــه ریــزی
شــده صنایــع ،برنامــه ذخیــره عملیاتــی ،برنامــه
مولدهــای خودتامیــن و  ...در ایــران اجــرا شــده
اســت ،اضافــه کــرد :در حــال حاضــر بــا توجــه
بــه پیشــرفتهای صــورت گرفتــه در حــوزه
تکنولــوژی تجهیــزات اندازهگیــری هوشــمند،
بســتر بســیار مناســبی بــرای اســتفاده از
تجهیــرات هوشــمند جهــت کنتــرل انــرژی
مصرفــی و جمــع آوری اطالعــات مصــرف
صــورت پذیرفتــه اســت.
رئیــس دانشــگاه تبریــز از امضــای تفاهمنامــه
تأســیس اتحادیــه دانشــگاههای جامــع برتــر
پنــج شــهر بــزرگ ایــران تحــت عنــوان (تفتاش)
بــا حضــور روســای  5دانشــگاه جامع برتر کشــور
خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
دکتــر میررضــا مجیــدی ،در ایــن ارتبــاط
اظهــار داشــت :همزمــان بــا اجــاس رؤســای
دانشــگاههای بــزرگ ایــران بــه میزبانــی دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،رؤســای دانشــگاههای تهــران،
فردوســی مشــهد ،تبریــز ،اصفهــان و شــیراز
تفاهــم نامــه تأســیس اتحادیــه دانشــگاههای
جامــع برتــر موســوم بــه تفتــاش را در جهــت
هــم افزایــی فعالیــت هــای بیــن المللــی امضــاء
کردنــد.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن تفاهــم
نامــه کــه بــه پیشــنهاد مدیریــت همکاریهــای
علمــی و بینالمللــی دانشــگاه فردوســی مشــهد
و طــی پیگیــری هــا و بررســی های الزم توســط
معاونــان و مدیــران همــکاری هــای علمــی و بین
المللــی ایــن دانشــگاه هــا بــه ســرانجام رســیده
اســت ،تصریــح کــرد :تأســیس شــبکه اطالعــات
بینالمللــی میــان اعضــاء بــرای مشــارکت و
بهرهبــرداری از ظرفیتهــای متقابــل ،تبــادل
دانشــجو ،مــدرس و پژوهشــگر بینالمللــی،

س ــومین کنفران ــس بی ــن الملل ــی مدیری ــت و
کســـب و کار ،بـــا حضـــور اســـاتید ،محققـــان
و فعـــاالن ایـــن عرصـــه آبـــان مـــاه ســـال
ج ــاری ب ــه میزبان ــی دانش ــگاه تبری ــز برگ ــزار
مـــی شـــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبری ــز ،دکت ــر س ــید صم ــد حس ــینی رئی ــس
ســـومین کنفرانـــس بیـــن المللـــی مدیریـــت
و کســـب و کار در دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن
ارتبـــاط اظهـــار داشـــت :آخریـــن مهلـــت
ارســـال مقالـــه بـــه ایـــن کنفرانـــس تـــا 15
مهرمـــاه اســـت و عالقمنـــدان بـــرای شـــرکت
نی ــز ت ــا  10آب ــان م ــاه س ــال ج ــاری فرص ــت
دارنـــد ،ثبـــت نـــام کننـــد.
ای ــن عض ــو هی ــات علم ــی دانش ــکده اقتص ــاد
و مدیریـــت دانشـــگاه تبریـــز در ادامـــه
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه پـــس از برگـــزاری
موفـــق اولیـــن و دومیـــن کنفرانـــس بیـــن
المللـــی مدیریـــت و کســـب کار ،در آبـــان
مـــاه ســـال جـــاری نیـــز ســـومین کنفرانـــس
بیـــن المللـــی مدیریـــت و کســـب و کار زیـــر
نظ ــر گ ــروه مدیری ــت و پردی ــس ه ــای بی ــن
المللـــی دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار خواهـــد
ش ــد ،تصری ــح ک ــرد :اس ــاتید و پژوهش ــگرانی
کـــه مایـــل ارائـــه مقالـــه در ایـــن کنفرانـــس
هســـتند ،مـــی تواننـــد مقـــاالت خـــود را بـــه
کنفران ــس ب ــه آدرس اینترنت ــی http://icmbtu.
 ir/faارســـال نماینـــد.
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره
ب ــه ل ــزوم برگ ــزاری ای ــن کنفران ــس ب ــا ای ــن
ســـطح در دانشـــگاه تبریـــز یـــادآور شـــد:
کنفران ــس بی ــن الملل ــی مدیری ــت و کس ــب و

کتاب توسط یکی از همراهان شاه اسماعیل اول
(که متاسفانه تاکنون هویت وی ناشناخته مانده) با
زبان و قلمی ساده و بی پیرایه نوشته شده است.
در این کتاب افزون بر شرح مفصل و جامعی که
نویسنده از چگونگی قدرت یافتن شاه اسماعیل و
وحدت بخشیدن به کشور و نیز رسمیت یافتن
مذهب تشیع ارائه کرده ،از اشاره به تاریخ اقوام و
کشورهای همسایه بخصوص آنهایی که در صلح و
جنگ با صفویه بودند و بنوعی در گذرگاه تاریخ
با این سلسله برخورد داشتند نیز دریغ نکرده و

مطالب جالب توجهی درباره ی تاریخ و تحوالت
سیاسی و اجتماعی ازبکان ،عثمانیان و تیموریان
هند و حکومتهای محلی آورده که می تواند مورد
استفاده ی اهل تحقیق بوده باشد .کتاب همچنین
درباب وضعیت معیشتی مردم و فرق و مکاتب
ادبی و فلسفی آن دوره مطالب مهمی در بردارد.
امیدواریم چاپ این اثر خدمتی کوچک در راه
گسترش علم و معرفت و چراغی در جهت روشن
ساختن تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان بوده باشد.

طراحــی و ســاخت دســتگاه کنتــرل
هوشــمند تجهیــزات سرمایشــی توســط
محققــان دانشــگاه تبریــز
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز بــا
تاکیــد بــر اینکــه بــا فراگیــر شــدن شــبکه
اینترنــت و امــکان کارکــرد کامل ایــن تجهیزات
بــا شــبکه سراســری اینترنــت ،میتوانــد در
راســتای عملیاتــی کــردن بحثهــای مدیریــت
مصــرف در بخــش هــای اداری و خانگــی و بــه
خصــوص در بخــش تجهیــزات سرمایشــی مورد

اســتفاده قــرار گیــرد ،یــادآور شــد :بــا توجــه بــه
تکنولوژیهــای پیشــرفته موجــود در بــازار بــا
اســتفاده از یــک برنام ـهی جامــع رایان ـهای بــه
راحتــی میتــوان از بخــش قابــل توجهــی از
پتانســیل بخــش اداری و خانگــی در بحثهــای
مدیریــت مصــرف اســتفاده کــرد و بــر همیــن
اســاس نظــام نامــه برنامــه پاســخگویی بــار

رئیــس دانشــگاه تبریــز خبــر داد :اتحادیــه
دانشــگاههای جامــع برتــر پنــج شــهر بــزرگ
ایــران (تفتــاش) تأســیس مــی شــود
همــکاری در تأســیس شــبکه آمــوزش مجــازی
بینالمللــی و همــکاری در برنامهریــزی و اجــرای
فعالیتهــای بینالمللــی از جملــه محورهــای

حــوزه همکاریهــای علمــی بینالمللــی میــان
پنــج دانشــگاه اعــام شــده اســت.
بــه گفتــه وی در امضــای تفاهمنامــه تأســیس

برگـــزاری ســـومین کنفرانـــس بیـــن المللـــی
مدیریـــت و کســـب و کار در دانشـــگاه تبریـــز
کار بـــه عنـــوان فرصتـــی بـــرای محققـــان و
دس ــت ان ــدرکاران ح ــوزه س ــازمانی در ت ــاش
اســـت تـــا بـــا بوجـــود آوردن بســـتری بـــرای
ارائـــه یافتـــه هـــا و بـــه اشـــتراک گذاشـــتن
تجربیـــات گوناگـــون ،زمینـــه یادگیـــری و
تعام ــل ب ــا س ــایرین را فراه ــم ک ــرده و ف ــارغ
از چارچـــوب هـــای همایـــش هـــای مرســـوم
بتوانـــد راه را بـــرای ارتقـــای ســـطح دانشـــی
شـــرکت کننـــدگان همـــوار نمایـــد.
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رئیـــس ســـومین کنفرانـــس بیـــن المللـــی
مدیریـــت و کســـب و کار در دانشـــگاه تبریـــز
همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه بـــه محورهـــای
اصلـــی ایـــن کنفرانـــس افـــزود :اســـتراتژی،
چالشـــها و مدیریـــت آنهـــا ،تحـــول ســـازمانی
و مدیریـــت تغییـــرات ،تصمیـــم گیـــری در
شـــرایط چالـــش بـــر انگیـــز کســـب و کار،
ســـاختاردهی در ســـازمانهای امـــروزی،
مدیریـــت پـــروژه و چالشـــهای ســـازمانهای

هوشــمند مبتنــی بــر تکنولــوژی  IOTتوســط
دفتــر مدیریــت مصــرف توانیــر تدویــن و ابــاغ
گردیــد.
عباپــور مجــری طــرح در بخــش دیگــر ســخنان
خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه برنامــه پاســخگویی
بــار هوشــمند امــکان مشــارکت مشــترکین
در برنامههــای پاســخگویی بــار بــدون نیــاز
بــه مداخلــه انســانی بــر اســاس تکنولــوژی
هوشــمند را فراهــم میکنــد ،تصریــح کــرد:
هــدف از اجــرای ایــن برنامــه اطمینــان از
تــوان قابــل کاهــش و قابــل قطــع در زمــان
اجــرای برنامههــای پاســخگویی بــار و کاهــش
هزینههــای مصــرف بــرق مشــترکین اســت و
از ایــن رو در برنامــه پاســخگویی بــار هوشــمند،
تجهیــزات نصــب شــده مشــترکین بــه طــور
مســتقیم ســیگنالی را از طــرف شــرکت توزیــع
دریافــت کــرده و اســتراتژی قطــع بــار را بــدون
دخالــت مشــترکین انجــام میدهنــد.
بــه گفتــه وی برنامــه پاســخگویی بار هوشــمند
در تابســتان ســال  1397بــه صــورت پایلــوت
در ســه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران
بــزرگ ،غــرب مازنــدران و خراســان شــمالی
توســط تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه تبریــز بــه
سرپرســتی دکتــر عباپــور اجــرا شــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــکده بــرق و
کامپیوتردانشــگاه تبریــز در خاتمــه بــا اشــاره
بــه هزینــه اجــرای طــرح نیــز گفــت :مرحلــه
پایلــوت ایــن طــرح در طــول یکســال و بــا
هزینــه حــدودی  3میلیــارد ریــال در ســه
اســتان اجــرا شــد کــه بــا توجــه بــه ســپری
شــدن مرحلــه تحقیقاتــی و اجــرای پایلــوت
ایــن طــرح هزینــه اجــرای آن در مراحــل بعدی
کاهــش خواهــد یافــت.
ایــن اتحادیــه مقــرر شــده معاونــان و مدیــران
بینالملــل تفتــاش جلســات منظمــی بــرای
اجرایــی ســازی بندهــای قــرارداد تــا پایــان
امســال تعریــف و برنامــه ریــزی کننــد و گــزارش
آن را بــه طــور منظــم بــه روســای اتحادیــه اعالم
کننــد.
رئیــس دانشــگاه تبریــز در بخــش دیگــر ســخنان
خــود راه انــدازی اتحادیــه دانشــگاههای جامــع
برتــر پنــج شــهر بــزرگ ایــران (تفتــاش) را عامل
پیشــرفت و رشــد همــه اعضــای آن اعــام کــرد
و افــزود :ایــن  5دانشــگاه جامــع و برتــر کشــور
مــی تواننــد از ظرفیتهــای همدیگــر بــه صــورت
متقابــل اســتفاده کنند.
یــادآور مــی شــود :روســای دانشــگاه هــای
تهــران ،فردوســی مشــهد ،اصفهــان و شــیراز نیــز
در آییــن امضــای ایــن تفاهمنامــه در ســخنان
جداگانــه ای قــرارداد تفتــاش را عامــل همافزایــی
دانشــگاههای عضــو در حــوزه بینالملــل،
عامــل پیشــرفت و رشــد همــه اعضــاء و نیــز
همسوســازی و ارتقــای ســطح کیفــی همــکاری
علمــی بینالمللــی ایــن  5دانشــگاه برتــر اعــام
کردنــد و در ادامــه بــر ضــرورت شــبکه ســازی
بینالمللــی میــان دانشــگاههای برتــر ایــران کــه
دارای اهــداف مشــخص در راســتای ارتقــاء بــه
تــراز بیــن المللــی هســتند ،تأکیــد کردنــد.

پـــروژه محـــور ،مدیریـــت تولیـــد و عملیـــات
ســـازمانهای صنعتـــی و خدماتـــی ،مدیریـــت
مناب ــع انس ــانی و چالش ــهای پی ــش رو در آن،
بازاریابـــی و فـــروش محصـــوالت و خدمـــات و
مدیری ــت مناب ــع مال ــی و س ــرمایه گ ــذاری از
جملـــه محورهـــای اصلـــی آن اســـت.
مشـــاور رئیـــس دانشـــگاه و رئیـــس پردیـــس
هـــای خودگـــردان دانشـــگاه تبریـــز اضافـــه
کـــرد :بازرگانـــی داخلـــی و خارجـــی،
حس ــابداری و گ ــردآوری و تحلی ــل اطالع ــات
مالـــی ،فـــن آوری اطالعـــات و نقـــش آن در
مدیریـــت و غلبـــه بـــر چالشـــها ،توســـعه
اقتصـــادی و راهکارهـــای غلبـــه بـــر موانـــع
توســـعه ،اقتصـــاد ســـنجی و تحلیـــل هـــای
اقتصـــادی بـــه عنـــوان ابـــزاری جهـــت
مدیریـــت و تصمیـــم گیـــری ،سیاســـت
هـــای خـــرد و کالن اقتصـــادی تاثیـــر گـــذار
بـــر کســـب و کارهـــا ،کارآفرینـــی و چالـــش
ه ــای پی ــش رو ب ــرای کارآفرین ــان ،مدیری ــت
بح ــران و ایمن ــی ،تعال ــی س ــازمانی ،مدیری ــت
در حـــوزه ســـامت ،مدیریـــت جهانگـــردی
و مدیریـــت کســـب و کار ورزش از دیگـــر
محورهـــای اصلـــی ســـومین کنفرانـــس بیـــن
الملل ــی مدیری ــت و کس ــب و کار در دانش ــگاه
تبریـــز اســـت.
ی ــادآور م ــی ش ــود :س ــومین کنفران ــس بی ــن
المللـــی مدیریـــت و کســـب و کار  26آبـــان
مـــاه امســـال از ســـوی دانشـــکده اقتصـــاد و
مدیریـــت ،گـــروه مدیریـــت و پردیـــس هـــای
بیـــن المللـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــه میزبانـــی
دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار خواهـــد شـــد.

آغاز کالس های
آموزشی ورزشی ویژه
فرزندان دانشگاهیان
دانشگاه تبریز

مدیر تربیت بدنی دانشـگاه تبریز از آغاز برگزاری کالس
های آموزشـی ورزشـی ویژه فرزندان این دانشـگاه خبر
داد و گفت :این کالس ها در رده های سـنی مختلف از
یـک تیرماه آغاز شـده و تا  15شـهریورماه سـال جاری
ادامه خواهد داشـت.
به گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز ،دکترسـعید
اهـری زاد در ادامـه بـا تاکیـد بر اینکـه مدیریت تربیت
بدنـی دانشـگاه تبریـز بـه مناسـبت فرارسـیدن فصـل
تابسـتان و جهـت پرکـردن اوقـات فراغـت فرزنـدان
دانشـگاهیان ایـن دانشـگاه ،کالس های آموزشـی را در
رشـته هـای مختلف ورزشـی برگـزار می کنـد ،تصریح
کـرد :ایـن کالس هـای آموزشـی در  6رشـته ورزشـی
فوتسـال ،والیبـال ،اسـکیت ،ژیمناسـتیک ،تکوانـدو و
بدمینتـون بـرای پسـران و  6رشـته ورزشـی والیبـال،
اسـکیت ،تکوانـدو ،فوتسـال ،بدمینتون و ژیمناسـتیک
بـرای دختـران برگـزار می شـود.
وی محـل برگـزاری این کالس های آموزشـی را سـالن
ژیمنازیـوم ایـن دانشـگاه اعلام کـرد و افـزود :تعـداد
جلسـات برگـزاری ایـن کالس هـای آموزشـی در هـر
رشـته در حـدود  20جلسـه اسـت و در مـوارد ضروری
و اسـتثنائی و بـا توجـه بـه برپایـی اردوهـای تیمهـای
ورزشـی دانشـجویان ،کالسـها بـا اطلاع قبلی تعطیل
خواهد شـد.
مدیریـت تربیـت بدنـی دانشـگاه تبریـز در ادامـه بـا
تاکید بر اینکه در صورت تعطیلی دانشـگاه در تابسـتان،
کالس هـای فرزنـدان نیز تعطیل خواهند شـد ،تصریح
کـرد :این کالس های آموزشـی در رده سـنی  6الی 16
سـال بـرای پسـران و  4الـی  16سـال برای رده سـنی
دختران برپا شـده اسـت.
الزم به ذکر اسـت؛ مدیریت تربیت بدنی دانشـگاه تبریز
در سـال  1336با هدف کالن توسـعه و گسترش ورزش
در میان اقشـار دانشگاهیان بوجود آمده و عمده فعالیت
آن مـی تـوان بـه برگزاری مسـابقات ورزشـی ،امور فوق
برنامـه جهـت پـر کـردن اوقـات فراغـت دانشـجویان،
توسـعه ورزش در بین اسـاتید ،کارکنـان و خانواده های
آنـان ،آمادگـی ،تجهیز و نگهداری از سـالن هـا و اماکن
ورزشی اشـاره کرد.

دوره دانـش افزایی ویژه اسـاتید
دانشـگاه تبریز برگزار شـد
دوره های دانش افزایی استادان دانشگاه تبریز با حضور
اساتید برجسته کشوری به همت دفتر شورای هم اندیشی
استادان و نخبگان این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دفتر هم اندیشی
استادان و نخبگان دانشگاه تبریز با همکاری نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز در سال 1398اقدام به
برگزاری  5دوره دانش افزایی با محوریت گام دوم انقالب در
راستای معرفت افزایی اعضای هیئت علمی دانشگاه نمود.
در همین راستا با توجه به اهمیت تبیین بیانیه گام دوم
انقالب ،دوره های تبیینی این بیانیه با حضور حجت االسالم
دکتر رهدار ،دکتر قربانی و دکتر توکلی و همچنین دوره
اخالق حرفه ای ،توسط دکتر ملکی و دوره آسیب شناسی
تعلیم و تربیت از سوی دکتر کریمی و دوره های فرهنگی با
محوریت موضوع سبک زندگی ویژه استادان شرکت کننده
در این دوره ها با حضور دکتر حبشی برگزارشد.
یادآور می شود :این دوره ها با حضور  150نفر از اعضای
هیات علمی در دانشکده های مهندسی عمران ،مهندسی
برق و کامپیوتر ،علوم ریاضی ،اقتصاد و مدیریت و شیمی
دانشگاه تبریز برگزار گردید.
همین گزارش حاکی است؛ همچنین دوره های دانش
افزایی و توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه
تبریز ،از سوی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه تبریز با محوریت روش و فنون تدریس و ضوابط
و مقررات دانشگاهی در بین روزهای  30تیرماه الی 1
مرداد ماه ( به مدت سه روز ) در دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.
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پنجمین اردوی
زیارتی فرهنگی
دانشجویان
پنجمین دوره اردوی زیارتی – فرهنگی دانشجویان
فعال انجمنهای علمی دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،مدیر امور
اجتماعی دانشگاه تبریز با اعالم این خبر گفت :این
اردوی زیارتی و فرهنگی بیشتر در راستای تجلیل
از فعاالن بخش درون دانشگاهی دوازدهمین
جشنواره ملی حرکت با حضور  36دانشجوی فعال
در فعالیتهای انجمنهای علمی دانشگاه تبریز برگزار
شد.
دکتر علی پورزیاد افزود :در این اردوی چهار روزه
سعی بر این شد تا در کنار بهره مندی از برنامه های
معنوی در جوار حرم مطهر امام هشتم ،برای سال
تحصیلی آینده نیز جهت ارتقاء سطح فعالیت های
انجمن های علمی برنامه ریزی شد.
وی اضافه کرد :برپایی کارگاه های انجمن علمی
مطلوب و ارتباط موثر ،بازدید از پژوهشگاه ها و
مراکز تحقیقاتی شهر مشهد و برگزاری دو جلسه با
کارآفرینان جوان ،از جمله دیگر برنامه های این دوره
اردوی زیارتی – فرهنگی بود.
دکتر پورزیاد در بخش دیگر سخنان خود هدف از
برگزاری این اردو را ،بیشتر به منظور بهره مندی این
دانشجویان از برنامههای معنوی دهه کرامت در جوار
حرم مطهر امام رضا(ع) اعالم کرد و یادآور شد :این
دانشجویان ضمن بهره مندی از حال و هوای معنوی
مشهد مقدس و بهره مندی بیشتر از برنامههای
معنوی و فرهنگی دهه کرامت در جوار این امام همام،
در دو کارگاه آموزشی با عناوین « انجمن علمی
مطلوب ،و « ارتباط موثر» حضور داشتند.
الزم به ذکراست :در حال حاضر 92 ،انجمن علمی
فعال دانشجویی در دانشگاه تبریز مشغول به فعالیت
هستند .ضمن آنکه دانشگاه تبریز در دو سال متوالی
اخیر ،نیز موفق به کسب عنوان دانشگاه برگزیده در
بین  135دانشگاه و موسسه آموزش عالی در سطح
کشور در جشنواره ملی حرکت شده است.

برگزاری کارگاه آموزشــی
تفســیر عکــس هــای هوایی
در دانشــکده برنامــه ریــزی
و علــوم محیطی
کارگاه آموزشی تفسیر عکس های هوایی با شرکت
جمعی از کارشناسان سازمان نظام مهندسی استان
در دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه
تبریز آغازبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر بهروز
ساری صراف رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم
محیطی دانشگاه تبریز در آیین آغاز بکار این کارگاه
آموزشی ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان بر
افزایش نقش دانشگاه تبریز در ارتباط با نیازهای
سازمان ها در سطح استانی تاکید کرد و یادآور شد:
این کارگاه آموزشی در راستای قرارداد منعقده جهت
برگزاری دوره های افزایش مهارتی برای کارشناسان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ،منابع طبیعی و
محیط زیست استان آذربایجان شرفی با معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز برگزار گردید.
به گفته وی این دوره چهار روزه آموزشی در 22
ساعت به صورت عملی به افزایش مهارت شرکت
کنندگان در کارگاه در امر شناخت عوارض سطح
زمین و تفسیر آن از طریق عکس های هوایی و
تصاویر ماهواره ای کمک خواهد نمود.
استاد گروه آموزشی آب و هواشناسی دانشکده برنامه
ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز تصریح کرد :این
افزایش مهارت هم از طریق سنتی و با استفاده از
استریوسکوپ و ابزارهای مربوطه و هم به صورت
کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار  Fotomodارایه
خواهد شد.

عضویــت محمــد شــهری در کار
گــروه بررســی راهکارهــای تامین
مــواد غذایــی بــا کیفیــت و ارزان
قیمــت صنــدوق رفــاه دانشــجویان
محمد شهری معاون مدیر امور دانشجویی دانشگاه
تبریز طی حکمی از سوی دکتر ناصر مطیعی رئیس
صندق رفاه دانشجویان به عضویت کار گروه بررسی
راهکارهای تامین مواد غذایی با کیفیت و ارزان قیمت
و کاهش هزینه های تغذیه دانشجویی صندوق رفاه
دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری منصوب
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز در متن این
حکم آمده است :نظر به اهمیت تامین کاالهای اساسی
دانشگاه ها در روند تهیه و توزیع غذای دانشجویی و در
راستای اقتصاد مقاومتی و با عنایت به تجربه و سوابق
کارشناسی جنابعالی ،به موجب این ابالغ به عنوان
عضو کار گروه بررسی راهکارهای تامین مواد غذایی
با کیفیت و ارزان قیمت و کاهش هزینه های تغذیه
دانشجویی منصوب می شوید.
امید است با شرکت فعال در کارگروه مذکور و بهره
گیری از تجربیات در راستای اهداف زیزف زمینه ارتقاء
خدمت رسانی به دانشجویان عزیز را فراهم سازید.
 -1بررسی راهکارهای عملیاتی کاهش هزینه های
تغذیه دانشجویی در دانشگاه ها
 -2تامین مواد غذایی با کیفیت و ارزان قیمت از طریق
شرکت های مباشر تامین کاال و استفاده از ظرفیت و
کمک دانشگاه های مرزنشین
 -3بررسی راهکارهای کاهش هزینه های پیمانکاری

اولی ــن روی ــداد بی ــن الملل ــی مدرس ــه تابس ــتانه
چال ــش ه ــای مدیری ــت ورزش ــی ب ــا حض ــور و
ســـخنرانی اســـاتید و محققانـــی از کشـــورهای
فرانس ــه ،لهس ــتان ،پاکس ــتان ،ترکی ــه ،پرتغ ــال
و کشـــورمان بـــه میزبانـــی دانشـــگاه تبریـــز
برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر ســـهیل عابـــر مدیـــر امـــور پژوهشـــی
دانشـــگاه تبریـــز در آییـــن آغـــاز بـــکار ایـــن
مدرس ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه عل ــوم ورزش ــی
بـــا ســـامت فـــردی و اجتماعـــی ارتبـــاط
نزدیکـــی دارد ،اظهـــار داشـــت :از ملزومـــات
داش ــتن ف ــرد و جامع ــه س ــالم پرداخت ــن ب ــه
امـــور ورزشـــی و آگاهـــی داشـــتن بـــه دانـــش
متناســـب بـــا نیازهـــای روز جامعـــه اســـت.
وی در ادام ــه ب ــا بی ــان ای ــن نکت ــه ک ــه عل ــوم
ورزشـــی بـــا حـــوزه هـــای مختلـــف از جملـــه
اجتماعـــی ،اقتصـــادی و فرهنگـــی جامعـــه
ارتب ــاط دارد ،تصری ــح ک ــرد :در همی ــن راس ــتا
پرداختـــن علمـــی بـــه جنبـــه هـــای مرتبـــط
بـــا ورزش از ملزومـــات مدیریـــت ورزشـــی
پیشـــرفته اســـت کـــه در نهایـــت موجـــب
ســـامت اجتمـــاع مـــی شـــود.
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی در بخـــش دیگـــر
ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه عـــزم جـــدی
دانش ــگاه تبری ــز ب ــرای حمای ــت از برنام ــه ه ــا،
همایـــش هـــا و کنفرانـــس هایـــی کـــه منجـــر
ب ــه تب ــادل دان ــش ،اطالع ــات و افزای ــش ت ــوان
علمـــی پژوهشـــگران شـــود ،اضافـــه کـــرد:
بـــه عنـــوان مثـــال برگـــزاری ایـــن رویـــداد
بیـــن المللـــی مـــی توانـــد ،مقدمـــه ای بـــرای
گســـترش توســـعه همکاریهـــای علمـــی بـــا
پژوهشـــگران کشـــورهای مختلـــف جهـــان
جهـــت بهـــره منـــدی از پتانســـیل هـــای
علمـــی و ورزشـــی بـــاالی دانشـــگاه تبریـــز
و شـــهر تبریـــز در عرصـــه هـــای مدیریـــت
ورزشـــی ،توریســـم ورزشـــی و کارآفرینـــی
ورزشـــی شـــود.
دکتـــر ســـعید نیکـــو خصلـــت عضـــو هیـــات
علمـــی دانشـــگاه تبریـــز و عضـــو شـــورای
شـــهر تبریـــز نیـــز در ایـــن مدرســـه تابســـتانه
بـــا اشـــاره بـــه ســـابقه دیرینـــه دانشـــگاهی و
رصـــد شـــبانه خســـوف (مـــاه گرفتگـــی) در
بزرگتریـــن رصدخانـــه فعـــال کشـــور یعنـــی
رصدخانـــه خواجـــه نصیرالدیـــن طوســـی
دانشـــگاه تبریـــز ،واقـــع در رشـــته کـــوه هـــای
ســـهند تبریـــز شـــب گذشـــته بـــا حضـــور
جمع ــی از فع ــاالن و دوس ــت داران ای ــن ح ــوزه
برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
رصـــد خســـوف (مـــاه گرفتگـــی) در قالـــب
اردوی علمـــی از ســـوی پژوهشـــکده فیزیـــک
کارب ــردی و س ــتاره شناس ــی دانش ــگاه تبری ــز و
بـــا همـــکاری انجمـــن خواجـــه نصیـــر برگـــزار
شـــد.
تماش ــا و ثب ــت م ــاه گرفتگ ــی ،آم ــوزش ه ــای
مقدمات ــی نج ــوم ،آم ــوزش عمل ــی رصدآس ــمان
شـــب ،کار بـــا تلســـکوپ ،رصـــد اجـــرام بـــا
تلســـکوپ هـــای غـــول پیکـــر رصدخانـــه،
دورهمـــی نجومـــی و بحـــث آزاد از جملـــه
برنامـــه هـــای اردوی علمـــی رصـــد خســـوف
(مـــاه گرفتگـــی) در بزرگتریـــن رصدخانـــه ی
فعـــال کشـــور بـــود.
یـــادآور مـــی شـــود :رصدخانـــه خواجـــه
آییـــن اختتامیـــه مســـابقات فوتبـــال جـــام
شـــهدای مدافـــع حـــرم دانشـــگاه تبریـــز بـــا
حضـــور هیـــات رئیســـه و جمعـــی از مدیـــران،
اعضـــای هیـــات علمـــی و کارکنـــان ایـــن
دانش ــگاه ب ــا معرف ــی تی ــم ه ــا و نف ــرات برت ــر
بـــه کار خـــود پایـــان داد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
ایـــن دوره مســـابقات بـــا شـــرکت بیـــش
از صـــد نفـــر از اعضـــای هیئـــت علمـــی و
کارکنـــان دانشـــگاه تبریـــز در قالـــب  8تیـــم،
ب ــا برگ ــزاری  28مس ــابقه برگ ــزار و در نهای ــت
بـــه ترتیـــب تیـــم هـــای شـــهید فخیمـــی،
شـــهید امـــام پنـــاه و شـــهید کنعانـــی مقـــام
هـــای اول تـــا ســـوم ایـــن دوره مســـابقات را
بدســـت آوردنـــد و همچنیـــن دکتـــر حجـــت
زمان ــی ب ــا  16گل زده از تی ــم ش ــهید کنعان ــی
بـــه عنـــوان برتریـــن گلـــزن و عزیـــز آفتابـــی
نی ــز ب ــه عن ــوان بازیک ــن اخ ــاق ای ــن دوره از
مســـابقات معرفـــی شـــدند.
دکتـــر مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز

برگــزاری اولیــن رویــداد بیــن المللــی مدرســه
تابســتانه چالــش هــای مدیریــت ورزشــی بــه میزبانی
دانشــگاه تبریــز

توریســـتی شـــهر تبریـــز گفـــت :شـــهر تبریـــز
دارای جاذب ــه ه ــا و امکان ــات متع ــدد اس ــت و
ب ــر همی ــن اس ــاس پژوهش ــگران عرص ــه ورزش
م ــی توانن ــد ب ــا به ــره من ــدی از عل ــم مدیری ــت
ورزش ــی پیش ــرفته و تب ــادل تجربی ــات علم ــی
بیـــن المللـــی ،زمینـــه پیشـــرفت توریســـم
ورزشـــی و بهرمنـــدی از مزایـــای اقتصـــاد ی
ورزش را فراهـــم نماینـــد.
وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه دانشـــگاه
تبریـــز در برگـــزاری رویدادهـــای علمـــی در
حـــوزه ورزش بـــه نوعـــی پیشـــگام بـــوده
اســـت ،تصریـــح کـــرد :برگـــزاری اولیـــن
کنگ ــره اورآس ــیائی عل ــوم ورزش ــی در مهرم ــاه
ســـال گذشـــته و مدرســـه تابســـتانه چالـــش
هـــای مدیریـــت ورزشـــی نمونـــه بـــارز ایـــن
امـــر اســـت.

بـــه گفتـــه وی بـــا برگـــزاری ایـــن قبیـــل
کنگـــره هـــا مـــی تـــوان حرکـــت صحیـــح
جامعـــه دانشـــگاهی در مســـیر نیـــاز بـــه
تبـــادل اطالعـــات علمـــی بـــا پژوهشـــگران
ســـایر کشـــورها در عرصـــه مدیریـــت ورزشـــی
را مشـــاهده کـــرد و در ایـــن ارتبـــاط امیـــد
اســـت بـــا تـــداوم برگـــزاری چنیـــن نشســـت
هـــا و همایـــش هـــای بـــا همـــکاری ســـایر
ارگان هـــای اجرائـــی اعـــم از آمـــوزش و
پـــرورش و شـــهرداری عـــاوه بـــر بالندگـــی
علمـــی جامعـــه ورزشـــی ،کمکـــی هـــم بـــرای
مدیریـــت علمـــی ورزشـــی جهـــت پیشـــرفت
اقتصـــادی و اجتماعـــی را فراهـــم نمـــود.
دکتـــر یعقـــوب بـــدری آذریـــن دبیـــر کل
اولیـــن مدرســـه تابســـتانه چالـــش هـــای
مدیری ــت ورزش ــی و رئی ــس دانش ــکده تربی ــت

بدنـــی و علـــوم ورزشـــی دانشـــگاه تبریـــز
نیـــز در ایـــن آییـــن مدیریـــت ورزشـــی را از
جملـــه یکـــی از چالـــش هـــای موجـــود در
کشـــورمان بیـــان کـــرد و گفـــت :تثبیـــت و
گســـترش جایـــگاه علـــم در عرصـــه ورزش
م ــی توان ــد ب ــه بهب ــود به ــره وری اجتماع ــی و
اقتص ــادی ورزش منج ــر ش ــود و در ای ــن می ــان
تبـــادل اطالعـــات علمـــی و رهیافـــت هـــای
پژوهشـــگران ورزشـــی مـــی توانـــد ،راهگشـــای
فعـــاالن عرصـــه توریســـم و اقتصـــاد ورزشـــی
شـــود.
وی در ادام ــه ب ــا بی ــان اینک ــه اولی ــن مدرس ــه
تابس ــتانه چال ــش ه ــای مدیری ــت ورزش ــی در
محورهـــای مدیریـــت گردشـــگری ورزشـــی،
برندهـــای ورزشـــی ،مدیریـــت داوطلبـــان
ورزشـــی ،جامعـــه شناســـی ورزشـــی،

رصد شبانه خسوف در رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز
نصیرالدیـــن طوســـی دانشـــگاه تبریـــز در 45

ک ــوه بلین ــدی ب ــا ع ــرض جغرافیای ــی تقریب ــی

تقریبی  46درجه شرقی مستقر است.

کیلومتـــری جنـــوب شـــهر تبریـــز؛ بـــر فـــراز

 38درجـــه شـــمالی و طـــول جغرافیایـــی

ایـــن رصدخانـــه دارای یـــک تلســـکوپ

اختتامیه مسابقات فوتبال جام شهدای مدافع حرم در دانشگاه تبریز
در ایـــن آییـــن در ســـخنان کوتاهـــی ضمـــن
ادع ــای احت ــرام ب ــه مق ــام ش ــهدای انق ــاب8 ،

رصد شبانه خسوف در رصدخانه خواجه نصیرالدین طوس

س ــال دف ــاع مق ــدس و ش ــهدای مداف ــع ح ــرم
ب ــر ادام ــه راه ای ــن ش ــهدا تاکی ــد ک ــرد.

دکتـــر یونـــس برزگـــر مســـئول بســـیج
کارکنـــان دانشـــگاه تبریـــز نیـــز در ایـــن

اختتامیه مسابقات فوتبال جام شهدای مدافع حرم

ورزشـــهای بومـــی و باســـتانی و اقتصـــاد
ورزشـــی بـــا حضـــور اســـاتید و محققـــان
داخل ــی و خارج ــی برگ ــزار م ــی ش ــود ،اضاف ــه
کـــرد :فراهـــم نمـــودن زمینـــه ای جهـــت
تبـــادل افـــکار و دانـــش بیـــن پژوهشـــگران،
ارائـــه دســـتاوردهای جدیـــد پژوهشـــی در
زمینـــه ی مدیریـــت ورزشـــی و کمـــک بـــه
حـــل مشـــکالت و معضـــات ورزش کشـــور از
جملـــه اهـــداف برپایـــی ایـــن مدرســـه اســـت.
رئیـــس دانشـــکده تربیـــت بدنـــی و علـــوم
ورزشـــی دانشـــگاه تبریـــز تاکیـــد کـــرد :در
ای ــن مدرس ــه تابس ــتانه ک ــه در مح ــور ه ــای
مختل ــف برگ ــزار م ــی گ ــردد و از پژوهش ــگران
کشـــورهای مختلـــف نیـــز دعـــوت بـــه عمـــل
آمـــده اســـت کـــه بتوانیـــم بســـتری فراهـــم
نماییــم کــه در آن از تجــارب و موفقیــت هــای
پژوهش ــگران کش ــورهای دیگ ــر در ح ــوزه ه ــای
مختل ــف مدیری ــت ورزش ــی اس ــتفاده نمایی ــم.
دکتـــر وجیهـــه جوانـــی دبیـــر علمـــی اولیـــن
مدرســـه تابســـتانه چالـــش هـــای مدیریـــت
ورزشـــی در دانشـــگاه تبریـــز نیـــز در آییـــن
افتتاحی ــه ای ــن همای ــش گف ــت :ای ــن روی ــداد
علمـــی بـــا ســـخنرانی  7نفـــر از متخصصیـــن
حـــوزه مدیریـــت ورزشـــی از کشـــورهای
ترکی ــه ،پاکس ــتان ،فرانس ــه ،لهس ــتان ،پرتغ ــال
و ایـــران برگـــزار مـــی شـــود.
بـــه گفتـــه وی برگـــزاری نشســـت هـــای
گروهـــی بـــا حضـــور اســـاتید و دانشـــجویان
مقاط ــع تحصی ــات تکمیل ــی و برپای ــی بخ ــش
از ای ــن روی ــداد در منطق ــه آزاد ارس از جمل ــه
دیگـــر برنامـــه هـــای اولیـــن رویـــداد بیـــن
المللـــی مدرســـه تابســـتانه چالـــش هـــای
مدیریـــت ورزشـــی بـــه میزبانـــی دانشـــگاه
تبریـــز اســـت.
خواهد شد.
خورشـــیدی انکســـاری (  6اینچـــی) اســـت
ک ــه جه ــت بررس ــی پدی ــده ه ــای خورش ــیدی
و لکهـــا و شـــراره هـــا اســـتفاده مـــی شـــود
و مجهـــز بـــه فیلتـــر  Hαاســـت .همچنیـــن
وجـــود دو تلســـکوپ  40و  60ســـانتی
متـــری کاســـگرین بـــا پانـــل الکترونیکـــی و
رصـــد ســـتارگان تـــا قـــدر  ، 11ســـاختمان
پژوهشـــگران ،ژنراتـــور  32کیلـــوات و ژنراتـــور
 5کیلـــوات و  ...از جملـــه امکانـــات موجـــود در
ایـــن رصدخانـــه اســـت کـــه بایـــد بـــه اینهـــا
ی ــک تلس ــکوپ فع ــال 24اینچ ــی نی ــز اضاف ــه
شـــود کـــه در ســـال  2016راه انـــدازی شـــده
اس ــت و در ح ــال حاض ــر بزرگتری ــن تلس ــکوپ
فعـــال ایـــران اســـت .هـــر کـــدام از ایـــن
تلســـکوپ هـــا درگنبدهـــای جداگانـــه قـــرار
دارنـــد و هـــر گنبـــددارای ســـه طبقـــه اســـت.
رصـــد خانـــه خواجـــه نصیـــر الدیـــن طوســـی
در حـــال حاضـــر بزرگتریـــن رصدخانـــه فعـــال
کشـــور اســـت کـــه مـــی توانـــد پاســـخگوی
نیازه ــای رص ــدی محققی ــن از سراس ــر کش ــور
باشـــد.
آییـــن بـــا اشـــاره بـــه رونـــد برگـــزاری ایـــن
دوره مس ــابقات گف ــت :مس ــابقه فوتب ــال ج ــام
شـــهدای مدافـــع حـــرم دانشـــگاه تبریـــز بـــه
پـــاس گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهداء
مدافـــع حـــرم و بـــا نامگـــذاری اســـامی تیـــم
هـــای شـــرکت کننـــده بـــه نـــام شـــهیدان
واالمقـــام مدافـــع حـــرم در راســـتای ایجـــاد
فضـــای نشـــاط معنـــوی ،ایثـــار ،فـــداکاری و
ح ــس همبس ــتگی ،وح ــدت و ب ــرادری برگ ــزار
شـــد.
وی در خصـــوص ویژگـــی هـــای ایـــن دوره از
مســـابقات افـــزود :تجلیـــل از خانـــواده هـــای
ش ــهدای مداف ــع ح ــرم ،پیشکس ــوتان ورزش ــی
دانشـــگاه و حضورخانـــواده هـــای دانشـــگاهیان
در ب ــازی اختتامی ــه از بارزتری ــن ویژگ ــی ه ــای
ایـــن دوره از مســـابقات فرهنگـــی –ورزشـــی
ب ــود.
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تنها نشانی ام؛
مشهدالرضا

سالم؛
یا غريب الغرباء
نسرینرفیعی

موسی کاظم زاده

یادداشت

یادداشت

خوشا جانی که جانانش رضا است
خوشا دردی که درمانش رضا است
سلام برتـو کـه مهربـان تر از هـر لحظه بهـاری و
حتـی از آن شـبنم زالل صبح صـادق ،آقایم کاش
خبـر داشـتی کـه بـه شـوق زیـارت تـو و دیـدن
کفتـران حرمـت ،کمـی آن طـرف تـر از شـکوفه
هـای نارنـج ،کنـار غنچـه ای کـه آرزوی وا شـدن
دارد ،می نشـینم و با چشـمان خیس به دوردست
هـا مـی نگرم!
مـي خواهـم تـا آنجـا كـه تـو دوسـت داری ،پـر
بگيـرم ،امـا تـا بـارگاه دوسـت راه طوالني اسـت".
چشـم از پنجره بر نمي دارم .دشـت از پي دشـت،
كوه از پي كوه ،دسـته دسـته گل سـرخ ،يك عالم
سـبز و يـك دريـا اشـتياق كـه دسـتي از غيب به
جانـم ريخته اسـت!
هميشـه هميـن طور اسـت .خـودم را كه بـه موال
مـي سـپارم ،ديگـر ايـن من نيسـتم كه مـي روم،
بـراي لحظـه اي ،خـواب مـرا مـي ربايد؛  ...دسـت
در دسـت نـور و آرميـدن در كنـار ضريـح! چه دل
انگيزنـد ايـن خـواب هاي خـوب! "...
مـوالی مـن ،چقـدر بـی تاب شـنیدن صـدای بق
بقـو بقـو کنان دسـته کبوتـران حرمت هسـتم! به
یـاد دارم ،مـادرم همیشـه مـی گفـت ،از همـه جا
مـی تـوان در کنـار تـو بـود و پنجـره فـوالد تـو را
در بغـل گرفـت و حتـی صـدای بق بقو بقـو کنان
دسـته کبوتران حرمت را شـنید ،حتـی از برگهای
خشـک کاج همسایه.
سـرور مـن ،نمـی دانـی چقـدر به شـوق مـی آیم
وقتـی صحبت از تو ميشـود ،اشـك در چشـمانم

همین کـه خواسـتم ،برایت بنویسـم قلم
بـه احترام تـو به سـجده افتاد و نوشـت؛
(درود برثامـن الحجـج علـي ابن موسـي
الرضا(ع) ....
یـا ضامـن آهـو؛ مـردان ،زنان وکـودکان
شـهر ما بـا وجود اینکه از شـما فرسـنگ
هـا دورانـد؛ امـا بی تـاب شـنیدن صدای
یا امام رضـا(ع) و ائمه اطهار(ع) هسـتند.
خدايـا درود فرسـت بـر موسـي بـن
جعفـر بنـده شايسـته ات و زبـان گوياي
تـو در ميـان خلقـت و زبـان گويـاي بـه
حکمـت تـو و حجـت بـر آفريدگانـت.
خدايـا درود فرسـت بـر علي بن موسـي
الرضـا پسـنديده بنـده ات و سرپرسـت
ديـن تـو آن قيـام کننـده بـه عـدل تو و
دعـوت کننـده بـه دينـت و دين پـدران
راسـتگويش درودي کـه نتـوان شـمرد و
احصـاء کـرد جـز تـو خدايـا ...
آقـای مـن،کاش کفتـران حرمـت اینجـا
بودنـد و مـی شـنیدند؛ صـدای یـا کریم
هایـی را کـه آیـه های بـاران را به شـوق
طنیـن کالم مهربانیـت تالوت مـی کنند.
خورشـید مهربـان مشـرق تبـار مـن! در
آبـادی مـا آسـمان بـی کبوتر بـا درخت
بی ثمـر معنـی نـدارد و خانه های سـاده
و زیبـای مـا هم بـی عطـر نفس هـای تو
هیـچ لطفـی ندارند.
آقـا جـان ،مـی دونـم خبـر داری اینجـا
عاشـقان تـو روزهـا و ماهها وحتی سـال

طـــرح " یـــک قـــاچ تابســـتانه خوشـــمزه" ویـــژه
فرزنـــدان دانشـــگاهیان دانشـــگاه تبریـــز بـــه
منظ ــور پرک ــردن اوق ــات فراغ ــت و ایج ــاد نش ــاط
و ش ــادابی در بی ــن فرزن ــدان از  15تیرم ــاه آغ ــاز
ش ــده و ت ــا  10ش ــهریورماه س ــال ج ــاری ادام ــه
خواهـــد داشـــت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
ش ــهرام ش ــریفی مس ــئول کان ــون روی ــش بس ــیج
کارکنـــان شـــهدای دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن
ارتبـــاط بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن طـــرح بـــا
ه ــدف اج ــرای برنام ــه ه ــای متن ــوع آموزش ــی و
فرهنگ ــی در قال ــب ش ــادی ،س ــر گرم ــی ،اردو و
بازدی ــد در رده ه ــای مختل ــف س ــنی ب ــه هم ــت
کان ــون روی ــش بس ــیج کارکن ــان ش ــهدای ای ــن
دانشـــگاه برگـــزار مـــی شـــود ،تصریـــح کـــرد :در
ای ــن ط ــرح ح ــدود  100نف ــر از فرزن ــدان اعض ــای
هی ــات علم ــی و کارکن ــان دانش ــگاه در رده ه ــای
مختل ــف س ــنی س ــه ت ــا پان ــزده س ــاله مش ــارکت
دارنـــد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه برنامـــه هـــای در
نظ ــر گرفت ــه در ای ــن ط ــرح نی ــز اف ــزود :برپای ــی
فســـتیوالهای مختلـــف آب بـــازی ،گل بـــازی،
نقاشـــی ،شـــعر ،قصـــه ،نمایـــش ،کاردســـتی
همـــراه بـــا خالقیـــت ،انـــواع بـــازی ،کتابخوانـــی،
قص ــه گوی ــی ،آزمایش ــات ج ــذاب علم ــی ،آش ــنا
کـــردن بـــا انـــواع مختلـــف دانـــش هـــا و حرفـــه
ه ــا در قال ــب بازدی ــد و معرف ــی الگوه ــا ،برگ ــزاری
اردوهــای زیارتــی و تفریحــی و اســتفاده از فضــای
آموزش ــی و مف ــرح ب ــاغ گی ــاه شناس ــی دانش ــگاه
بـــا هـــدف آمـــاده ســـازی کـــودکان و نوجوانـــان
بـــرای مســـئولیت پذیـــری ،خودبـــاوری ،برنامـــه

حلقه ميزند .براسـتی که چشـمه های خروشـان،
مـوج هـای پریشـان و ریـگ هـای بیابـان و حتی
امـواج طوفـان مهربانـی هـای تـو را می شناسـند.
بـه حق کـه نام تو رخصـت رویش اسـت و طراوت
بـاران .کاش مـن هـم عبـور تـو را همچـون تمـام
غریبـان دیـده بودم.
از تـو چـه پنهـان بـه همیـن خاطـر دوسـت دارم
برایـت بـاران شـوم .ببـارم و در همـه بیابـان هـا،
دشـت هـا ،صحراها ،آبـادی ها و حتـی در خیابان
هـای شـهر جـاری شـوم .دلم مـی خواهد غبـار از
تـن میخـک ها و شـب بوها بگیـرم و بـر لب های
همـه آفتابگـردان هـا گل لبخنـد بکارم.
بـا ایـن وجـود ،دوسـت دارم برایت بچه آهو شـوم
و روز و شـب در کوه ،دشـت و صحرا تنها و غریب
شـوم .تـا تو ضامـن من آهو شـوید.
آقـای مـن ،دوسـت دارم ،کفتـر حرمـت شـوم ،به
شـوق دیـدن حـرم تـو ،بعـد از گذشـتن از تمـام
آبـادی هـا ،روسـتا هـا و شـهرها تا زنده هسـتم به

عشق تو دور حرمت پرواز کنم.
مـوالی مـن از تو چه پنهان هر شـب بایـد نام ذکر
تـو آرامش تسـکین دردهای من باشـد و هر شـب
نامـه ام کـه بـه آخـر می رسـد ،پنجـره را بـاز می
کنـم ،به ماه شـب بخیر مـی گویم ،و از سـتارگان
دب اکبـر مـی خواهـم کـه سلام مـن را به شـما
برسـانند و برای سلامتی زائرانـت دعا کنند.
یـا ضامـن آهـو ،تـو هم حـس مـی کنـی؟ چقدر
واژه هـای ایـن دل نوشـته بـوی پیراهن یوسـف را
مـی دهند!
براسـتی ،یـا امـام رضـا (ع)؛ همـه دل نوشـته ها و
نامـه هایـی را کـه بـرای تـو و بـه خاطـر مهربانی
هـای تو می نویسـم ،تنها نشـانی کـه دارم؛ همان
مشـهدالرضا بهشت اسـت که به آن نشـانی ارسال
مـی کنم.

هـا بـه انتظـار ديـدار تـو لحظه شـماری

مـی کنند.

بـاز هـم سلام ،وقتی مـی بینم ایـن همه
دلداده عاشـق از سراسـر جهان و به ویژه

شـهرمان داریـد ،بـه افتخـار همـه خوبی
هایت به سـجده مـی افتم و همـه وجودم
را نثـارت مـی کنم.

یـا غريـب الغربـاء؛ روزهـا و ماههـا را بـه
انتظـار ديـدار تـو مينشـينیم؛ و چـه

دوسـت داشـتني اسـت ،انتظـار ديـدار
يـاري چنيـن.

آقـا جـان دلمـان ميخـواد ،از شـوق

ديدارتـان همچـون کفتـران حرمـت دور
گنبـد زرد پر بگيـرم و به آسـمان برویم و

امـا با ایـن وجود تـا زمانی که شـما اجازه
ندهیـد بـه دیـدارت نمی آیـم ...

يـا ضامـن آهـو! دل هاي بـي پناهمـان را
در پـاي ضريح مقدسـت آشـيان ده ،تا به

امید آنكـه شـكوه نمايم از غربـت مهدي

فاطمه(س)؛

یـــادآور شـــد :ضمنـــا بـــا توجـــه بـــه تقاضـــای
والدی ــن مق ــرر ش ــده اس ــت ب ــرای تب ــادل نظ ــر،
ارتب ــاط گی ــری دوس ــویه و انج ــام مش ــاوره ه ــای
الزم ،جلســـات هفتگـــی بـــا اســـتفاده از اســـاتید
دانش ــگاه و مربی ــان ط ــرح ب ــا والدی ــن و خان ــواده
هـــای فرزنـــدان برگـــزار شـــود.
ب ــه گفت ــه وی ای ــن ط ــرح ب ــا اس ــتفاده از مربی ــان
بســـیار مجـــرب در حـــوزه کـــودک و نوجـــوان
در حـــال برگـــزاری اســـت کـــه مهارتهـــای الزم
علمـــی و عملـــی در زمینـــه تربیـــت کـــودک و
نوج ــوان  ،آم ــوزش مهارته ــای زندگ ــی ،اص ــول و

وصيتنامهدانشجویشهید
محمدوکیلیاسفندیاری
والتحسـبن الذيـن قتلو فـي سـبيل اهلل امواتاً بـل احياً
عنـد ربهم يرزقـون بارالها واقـف برآني كه بـراي رضاي
تـو و يـاري دينت ،قـدم در اين راه گـذاردم و اين حقير،
بـه نـداي هـل مـن ناصـر ينصرنـي حسـين (ع) لبيك
ميگويـم .سـجده شـكر بايـد بجـا آورم كـه در چنيـن
برهـهاي از زمان ،توانايي نصرت اسلام يافتم .پروردگارا!
هـر چـه صالح ماسـت ،همـان واقع شـود؛ اللهـم اياك
نعبد و اياك نسـتعين .ما انسـانها در خسـران هستيم
مگـر آنـان كه ايمـان آوردنـد و در راه خـدا جهاد كردند
و نمـاز بپـا داشـتند .اي مـردم مومـن و معتقـد در راه
خـدا ،صبـر پيشـه كنيـد؛ شـما سـربازان واقعـي امـام
زمـان هسـتيد و بـه نائبش لبيـك گفتيـد و ميگوئيد
و جبهههـا را بـا فرزندانتـان پُـر ميكنيـد و از بـذل
مـال و جـان ابايـي در شـما نيسـت ،بـا كمبودهـا خود
را وفـق داده و هيچ شِ ـكوه در شـما رخنـه پيدا نخواهد
كرد .سـنگر اسلام را حفظ كنيد .دانش آموزان ،سـنگر
مدرسـه را حفظ كند و اقشـار ديگر مردم به هر نحوي،
وظيفـه اسلامي خـود را بـه نحو احسـن انجـام دهيد.
مادر گراميام ،اسـوه مهر و پايـداري ،اگر فرزندت لياقت
ديـدار لقـاءاهلل نصبش شـد و به فوز عظيم نائل شـد ،با
اسـتقامت زينبگونة خود ،در برابر مسـائل ايسـتادگي
كنيـد تـا در برابـر پـروردگار ،سـرافراز از امتحـان الهي
درآمـده و امانـت را بـه صاحبـش بسـپاريد .در آخـر از
قصـوري كـه در حق شـما نمـودهام ،عـذر ميخواهم و
اميـدوارم خالق جهان هسـتي ،توبة بنـدة گنهكارش را
بپذيـرد .بـرادران عزيـز ،در مسـير الـي اهلل تكامل يابيد
و در كسـب معنويات كوشـا باشـيد و سـنگر مدرسه را
حفـظ كنيـد تا مشـت محكمي بـر دهان اسـتكبار زده
باشـيد و شـما را بـه اطاعـت از مـادر عزيزتان سـفارش
ميكنـم .خواهر عزيـز و دلسـوزم ،همراه با سـايرين در
صحنه حضور داشـته و با وحدت ،اسلام را ياري كنيد.
از همـه اقـوام دور و نزديـك كـه غيبتـي از طـرف من،
نسـبت به آنان شـده ميخواهم مرا ببخشـند .در ضمن
يـك سـال نمـاز و يـك مـاه روزه و مبلغ  3هـزار تومان
رد مظالـم بپردازيـد .از كسـاني كـه به ايـن وصيت نامه
گـوش فـرا دادهانـد تقاضـاي يـك روز نماز بـراي حقير
مينمايم.

فنـــون مشـــاوره ،مطابـــق بـــا رویکـــرد ارزشـــی و

یک قاچ تابستانه خوشمزه
ویژه فرزندان دانشگاهیان دانشگاه تبریز

ریـــزی ،کشـــف و تقویـــت اســـتعداد ،تقویـــت

اضط ــراب در ط ــول ای ــن ط ــرح برگ ــزار خواه ــد

بـــازی و ایجـــاد شـــور و نشـــاط بـــرای کســـب

شـــریفی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه برگـــزاری

آموزش ــی عل ــم ب ــا طع ــم ل ــذت از دیگ ــر برنام ــه

رش ــد اجتماع ــی ،ش ــخصیتی و هوش ــی تقوی ــت

ش ــد.

و نقادانه،تصمی ــم گی ــری و زندگ ــی موف ــق ب ــدون

دورهمـــی هـــا بـــا مربیـــان مجـــرب همـــراه بـــا

ح ــس ارزش ــمندی ،خودب ــاوری ،تفک ــر خالقان ــه

مهارتهـــای الزم زندگـــی و برگـــزاری جلســـات

هـــای طـــرح تابســـتانه دانشـــگاه تبریـــز اســـت،

دینـــی را دارا اســـت.
الزم بــه ذکــر اســت ثبــت نــام متقاضیــان از نهــم
تی ــر آغ ــاز ش ــده ب ــود و در حاش ــیه ای ــن ثب ــت

اهدای خون،اهدای زندگی است

ن ــام نی ــز مراس ــم جش ــن والدت حض ــرت فاطم ــه
معصوم ــه(س) ب ــا حض ــور جمع ــی از خان ــواده ه ــا
در مح ــل ب ــاغ گی ــاه شناس ــی دانش ــگاه برگ ــزار و
در کن ــار ای ــن آیی ــن همچنی ــن جلس ــه توجیه ــی
طـــرح هـــم روز شـــنبه  15تیـــر بـــرای والدیـــن
فرزن ــدان در ت ــاالر ش ــهید باک ــری برگ ــزار ش ــد.

دکتر مهرداد طرفدارحق
»» عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر سیروس خ ّرم
»»معاون پژوهشي پژوهشكده فيزيك كاربردي و ستاره شناسي

ابوالفضل بابازاده سرای
»» همکار شاغل در پژوهشكده فيزيك كاربردي و ستاره شناسي

ابراهیم شاه محمدی
»»همکار شاغل در دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

تایپوگرافی :مهدی هادی

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

با خبر شدیم؛ پروفسور حبیب اله
تدین (استاد سابق دانشگاه تبریز)
 ) ،دار فانی را وداع گفته اند ضمن
عرض تسلیت به خانواده محترم و
همکاران ایشان از خداوند متعال
طلب مغفرت برای آن مرحوم داریم.

