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هرکس که در مورد خود ،رعایت
انصاف نماید ،به داورى دیگران
پذیرفتهشود.

حركت امام حسين ،حركت عزت
بود؛ يعنی عزت حق ،عزت دين،
عزت امامت و عزت آن راهی كه
پيغمبرارائهكردهبود.

» امام صادق (ع)  /کافی ،ج ،۲ص۱۴۶

• خبرنامه داخلی  /سال اول /شماره دوازدهم• هفته دوم شهریورماه•98

در آیین گرامیداشت هفته دولت صورت گرفت:

تجلیل از
کارمنداننمونه
دانشگاهتبریز

رئیس دانشگاه تبریز:

توسعه دانشگاه موجب پیشرفت سایر بخش های جامعه خواهد شد
در آیین گرامیداشت هفته دولت صورت گرفت:

دانشــگاه تبریــز؛ قهرمــان
والیبــال اســتان شــد
تیـم والیبال دانشـگاه تبریز ،عنوان نخسـت والیبال
قهرمانی اسـتان آذربایجان شـرقی را کسـب کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
سـعید اهـری زاد مدیریـت تربیتبدنـی دانشـگاه
تبریـز بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :در ایـن دوره از
بـازی هـا که بـا شـرکت  12تیـم به صـورت رفت
و برگشـت برگزار شـد ،تیـم این دانشـگاه موفق به
کسـب مقـام اول این مسـابقات شـد.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد :تیـم والیبـال دانشـگاه
تبریـز ،با تالش بازیکنـان و کادر فنی پس از انجام
بـازی هـای فشـرده و نزدیـک و پـس از حـدود 9
ماه تمرین و مسـابقه سـنگین به این مقام دسـت
یافتـه و در بیـن تیم های شـرکت کننـده بهترین
عملکرد را داشـته اسـت.
بـه گفتـه وی در همیـن راسـتا تلاش می شـود با
جـذب حمایـت کننـده هـای مالـی ،تیـم والیبال
دانشـگاه تبریـز در مسـابقات لیـگ دسـته یـک
کشـوری نیـز حضـور داشـته باشـد.

مدیــر جدیــد بودجــه،
تشــکیالت ،تحــول اداری و
بهــره وری دانشــگاه تبریــز
معرفــی شــد
طـی حکمـی از سـوی دکتـر میررضـا مجیـدی
رئیـس دانشـگاه تبریز مهـرداد خانماکو بـه عنوان
مدیـر جدیـد مدیریـت بودجـه ،تشـکیالت ،تحول
اداری و بهـره وری ایـن دانشـگاه معرفـی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،پیش
از ایـن رضـا دهقانی این سـمت را برعهده داشـت.
یـادآور می شـود؛ از جمله سـوابق اجرایـی مهرداد
خانماکـو مدیـر جدیـد بودجه ،تشـکیالت ،تحول
اداری و بهـره وری دانشـگاه تبریـز مـی تـوان بـه
مدیـرکل دفتـر برنامـه و بودجـه وزارت آمـوزش و
پـرورش ،مدیریـت امـور مالـی ،مدیریـت بودجـه
و تشـکیالت دانشـگاه تبریـز ،عضویـت در کمیتـه
بودجـه ریـزی عملیاتـی و کمیتـه تعییـن سـرانه
دانشـجویی وزارت علوم ،نماینده کمیسیون دایمی
هیات امنا در هیات اجرایی منابع انسـانی دانشـگاه
شـهید مدنـی آذربایجـان و  ...اشـاره کرد.

محسنبابازاده

یادداشت

تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه تبریز
در آییـــن گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت
و یـــاد و خاطـــره شـــهیدان رجایـــی و
باهنـــر ،از نزدیـــک  40کارمنـــد نمونـــه
دانشـــگاه تبریـــز بـــا حضـــور هیئـــت
رئیســـه ،مدیـــران و کارکنـــان ایـــن
دانشـــگاه تجلیـــل بعمـــل آمـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبری ــز ،رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز در ای ــن
مراســـم ،ضمـــن گرامیداشـــت هفتـــه
دولــت و یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی
و باهنـــر و تبریـــک روز کارمنـــد ،بـــا
تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن روز بهتریـــن
بهانـــه و فرصـــت بـــرای تجلیـــل از
تالشـــگران ایـــن قشـــر زحمـــت کـــش و
فهیـــم جامعـــه اســـت کـــه بـــا کمتریـــن
چشـــم داشـــتی در هـــر دســـتگاه و
ســـازمانی انجـــام وظیفـــه مـــی کننـــد،
اظهـــار داشـــت :در طـــول چهـــار دهـــه
از انقـــاب ،کارکنـــان بـــه عنـــوان قشـــر
زحمـــت کـــش و صدیـــق جامعـــه بـــا
ارای ــه خدم ــات شایس ــته ،نق ــش تعیی ــن
کننـــده و مهمـــی در پیشـــرفت و اقتـــدار
کشـــورمان در عرصـــه هـــای مختلـــف
داشـــته و دارنـــد.
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی در ادامـــه بـــا
اشــاره بــه شــاخص هــای کارمنــد نمونــه
اف ــزود :رعای ــت اخ ــاق حرف ــه ای ،ادب و
احت ــرام ،داش ــتن نظ ــم و انضب ــاط کاری،
تس ــریع در انج ــام ام ــور محول ــه ،تکری ــم
بـــه موقـــع اربـــاب رجـــوع ،گشـــاده
روئـــی و صمیمـــی بـــودن بـــا همـــکاران
از جملـــه شـــاخصه هـــای بـــارز آن بـــه
شـــمار مـــی رود.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز در بخ ــش دیگ ــر
ســـخنان خـــود بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه
کارکنـــان و ســـایر تالشـــگران دانشـــگاه
تبری ــز بای ــد ب ــه خ ــود افتخ ــار کنن ــد ک ــه
در محیـــط علمـــی و فرهنگـــی دانشـــگاه
مش ــغول ب ــه فعالی ــت و ت ــاش هس ــتند،
تصریـــح کـــرد :دانشـــگاه مبـــدا تحـــول،
توســـعه و رشـــد هـــر جامعـــه ای بـــه
شـــمار مـــی رود و از ایـــن رو همـــگa
ان بایـــد بـــرای ارتقـــای همـــه جانبـــه

دانشـــگاه هـــا تـــاش کننـــد ،چـــرا کـــه
اگـــر دانشـــگاه توســـعه و متحـــول یابنـــد
بـــه یقیـــن ســـایر بخـــش هـــای جامعـــه
نی ــز ب ــه توس ــعه پای ــدار خواهن ــد رس ــید.
وی تاکیـــد :دانشـــگاه هـــا بـــه لحـــاظ
موقعیـــت خـــاص علمـــی ،اجتماعـــی و
فرهنگـــی و بـــه خصـــوص خدمـــت بـــه
نســـل جـــوان یعنـــی دانشـــجو جـــزو

محیـــط هـــای قابـــل افتخـــار بـــرای هـــر
مدیـــر و کارمنـــد اســـت و از ایـــن رو
ض ــروری اس ــت در ش ــان و منزل ــت آن ــان
برخ ــورد ش ــود ،چ ــرا ک ــه ای ــن جوان ــان
آینـــده ســـازان کشـــورمان هســـتند.
دکتـــر محمدتقـــی اعلمـــی معـــاون
پشـــتیبانی و توســـعه منابـــع دانشـــگاه
تبریـــز نیـــز در ایـــن مراســـم ،ضمـــن

گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدای
هفتـــه دولـــت و تبریـــک روز کارمنـــد،
کارکنـــان را بـــه عنـــوان یکـــی از ارکان
مهـــم و تاثیـــر گـــذار در ارتقـــای همـــه
جانبـــه دانشـــگاه اعـــام کـــرد و گفـــت:
بـــا راه انـــدازی ســـامانه پیشـــنهادات و
انتق ــادات در دانش ــگاه تبری ــز امی ــد اس ــت
ک ــه کارکن ــان فهی ــم و صدی ــق دانش ــگاه،
بیـــش از پیـــش بـــا ارائـــه پیشـــنهادات
و ارائـــه راهکارهـــای مفیـــد بـــا هیـــات
رئیس ــه ای ــن دانش ــگاه هم ــکاری داش ــته
باشـــند.
وی در خاتمـــه حمایـــت هیـــات امنـــاء
دانشـــگاه تبریـــز از فعالیـــت و توســـعه
صنـــدوق قـــرض الحســـنه کارکنـــان
ایـــن دانشـــگاه و تخصیـــص اعتبـــار
بـــرای افزایـــش فعالیـــت ایـــن صنـــدوق
را از جملـــه دیگـــر فعالیـــت هـــا جهـــت
بهبـــود امـــور رفاهـــی و خدماتـــی
کارکنـــان دانشـــگاه تبریـــز برشـــمرد و
در ادامـــه از عـــزم ایـــن دانشـــگاه بـــرای
بهبـــود امـــور رفاهـــی و خدماتـــی بـــه
کارکنـــان دانشـــگاه تبریـــز خبـــرداد.
بهـــروز بیـــرام زاده نیـــز بـــه نمایندگـــی
از شـــورای کارکنـــان دانشـــگاه در ایـــن
مراســـم گفـــت :نیـــروی انســـانی هـــر
ســـازمان و دســـتگاهی نقـــش تعییـــن
کننـــده ای در ارتقـــای همـــه جانبـــه آن
دارد و بـــر ایـــن اســـاس شایســـته اســـت
بـــا توجـــه بـــه لیاقـــت و شایســـتگی،
اســـتعداد ،وفـــاداری ،تعهـــد ،تـــوان و
ظرفیـــت آنـــان بـــکار گرفتـــه شـــوند.
همی ــن گ ــزارش حاک ــی اس ــت :در ای ــن
مراســـم از  15کارمنـــد ،ســـه مدیـــر و
معــاون ،یــک ایثارگــر نمونــه 17 ،کارمنــد
شایســـته تقدیـــر و دو کارمنـــد برتـــر و
فعـــال در واحدهـــای خـــود بـــا حضـــور
هیـــات رییســـه ،مدیـــران و کارکنـــان
تجلیـــل بعمـــل آمـــد.
یـــادآور مـــی شـــود :پخـــش کلیـــپ،
اجـــرای موســـیقی ،قرعـــه کشـــی و
اهـــدای جوایـــز از دیگـــر برنامـــه هـــای
ایـــن آییـــن بـــود.

حریت؛
درسی که از عاشورا باید
بیاموزیم

یکــی از بــی بدیــل تریــن صحنــه هــای زیبــای
ـر بــه اردوی
کربــا در روز عاشــورا ،بازگشــت حـ ّ
امــام و قبــول توبــه و انابــه ایشــان از ســوی
ســاالر شــهیدان اســت .صاحبدلــی مــی گفــت
شــاید راز مهلــت خواســتن امــام بــرای جنــگ و
کشــیده شــدن نبــرد از روز تاســوعا بــه عاشــورا،
ـر باشــد ...
قصــه ای نهفتــه در بازگشــت حـ ّ
ـر هــر چــه باشــد ،درس آزادگی
امــا حکایــت حـ ّ
و حریتــی اســت کــه بــه مــا مــی آمــوزد.
داســتان بازگشــت آدمــی بــه اصــل خویــش،
ترحــم خداونــد بــرای بندگانــی کــه در
روایــت ّ
انــدرون خویــش راهــی هــر چنــد باریــک بــرای
«بازگشــت» باقــی مــی گذارنــد و آن آزادی
درونــی و آزادگــی و حریــت اســت.
حــر بــودن و آزاد و رهــا از نفســانیت زندگــی
ّ
کــردن اســتعداد و زمینــه ذاتــی می طلبــد ،گل
توبــه تنهــا در زمیــن تشــنه و مســتعد خواهــد
روییــد .نیــاز امروزیــن مــا که از گذشــته بیشــتر
احســاس مــی شــود ،یکــی از شــاخصه هــای
حریــت ،جوانمــردی ،یعنــی انصــاف و مــروت در
مواجهــه بــا دیگــران اســت.
هــر شــخص اگــر از ایــن گوهرهــای گرانبهــا ،هر
چنــد بــا بضاعــت کــم در درون خــود داشــته
باشــد در مواجهــه بــا همــکاران ،دوســتان و
خانــواده ،از مــرز انصــاف و جوانمــردی نخواهــد
گذشــت و صــد البتــه در قضاوتهــای خــود بــه
درســتی و روشــنی داوری خواهــد نمــود و ایــن
بضاعــت بــه ســادگی مــی توانــد حســادت و
کینــه و دیگــر رذایــل اخالقــی را کنتــرل نماید.
ـر شــهید بــه مــا آموخــت ایــن
درســی کــه حـ ّ
اســت کــه نگذاریــم ایــن آزادگــی و جوانمــردی
در درونمــان بمیــرد کــه اگــر حریــت در درون
آدمــی زنــده باشــد«،آدمیت» در درون او نخواهد
مــرد ...
هرگــز نمیــرد آنکــه دلــش زنــده شــد به عشــق
...
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آغـاز فعالیـت سـتاد
اسـتقبال از دانشـجویان
ورودی جدیـد دانشـگاه
تبر یـز

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز و دبیر ستاد استقبال از
دانشجویان ورودی جدید ،از آغاز فعالیت این ستاد در سال تحصیلی
 98 -99در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر سجاد توحیدی در این
ارتباط با تاکید بر اینکه این ستاد بر اساس دستورالعمل وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با هدف خدمترسانی و راهنمایی دانشجویان
ورودی جدید تشکیل شده است ،اظهار داشت :راهنمایی ،تأمین
آرامش و رفاه دانشجویان ورودی های جدید و تسهیل در امر ثبتنام
آنان از جمله اهداف تشکیل این ستاد است که در بخش های
مختلف فرهنگی و اجتماعی ،پشتیبانی و تدارکات ،رفاه ،خدمات
دانشجویی ،مشاوره ،استقبال و مراسم ویژه ورودی های جدید

فعالیت خود را از اوایل شهریور آغاز کرده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز ،مشارکت و همکاری گروه
های مختلف از تیم هایی بسیج دانشجویی و دیگر تشکل های
دانشجویی ،علمی و فرهنگی در دانشگاه را از جمله برنامه های این
ستاد برشمرد و یادآور شد :بر تحقق برنامه های این ستاد ،بیشتر از
خود دانشجویان و ظرفیت تشکل های دانشجویی استفاده می شود.
وی در ادامه تشکیل واحد پذیرش در بخش های مختلف این
دانشگاه برای راهنمایی و پذیرایی از دانشجویان ،برپایی غرفه های
پذیرایی ،فرهنگی و راهنمایی شامل(محل ثبتنام ،مراحل ثبتنام،
محل ادارات آموزش و دانشکدهها ،محل خوابگاهها و  )...را از جمله
دیگر خدمات این ستاد بیان کرد و افزود :همچنین اطالعات کامل
مورد نیاز دانشجویان ورودی جدید ،در سایت اصلی دانشگاه و در

زمان بندی های مشخص قرار خواهد گرفت.
دبیر ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تبریز
در بخش دیگر سخنان خود اهدای گل در درب های ورودی
دانشگاه ،برگزاری آیین ویژه آغاز سال تحصیلی برای دانشجویان
ورودی جدید ،اهدای بسته فرهنگی شامل تقویم آموزشی ،دفترچه
یادداشت ،نشریه و نقشه دانشگاه و اجرای برنامه های متنوع را از
دیگر برنامه های ستاد اعالم کرد ،یادآور شد :فضاسازی دانشگاه
جهت استقبال از دانشجویان از جمله دیگر برنامه های این ستاد
است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز ،اضافه کرد :در تقویم
آموزشی ،عالوه بر معرفی واحدهای مختلف دانشگاه ،نکات اصلی
مورد نیاز دانشجویان ورودی جدید نیز گنجانده شده است.

وی در خاتمه تاکید کرد :در همین راستا تمهیدات الزم توسط
مدیریت های مختلف دانشگاه جهت تسریع فرآیند ثبت نام و
تسهیل امور مربوطه اندیشیده شده است.
بر پایه همین گزارش؛ دانشگاه تبریز در حال حاضر با داشتن بیش
از  ۲۱دانشکده ،چندین پژوهشکده و گروه پژوهشی ،قطب علمی،
 ۸۰۰نفر عضو هیات علمی ،بیش از  24هزار نفر دانشجو و نیز به
جهت همجواری با دانشگاه های بزرگ کشورهای منطقه ،به عنوان
بزرگترین مرکز علمی غرب و شمال غرب کشور ،عهده دار بخش
بزرگی از مسئولیت تولید علم و فناوری و رقابت در عرصه های بین
المللی است.

رئیس دانشگاه تبریز :پایه هر نوع توسعه و پیشرفت پژوهش است

نسرینرفیعی

یادداشت

حسین(ع)؛ فخر آفرینش و
نگین خوش نگار خلقت
سلام بر تـو ای فخـر آفرینـش ،ای نگین خوش
نـگار خلقـت ،ای حسـین ،چقدر شـیرین اسـت
نـام تـو!؛ مبارک بـاد بر خدا خلقتـی چنین نیکو،
گنجانـدن تمـام خوبیهـا و زیباییهـا در وجـود
تـو و اهـل بیت تـو می تـوان معنـی کرد.
ای حسـین نـام تو همسـاي ه شـور اسـت .يـاد تو
تداعـی شـعر و شـيون و شـيفتگی .قرنهاسـت،
كـه قـرار قلبهـا بردهای .دسـت در دسـت نبض
هـا ،آرامـش سـينه هـا را آشـوب كـردهای و
همپـای اشـكها ،بـر لبهـا تراويـدهای.
اينـك نيـز عشـق توسـت كـه گرممـان میكند.
گريـه بـر توسـت كـه طـراوت و شـكفتنمان
میبخشـد و شـوق رسـيدن بـه توسـت .اگـر آن
روز نسـيم نفسهـای تو در دشـت آتش و جنون
نمیوزيـد ،اگـر سلسـله جبـال قامت72عاشـق
در حاشـيهی شمشـيرهای بی تاب نمیايسـتاد،
اگـر نـازكای گلويـی شـش ماهـه تيـر را لبيـك
نمیگفـت ،هنـوز و هميشـه ،مـا لبيـك گـوی
ذلـت و وحشـت و ظلمـت بودیـم.
ای شـهید راه نمـاز بـا تـو عشـق را فهميديـم.
خوبی را شـناختيم و به كشـف «خود»پرداختيم.
بـی تـو همـه چيز بـی معنی اسـت ،آسـمان ،بی
سـتاره و ابـری ،دریـا همـه طوفانـی و غمگیـن و
زمیـن بـی روح و خسـته از بـودن اسـت.
همـه خوبـی هـا و

ای حسـين ،ای همـ ه مـا،
تمامـی عشـق! خداونـد تمـام زيبايي هـاي خود
را در طـرح بـي بديل تـو ريخت تا هـر کس هنر
زيبايـي ایثار و شـهادت در راه معبود عشـق را از
تـو بیاموزد.
آه ای کربلا ،اي پايـان آوارگـي همـه آبهـا ،اي
انتهـاي سـرگرداني قطـره هـا بـراي رسـيدن به
دريا.
چگونـه مـي توانـم ،نـگاه کنـم ،بغض كـه هجوم
مـیآورد ،حنجـره بـه زانـو درمیآيـد و تسـليم
میشـود .دل تـرك برمـیدارد ،گلـو میسـوزد،
گونههـا چـون زميـن تشـنه بـه انتظـار بـارش
مینشـينند .آه ای خـدای بـی پناهـان ،نینـوا
درآتـش نادانی و فرومایگی مردمانش می سـوزد.
آه! ای بغـض خفتـه در گلـو ،چـرا رهايـم
نمیكنـي؟ آه؛ ای همـه هسـتی ،ای آسـمانها،
زمیـن وکهکشـانها عاشـورا همان قطرات اشـكي
كـه حسـين بـراي فـرداي اهـل بيـت خويـش
ريخـت.
بـرای حسـین و عاشـورا واژه هـای جدیـدی را
بایـد سـرود .عاشـورا را بایـد معنی کرد؛ عاشـورا
يعنـي جمـع كـردن خارهـاي بيابـان در شـب
تاريـك ،يعني سـيراب كـردن كودك شـيرخواره
بـا سرانگشـتان پيكاني تيـز ،عاشـورا يعني ضجه
هـاي كودكانـي غريب درصحرايي سـوزان ،يعني
فـرو رفتـن خارهاي بيابان در پاهـاي كودكانه اي
كـه به دنبال عشـق نـداي لبيك سـرداده بودند،
يعنـي اوج مردانگـي و ايسـتادگي ،يعني تجسـم
تمـام غيـرت هـاي كـه در چشـم هـاي نجيـب
عباس سـو سـو ميزد ،عاشـورا يعني دلدادگي به
سرچشـمه پاكي هـا ،يعني طعم شـيرين عطش
در كنـار يـار ،پيامـد عشـق ورزي به نور ،عاشـورا
يعنـي صـداي گريـه هايـي كـه از سـر تشـنگي
در گلـو خفـه مـي شـد ،يعني پـر كردن مشـك
آب در عيـن عطـش ،يعنـي پرپـر شـدن و دم بر
نيـاوردن ،يعنـي بـه آسـمان پرتاب كـردن خون
گلوي شـش ماهه اي كه از تشـنگي به چشـمان
پـدر خيـره شـده بـود ،يعنـي دفـن كـردن تمام
احسـاس خويـش در پشـت خيمـه هـا ،عاشـورا
يعنـي وادع آخرين خواهري خسـته بـا برادري از
جنـس نـور ،يعني عيـن صداقتي كه در آسـمان
هـا نظيرنداشـت ،يعنـي سـكوتي كـه در تمـام
فريادهـا بـه گـوش رسـيد ،عاشـورا يعنـي فـرود
همـه غيـرت هاي آسـمان در زمين و پـرواز همه
پاكـي هـا به آسـمان.
بـه راسـتی اگر حادثـه کربلا را معجزه جـاودان
پیامبـر اسلام و اهل بیت گرامـی معرفی نماییم.
سـخن غیـر حـق و ناشایسـتی نگفتـه ایـم ،یک
صحنـه و ایـن همـه زیبایـی ،آیـا غیـر از معجزه
مـی تـوان نام دیگـری برایـن حادثـه نهاد.

رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه
پای ــه ه ــر ن ــوع توس ــعه و پیش ــرفتی در ابع ــاد
مختلـــف اقتصـــادی ،سیاســـی ،اجتماعـــی و
فرهنگـــی در هـــر کشـــور پژوهـــش اســـت،
گفـــت :امـــروزه اقتـــدار کشـــورها و ملـــت هـــا
بـــه برکـــت تولیـــد علـــم و فنـــاوری اســـت ؛ از
ایـــن رو نقـــش دانشـــگاه هـــا و مراکـــز علمـــی
در ق ــدرت و توس ــعه پای ــدار آن جوام ــع تعیی ــن
کننـــده اســـت.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتــر میررضــا مجیــدی در نخســتین همایــش
ملــی «شــهر پایــدار و گام دوم انقــاب» ک ــه در
راس ــتای ابالغی ــه بیانی ــه دوم انق ــاب از س ــوی
رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی بـــه میزبانـــی
دانش ــگاه تبری ــز برگ ــزار ش ــد ،تصری ــح ک ــرد :از
ارکان اصلــی بیانیــه گام دوم انقــاب افتخــار بــه
گذشــته و امیــد بــه آینــده اســت و بــر همیــن
اس ــاس در ای ــن بیانی ــه ،چرای ــی ی ــک آین ــده
پرامیــد را پیــش روی مخاطبــان ترســیم کــرده
و در آن نق ــاط ق ــوت و ضع ــف برنام ــه ه ــای گام
اول انقـــاب تحلیـــل شـــده و راهکارهـــای الزم
ب ــرای رف ــع آن ه ــا ارای ــه ش ــده اس ــت.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت نـــگاه
علمـــی بـــه مســـائل تاکیـــد کـــرد :در ذات
انســـان ،علـــم گذاشـــته شـــده و از ایـــنرو
بای ــد ب ــه اقتص ــاد ،سیاس ــت ،فرهن ــگ وحت ــی
مدیری ــت ش ــهری و دیگ ــر مس ــایل کالن بای ــد
بیســت و چهارمیــن نشســت رؤســای
دانشــگاههای بــزرگ کشــور امــروز بــا حضــور
دکتــر مجتبــی صدیقــی معــاون وزیــر و رئیــس
ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،اســتاندار آذربایجــان
شــرقی و دکتــر ناصــر مطیعــی رئیــس صنــدوق
رفــاه دانشــجویان بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز
آغــاز بــکار کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی در ایــن اجــاس ضمــن
اعــام آمادگــی همــکاری ایــن اســتان در بخش
هــای مختلــف بــا دانشــگاه هــای بــزرگ و در
ایــن میــان بــا دانشــگاه هــای اســتان و در راس
آنهــا بــا دانشــگاه تبریــز اظهــار داشــت :امــروزه
توانمندیهــا و ظرفیــت هــای خیلــی خــوب در
دانشــگاه هــای کشــورمان در حــوزه هــای
مختلــف وجــود دارد کــه بایــد از ایــن پتانســیل
بــرای توســعه پایــدار کشــور و رفــاه حــال مــردم
بــکار گرفتــه شــود.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال
حاضــر برخــی مناطــق کشــورمان بــه خاطــر
مزیــت هــای چــون داشــتن نفــت و گاز فــراوان،
ظرفیــت هــای صنعــت توریســم و گردشــگر و
بحــث ترانزیــت کاال؛ بایــد توســعه یافتــه تــر از
وضعیــت فعلــی بــود ،یــادآور شــد :بــا تدویــن
برنامــه هــای مختلــف ،راهبــردی و کالن
مــی تــوان از ایــن پتانســیل هــا بــرای رشــد و
شــکوفایی همــه جانبــه کشــورمان اســتفاده
کــرد و در ایــن راســتا نیــز دانشــگاه هــا بــا ارایــه
راهکارهــای عملیاتــی بایــد بــه کمــک مدیــران
اجرایــی دســتگاه هــا بیاینــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش دیگــر
ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه در اســتان
آذربایجــان شــرقی هــم بــا تهیــه نقشــه راه،
آمایــش اســتان ،ســند تدبیــر توســعه اســتان و
مجمــع هــای مشــورتی در حــوزه هــای مختلف
در صــدد بــکار گیــری تمامــی ظرفیــت هــای
ایــن اســتان بــرای توســعه پایــدار ایــن خطــه
هســتیم ،تصریــح کــرد :آذربایجــان در گذشــته
و امــروزه بــه خاطــر توانمنــدی هــای کــه در
حــوزه مختلــف از جملــه در صنعــت و معــدن،
گردشــگری ،ترانزیــت کاال ،حمــل و نقــل ،وفــاق
ملــی و  ...داشــته و دارد ،بــه عنــوان ســرآمد
ســایر اســتان هــا بــوده و از ایــن رو بــا تدویــن
برنامــه هــای مختلــف و بــا کمــک نخبــگان
جامعــه مــی خواهیــم ایــن اســتان را بــه جایگاه
واقعــی آن برســانیم.

بـــا دیـــد علـــم نـــگاه کنیـــم.
رئیـــس دانشـــگاه اضافـــه کـــرد :مدیریـــت
شـــهری پایـــدار بـــا علـــم و دانـــش حوزههـــای
عمــران ،شهرســازی ،مدیریــت جامــع شناســی،
روان شناســـی و دیگـــر رشـــتههای مرتبـــط
ارتبـــاط تنگاتنـــگ دارد و الزمـــه شـــهر پایـــدار
مالحظـــات زیســـت محیطـــی ،تعامـــل بیـــن
نس ــل ح ــال و آین ــده و رف ــاه درون نس ــل ه ــا
اســـت.
دکتـــر مجیـــدی یـــادآور شـــد :در بیانیـــه گام
دوم انق ــاب ،رهب ــر معظ ــم انق ــاب ب ــه عل ــم

و پژوهـــش تاکیـــد ویـــژه ای دارنـــد چـــرا کـــه
پای ــه ه ــر ن ــوع توس ــعه ای در ابع ــاد متخل ــف
سیاســـی ،اقتصـــادی ،اجتماعـــی و فرهنگـــی،
پژوهـــش اســـت.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در بخـــش دیگـــر
ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه دســـتاوردها و
افتخـــارات ایـــن دانشـــگاه در عرصـــه هـــای
مختلـــف گفـــت :دانشـــگاه تبریـــز در خـــط
مقـــدم مبـــارزه بـــا اســـتکبار بـــوده و در زمـــان
انقـــاب نیـــز بـــه خوبـــی درخشـــیده اســـت و
عن ــوان مشهدالش ــهدای دانش ــگاه ه ــای ای ــران

بــا حضــور معــاون وزیــر علــوم؛ بیســت و
چهارمیــن نشســت رؤســای دانشــگاههای
بــزرگ کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز
برگــزار شــد
دکتــر میررضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه تبریز
نیــز در ایــن اجــاس بــا ظرفیــت هــای اســتان
آذربایجــان شــرقی و دانشــگاه تبریــز گفــت:
خطــه آذربایجــان و در راس آنهــا شــهر تبریــز
بــه دلیــل وجــود مراکــز علمــی و دانشــمندان
برجســته ،قــرن هــا مهــد تمدن شــناخته شــده
اســت.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهر تبریــز،
جــدا از اهمیــت صنعتــی و تجــاری ،از برجســته
تریــن مراکــز دانشــگاهی جهــان نیــز بــوده
اســت ،تصریــح کــرد :حــدود  ۷۰۰ســال پیــش
در تبریــز ،دانشــگاهی بهنــام ربــع رشــیدی
توســط رشــیدالدین فضــل اهلل همدانــی ایجــاد
شــد کــه در آن زمــان ایــن مرکــز علــم بــه
عنــوان بزرگتریــن و ارزشــمندترین مجموعــه
آموزشــی جهــان اســام ویژگــی دانشــگاه هــای
نســل ســوم و همچون شــهری علمــی و صنعتی
شــامل چهــار مجموعه( دارالشــفاء( ،بیمارســتان
و داروخانــه) ،دارالســیاده (ضربخانــه ســکه،
مهمانســرا ،گرمابــه ،داراالیتــام) ،دارالعبــاده (
مســجد ،مدرســه ،کتابخانه ،خانقاه) و دارالصنایع
( کارخانــه هــای نســاجی  ،کاغذســازی و
کارگاههــای صنعتــی) بــود.
رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا بیــان اینکــه ایــن

دانشــگاه در امتــداد دانشــگاه ربــع رشــیدی در
ســال  1326بــا راه انــدازی دو دانشــکده ادبیــات
و پزشــکی فعالیــت علمــی و آموزشــی خــود
را آغــاز کــرده اســت ،اضافــه کــرد :دانشــگاه
تبریــز در حــال حاضــر بــا داشــتن بیــش از
 ۲۱دانشــکده ،چندیــن پژوهشــکده و گــروه
پژوهشــی ،قطــب علمــی ۸۰۰ ،نفــر عضــو
هیــات علمــی ،بیــش از  23هــزار نفــر دانشــجو
و  457هــزار مترمربــع فضــای آموزشــی،
کمــک آموزشــی و پژوهشــی و نیــز بــه جهــت
همجــواری بــا دانشــگاه های بــزرگ کشــورهای
منطقــه ،بــه عنــوان بزرگتریــن مرکــز علمــی
غــرب و شــمال غــرب کشــور ،عهــده دار بخــش
بزرگــی از مســئولیت تولیــد علــم و فنــاوری و
رقابــت در عرصــه هــای بیــن المللــی اســت.
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود توســعه
همکاریهــای بینالمللــی و قــرار گرفتــن
در جمــع دانشــگاههای برتــر دنیــا از جملــه
راهبردهــای کالن ایــن دانشــگاه برشــمرد
و خاطــر نشــان کــرد :ایــن دانشــگاه جــزو
اولیــن دانشــگاههای کشــورمان بــود کــه در
اتحادیههــای بــزرگ بینالمللــی از جملــه
اتحادیــه دانشــگاههای جهــان ( ،)IAUاتحادیــه
دانشــگاههای بینالمللــی ( )IUCو اتحادیــه

نیــز بــه خاطــر شــهادت  22تــن از دانشــجویان
ایـــن دانشـــگاه بـــوده اســـت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه تبریــز در حــال
حاضـــر بـــه عنـــوان بزرگتریـــن مرکـــز علمـــی
غــرب و شــمال غــرب کشــور ،عهــده دار بخــش
بزرگ ــی از مس ــئولیت تولی ــد عل ــم و فن ــاوری و
رقاب ــت در عرص ــه ه ــای بی ــن الملل ــی اس ــت،
خاطـــر نشـــان کـــرد :دانشـــگاه تبریـــز از نظـــر
بینالمللـــی بـــا نزدیـــک بـــه  ۲۰۰دانشـــگاه
دنیـــا ارتبـــاط دارد و طـــی ســـال گذشـــته بـــا
وجـــود تحریمهـــای شـــدید شـــیطان بـــزرگ
توانســـته اســـت همچنـــان ارتبـــاط خـــود بـــا
دنی ــا و دیپلماس ــی علم ــی را گس ــترش ده ــد.
همی ــن گ ــزارش حاک ــی اس ــت ،همای ــش مل ــی
«شـــهر پایـــدار و گام دوم انقـــاب» کـــه بـــه
هم ــت ش ــهرداری تبری ــز و ب ــه منظ ــور به ــره
گی ــری از بیانی ــه گام دوم انق ــاب در مدیری ــت
ش ــهری برگ ــزار م ــی ش ــود  ،ش ــامل  ۹مح ــور
اصلـــی و  ۵۰محـــور فرعـــی اســـت کـــه از
جملـــه میتـــوان بـــه مشـــارکت اجتماعـــی،
مدیری ــت جه ــادی و انقالب ــی گ ــری – اخ ــاق،
معنویـــت و ســـبک زندگـــی اســـامی ایرانـــی
– عدال ــت اجتماع ــی و س ــامت نظ ــام اداری –
جوانگرایـــی ،خالقیـــت و نـــوآوری – فرهنـــگ
و تم ــدن نوی ــن اس ــامی – حق ــوق ش ــهروندی
– دیپلماســـی شـــهری – علـــم و پژوهـــش –
اقتصـــاد و ...اشـــاره کـــرد.
دانشــگاههای منطقــه قفقــاز( )KUNIBحضــوری
فعــال داشــته و هماکنــون بــا نزدیــک 200
دانشــگاه از کشــورهای مختلــف دنیــا قــرارداد
و تفاهــم نامــه همــکاری دارد.
دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی رئیــس
دانشــگاه تهــران و رئیــس اجــاس نیــز در
ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر اینکــه ظرفیــت
دانشــگاه هــا بایــد در خدمــت توســعه کشــور
قــرار گیــرد ،اظهــار داشــت :روســای دانشــگاه
هــا بــا برپایــی چنیــن نشســت هــای در صــدد
معرفــی پتانســیل هــای دانشــگاه هــای خــود
و بــا ارایــه راهکارهــای علمــی و عملیاتــی بــه
دنبــال خدمــت بــه جامعــه و حــل مشــکالت
کشــور هســتند.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال
حاضــر ظرفیــت هــای زیــادی در دانشــگاه هــای
کشــورمان و در راس آنهــا در دانشــگاههای
بــزرگ و ســطح یــک وجــود دارد کــه کمتــر
از ایــن توانمندیهــا در جامعــه اســتفاده مــی
شــود ،خاطــر نشــان کــرد :امــروزه بــه کمــک
دانشــگاهیان مــی تــوان بســیاری از چالــش ها و
مشــکالت کشــور را حــل کــرد که در گذشــته از
ایــن ظرفیــت کمتــر اســتفاده شــده اســت.
دکتــر ســید احمــد رضــا خضــری ،دبیــر ایــن
اجــاس نیــز ضمــن تشــریح برنامــه هــای ایــن
نشســت گفــت :ایــن نشســت بیشــتر بــه منظور
همفکــری ،هــم اندیشــی ،تبــادل تجربــه بــرای
توســعه آمــوزش عالــی کشــور برگــزار مــی
شــود کــه در دســتور اجــاس ایــن دوره بــه
مســایلی از جملــه تبییــن طــرح جامــع خدمات
دانشــجویی دانشــگاه هــا و مراکز آمــوزش عالی،
بررســی تشــکیل اتحادیــه و انجمــن هــای بیــن
دانشــگاهی بــرای نقــش آفرینــی مطلــوب تر در
حــل مشــکالت کشــور و برخــی مســایل جــاری
دانشــگاه هــا پرداختــه خواهــد شــد.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ اجــاس روســای
دانشــگاههای بــزرگ کشــور امــروز بــا حضــور
رئیســان دانشــگاه هــای تبریــز ،اصفهــان،
صنعتــی اصفهــان ،تهــران ،شــهید بهشــتی،
صنعتــی امیرکبیــر ،علــم و صنعــت ایــران،
تربیــت مــدرس ،فردوســی مشــهد ،خواجــه
نصیرالدیــن طوســی ،صنعتــی شــریف ،شــیراز
و عالمــه طباطبایــی بــه مــدت یــک روز هــم
اکنــون در حــال برگــزاری اســت.
یــادآور مــی شــود :پیــش از ایــن نیــز نهمیــن
اجــاس روســای دانشــگاه هــای ســطح یــک
کشــور در تیرمــاه ســال  95بــه میزبانــی
دانشــگاه تبریــز برگــزار شــده بــود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریز؛
دبیر برتر دانشگاه های کشور
انتخاب شد
دکتــر ســعید اهــری زاد مدیریــت تربیتبدنــی
دانشــگاه تبریــز بــه عنــوان دبیــر برتــر دبیرخانــه های
ورزش دانشــگاه هــای کشــور ســال  1397انتخــاب
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،در
ایــن ارتبــاط حکــم و لــوح سپاســی از ســوی دکتــر
مجتبــی صدیقــی معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان
اموردانشــجویان وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،به
مدیریــت تربیتبدنــی دانشــگاه تبریــز اعطــاء شــده
کــه در آن آمــده اســت :دکتــر ســعید اهــری زاد دبیــر
منطقــه ســه ورزش دانشــگاه های کشــور؛ بدینوســیله
انتخــاب جنــاب عالــی بــه عنــوان دبیــر برتــر دبیرخانه
هــای ورزش دانشــگاه هــای کشــور ســال  1397را
شایســته تقدیــر مــی دانــم .بــی شــک توســعه ورزش
آمــوزش عالــی ،مرهــون زحمات ارزشــمند ،همــکاران
مــی باشــد کــه تــاش آنــان موجــب شــور و نشــاط
دانشــجویان خواهــد بــود .امیــد اســت در پرتــو الطــاف
الهــی شــاهد موفقیــت روز افــزون شــما باشــیم.
یــادآور مــی شــود :دکتــر سعـیــــد اهــری زاد ،اســتاد
رشــته و گرایــش ژنتیــک  -بیومتــری دانشــکده
کشــاورزی دانشــگاه تبریــز اســت ،ملــی پــوش والیبال
کشــور ،دبیــر تربیــت بدنــی دانشــگاه هــای منطقــه 3
کشــور ،رئیــس هیئــت ورزش های دانشــگاهی اســتان
آذربایجانشــرقی و بیــش از  15ســال مدیریــت تربیــت
بدنــی دانشــگاه تبریــز از جملــه ســوابق پرافتخــار ایــن
عضــو هایــت علمــی دانشــگاه تبریــز اســت.
خاطــر نشــان مــی شــود :در طــول مــدت مدیریــت
وی در تربیــت بدنــی دانشــگاه تبریــز ،توســط وزارت
ت بدنــی
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مدیریــت تربی ـ 
ایــن دانشــگاه ،نیــز بیــش از  10ســال متوالــی عنــوان
"مدیریــت تربیــت بدنــی نمونــه کشــوری" در میــان
دانشــگاه هــای سراســر کشــور بــر اســاس ارزیابــی و
شــاخص هــای وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه
دســت آورده اســت.

کســب عنــوان موفــق تربــن
رده بســیج توســط مســئول و
آحــاد بســیجیان کانون بســیج
اســاتید دانشــگاه تبریــز
دکتــر جلیــل شــفق کلوانــق مســئول کانــون بســیج
اســاتید دانشــگاه تبریــز و آحــاد بســیجیان ایــن
کانــون در جشــنواره اســتانی مالــک اشــتر در ســپاه
عاشــورا اســتان آذربایجــان شــرقی عنــوان «موفــق
تربــن رده بســیج در ســپاه عاشــورا» را کســب کــردد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،در
ایــن ارتبــاط لــوح تقدیــری بــه امضــای ســرتیپ
دوم پاســدار عابدیــن خــرم فرمانــده ســپاه عاشــورا
رســیده ،کــه در آن آمــده اســت :در راســتای تحقــق
تدابیــر فرمانــده معظــم کل قــوا و بــر اســاس ارزیابــی
هــای انجــام شــده مبتنــی بــر فرآینــد اشــراف کلــی
فرماندهــی در وضعیــت و عملکــرد مطلــوب ســال
1397مفتخــر بــه کســب عنــوان موفــق تربــن رده
بســیج در ســپاه عاشــورا گردیــده ایــد .بدین وســیله
مراتــب قدردانــی و ســپاس خــود را از تــاش هــای
مجدانــه ،مجاهدانــه ،روحیه جهــادی و عمــل انقالبی
شــما اعــام مــی دارم.
بدیهــی اســت ایــن موفقعیــت مرهــون تــاش و
همــت یکایــک شــما پاســداران و بســیجیان عزیــز و
خــدوم آن رده مــی باشــد.
یــادآور مــی شــود :دکتــر جلیــل شــفق کلوانــق
عضــو هیــات علمــی دانشــکده کشــاورزی اســت و
از جملــه ســوابق اجرایــی وی مــی تــوان بــه معــاون
اجرایــی جانشــین دفتــر تحقیــق اســتان ،مدیــر امور
فرهنگــی و فعالیــت هــای فــوق برنامــه ،دبیــر و عضو
شــورای مرکــزی و مســئول کمیتــه علمــی بســیج
اســاتید ،مســئول بســیج اســاتید ،مســئول کانــون
بســیج اســاتید ،مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و
اجتماعــی ،مدیــر داخلــی نشــریه علمــی – پژوهشــی
دانــش کشــاورزی و تولیــد پایــدار ،رئیــس اداره امــور
آموزشــی و دانشــجویی دانشــکده کشــاورزی ،مسئول
راه انــدازی آزمایشــگاه کشــاورزی اکولوژیکــی و ...
اشــاره کــرد.
بــر اســاس همیــن گــزارش؛ کانــون بســیج اســاتید
دانشــگاه تبریــز در ســال هــای  94و  95نیــز موفــق
بــه کســب ایــن عنــوان شــده بــود .ایــن کانــون از
ســال  1380فعالیــت کاری خــود را آغــاز نمــوده و
دارای  460نفــر عضــو فعــال دارد.
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عنوان :اصول طراحی و نقشه خوانی در صنایع شیمیایی نـرم افزارهای مهندسـی مرتبط،طراحی فرآیند و اجـرای دقیق واحدهای
صنعتی شـیمیایی است.
تدوین :دکتر افضل کریمی  ،مهندس محیا نژادفرد،
ایـن کتـاب بعنـوان اولیـن مـورد در ایـن زمینـه بـه زبان فارسـی جهت
مهندسحسامالدیننادرنیا
پاسـخگویی به نیاز دانشـجویان دوره کارشناسـی شـیمی میباشـد.این
تبریز
نشر :انتشارات دانشگاه
کتـاب در شـش فصل بـا عناوین فصـل اول "مقدمـه ای بـر فرآیندهای
شـیمیایی" ،فصـل دوم "مـروری بـر اصول کلـی طراحی فرآینـد"  ،فصل
قیمت 180000 :ریال
نقشـه خوانـی در صنایـع شـیمیایی مرحلـه آغـاز بـرای درک فرآینـد و سـوم "دیاگـرام هایی بـرای درک فرآیندهای شـیمیایی"  ،فصـل چهارم:
مدیریت واحد،اشـراف بر نقشـه کشـی آخرین مرحله جهت به کارگیری "شـکل گیـری و سـاختار کلـی دیاگـرام فرآینـد"  ،فصل پنجـم" تکامل

تقویــم آموزشــی نیمســال اول
ســال تحصیلی  ۹۸-۹۹دانشــگاه
تبریــز اعــام شــد /شــروع
کالس هــا  ۲۳شــهریور
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه تبریز
بــا اعــام تقویم آموزشــی نیمســال اول ســال تحصیلی
 ۹8-۹9ایــن دانشــگاه ،از انجــام تمامــی مراحــل ثبــت
نــام بــه صــورت اینترنتی خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،دکتــر
بــاب الــه حیاتــی بــا اعــام ایــن خبــر و بــا بیــان اینکــه
همچــون ســال هــای گذشــته تمامــی مراحــل ثبــت
نــام بــه صــورت اینترنتــی انجــام مــی شــود ،تصریــح
کــرد :بــه اســتناد دســتورالعمل ثبــت نامــی ســازمان
ســنجش کــه بــه صــورت اینترنتــی ثبــت نــام صــورت
مــی پذیــرد پذیرفتــه شــدگان بــرای ثبــت نــام مــی
تواننــد بــه ســایت دانشــگاه تبریــز بــه آدرس www.
 tabrizu.ac.irمراجعــه نماینــد.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا انجــام مراحــل
ثبــت نــام بــه صــورت اینترنتــی از ایــاب و ذهــاب و
صــرف هزینــه زیــاد توســط خانــواده هــا و دانشــجویان
جلوگیــری مــی شــود ،تصریــح کــرد :انتخــاب واحــد
نیمســال اول از ســوی خــود دانشــجو پــس از مشــورت
بــا اســتاد راهنمــا بــه صــورت اینترنتــی تــا ســقف
مجــاز (بــرای دانشــجویان کارشناســی؛ حداقــل 12
واحــد و حداکثــر  20واحــد ،معــدل الــف تــا ســقف 24
واحــد ،تــرم آخــر نیــز تــا  24واحــد و مشــروطی تــا 14
واحــد) صــورت مــی گیــرد.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه تبریز
بــا اشــاره بــه زمــان بنــدی انتخــاب واحــد دانشــجویان
در تمامــی مقاطــع اضافــه کــرد :زمــان انتخــاب واحــد
ورودیهــای  ۹5و مــا قبــل و نیز کارشناســی ناپیوســته
علــوم آزمایشــگاهی دامپزشــکی ورودی هــای  ۹7روز
شــنبه  16شــهریور شــروع شــده و ورودیهــای  ۹6روز
یکشــنبه  17و ورودیهــای  ۹7روز چهــار شــنبه 20
شــهریور مــاه از ســاعت  ۹صبــح لغایــت ســاعت ۲۴
انتخــاب واحــد را انجــام خواهنــد داد.
بــه گفتــه وی انتخــاب واحــد دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی هــم روز پنــج شــنبه در تاریخ  21شــهریورماه
خواهــد بــود.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تبریــز همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــجویانی
کــه در ایــام مذکــور موفــق بــه انتخــاب واحــد نشــده
انــد ،روز جمعــه  22و شــنبه  23شــهریورماه مــی
تواننــد انتخــاب واحــد نماینــد ،اضافــه کــرد :انتخــاب
واحــد ورودی هــای 98هــم بــه صــورت دســته جمعــی
توســط دانشــکده و تحویــل بــرگ انتخــاب واحــد بــه
دانشــجو در روز تحویــل مــدارک انجــام خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی انتخــاب واحــد دانشــجویان متقاضــی
از ســایر دانشــکده هــا نیــز طبــق لیســت ارســالی
دانشــکده در تاریــخ  6مهرمــاه اســت.
وی افــزود :حــذف و اضافــه نیــز بــه صــورت اینترنتــی
در  2و  3مهرمــاه انجــام میشــود و مطابــق ایــن
برنامــه ،مهلــت ارائــه مرخصــی بــرای دانشــجویان در
نیمســال اول  ۱6شــهریور الــی  3مهرمــاه صــورت
خواهــد گرفــت.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه تبریز
در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه شــروع
کالس هــا و امتحانــات ایــن نیمســال تصریــح کــرد:
کالس هــا از  ۲3شــهریور مــاه لغایــت  12دی مــاه 98
برگــزار شــده و امتحانــات پایــان نیمســال اول نیــز از
 ۱4دی الــی  3بهمــن مــاه ســال جــاری برگــزار خواهد
شــد.

ن كاغذ دست اول

 PDFتوسـط دیاگـرام بلوکـی فرآینـد"  ،فصـل ششـم" مقدمـه ای بـر
انتگراسـیون فرآیند" ارائه شـده اسـت.
ایـن کتاب توسـط دکتر محمدرضا عابدی ویراسـتاری ادبـی انجام گرفته
ودر  157صفحه توسـط انتشـارات دانشـگاه تبریزدر  1500نسـخه چاپ
شـده است.

به منظور توسعه همکاری های بین المللی صورت گرفت؛

بازدید رئیس و جمعی از مدیران دانشگاه تبریز از
دانشگاه های بزرگ شرق ترکیه

رئیـــس و جمعـــی از مدیـــران دانشـــگاه
تبریـــز بـــه منظـــور گســـترش و توســـعه
همـــکاری هـــای بیـــن المللـــی و نیـــز
عملیاتـــی ســـازی تفاهـــم نامـــه هـــا از
دانشـــگاه هـــای بـــزرگ و عمـــده شـــرق
کشـــور ترکیـــه بازدیـــد کردنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،دکتـــر میررضـــا مجیـــدی رئیـــس
دانشـــگاه تبریـــز و هیـــات همـــراه وی
در ایـــن ســـفر کـــه بـــا برنامـــه ریـــزی
و هماهنگـــی هـــای قبلـــی و نیـــز بـــا
همـــکاری کنســـولگری هـــای جمهـــوری
اســـامی ایـــران در شـــهرهای ارزروم و
طرابـــوزان ؛ از شـــش دانشـــگاه شـــرق
کشـــور ترکیـــه شـــامل دانشـــگاه هـــای
ایغدیــر ،آتاتــرک ارزوم ،کافــکاس  ،صنعتــی
ارزوم ،فن ــی کارادنی ــز و آرداه ــان بازدی ــد و
ب ــا مس ــئوالن ای ــن دانش ــگاه ه ــا راه ه ــای
توس ــعه هم ــکاری ه ــای مش ــترک را م ــورد
بررســـی قـــرار دادنـــد.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن ارتبـــاط
ب ــا اش ــاره ب ــه اه ــداف ای ــن س ــفر گف ــت:
ایـــن ســـفر بیشـــتر در راســـتای توســـعه
همـــکاری هـــای بیـــن المللـــی ،آشـــنایی
ب ــا ظرفی ــت ه ــای دانش ــگاه ه ــای منطق ــه
و بـــه خصـــوص عملیاتـــی کـــردن مفـــاد
تفاهـــم نامـــه هـــای همـــکاری مشـــترک
صـــورت گرفـــت.
دکت ــر مجی ــدی اتص ــال ش ــبکه آزمایش ــگاه
ه ــای دانش ــگاه تبری ــز ب ــا مراک ــز علم ــی و
دانش ــگاهی کش ــور ترکی ــه ،تب ــادل اس ــتاد
و دانشـــجو ،اجـــرای طـــرح تحقیقاتـــی،
ایج ــاد بس ــترهای الزم ب ــرای فرص ــت ه ــای
مطالعاتـــی دانشـــجویان و اعضـــای هیـــات
علمـــی ،برگـــزاری دورههـــای مشـــترک،
آش ــنایی و اس ــتفاده از امکان ــات و پتانس ــیل
هـــای همدیگـــر ،توســـعه همکاریهـــای
فرهنگ ــی و آموزش ــی و  ...از دیگ ــر اه ــداف

این سفر بیان کرد.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز در بخ ــش دیگ ــر
س ــخنان خ ــود ب ــا بی ــان ای ــن نکت ــه ک ــه
در بازدی ــد از دانش ــگاه ایغدی ــر تفاه ــم نام ــه
همــکاری مشــترک بیــن روســای دانشــگاه
هـــا بـــه امضـــا رســـید کـــه در همیـــن
راس ــتا راه ان ــدازی دوره ه ــای مش ــترک در
 12رش ــته در مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد و
 4رش ــته در مقط ــع دکت ــری و نی ــز ط ــرح
اراســـموس پـــاس مـــورد تاکیـــد و تاییـــد
وزارت علـــوم دو کشـــور بـــه زودی آغـــاز
خواه ــد ش ــد.
بــه گفتــه وی در همیــن راســتا همچنیــن
دفت ــر دانش ــگاه تبری ــز در دانش ــگاه ایغدی ــر
راه انـــدازی خواهـــد شـــد و گروهـــی از
اعضـــای هیـــات علمـــی آن دانشـــگاه
ب ــزودی جه ــت مذاک ــره ب ــا اعض ــای هی ــات
علمــی دانشــگاه تبریــز و بررســی چگونگــی
پیش ــبرد ط ــرح ه ــای پژوهش ــی مش ــترک
و نی ــز مذاک ــره جه ــت چگونگ ــی اس ــتفاده
از امکان ــات ازمایش ــگاهی ب ــه تبری ــز س ــفر
خواهن ــد ک ــرد.
دکتـــر مجیـــدی اضافـــه کـــرد :در ایـــن
س ــفر مذاک ــرات و توافق ــات اولی ــه جه ــت
اســـتفاده از آزمایشـــگاه هـــای مجهـــز

مرکـــزی دانشـــگاه هـــای آتاتـــورک و نیـــز
صنعتــی ارزروم ،دانشــگاه صنعتــی کارادنیــز
و نیـــز اعـــزام اســـاتید آمـــوزش زبـــان
فارس ــی ب ــه ای ــن دانش ــگاه ه ــا و مطالع ــات
مش ــترک در ح ــوزه عل ــوم انس ــانی انج ــام
گرفـــت.
بـــه گفتـــه وی در بازدیـــد از دانشـــگاه
کافـــکاس دو طـــرف همچنیـــن موافقـــت
کردنـــد کـــه عـــاوه بـــر راه انـــدازی
دوره هـــای دو مدرکـــه ،دفتـــر مطالعـــات
مش ــترک فرهنگ ــی تح ــت عن ــوان ش ــهریار
در ایـــن دانشـــگاه تاســـیس شـــود.
وی در ایـــن ارتبـــاط یـــادآور شـــد :بـــه
دلیـــل قرابـــت جغرافیایـــی و فرهنگـــی
دانشـــگاه هـــای بـــزرگ شـــرق ترکیـــه
بـــا جمهـــوری اســـامی ایـــران و نیـــز
جمه ــوری آذربایج ــان پیش ــنهاد راه ان ــدازی
کنسرســـیوم دانشـــگاهی ســـه کشـــور
نیـــز در ایـــن ســـفر مطـــرح شـــد کـــه
م ــورد اس ــتقبال روس ــای آن دانش ــگاه ه ــا
قرارگرف ــت و مق ــرر ش ــد مطالع ــات اولی ــه
در ایـــن خصـــوص بـــه زودی توســـط
مدیری ــت ه ــای همکاریه ــای بی ــن الملل ــی
دانشـــگاه هـــا آغـــاز شـــود.
دکتـــر مجیـــدی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر

اینک ــه ای ــن دانش ــگاه ب ــه عن ــوان رئی ــس
کارگـــروه همکاریهـــای علمـــی ایـــران و
ترکی ــه ب ــا تم ــام ت ــوان و امکان ــات آم ــاده
گســـترش تعامـــات علمـــی و فرهنگـــی
بیـــن دو کشـــور اســـت ،تصریـــح کـــرد:
توســـعه همکاریهـــای بینالمللـــی و
قـــرار گرفتـــن در جمـــع دانشـــگاههای
برتـــر دنیـــا از جملـــه راهبردهـــای کالن
ای ــن دانش ــگاه اس ــت و از ای ــن رو دانش ــگاه
تبریـــز جـــزو اولیـــن دانشـــگاههای بـــود
کـــه در اتحادیههـــای بـــزرگ بینالمللـــی
از جملـــه اتحادیـــه دانشـــگاههای جهـــان
( ،)IAUاتحادیـــه دانشـــگاههای بینالمللـــی
( )IUCو اتحادیـــه دانشـــگاههای منطقـــه
قفقـــاز( )KUNIBحضـــوری فعـــال داشـــته
اســـت.
بـــه گفتـــه وی ایـــن دانشـــگاه در حـــال
حاض ــر نی ــز در عرصهه ــای جهان ــی بس ــیار
فع ــال ب ــوده و هماکن ــون ب ــا نزدی ــک 200
دانشـــگاه از کشـــورهای مختلـــف دنیـــا
قـــرارداد و تفاهـــم نامـــه همـــکاری دارد
ک ــه از ای ــن تع ــداد ح ــدود  80دانش ــگاه از
کشـــور جمهـــوری ترکیـــه اســـت.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت؛ دانشـــگاه
تبری ــز در ح ــال حاض ــر ب ــا داش ــتن بی ــش
از  ۲۱دانشـــکده ،چندیـــن پژوهشـــکده و
گـــروه پژوهشـــی ،قطـــب علمـــی۸۰۰ ،
نفـــر عضـــو هیـــات علمـــی ،بیـــش از 24
هــزار نفــر دانشــجو و  457هــزار مترمربــع
فضـــای آموزشـــی ،کمـــک آموزشـــی و
پژوهش ــی و نی ــز ب ــه جه ــت همج ــواری ب ــا
دانشــگاه هــای بــزرگ کشــورهای منطقــه،
بـــه عنـــوان بزرگتریـــن مرکـــز علمـــی
غـــرب و ش ــمال غ ــرب کش ــور ،عه ــده دار
بخ ــش بزرگ ــی از مس ــئولیت تولی ــد عل ــم
و فن ــاوری و رقاب ــت در عرص ــه ه ــای بی ــن
المللـــی اســـت.

دانشگاه تبریز؛ در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت
ب ــر اس ــاس انتش ــار ت ــازه تری ــن نتیج ــه رتب ــه
بنـــدی جهانـــی شـــانگهای  ،2019دانشـــگاه
تبریـــز در جمـــع هـــزار دانشـــگاه برتـــر دنیـــا
قـــرار گرفـــت.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
رتبهبنـــدی شـــانگهای یکـــی از ســـه نظـــام
معتبـــر رتبهبنـــدی در ســـطح بینالمللـــی
اســـت کـــه در رتبهبنـــدی منتشـــر شـــده در
ســـال  ۲۰۱۹شـــانگ هـــای  ۱۰۰۰دانشـــگاه
برتـــر جهـــان را پوشـــش داده اســـت .کیفیـــت
آمـــوزش ،کیفیـــت اعضـــای هیـــأت علمـــی،
برونـــداد پژوهشـــی و عملکـــرد ســـرانه
چهـــار معیـــار بـــه کار بـــرده شـــده در نظـــام
رتبهبنـــدی شـــانگهای اســـت.
در رتبـــه بنـــدی ســـال  ۲۰۱۹شـــانگهای۱۳ ،
دانشــگاه ایرانــی در جمــع  ۱۰۰۰دانشــگاه برتــر
دنی ــا ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
ب ــر اس ــاس ای ــن رتب ــه بن ــدی دانش ــگاه ه ــای
ایران(ته ــران ،صنعت ــی ش ــریف ،عل ــوم پزش ــکی
ته ــران ،امیرکبی ــر ،تربی ــت م ــدرس ،فردوس ــی
مشـــهد ،علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی،
صنعتـــی نوشـــیروانی بابـــل ،علـــم و صنعـــت

صرف حدود  400هزار ليتر آب و
ات برق است.

در آیینـی بـه مناسـبت سـالروز
ورود آزادگان سـرافراز بـه
میهـن اسلامی؛

از آزادگان
دانشـــگاه تبریـــز
تجلیـــل بعمـــل
آمـــد
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ایـــران ،صنعتـــی اصفهـــان ،شـــهید بهشـــتی،
ش ــیراز و تبری ــز) ب ــا ب ــازه رتب ـهای 301 -1000
ب ــه ترتی ــب رتب ــه  1ت ــا  13ای ــران را از آن خ ــود
کردهانـــد.
دانشـــگاه تهـــران ،بـــا حضـــور در جمـــع ۴۰۰
دانش ــگاه برت ــر جه ــان ،برتری ــن دانش ــگاه ای ــران
در رتبهبن ــدی ش ــانگهای اع ــام ش ــده اس ــت.

در رتبـــه بنـــدی جهانـــی شـــانگهای ســـال
 ، 2019ایـــران بـــا  13دانشـــگاه ،ترکیـــه بـــا
 12دانش ــگاه ،مال ــزی و مص ــر ب ــا  5دانش ــگاه،
عربس ــتان و پاکس ــتان ب ــا  4دانش ــگاه ،تون ــس،
لبنـــان ،امـــارات متحـــده عربـــی ،عمـــان و
نیجریـــه بـــا یـــک دانشـــگاه در جمـــع هـــزار
دانشـــگاه برتـــر دنیـــا حضـــور داشـــتند.

در رتبهبنـــدی شـــانگهای ســـال ۲۰۱۹
دانشـــگاه هـــاروارد ،دانشـــگاه اســـتنفورد و
دانشـــگاه کمبریـــج بـــه ترتیـــب رتبـــه اول تـــا
رتبـــه ســـوم را بـــه خـــود اختصـــاص دادهانـــد.
ی ــادآور م ــی ش ــود :اخی ــر همچنی ــن دانش ــگاه
تبری ــز در رتب ــه بن ــدی جدی ــد جهان ــی تایم ــز
موســوم بــه Golden Age of Higher Education
توانســـت رتیـــه  101تـــا  150دنیـــا را کســـب
ک ــرده ب ــود.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت؛ دانشـــگاه
تبریـــز در حـــال 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
آموزش ــی ،کم ــک آموزش ــی و پژوهش ــی و نی ــز
بــه جهــت همجــواری بــا دانشــگاه هــای بــزرگ
کشـــورهای منطقـــه ،بـــه عنـــوان بزرگتریـــن
مرک ــز علم ــی غ ــرب و ش ــمال غ ــرب کش ــور،
عه ــده دار بخ ــش بزرگ ــی از مس ــئولیت تولی ــد
علــم و فنــاوری و رقابــت در عرصــه هــای بیــن
المللـــی اســـت.

ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه
تبری ــز در ای ــن آیی ــن ضم ــن تبری ــک هفت ــه
دولــت و ســالروز بازگشــت غــرور انگیــز آزادگان
عزی ــز ب ــه میه ــن اس ــامی ای ــران ب ــا تاکی ــد
ب ــر اینک ــه برپای ــی آیین ــی در همی ــن راس ــتا،
یـــادآوری و ارج نهـــادن بـــه تـــاش هـــای
شـــما آزادگان و ایثارگـــران اســـت ،اظهـــار
داشـــت :آزادگان ،ســـند افتخـــار و اســـطوره
ه ــای ب ــی بدی ــل و فرام ــوش نش ــدنی هش ــت
س ــال دف ــاع مق ــدس هس ــتند ک ــه ب ــا صب ــر
و بردبـــاری خویـــش در راه دفـــاع از حریـــم
اســـام و کشـــور ،پیـــروزی و ســـرافرازی را
بـــرای مـــا رقـــم زدنـــد.

وی در ادامـــه تاکیـــد کـــرد :نســـل امـــروز
بایـــد از ایـــن عزیـــزان درس ایثـــار ،فـــداکاری،
مقاوم ــت و اس ــتقاومت ی ــاد بگیرن ــد و از ای ــن
رو ذکـــر و ثبـــت خاطـــره آزادگان در دوران
اســـارات آنـــان ،بـــرای نســـل هـــای امـــروز و
فـــردا ضـــروری اســـت.
حج ــت االس ــام محم ــد ان ــوری مس ــئول نه ــاد
نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری در دانش ــگاه
تبریــز نیــز در ایــن آییــن بــا تاکیــد بــر اینکــه
آزادگان الگـــو و اســـوه هـــای عینـــی ،ایثـــار،
صب ــر ،ایس ــتادگی و مقاوم ــت و تجل ــی امی ــد
در جامعـــه هســـتند ،گفـــت :شـــما آزادگان،
ایثارگـــران ،جانبـــازان و شـــهدا بـــه صـــورت
داوطلبانـــه و بـــدون هیـــچ چشـــم داشـــتی

ع ــازم جبه ــه ه ــا ش ــدید ،ت ــا اینک ــه ذره ای از
خ ــاک کش ــورمان ب ــه دس ــت دش ــمن نیفت ــد و
ب ــر ای ــن اس ــاس وظیف ــه م ــا اس ــت در آیی ــن
هـــا و مناســـبت هـــای مختلـــف از شـــما هـــا
قدردانـــی کنیـــم کـــه بـــا مستندســـازی و
تدویـــن آثـــار ،ســـبک زندگـــی و خاطـــرات
شـــماها مـــی تـــوان گامـــی کوچـــک در ایـــن
راســـتا برداشـــت.
ی ــادآور م ــی ش ــود :در ای ــن دی ــدار ،جمع ــی از
آزادگان دانش ــگاه تبری ــز نی ــز ضم ــن قدردان ــی
از توج ــه رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز در رس ــیدگی
بـــه مشـــکالت آزادگان و ایثارگـــران هشـــت
س ــال دف ــاع مق ــدس ب ــه ارای ــه نکت ــه نظ ــرات
و دی ــدگاه ه ــای خ ــود پرداختن ــد.

بــا مشــارکت  ۷۰دانشــجو؛
اردوی جهــادی دانشــگاه
تبریــز برگــزار شــد
مســوول بســیج دانشــجویی دانشــگاه تبریز از برگزاری
اردوی جهــادی بســیج دانشــجویی دانشــگاه تبریــز در
روســتاهای محــروم شهرســتان چاراویمــاق و بــا
مشــارکت  70نفــر از دانشــجویان ایــن دانشــگاه خبــر
داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
حســین کاظمــی بــا اعــام ایــن خبــر و بــا بیــان
اینکــه ایــن اردوی جهــادی دانشــجویان در منطقــه
چاراویمــاق اســتان آذربایجــان شــرقی بــا محوریــت
محرومیتزدایــی بــه همــت بســیج دانشــجویی
دانشــگاه تبریــز بــه مــدت  10روز برگــزار شــد ،اظهــار
داشــت :دانشــجویان جهادی دانشــگاه تبریــز در اردوی
جهــادی "حــاج عبــداهلل والــی" کــه از  ۱۰مــرداد مــاه
شــروع شــده بــود با کمــک افــراد متخصص در هشــت
کارگــروه عمرانــی ،فرهنگــی -بصیرتــی ،پشــتیبانی،
اقتصــاد مقاومتــی ،مطالبهگری ،دامپزشــکی ،پزشــکی
و سمپاشــی در ایــن منطقــه فعالیــت کردنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامــه هــا و فعالیــت
هــای مختلفــی کــه در ایــن کارگــروه هــا صــورت
گرفتــه یــادآور شــد :دانشــجویان در کارگــروه عمرانی،
زیرســاختهای دو مدرســه را تعمیــر و محــل اســکان
معلــم مدرســه را بازســازی کردنــد و نصــب ایــزوگام
بــر بــام دو مدرســه ،تعمیــر خانههــای افــراد نیازمنــد
در روســتاها ،تعمیــر خرابیهــای موجــود در مســجد
برخــی روســتاها از جملــه ایجــاد آشــپرخانه در یکــی
از مســاجد روســتاها نیــز از دیگــر فعالیتهــای
دانشــجویان بــوده اســت.
مســوول بســیج دانشــجویی دانشــگاه تبریــز بــا بیــان
اینکــه در کارگــروه فرهنگــی بصیرتــی نیز بــه برگزاری
برنامههــای جدیــد و متنــوع بــرای مــردم روســتا بــه
خصــوص کــودکان و برگــزاری مراســمات ،جش ـنها،
برنامههــای ســخنرانی و جلســات بصیرتــی پرداختــه
شــد ،خاطــر نشــان کــرد :در کارگــروه پشــتیبانی نیــز
در زمینــه تامیــن اقــام مــورد نیــاز کارگروههــای
دیگــر اردوهــای جهــادی فعالیتهایــی انجــام شــد.
بــه گفتــه وی بــا پیگیــری هــای کارگــروه مطالبــه
گــری راه روســتایی پیرســقا تعمیــر شــد و در حــال
پیگیــری بــرای آســفالت ریــزی مــی باشــند.
کاظمــی اضافــه کــرد :در کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی
نیــز کــه بــا شــروع کار از دو مــاه پیــش از شــروع
میدانــی اردوی جهــادی و طــی ســفرهای متعــدد بــه
مناطــق محــروم شهرســتان چاراویمــاق بــه بررســی و
شناســایی ظرفیتهــای موجــود و ناکارآمدیهــای
احتمالــی ناشــی از فســاد در ایــن شهرســتان
پرداختــه و طــی همــکاری بــا کارگــروه مطالبهگــری
زمینههــای الزم بــرای توســعه و پیشــرفت صنایــع،
معــادن ،شــغلهای خانگــی و … را بــا همــکاری
اداراهــا و نهادهــای مســوول در شهرســتان چاراویمــاق
فراهــم شــد.
وی تاکیــد کــرد :همچنیــن در کارگــروه دامپزشــکی
بــا اعــزام دامپزشــک بــه روســتاهای طالــب ،آب گــرم،
قویجــه قلعــه ،قزیــل قلعــه ،پیرســقا ،قوجــا کنــدی و
مریــم و تجویــز نســخه بــرای  ۱۲گلــه گوســفند و
گوســفندهای  ۶۰خانــوار در ایــن روســتاها ســعی
در جلوگیــری از شــیوع بیماریهــای مســری بیــن
گلههــا صــورت گرفــت.
مســوول بســیج دانشــجویی دانشــگاه تبریــز در بخش
دیگــر ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه همچنیــن
بــا شناســایی دامپزشــک و پیگیــری جهادگــران
روســتاهای نیازمنــد به واکسیناســیون دام ،شناســایی
شــده و تیــم واکسیناســیون بــه محــل شــیوع
بیماریهــا ارســال شــد ،یــادآور شــد :درکارگــروه
پزشــکی هــم کــه متشــکل از  ۶۰پزشــک در غالــب
 ۲تیــم روانشناســی۲،تیم دندانپزشــکی ۲،تیــم
پزشــکی و ۳تیــم مامایــی بــه صــورت چرخشــی میان
روســتاهای شهرســتان چاراویمــاق در حــال فعالیــت
بودنــد ،حــدود دو هــزار نفــر از جمعیــت شهرســتان
چاراویمــاق توســط ایــن کارگــروه مــورد معاینــه و
تجویــز نســخه از طــرف پزشــکان قــرار گرفتنــد.
بــه گفتــه وی در کارگــروه سمپاشــی نیــز بــا فعالیــت
در چهــار روســتای طالــب ،شــعبان ،آبگــرم و پیرســقا
بیــش از  ۱۰۰آغــل ایــن چهــار روســتا را بــه طــور
کامــل و در کمتــر از زمــان پیــش بینــی شــده بــا
همراهــی اداره دامپزشــکی شهرســتان چاراویمــاق
سمپاشــی شــد.
وی در پایــان بــا بیــان ایــن نکتــه اینکــه بســیج
دانشــجویی دانشــگاه تبریــز در راســتای اجــرای
منویــات رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص برگــزاری
اردوهــای جهــادی و تقویــت روحیــه جهــادی در
دانشــجویان و نخبــگان جــوان اقــدام بــه برگــزاری این
اردوی جهــادی کــرده اســت ،خاطــر نشــان کــرد :در
ایــن اردوی جهــادی دانشــجویان ضمــن خودســازی و
تهذیــب نفــس مــی تواننــد در جهــت رفــع محرومیت
یــا محرومیــت زدایــی همچنیــن در محورهای توســعه
و پیشــرفت حــوزه هــای عمرانــی ،فرهنگــی ،اقتصــاد
مقاومتــی ،کشــاورزی و دامپــروری ایــن منطقــه گام
هــای موثــری بردارنــد.
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ســامانه نظــام پذیــرش
و بررســی پیشــنهادات
دانشــگاه تبریــز در
خدمــت دانشــگاهیان
ایــن دانشــگاه
بـا راه انـدازی و آغـاز بـکار سـامانه نظـام پذیـرش
و بررسـی پیشـنهادات دانشـگاه تبریز ،این سـامانه
آمـاده ثبـت و بررسـی پیشـنهادهای دانشـگاهیان
این دانشـگاه اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
محمدتقـی اعلمـی معـاون پشـتیبانی و توسـعه
منابـع دانشـگاه تبریـز در ایـن ارتباط گفـت :نظام
پیشـنهادها بـه طـور کلی بـه منظور ایجـاد فضای
مناسب برای مشـارکت اساتید و کارکنان در جهت
تحقــق اهــدافی همچون توسـعه محیـط خالق،
تقویـت فرهنگ و حس تعلق سـازمانی ،شناسـایی
و تقویـت منابـع خوشـفکر و خلاق ،مشـارکت
دانشـگاهیان در تصمیـم سـازی ها و برنامـه ریزی
ها ،بهبود کار سـازمان ،افزایش بهره وری و کیفیت،
کاهـش هزینـه ها و ضایعـات ،افزایـش انگیزش در
کارکنـان ،تشـویق روحیـه کاری و افزایـش قابلیت
حل مسـأله و اشاعه فرهنگ مشـارکتی و همکاری
دسـته جمعی بوجـود آمده اسـت.
ایـن عضـو هیـات رئیسـه دانشـگاه تبریـز در ادامه
بـا تاکیـد بـر اینکـه هر نـوع نظـر ،فکـر و راهکاری
کـه بتوانـد اهداف سـازمانی این دانشـگاه را آسـان
تر ،ســریع تــر ،صــحیح تــر ،ارزان تــر ،ایمن تر
و مطلـوب تـر تحقق بخشـد ،مـورد اسـتقبال قرار
خواهد گرفت ،یادآور شـد :پیشـنهادها توسط کلیه
ذینفعـان دانشـگاه اعـم از اعضـای هیـأت علمی و
اعضـای غیرهیـأت علمـی بـه صـورت فـردی و
گروهـی قابـل ارائه اسـت.
معاون پشـتیبانی و توسـعه منابع دانشگاه تبریز در
بخـش دیگر سـخنان خـود با اشـاره به نحـوه ارایه
پیشـنهادها از سوی دانشگاهیان این دانشگاه افزود:
پیشـنهاد دهنـدگان مـی تواننـد از طریـق تکمیل
فرم در سـامانه پیشـنهاد خـود را ارائـه نمایند و در
ایـن راسـتا نیـز دبیرخانه نظـام پیشـنهادات که در
مدیریت بودجه و تشـکیالت و تحـول اداری و بهره
وری دانشـگاه مسـتقر بوده و انجام وظایف مربوطه
را برعهـده دارد ،پـس از دریافت و ثبت پیشـنهادها
را بـه کمیتـه هـای تخصصی ارجاع مـی دهد.
بـه گفتـه وی نتایـج و مصوبـات کمیتـه هـای
تخصصی جهت بررسـی نهایی در نظام پیشنهادات
طـرح شـده در صورت مثبت و اثـر بخش بودن آنها
جهـت اجـرا بـه واحدهای اجرایـی ابالغ می شـود.
دکتـر اعلمـی در خاتمـه تاکیـد کـرد :افـراد در هر
سـطحی از سـازمان ،ممکـن اسـت دارای ایـده
های راهگشایی باشند ،طبیعی اســت کــه بایــد
بــه دنبـال راه هــایی برای شناسـایی ایـن ایده ها
باشـیم ،چـرا که افـراد بـه واسـطه ارتبـاط نزدیک
با کاری کــه انجــام می دهنــد و تجربـه حاصـل
از تکـرار آن ،معمـوالً بـه جزئیات کار بیشـتر آشـنا
بـوده و در صـورت فراهـم شـدن شـرایط ،همیـن
افـراد بهتریـن کســانی هســتند کـه مـی توانند
پیشـنهادهای اصالحـی ارائـه نماینـد.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ عالقمنـدان بـرای
کسـب اطالعـات بیشـتر و ثبـت پیشـنهادها مـی
توانند بـه آدرس  tabrizu.ac.ir/fa/page/8428مراجعه
کنند .

به میزبانی دانشگاه تبریز؛ نشست معاونان دانشجویی دانشگاه
های منطقه سه کشور برگزار شد
ســـی امیـــن نشســـت معاونـــان دانشـــجویی
دانشـــگاه هـــای منطقـــه ســـه کشـــور بـــا
محوریـــت بررســـی مســـایل جـــاری ایـــن
ح ــوزه ب ــا حض ــور دکت ــر مجتب ــی صدیق ــی
معـــاون وزیـــر و رئیـــس ســـازمان امـــور
دانشـــجویان وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و
فنـــاوری و دکتـــر ناصـــر مطیعـــی رئیـــس
صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان در ت ــاالر ش ــهید
باکـــری دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبری ــز ،مع ــاون دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز
در ایـــن نشســـت ضمـــن ارایـــه گزارشـــی
از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در خصـــوص
عملک ــرد ح ــوزه مدیری ــت ام ــور دانش ــجویی
در بخ ــش ه ــای مختل ــف از جمل ــه تغذی ــه،
خواب ــگاه و رف ــاه در ادام ــه از موش ــن گراف ــی
عملکـــرد معاونـــت دانشـــجویی در حـــوزه
خدمـــات دانشـــجویی رونمایـــی شـــد.
دکت ــر حس ــین امامعل ــی پ ــور ،در ادام ــه ب ــا
تاکی ــد ب ــر اینک ــه ای ــن نشس ــت بیش ــتر ب ــه
منظـــور همفکـــری و تبـــادل افـــکار و بـــه
خصـــوص انتقـــال تجربیـــات بـــه منظـــور
ارایـــه خدمـــات بهتـــر بـــه دانشـــجویان و
ح ــل برخ ــی چال ــش ه ــا در ح ــوزه خدم ــات
دانشـــجویی دانشـــگاه هـــای منطقـــه بـــه
مناســـبت آغـــاز ســـال تحصیلـــی جدیـــد
بـــوده اســـت ،اضافـــه کـــرد :بـــرای حـــل
مشـــکالت و ایجـــاد رفـــاه و خدمـــات بهتـــر
بـــرای دانشـــجویان بـــرای رســـیدن بـــه
دکتـــر مجتبـــی صدیقـــی معـــاون وزیـــر و
رئیـــس ســـازمان امـــور دانشـــجویان وزارت
علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری و دکتـــر ناصـــر
مطیعـــی رئیـــس صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان،
از نح ــوه بکارگی ــری و تجهی ــز سیس ــتم بخ ــار
دانشـــگاه تبریـــز بازدیـــد کردنـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
در ایــن بازدیــد همچنیــن معاونــان دانشــجویی
دانشـــگاه هـــای منطقـــه ســـه کشـــور ،معـــاون
وزیـــر و رئیـــس صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان
وزارت علـــوم را همراهـــی مـــی کردنـــد.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش؛ دکتـــر حســـین
امامعلـــی پـــور ،معـــاون دانشـــجویی دانشـــگاه
تبری ــز در ای ــن ارتب ــاط گف ــت :سیس ــتم بخ ــار
ب ــرای پخ ــت غ ــذا ب ــرای اولی ــن ب ــار در بی ــن
دانشـــگاههای کشـــور ،بـــا هزینـــه نزدیـــک 3
میلی ــارد توم ــان در دانش ــگاه تبری ــز راه ان ــدازی
شـــده و اخیـــرا در آیینـــی هـــم بـــا حضـــور
دکت ــر منص ــور غالم ــی وزی ــر عل ــوم ،تحقیق ــات
و فنـــاوری بـــه بهـــره بـــرداری رســـید.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ویژگـــی هـــای
ایـــن سیســـتم در مقایســـه بـــا روش ســـنتی
گفـــت :دانشـــگاه تبریـــز بـــا حـــدود  24هـــزار
دانشـــجو ،روزانـــه بیـــش از 13هـــزار وعـــده
غـــذای دانشـــجویی پخـــت و توزیـــع میکنـــد
و از ایـــن رو ضـــروری بـــود کـــه بـــا سیســـتم
نویـــن صنعتـــی ایـــن کار صـــورت گیـــرد.
دکتـــر امامعلـــی پـــور ،تاکیـــد کـــرد :رســـالت

بازدی ــد ش ــرکت کنن ــدگان در ای ــن نشس ــت
از ســـلف مرکـــزی و آشـــپزخانه صنعتـــی از
دیگ ــر برنام ــه ه ــای جنب ــی آن ب ــوده اس ــت.
ی ــادآور م ــی ش ــود :دانش ــگاه ه ــای منطق ــه
ســـه کشـــور شـــامل دانشـــگاه ه ــای تبری ــز،
ارومیـــه ،تحصیـــات تکمیلـــی علـــوم پایـــه
زنج ــان ،زنج ــان ،ش ــهید مدن ــی آذربایج ــان،
صنعتـــی ســـهند ،صنعتـــی ارومیـــه ،بنـــاب،
محقـــق اردبیلـــی ،مراغـــه ،هنـــر اســـامی
تبریـــز اســـت.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت؛ همزم ــان ب ــا نشس ــت
اه ــداف آن ــان وظیف ــه ماس ــت و از ای ــن رو در
ح ــد ت ــوان از ای ــن قش ــر حمای ــت ه ــای الزم
انج ــام خواه ــد ش ــد.
ب ــر اس ــاس همی ــن گ ــزارش ،بررس ــی ط ــرح
جامـــع مدیریـــت خدمـــات دانشـــجویی،
تهیـــه اقـــام اساســـی ســـلف هـــای
دانشـــجویی در ســـال تحصیلـــی ،99-98
ارتقـــای آشـــبزخانه هـــا ،ســـلف هـــای
غذاخـــوری و خوابـــگاه هـــای خـــود گـــردان،
بررســـی آییـــن نامـــه کمیتـــه انضباطـــی
و مـــوارد خـــاص ،قیمـــت غـــذا و خوابـــگاه
در آغـــاز ســـال تحصیلـــی جدیـــد ،بررســـی
وضعیـــت دانشـــجویان ســـنواتی ،نحـــوه
عـــودت واریـــزی خوابـــگاه هـــا بـــه دانشـــگاه

بازدیــد معــاون وزیر و رئیــس صندوق
رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم از
سیســتم بخــار دانشــگاه تبریــز
دانش ــگاه در ارائ ــه غ ــذای س ــالم و بــا کیفی ــت

بـــا رعایـــت شـــاخصهای بهینهســـازی در
بـــر آن داشـــت تـــا در کوتـــاه مـــدت ،گـــذری

بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اســـتفاده از اجـــاق

ســـرمایههای موجـــود ،حـــوزه دانشـــجویی را

جمعــی از اعضــای گروه کوهنــوردی اســاتید و کارکنان

دانشــگاه تبریــز بــه قلــه  5609متــری دماونــد صعــود

نمودند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،چهــار
نفــر از اعضــای گــروه کوهنــوردی اســاتید و کارکنــان،

 29مــرداد مــاه ســال جــاری بــه مــدت دو روز ،قلــه
 5609متــری دماونــد را بــا موفقیــت فتــح نمودنــد و

پرچــم دانشــگاه تبریــز را بــر فــراز بــام ایــران بــه اهتــزاز
درآورنــد.

ایــن صعــود بــا حضــور محمــد مفیــدی ،بیــوک لطفــی
فــر ،یوســف دهقــان و رضــا ســلمانی صــورت گرفــت.

بــر پایــه همیــن گــزارش ،گــروه کوهنــوردی کارکنــان
دانشــگاه تبریــز در ســال  1373تاســیس شــده و از

بــدو تاســیس تــا کنــون بیــش از  600برنامــه صعــود
موفــق بــه قلــل و ارتفاعــات بــاالی  4000متــر و3000
متــر ارتفــاع در داخــل و خارج کشــور از جمله ســلطان

ســنجر ،اوریــن ،علی علمــدار در داخــل اســتان ،دماوند،

حسینون نوحه سی

ســبالن در داخــل کشــور و آرارات ،نمــرود ،شــاه داغــی،

گرافیک :مهدی هادی

ســبحان در کشــورهای آذربایجــان و ترکیه داشــته اند.

از آشـــپزخانه ســـنتی بـــه آشـــپزخانه صنعتـــی
داشـــته باشـــد.

صعــود گــروه کوهنــوردی
اســاتید و کارکنــان دانشــگاه
تبریــز بــه بــام ایــران

دنــا ،تفتــان ،زردکــوه ،تخــت ســلیمان ،ســیاالن و

در س ــال تحصیل ــی  ،99-98بررس ــی کم ــک
ه ــای مال ــی صن ــدق رف ــاه ب ــه دانش ــگاه ه ــا
در آس ــتانه ش ــروع س ــال تحصیل ــی جدی ــد و
 ...از جملـــه مهمتریـــن مـــوارد مطروحـــه در
ای ــن نشس ــت ب ــود.
همیچنیـــن در ایـــن نشســـت جمعـــی از
معاونـــان و مدیـــران امـــور دانشـــجویی
دانشـــگاه هـــای منطقـــه ســـه گزارشـــی از
اقدمـــات صـــورت گرفتـــه در حـــوزه کاری
خویـــش ارایـــه نمودنـــد و در ادامـــه معـــاون
وزیـــر و رئیـــس ســـازمان امـــور دانشـــجویان
وزارت عل ــوم ،تحقیق ــات و فن ــاوری و رئی ــس
صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان بـــه برخـــی
پرســـش هـــا پاســـخ دادنـــد.

شعر :استاد شهریار

مع ــاون دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز همچنی ــن

معاون ــان دانش ــجویی دانش ــگاه ه ــای منطق ــه
س ــه کش ــور ،چندی ــن کارگاه آموزش ــی نی ــز
ب ــا حض ــور دبی ــران ش ــوراهای صنف ــی کالن
منطق ــه دو ش ــامل مناط ــق دو ،س ــه و پن ــج
بـــا محوریت(آشـــنایی بـــا بروکراســـی اداری،
مدیریـــت اســـتراتزیک ،آییـــن نامـــه هـــای
آموزشـــی ،انضباطـــی ،شـــیوه نامـــه شـــورای
صنفـــی ،اســـتاندار تغذیـــه دانشـــجویان
و قراردادهـــای دانشـــگاه هـــا و حقـــوق
دانشـــجویی) بـــا تدریـــس اســـاتید دانشـــگاه
تبریـــز برگـــزار شـــد.
گازهـــای قدیمـــی و یـــا تجهیزاتـــی کـــه دارای
شــعله جهــت تامیــن حــرارت هســتند معایــب
متعـــددی دارد ،خاطـــر نشـــان کـــرد :بازدهـــی
بســـیار پاییـــن انـــرژی (حداکثـــر  40درصـــد)،
افـــت کیفیـــت پخـــت ،اســـتهالک دســـتگاه،
زمـــان زیـــاد فـــرآوری پخـــت ،افزایـــش دمـــای
محیــط آشــپزخانه و آلودگــی آن از جملــه ایــن
معایـــب اســـت.
وی در بخ ــش دیگ ــر س ــخنان خ ــود ب ــا بی ــان
اینکـــه در حـــال حاضـــر تجهیـــزات مـــورد
اســتفاده در آشــپزخانه دانشــگاه از بخــار آب بــه
عن ــوان منب ــع ان ــرژی به ــره میبرن ــد ،تصری ــح
ک ــرد :بخ ــار تولی ــد ش ــده در خ ــارج از محی ــط
آشـــپزخانه توســـط لولهکشـــی مخصـــوص
منتقـــل شـــده و بـــا انشـــعابات جداگانـــه وارد
هـــر یـــک از دســـتگاهها میگـــردد .بازدهـــی
انـــرژی در ایـــن سیســـتم بیـــش از  85درصـــد
اس ــت ،ضم ــن اینک ــه کیفی ــت پخ ــت و عم ــر
دســـتگاه افزایـــش یافتـــه و زمـــان فـــرآوری
پخـــت غـــذا کاهـــش چشـــمگیری دارد کـــه
باعـــث میشـــود تعـــداد دســـتگاه کمتـــری
مـــورد نیـــاز باشـــد و محیـــط آشـــپزخانه از
ترافیـــک کمتـــری برخـــوردار بـــوده و هـــوای
پ ــاک و س ــالمتری داش ــته باش ــد و همچنی ــن
از دیگـــر فوایـــد ایـــن سیســـتم میتـــوان بـــه
کاهـــش نیـــروی کار مـــورد نیـــاز اشـــاره کـــرد.

کنفرانـــس فیزیـــک
ایـــران و بیســـت و
ســـومین همایـــش
دانشـــجویی فیزیـــک
برگـــزار شـــد
کنفرانــس فیزیــک ایــران و بیســت و ســومین همایــش
دانشـــجویی فیزیـــک ،امـــروز بـــا حضـــور جمعـــی از
اســاتید ،محققــان ،دانشــجویان و فعــاالن ایــن حــوزه بــه
میزبان ــی دانش ــگاه تبری ــز برگ ــزار ش ــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،دکتـــر
میررضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن
کنفرانـــس ضمـــن خیرمقـــدم بـــه شـــرکت کننـــدگان
و تقدی ــر از دس ــت ان ــدرکاران برگ ــزاری ای ــن همای ــش
گفـــت :امیـــدوارم کنفرانـــس فیزیـــک ایـــران و بیســـت
و س ــومین همای ــش دانش ــجویی فیزی ــک ب ــه میزبان ــی
دانشــگاه تبریــز بــا حضــور شــرکت کننــدگان بــا توجــه
ب ــه یافت ــه ه ــای جدی ــد ای ــن عل ــوم ب ــه اه ــداف تعیی ــن
شـــده خـــود برســـد.
دکتـــر اصغـــر عســـگری معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری
دانشـــگاه تبریـــز نیـــز در ایـــن کنفرانـــس بـــا معرفـــی
برخ ــی ظرفی ــت ه ــای ای ــن دانش ــگاه اظه ــار داش ــت:
ایـــن خطـــه و در راس آنهـــا شـــهر تبریـــز بـــه عنـــوان
مهـــد تولیـــد علـــم ،ادب و هنـــر و شـــهر دانشـــگاهی
اس ــت ک ــه ح ــدود  800س ــال مرک ــز دانش ــگاهی ب ــه
ن ــام رب ــع رش ــیدی بوج ــود م ــی آی ــد و در ای ــن می ــان
دانشـــگاه تبریـــز نیـــز در راس آنهـــا تاســـیس شـــده
اســـت.
وی تاکی ــد ک ــرد :دانش ــگاه تبری ــز در ح ــال حاض ــر ب ــه
عن ــوان دانش ــگاه جام ــع ،برت ــر و م ــادر در ش ــمال غ ــرب
کش ــور ،در س ــال  ۱۳۲۶ب ــه عن ــوان دومی ــن دانش ــگاه
قدیم ــی ای ــران پ ــس از دانش ــگاه ته ــران بوج ــود آم ــده
و در ح ــال حاض ــر نی ــز داش ــتن بی ــش از  ۲۱دانش ــکده،
چندیــن پژوهشــکده و گــروه پژوهشــی ،قطــب علمــی،
 ۸۰۰نفـــر عضـــو هیـــات علمـــی و بیـــش از  24هـــزار
نفــر دانشــجو و  ...یکــی از دانشــگاه هــای بیــن المللــی،
س ــطح ی ــک و برت ــر کش ــور اس ــت.
مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری دانش ــگاه تبری ــز ،در ادام ــه
همچنیـــن ضمـــن تشـــکر از رئیـــس انجمـــن فیزیـــک
ایـــران در حمایـــت از برگـــزاری ایـــن همایـــش ،در
خاتم ــه از دس ــت ان ــدرکاران و فع ــاالن برگ ــزاری ای ــن
کنفرانـــس تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.
دکت ــر محم ــد رض ــا اجته ــادی رئی ــس انجم ــن فیزی ــک
ای ــران نی ــز در ای ــن کنفران ــس اظه ــار داش ــت :دانش ــگاه
تبریـــز در برگـــزاری ایـــن همایـــش کارهـــای نـــو و
ابت ــکاری خوب ــی انج ــام داده ک ــه از جمل ــه آنه ــا م ــی
تـــوان بـــه تجلیـــل از پیشکســـوتان حـــوزه فیزیـــک
و پیوســـتن بـــه باشـــگاه فیزیـــک ایـــران اســـت کـــه
امیدواری ــم س ــایر دانش ــگاه ه ــا نی ــز ب ــا الگ ــو ق ــرار دادن
دانشـــگاه تبریـــز ایـــن رونـــد را ادامـــه دهنـــد.
ب ــه گفت ــه وی دانش ــگاه تبری ــز هش ــتمین مرک ــز اس ــت
ک ــه ب ــه باش ــگاه فیزی ــک ای ــران م ــی پیون ــدد.
رئیـــس انجمـــن فیزیـــک ایـــران تصریـــح کـــرد :مـــا
افتخ ــار م ــی کنی ــم ،ای ــن کنفران ــس ب ــه ط ــور منظ ــم
و م ــداوم برگ ــزار م ــی ش ــود و میزبان ــی ای ــن کنفران ــس
در س ــال ه ــای آین ــده ه ــم مش ــخص اس ــت ک ــه س ــال
آینـــده ایـــن کنفرانـــس در کرمانشـــاه ،بعـــد از آنهـــا
ب ــه ترتی ــب در دانش ــگاه صنعت ــی اصفه ــان و زاه ــدان
برگـــزار خواهـــد شـــد.
دکتـــر یاســـر عبـــدی دبیـــر علمـــی ایـــن کنفرانـــی
هـــم افـــزود :حـــدود  601مقالـــه بـــه دبیرخانـــه ایـــن
کنفرانـــس ارســـال شـــده بـــود کـــه از ایـــن تعـــداد در
طـــول برگـــزاری ایـــن کنفرانـــس  85مقالـــه در قالـــب
ش ــفاهی و  363مقال ــه نی ــز ب ــه ص ــورت پوس ــتر ارای ــه
خواهـــد شـــد.
دکت ــر س ــهراب احم ــدی دبی ــر کمیت ــه اجرای ــی ای ــن
کنفرانـــس نیـــز اظهـــار داشـــت :کنفرانـــس فیزیـــک
ای ــران بزرگتری ــن گردهمای ــی مل ــی فیزیکدان ــان کش ــور
اســـت کـــه بـــه صـــورت ســـاالنه توســـط انجمـــن
فیزی ــک ای ــران و باهم ــکاری دانش ــگاه ه ــای مختل ــف
کشـــور برگـــزار مـــی شـــود کـــه امســـال پژوهشـــکده
فیزی ــک کارب ــردی و س ــتاره شناس ــی دانش ــگاه تبری ــز
میزب ــان کنفران ــس فیزی ــک ای ــران و بیس ــت و س ــومین
همایـــش دانشـــجویی فیزیـــک اســـت.
ی ــادآور م ــی ش ــود :تجلی ــل از  5نف ــر پیشکس ــوت ای ــن
حـــوزه از جملـــه برنامـــه هـــای آییـــن افتتاحیـــه ایـــن
کنفران ــس در دانش ــگاه تبری ــز ب ــود.
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خبرنامه داخلی دانشگاه تبریز در ویرایش و تخلیص مطالب ارسالی با اخذ نظر صاحبان اثر ،مختار است.

مح ّمد طاهری خسروشاهی در نخستین نشست
عاشورایی اهل قلم آذربایجان:

ورود مراکز دانشگاهی
بــه تصحیــح و انتشــار
کتابهــای مقتــل امــام
حســین(ع) ضــروری
اســت
پژوهشگر حوزه ادبیات آئینی آذربایجان ،بر تصحیح و
بازبینی برخی از مقاتل تاریخی درباره حادثه کربال و
انتشار منقّح و پاکیزه این آثار تاکید کرد.
محمد طاهری خسروشاهی ،در نخستین نشست
ّ
عاشورایی نویسندگان آذربایجان که با حضور جمعی
از اهالی قلم و هنرمندان و استادان دانشگاه در بنیاد
فرهنگی و هنری طوبی برگزار شد ،طی سخنانی به
بررسی تحلیلی ادوار تاریخی مقتل نویسی برای حضرت
سیدالشهداء علیه السالم پرداخت.
وی ابتدا با اشاره به آغازمقتل نویسی در تاریخ اظهار
داشت :سیر پژوهشی مقتل نگاری به چهار دوره برجسته
تقسیم می شود .نخستین دوره مقتل نویسی مربوط به
روایات شفاهی حادثه عاشوراست که عمدتا از طرف امام
سجاد(ع) و حضرت زینب(س) و نیز برخی از افرادی که
در لشکر یزید بودند،آغاز شده است.
به گفته طاهری خسروشاهی ،د ّومین دوره مهم مقتل
نویسی ،مربوط به شروع کتابت حوادث روز عاشورا و
اتفاقاتی است که قبل و بعد از این جریان مهم صورت
گرفته است .این دوره تاریخی از اواسط قرن د ّوم شروع
می شود و حدودا در اواخر سده هفتم و با نگارش کتاب
مهم لهوف سیدبن طاووس پایان می یابد.
وی افزود :ظاهرا شخصی به نام جابر جعفی ،از شاگردان و
یاران مورد اعتماد امام صادق(ع) ،برای نخستین بار اقدام
به جمع آوری روایات شفاهی شاهدان حادثه پرداخت و
با نگارش کتابی به نام مقتل الحسین ،نخستین کتاب
در حوزه مقتل نگاری را تألیف نمود که البته این کتاب
در طول تاریخ از بین رفته و متأسفانه به محتوای آن
دسترس نداریم.
این پژوهشگر دانشگاه تبریز در ادامه افزود :از قرن د ّوم
هجری بدین سو ،به همت افرادی چون اصبغ بن نباته،
ابی مخنف ،شیخ صدوق ،شیخ طوسی و دیگران ،نهضت
مقتل نویسی برای حضرت سیدالشهدا ،تا پایان قرن
هفتم هجری ادامه می یابد.
به گفته وی ،سندیت و استفاده از منابع معتبر ،مهمترین
ویژگی مقتل نویسی این دوره بوده است.
طاهری خسروشاهی با اشاره به ویژگی های دوره س ّوم
مقتل نویسی در جهان اسالم گفت :از قرن هشتم تا
یازدهم هجری ،مقتل نویسی و کتابت تاریخ حادثه
عاشورا ،بنا به تح ّوالت اجتماعی ،فکری و عقیدتی ،به
ویژه در جغرافیای فکری و سیاسی ایران ،دچار افول
شده است.
این پژوهشگر ،با تبیین مختصات تاریخی دوره چهارم
مقتل نگاری ادامه داد :نهضت مقتل نویسی ،از عصر
صفوی دوباره جان گرفت و در دوران قاجار به اوج خود
رسید.
طاهری خسروشاهی با اشاره به ویژگی های دوره
چهارم مقتل نویسی به ویژه در دوران قاجار یادآور شد:
مهمترین ویژگی مقتل نویسی این دوره ،افزوده شدن
خرافات و ورود روایات جعلی به محتوای مقاتل است.
وی در تشریح دالیل ورود خرافات به محتوای مقاتل
گفت :دور شدن از زمان حادثه عاشورا ،عدم مراجعه
نویسندگان قاجار به منابع کهن و اصیل ،ورود نویسندگان
سطحی و دست چندم به جریان تألیف کتابهای مقتل
توجه مردم و اقبال حکومت ،و نیز تمایل مقتل
به دلیل ّ
نگاران به استفاده از صناعات لفظی و آرایش های کالمی
و شگردهای ادبی ،مقتل های دوره قاجار را به منابعی
نامعتبر و غیرقابل اعتماد تبدیل کرده است .بنابراین ورود
جامعه علمی و مراکز دانشگاهی کشور ،به حوزه تصحیح
و بازبینی برخی از مقاتل تاریخی این دوره ،به منظور
انتشار منقّح و پاکیزه این آثار ضرورت دارد.
به گفته طاهری خسروشاهی ،یکی از اقدامات راهبردی
درخصوص تصحیح و چاپ منقّح کتب مقتل ،انتخاب
نسخ خطی این کتابها به عنوان رساله های دانشجویی
در دوره کارشناسی ارشد و به ویژه دوره دکتری است.
این پژوهشگر دانشگاه تبریز ،تالیف کتاب مهم "
َقمقام َزخار و َصمصام بتار" در دوره قاجار را یکی از
آثار استثنایی این دوره دانست که توسط فرهاد میرزا
معتمدالدوله ،پسر عباس میرزا و به احتمال زیاد در تبریز
و در سال ۱۳۰۳قمری به زبان فارسی نوشته شده و
نویسنده از منابع معتبر بهره گرفته است.
طاهری خسروشاهی عصر معاصر را دوره بازنگری در
محتوای حقیقی پیام عاشورا عنوان کرد و اظهار داشت:
در این عصر ،ویژگی عمده آثاری که در خصوص حادثه
کربال نوشته می شوند ،برجسته سازی عنصر ظلم
ستیزی و پررنگ کردن جنبه سیاسی حرکت امام
حسین(ع) است که متأسفانه در کتاب های ادوار قبل،
نادیده گرفته شده بود.
وی در پایان این نشست که با حضور جمعی از
نویسندگان و اهل قلم آذربایجان در بنیاد مطبوعاتی،
فرهنگی و هنری طوبی برگزار شد ،به خوانش بخشهایی
از کتاب دمع السجوم مرحوم آیت اهلل میرزا ابوالحسن آقا
شعرانی؛ از فیلسوفان معاصر پرداخت که با نثری روان
و دلنشین ،در خصوص مقتل حضرت امام حسین(ع)
تالیف شده است.

موسی کاظم زاده

یادداشت
دانشگاه تبریز از بدو تاسیس تا به امروز به عنوان یکی
از دانشگاه های جامع ،برتر و بزرگترین مرکز علمی
غرب و شمال غرب کشور مبداء بسیاری از تحوالت در
کشور بوده است ،پیشگامی در نهضت انقالب اسالمی،
تقدیم اولین شهید در قیام  29بهمن ،شروع انقالب
فرهنگی و به خصوص پشتیبانی علمی و تجهیزاتی
از رزمندگان اسالم از جمله افتخارات دانشگاهیان
دانشگاه تبریز ،در صحنههای خطیر انقالب اسالمی
است و در سال های اخیر نیز با برپایی مراسم عزاداری
و سینهزنی خیابانی در ایام دهه اول محرم در راستای
حفظ و احیای ارزش های اسالمی و مذهبی الگوی
برای دیگر دانشگاه ها و جامعه شده است.
برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری اباعبداهلل
الحسین علیه السالم؛ در آذربایجان و در این میان
استان آذربایجان شرقی سابقهای طوالنی دارد و همه
ساله نیز بر شکوه و جالل آن افزوده می شود .در این
میان دانشگاههای استان آذربایجان شرقی و در راس
آنهادانشگاهتبریز،مشهدالشهدایدانشگاههایکشور،
هرساله با نزدیک شدن به ایام محرم و به خصوص
همزمان با دهه اول محرم و با فرارسیدن ایام عزاداری
سرور و ساالر شهیدان ،با برگزاری برنامه ها و آیین
های مختلف ،این دانشگاه ها رنگ و بوی محرم به
خود می گیرد.
بنابراین ،در دانشگاه های استان آذربایجان شرقی
و به ویژه دانشگاه های شهر تبریز؛ شور حسینی
در بین دانشگاهیان با سیاه پوش کردن محوطه و
محیط داخلی دانشگاه ها ،برافراشتن پرچم ها و بیرق
سیاه و به ویژه برگزاری مراسم عزاداری و سینهزنی
خیابانی ،با حضور گسترده دانشگاهیان حال و هوای
دیگری به محیط علمی می بخشند و در واقع،
در این ایام ،همه دانشگاهیان شهر تبریز و به ویژه
دانشجویان ،اساتید و کارکنان ،میکوشند با پوشیدن
لباس مشکی و با برگزاری آیینهای مختلف از جمله
عزاداری و سینهزنی خیابانی ،برپایی مراسم زیارت
عاشورا ،برگزاری سلسله گفتارهای معنوی ،سخنرانی
و مداحی در مساجد دانشگاه ها ،روضهخوانی ،پخش
ق و علم
نذورات ،سیاه پوش کردن مساجد ،نصب بیر 
و  ،...ارادت خالصانه به امام حسین (ع) ساالر شهیدان
و یاران با وفای ایشان و به خصوص روایت مظلومیت
سیدالشهداء و  72یار باوفای ایشان را در هرکوی و
برزن به تصویر می کشند.
البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت و آن
اینکه ،مردم استان آذربايجان شرقي و در این میان
اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین
جایزه ملی کیفیت عسل ایران  8و  9آبان ماه سال
جاری به میزبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
اهر دانشگاه تبریز برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر ذبیح
اهلل نعمتی دبیر اولین همایش ملی پرورش زنبور
عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ،ایران_
ارسباران در این ارتباط اظهار داشت :در سال رونق
تولید اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین
جایزه ملی کیفیت عسل ایران با هدف هماندیشی،
همافزایی و تبادل نظر در مورد یافتههای پژوهشی
حوزههای مختلف صنعت پرورش زنبور عسل به
میزبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد :در راستای ارتقای دانش و پژوهش و
بهرهگیری از ظرفیتها و یافته های علمی ارزشمند
ملی در عرصه پرورش زنبور عسل و محصوالت زنبور
عسل ،امسال این همایش با مشارکت دانشمندان و
محققان ،پرورش دهنده گان زنبور عسل ،نهادهای
اجرایی و فعالین بخش خصوصی (کارخانجات
فرآوری و بسته بندی عسل) به همراه با برنامههای
جنبی (اولین جایزه ملی کیفیت عسل ،جایزه
ملی بهترین بسته بندی ،کارگاه های آموزشی،
نشستهای تخصصی ،جشنواره ارائه محصوالت و
آموزش استفاده از فرآوردههای زنبور عسل) ،برگزار
میشود.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر در

محرم؛ در قاب مشهدالشهدای
دانشگاههای کشور

شهروندان شهر تبريز از ديرباز به خاطر عشق به اهل
بيت (ع) ،شهره خاص و عام بوده و هستند و هنوز
هم اين ارادت افتخار مردم اين ديار است ،که به پاس
خدمات ارزنده و ارادت بيشائبه مردم اين ديار به اهل
بيت (ع) ،و در این میان به حضرت اباعبدا...الحسین
(ع) و یاران باوفایش؛ تبریز به عنوان نخستین پایتخت
تشیع در جهان اسالم به ثبت میراث معنوی رسیده
و به همین نام در منطقه و جهان شناخته می شود.
با این وجود ،به نظر میآید ،برپایی مراسم های مختلف
در ایام محرم به صورت سنتی و با شور و شوق خاص؛
همراه با شعور وصف ناپذیر نیز به نوعی یادآور احیا
و بازآفرینى نقش و جایگاه تبریز به عنوان نخستین
پایتخت تشیع در جهان اسالم را نشان می دهد ،که
در طول ادوار مختلف این سرزمین؛ پرچمدار مهد
تبلیغ و ترویج فرهنگ و افکار اسالم ناب محمدی
به سراسر منطقه و جهان بوده است.
از سوی دیگر ،اگر این روزها گذرتان به دانشگاه های
شهر تبریز و به خصوص دانشگاه تبریز بیافتد ،آیین و
مناسبات ماه محرم در آذربایجان را به شکل سنتی و
اصولی ،با اجرای برنامههای مختلف از جمله عزاداری
و سینهزنی خیابانی ،سخنرانی و مداحی را در مساجد،
حسینیه ها و تکایا این دانشگاه ها می توان به عینه
مشاهده و حتی لمس کرد.
آن چه مشخص است اینکه در آستانه ماه محرم
و همزمان با  ۲۷ذی الحجه ،مراسم های مختلف
معنوی که در این دانشگاه ها به اجرا در می آید ،به
نوعی محبت عزاداران به اهل البیت(ع) را نشان می
دهد،که بیشتر به منظور اشاعه فرهنگ عاشورا و شعور
حسینی در بین دانشگاهیان و ایجاد فضای معنوی

ماه محرم و به خصوص تقویت ابعاد معرفتی و دینی
افراد جامعه و تبیین سیره و منش امام حسین(علیه
السالم) و ائمه معصومین (علیه السالم) ،همه ساله با
شکوه خاصی در سطح این دانشگاه ها برگزار میشود.
البته نباید فراموش کرد ،مردمان این خطه از گذشته
تا به امروز ،در برگزاری مراسم ها و آیین های معنوی
و مذهبی و پاسداشت مناسبتهای دینی ،جزو
پیشتازان و پیشقراوالن کشور محسوب میشوند ،و
بر همین اساس نیز دانشگاه های استان و در راس
آنها دانشگاه تبریز ،به تبعیت از شهروندان این خطه
در برگزاری چنین مراسم های دینی و مذهبی جزو
ن دانشگاه های کشور به حساب می آید ،که
پیشگاما 
نمونه بارز آن برگزاری مراسم عزاداری و سینهزنی
خیابانی ،با مشارکت و شرکت تعداد کثیری از اساتید،
کارمندان و دانشجویان در این دانشگاه است.
و به سخن دیگر اوج عظمت برگزاری مراسم و
آیینهای ایام محرم در دانشگاه تبریز را میتوان در
برگزاری مراسم عزاداری و سینهزنی خیابانی این
دانشگاه مشاهده کرد .ناگفته نماند ،این مراسم از
اول محرم و در طول دهه اول محرم هر روز بعد از
نماز ظهر و عصر از مقابل مسجد بزرگ این دانشگاه
به طرف ساختمان امور دانشجویان در طول مسیر
خیابان اصلی برگزار میشود.
همان طور که گفته شد ،شهرت دیرینه تبریزیها و به
خصوص جامعه علمی و دانشگاهی این سرزمین ،به
خاطر پرچمداری و پیشتازی در برگزاری مراسمهای
عبادی ،معنوی و اخالقی و به ویژه احیای سنتهای
دینی و مذهبی بوده است.

آبــان مــاه؛ دانشــکده کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اهــر میزبــان اولیــن همایــش ملــی
پــرورش زنبــور عســل
ادامه با اشاره به محورهای اصلی این همایش گفت:

و محیط زیست ،زنبور عسل و سالمت انسان،

بیولوژی زنبور عسل ،اقتصاد و تجارت در صنعت

تجهیزات صنعت زنبورداری و سایر محورهای

زنبور داری ،عسل و صنایع غذایی ،زنبور عسل

مرتبط برگزار خواهد شد.

بنابر این ،با این ویژگیها و ظرفیتهایی که امروزه
در شهر اولینها و جوامع دانشگاهی این استان و در
همین زمینه در دانشگاه تبریز بوده و هست ،به طور
یقین مشخص میشود برپایی این آیینهای مختلف
دینی و مذهی در شهر تبریز و به خصوص در دانشگاه
تبریز هم به نوعی احیا و بازآفرینى نقش و جایگاه
تبریز به عنوان نخستین پایتخت تشیع در جهان
اسالم را نشان میدهد.
در این میان آنچه در این راستا حایز اهمیت است،
اینکه اصلی ترین هدف قیام سیدالشهدا علیه السالم
به فرموده خود ایشان ،امر به معروف و نهی از منکر و
دعوت از تمام آزادی خواهان جهان به سمت حق و
یکتا پرستی بوده است و از این رو؛ ماه محرم بهترین
فرصت برای تبیین اهداف و فلسفه عاشورا برای عموم
مردم و به خصوص نسل امروز است.
افزون بر آنچه گفته شد ،بی تردید دانشگاه ها با
برگزاری آیین های مختلف ،به شیوه سنتی؛ و با
تشریح مسائل و روشنگری فلسفه قیام عاشورا به
عموم مردم و به ویژه برگزاری آیین های مناسب
و درست در شان جمهوری اسالمی ایران و نظام
اسالمی می توانند ،گام های موثر و تعیین کننده ای را
در راستای ورود هرگونه بدعت ها و خرافه گرایی ها در
عزاداری های سرور و ساالر شهیدان جلوگیری نمایند.
بعد نیست در این بخش از تحلیل به گوشه ای از
توصیه های رهبر انقالب درباره عزاداری سیدالشهدا
علیهالسالم بپردازیم که ایشان تاکید دارند؛« برخی
کارهاست که پرداختن به آنها ،مردم را به خدا و دین
نزدیک میکند .یکی از آن کارها ،همین عزاداری های
تقربِ بیشت ِر مردم به دین
س ّنتی است ،که باعث ّ
میشود .اینکه امام فرمودند«:عزاداری س ّنتی بکنید»
به خاطر همین تقریب است .در مجالس عزاداری
نشستن ،روضه خواندن ،گریه کردن ،به سر و سینه
زدن و مواکب عزا و دستههای عزاداری به راه انداختن،
از اموری است ،که عواطف عمومی را نسبت به خاندان
پیغمبر ،پرجوش میکند و بسیار خوب است».
از این حیث ،بیان و ذکر لحظه به لحظه ،حادثه و
اتفاقات محرم سال 1361هجری ،با برپایی مراسمها و
آیینهای مختلف ،در محیط دانشگاهها و به خصوص
ترویج و اجرای آگاهانه و اصولی بر اساس آموزههای
اسالمی– ایرانی از سوی دانشگاهیان ،برای سایر عموم
و اقشار مختلف مردم میتواند ،دستاوردها و درسهای
زیادی داشته باشد که در سایر محیطهای جامعه به
این راحتی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به برنامه های جنبی این همایش اظهار
داشت :به منظور معرفی توان فنی-تخصصی و
تولیدی سازمانها و شرکتهای داخلی و خارجی در
زمینه صنعت زنبورداری و همچنین آشنایی هرچه
بیشتر با فرصت های کاری و سرمایه گذاری این
صنعت ،نمایشگاه جانبی کنفرانس با حضور تعداد
کثیری از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی
برپا خواهد شد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه
نمایشگاه در روزهای برگزاری کنفرانس برپا بوده
و توسط مدیران و کارشناسان ارشد صنعت نیز
بازدید خواهد شد ،اضافه کرد :این نمایشگاه فرصت
مناسبی برای مذاکره مستقیم صاحبان صنعت
و مدیران شرکتها با مسووالن عالی این صنعت
خواهد بود.
دبیر اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و
اولین جایزه ملی کیفیت عسل ،ایران_ارسباران
در باره علت تغییر زمان برگزاری همایش تصریح
کرد :با توجه به همزمان بودن زمان همایش با فصل
برداشت عسل و پیک کاری زنبورداران و پیگیری
های مکرر و ابراز عالقه شدید صورت گرفته از طرف
پرورش دهندگان جهت شرکت در همایش در
راستای تبادل نظر و اطالعات علمی ،کمیته اجرایی
همایش پس از بررسی درخواستها تصمیم به
جابجایی زمان همایش از روزهای ۵و ۶شهریورماه
به روزهای  ۸و  ۹آبان  ۹۸نموده است.

دکترمحمدعلیحسینپورفیضی

ابوالفضلبابازاده

»» رئیس اسبق دانشگاه تبریز

»»همکار شاغل در پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی »» همکار شاغل در حراست

ابراهیمقبلهآرباطان

شعر

شجاعتعباسیه

شیر ،بی واهمه از خیمه به راه افتاده
ناگهان لرزه بر اندام سپاه افتاده
كيست اين مرد كه مي تازد و َطف مي لرزد
زير ُسم ها  ،تن يك دشت چو َدف مي لرزد
گوش ابليس كر  -اما شَ َج ُع ال ّناس است او
نعره زد مردي از آنسوی كه عباس است او
شيهه سركش اسبش هيجان دارد مرد
بگريزيد كه صد مرد توان دارد مرد
بگريزيد اگر فرصت دیگر مانده ست
واي از آن لحظه كه تن مي دود و سر ،مانده ست
نفسش بُغض نفس هاي علي را دارد
تيغ او تشنه خون است جگر مي خواهد
كمر كوفه كمر باشد اگر مي شكند
قامت شام سپر باشد اگر مي شكند
تيغ ،اسليم ِ منقّش شدهء ابرويش
ماه ،سوسويي از انوار من ّور رويش
...و خدا با همهءدقت و وسواس عجيب
مو به مو وصله زده سلسلهء گيسويش
جذبهءحور مگر ريخته در چشمانش
عشق سر مي شكند تا كه شود جادويش
گنگ ،ذهني كه تو را ماه تصور نكند
خشك  ،دريا كه تو را كِل نكشد جاشويش
تیغ پیمود ولی نظم خم ابرو را
ماه بوسید به خون نقش گرفته رو را
همه دیدند که خون ،رود شد و می پیمود
مو به مو ،سلسله در سلسله ی گیسو را
تو همان ماه به خون خفته ی عشقی عباس
تو همان قصه ی ناگفته ی عشقی عباس
قرن ها می گذرد ِورد زبانی ای مرد!
زنده تر از همه ای  -با همگانی ای مرد!
کیست مانند تو محبوب خالیق باشد
سیزده قرن قمر باشد و الیق باشد
سیزده قرن تویی ساقی جان یا عباس
می گشایی گره از کار جهان یا عباس

اهدای خون،
اهدای زندگی است

بهروزقلیپور

دکتر ساجده محمدی عارف

شادی منتظر رحمتی

رقیهعطاپور

»» عضو هیات علمی دانشکده فیزیک

»» همکار شاغل در مرکز فناوری اطالعات

»» همکار شاغل در مرکز بهداشت

دکتر مرتضی فغفوری

دکتر حسن فرهودی نیا

شیده اجاللی

»»عضو هیات علمی دانشکده ریاضی

»»عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

»» همکار شاغل در مدیریت امور دانشجویان

علینصیرزادهعزیزکندی

محمدعلی (تقی) کاتب بیرق

دکتر مسعود امیـد

»» همکار شاغل در مرکز فناوری اطالعات

»»همکاربازنشسته

»»عضو هیأت علمی دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي

وحیده جلیل زاده

سجاد موحد

دکتر ذبیح اهلل نعمتی

»»همکار شاغل در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

»»همکار شاغل در مدیریت بودجه و تشکیالت

»»رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

دکتر مهرداد طرفدار حق

اسماعیلعطاپور

سلیمان محمودی

»» عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

»» همکار شاغل در حراست

»» همکار شاغل در دانشکده کشاورزی

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؛ سرکار خانم ربابه
آس (همکار بازنشسته) دار فانی را
وداع گفته اند ضمن عرض تسلیت
به خانواده محترم و همکاران ایشان
از خداوند متعال طلب مغفرت برای
آن مرحوم داریم.

