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عاقل ترين مردم خوش خلق
ترينآنهاست.

مابایستیدرمجموعه دانشگاههاى
کشور یک زنجیره کامل علمی را
شاهد باشیم؛ به معناى واقعی ،یک
شبکه عظیم تولید علم در همه ابعاد
و در همه بخشهاى مورد نیاز ،و همه
مکملیکدیگر.
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پیام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری بمناسبت آغاز
سال تحصیلی 98-99

دیروز ،امروز و آینده
آموزش عالی ایران

پیام رئیس دانشگاه تبریز بمناسبت آغاز سال
تحصیلی 98-99

علماندوزی و اندیشهورزی،
مهمترین وظیفه دانشجویان و
نخبگانعلمی

دانشجوی رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز رتبه
اول کنکور دکتری تخصصی  ۹۸را کسب کرد

انتخاب اول
دانشگاه تبریز

نگار راوش دانشجوی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه تبریز در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز
 Ph.Dسال  ۱۳۹۸موفق به کسب رتبه نخست شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این دانش آموخته
دانشگاه تبریز در کد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
به این موفقیت بزرگ دست یافته است و در همین راستا
نیز به خاطر ظرفیتهای بالقوه گروه علوم و مهندسی صنایع
غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و به ویژه اساتید
برجسته آن ،انتخاب اول تحصیل این دانش آموخته،
دانشگاه تبریز بوده است.
یادآور می شود :پیش از این نیز جالل ژاکتی دانشجوی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز در
آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز  Ph.Dسال ۱۳۹۸
موفق به کسب رتبه نخست شده بود.
همین گزارش حاکی است؛ دانشگاه تبریز در حال حاضر
با داشتن بیش از  ۲۱دانشکده ،چندین پژوهشکده و گروه
پژوهشی ،قطب علمی ۸۰۰ ،نفر عضو هیات علمی ،بیش از
 24هزار نفر دانشجو و  457هزار مترمربع فضای آموزشی،
کمک آموزشی و پژوهشی 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.

محسنبابازاده

پیام رئیس دانشگاه تبریز بمناسبت آغاز سال تحصیلی 98-99

علماندوزی و اندیشهورزی ،مهمترین وظیفه دانشجویان و نخبگان علمی
فرا رسیدن سال تحصیلی جدید ،همواره
سرآغازی دوباره برای پویایی و رشد
فعالیت های علمی ،آموزشی و پژوهشی
توام با شکوفایی فرهنگی و معنوی است
و اینک که دگرباره ،بهار علم و تربیت از
راه رسیده است ،ضمن تبریک به اساتید
توانمند ومتعهد و کلیه کارکنان پرتالش
دانشگاه ،شادمانی خود را از دیدار مجدد
دانشجویان عزیز به ویژه پذیرفته شدگان
جدید که با موفقیت در آزمون سراسری
سال تحصیلی ،به خانواده بزرگ دانشگاه
تبریز می پیوندند،ابراز می نمایم.

عزیزان من!
ِ

چنانچـه مـی دانیـد آذربایجـان در درازنـای
تاریـخ پـر فـراز و فـرود خـود ،از دیرینـه ترین
ِ
اعصـار تـا روزگا ِرما ،همواره یکـی از کانون های
دانـش ایـران زمیـن بوده
درخشـان معنویّـت و
ِ
و گسـترة دانـش انـدوزی و علم آمـوزی در این
دیـار ،بـه بلندای تاریخ اسـت .مجتمـع ماندگار
و شـکوهمند ربـع رشـیدی از هزار تـویِ تاریخ،
دل قـرون و
بـه عنـوان یـادگاری ارزشـمند ،از ِ
سـاکنان
اعصـا ِر دانایـی اسـت کـه از پرتو ذوق
ِ
فرهیختـه اش ،محـل گردآمدن دانشـمندان از
جهـان اسلام بـود و نظـر هـر
سراسـر ایـران و
ِ
بیننـدة صاحـب ذوقـی را بـه خـود جلـب مـی
کرد.
دانشـگاه تبریـز در سـال تحصیلـی گذشـته ،با
همـت و تلاش همکاران شـریف و دانشـجویان
ت سـر
در همـه بخشهـا ،سـال موفقـی را پشـ 
گذاشـت و علاوه بـر انجـام شایسـته وظایـف
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی رئیـــس و جمعـــی
از معاونـــان و مدیـــران دانشـــگاه تبریـــز
پیـــش از ظهـــر امـــروز بـــا حضـــور و بازدیـــد
از مح ــل ه ــای ثب ــت ن ــام ،تحوی ــل م ــدارک
و اســـتقبال از دانشـــجویان ورودی جدیـــد ،از
نزدی ــک در جری ــان ام ــور س ــتاد اس ــتقبال از
دانشـــجویان ورودی جدیـــد ایـــن دانشـــگاه
قـــرار گرفتنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،دکتـــر مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه
تبری ــز در ای ــن بازدی ــد ضم ــن ق ــرار گرفت ــن
در جریـــان رونـــد امـــور ســـتاد اســـتقبال از
دانش ــجویان ورودی جدی ــد ،همچنی ــن ن ــکات
الزم را در جه ــت تکری ــم ،تس ــریع و تس ــهیل
امـــور دانشـــجویان و خانـــواده هـــای آن از
معاون ــان و مدی ــران دانش ــگاه خواس ــتار ش ــد.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش ،آییـــن ســـتاد
اســـتقبال از دانشـــجویان ورودی جدیـــد

معمـول خـود ،توانسـت در رتبهبندیهـای
معتبـر جهانـی جایـگاه خـود را بهبـود بخشـد.
ایـن افتخـار ،متعلـق بـه همـه اعضـای خانواده
بزرگ دانشـگاه تبریزاسـت .همه ما در دانشـگاه
تبریـز باید ایـن جایگاه را مغتنـم بدانیم و برای
حفـظ و اعتلای آن بکوشـیم.
ارتقـای هرچـه بیشـتر جایـگاه جهانـی
دانشـگاه تبریـز ،توسـعه تعاملات دانشـگاه و
جامعـه و مشـارکت جـدی دانشـگاه در فراینـد
توسـعه و حـل چالشهـای محـوری کشـور،
گسـترش همکاریهـای علمـی و بینالمللـی با
دانشـگاههای معتبـر جهـان در قالـب دورههای
مشـترک ،تبـادل دانشـجو و اسـتاد و انجـام
طرحهـای مشـترک و سـرانجام ،توجـه جـدی
بـه کیفیتبخشـی در آمـوزش ،پژوهـش و

اشـتغال دانشآموختـگان ،از جملـه موضوعاتی
اسـت کـه دانشـگاه تبریـز بایـد بـرای تحقـق
آنهـا ،گامهـای جـدی و محکمـی بـردارد.

دانشجویان عزیز!

استقاللکشـورها بـه میـزان توسـعه فنـاوری و
تواناییهـای آنـان در رفـع نیازهـای صنعتـی،
اقتصـادی و اجتماعـی وابسـته اسـت و ارتبـاط
دانشـگاهها بـا صنعـت و جامعـه در میـزان این
اسـتقالل نقـش موثـری دارد .شـناخت و بـه
فعلرسـاندن ظرفیتهـای نهفتـه دانـش بـر
مبنـای نیازهـای جامعـه درفرآینـد آمـوزش و
فراهمکـردن بسـتر مشـارکت در عرصههـای
اجتماعـی و اقتصـادی وظیفـه اصلـی همـه مـا
اسـت و تالش برای علماندوزی و اندیشـهورزی
نیـز مهمتریـن وظیفـه دانشـجویان و نخبـگان

بازدیــد رئیــس و معاونــان
دانشــگاه تبریــز از روند اســتقبال
از دانشــجویان ورودی جدیــد
دانشـــگاه تبریـــز هـــر ســـاله بـــر اســـاس
دســـتورالعمل وزارت علـــوم ،تحقیقـــات
و فنـــاوری بـــا هـــدف خدمترســـانی،
راهنمایـــی ،تأمیـــن آرامـــش و رفـــاه
دانشـــجویان ورودی هـــای جدیـــد و تســـهیل
در امـــر ثبتنـــام آنـــان در بخـــش هـــای
مختلـــف فرهنگـــی و اجتماعـــی ،پشـــتیبانی
و تـــدارکات ،رفـــاه ،خدمـــات دانشـــجویی،
مشـــاوره ،اســـتقبال و  ...تشـــکیل و از اوایـــل

شـــهریورماه فعالیـــت خـــود را بـــا مشـــارکت
و همـــکاری گـــروه هـــای مختلـــف از تیـــم
هایـــی بســـیج دانشـــجویی و دیگـــر تشـــکل
هـــای دانشـــجویی ،علمـــی و فرهنگـــی آغـــاز
مـــی کنـــد.
در آییـــن امســـال نیـــز ایـــن ســـتاد بـــا
مشـــارکت و همـــکاری گـــروه هـــای
مختلـــف از تیـــم هایـــی بســـیج دانشـــجویی
و دیگـــر تشـــکل هـــای دانشـــجویی ،علمـــی

علمـی و دانشـگاهی بـه ویـژه در خطـه مهـم
آذربایجـان و شـهر تاریخـی تبریـز اسـت.
بـاری آغـاز بهـار علـم و دانـش را بـا تاسـی به
امـام آزادگان؛ حضـرت اباعبـداهلل الحسـین(ع)
درحالـی آغـاز میکنیـم کـه کشـورعزیزمان
بیـش از هـر زمـان دیگـری درمحاصـره
نامالیمتهـای گوناگـون جهـان اسـتکبار قـرار
گرفتـه و مردم ایران اسلامی بـرای حفظ دین
و آزادگـی خـود ،راه ناهمـواری را در سـنگالخ
تحریمهـای ظالمانـه طـی مـی کننـد .بنابراین
پرواضـح اسـت کـه دانشـگاهیان عزیـز ،در این
برهـه حسـاس ،باید مرزهـای جهانـی دانش را
طـی کننـد و الگویی روشـن از فرهنگ و تمدن
اسلامی و ایرانـی بـه نمایـش بگذارند و سـبک
زندگـی ایرانـی و اسلامی را به دور از سیاسـت
زدگـی طنیـن انـداز نمایند.
اینجانـب ،در برابـر الطـاف سرشـار و بیکـران
پـروردگار متعال ،پیشـانی فروتنی و سـپاس بر
ِ
مقـدس فرو می نهـم و با
خـاک ایـن سـرزمین
ّ
نثـار درود بـه روان رفتگان قافلة علـم و دانش،
شـهیدان سـرافرا ِز
طیبـه
ِ
بـا اسـتعانت از ارواح ّ
دانشـگاه تبریـز بـه عنـوان مشهدالشّ ـهدای
دانشـگاه هـای ایـران ،آغـاز سـال تحصیلـی
جدیـد را تبریـک می گویـم از اعضـای خانواده
بـزرگ دانشـگاه تبریـز مـی خواهـم کـه بـا
علمـی متکـی بـر پژوهش و عزم راسـخ
جـرأت
ِ
در جهـت توسـعه علمـی و کارآمـد کشـور و
رفـع مطالبـات جامعـه در حـوزه هـای مختلف
مبـادرت ورزنـد.

و فرهنگـــی بـــا برپایـــی بیـــش از  20عرفـــه
بـــرای اســـتقبال ،راهنمایـــی ،پذیرایـــی و بـــه
وی ــژه تکری ــم از دانش ــجویان ورودی جدی ــد و
خانـــواده ه ــای آنـــان رفتـــه اســـت.
یـــادآور مـــی شـــود :دانشـــگاه تبریـــز در
حـــال حاضـــر بـــا داشـــتن بیـــش از ۲۱
دانشـــکده ،چندیـــن پژوهشـــکده و گـــروه
پژوهشـــی ،قطـــب علمـــی ۸۰۰ ،نفـــر عضـــو
هیـــات علمـــی ،بیـــش از  24هـــزار نفـــر
دانشـــجو و نیـــز بـــه جهـــت همجـــواری بـــا
دانشـــگاه هـــای بـــزرگ کشـــورهای منطقـــه،
بـــه عنـــوان بزرگتریـــن مرکـــز علمـــی غـــرب
و شـــمال غـــرب کشـــور ،عهـــده دار بخـــش
بزرگ ــی از مس ــئولیت تولی ــد عل ــم و فن ــاوری
و رقابـــت در عرصـــه هـــای بیـــن المللـــی
اســـت.

یادداشت
دلی کز خرد گردد آراسته
یکی گنج گردد پر از خواسته

از در و دیــوار شــهرمان حــس زیبــای تحصیل را
مــی تــوان بــه خوبــی دریابــی؛ تــو گویــی بهاری
هــزار رنــگ بــه رنــگ انارهــای رســیده جلــوه
گــری مــی کنــد .چــه زیبــا مهــر مــاه را بهــار
تعلیــم و تعلــم نــام نهــاده انــد .بهــاری بــرای
آغــازی دوبــاره ،دوبــاه ایــی بــرای آموختــن و
تحصیــل علــم و ادب و خــرد ورزی .امــا آنچــه
بیشــتر امــروز جــای خالــی اش در چرخــه ایــن
آموزندگــی رخ نمــوده ،جــای خالــی خــردورزی
و خردآمــوزی اســت.
آموختــن تفکــر بــه جــای پاســخ بــه ســواالت
و یــاددادن ســوال پرســیدن بــه جــای جــزوه
دادن و حــل مشــکالت ،نیــاز اصلــی جامعــه
ماســت .مشــکلی کــه اگــر امــروز دانشــگاهها آن
را حــل نکننــد فردایــی بحرانــی را رقــم زده انــد.
اگــر دانــش آموختــن مبتنــی بــر خــردورزی و
تکیــه بــر خــرد جمعــی نباشــد و آموختــه هــا
و محتــوی از نقلــی بــه عقلــی نرســد جامعــه
ایــی دانــش مــدار امــا تهــی از رفتــار و ســلوک
خردمندانــه را رقــم خواهیــم زد .بــه قــول حکیم
طــوس کــه درد مشــترک ایــران مــا را هــزار
ســال پیــش بــه خوبــی شــناخته بــود و آن نبود
خــرد و تعقــل در جامعــه ی ایرانــی اســت کــه
مــی فرمایــد:
سخن بشنو و بهترین یادگیر
نگر تا کدام آیدت دلپذیر
بیارای دل را به دانش که ارز*
به دانش بود تا توانی بورز
خنک آنکه آباد دارد جهان
بود آشکارای او چون نهان
تربیــت جوانانــی خردمنــد ،ســوال محــور و
چراگــو ،آرمــان دانشــگاههای ماســت ،و اگــر
چنیــن اتفــاق مبارکــی بیافتــد ،دانشــگاه بــه
کمــال راه خویــش رســیده اســت ،و اگــر غیــر از
آن باشــد ،نقیصــه ای مهــم دامــن نظــام تعلیم و
تربیــت را گرفتــه اســت و بایــد چــاره اندیشــی
کــرد .جــوان «آگاه» «خردمنــد» «تعقــل گــرا»
مــی توانــد فــردای بهتــر مــا را رقــم زنــد.
* ارزش
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مقالـه محققـان دانشـکده
شـیمی دانشـگاه تبریـز،
برتـر انتخـاب شـد

محمدطاهریخسروشاهی
ّ

یادداشت

راز جاودانگی و مانایی نام
استاد شهریار

 1ـ در سالهای اخیر برگزاري همايش و برپایی
شخصيت شهريار،
محافل سخنراني دربارة شعر و
ِ
ّ
كم نبوده است؛ ا ّما همایشهای منسجم و نظام مند
ِ
شناخت
اصول نقد ادبي و
و مقاالتي كه مبتني بر
ِ
شعري باشد ،بسيار كم بوده است .در عین حال،
از همان سالهايِ جوانی و شرو ِع شاعريِ شهريار،
داستانهايِ برساخته دربارة او ،در ميان مردم ،بر
سر زبانها افتاده ،و ناگزیر ،حلقهاي از شيفتگان و
بدخواهان ،پيرامون او شكل گرفته است.
 2ـ اگر گواهی آمار و ارقام حوزة نشر را بپذیریم،
ميان شاعران دورة بيداري ،شهريار از حيث آوازه
در ِ
محبوبيت ،همانندي ندارد .او برخالف بسياري
و
ّ
پاياني
گویندگان معاصر ،كه اغلب در سالهاي
از
ِ
ِ
حيات شاعري ،به شهرت رسيدهاند ،از همان دورة
جواني ،همواره بلندآوازه زيسته و هرگز گسترة نفوذ
مردمياش ،در فراز و فرود رخدادها و دگرگونيها،
كاستي نگرفته است .بر اين موقعيت ممتاز شاعري،
بايد آوازة بلند او ،در آن سوي مرزها را هم اضافه
وسيع شعر
كرد .نا ِم شهريار ،نه تنها در جغرافياي
ِ
فارسي ،بلكه در ميان تركزبانان جهان ،به ويژه
تركيه و قفقاز هم آشناست .حتي در سالهايي كه
ديوار آهنين كمونيسم ،بر قفقاز كشيده شده بود،
شع ِر شهريار ،همچنان در آن ديار ،طنينانداز بود.
 3ـ آنچه شهرياريِ بالمنازع و بيهمتاي او را بر
تبحر
اريكة شعر معاصر مسلّم ميكند ،تسلّط و ّ
او ،در هر دو زبان فارسي و تركي است .راز عمدة
محبوبيت شهريار ،كه البته خود شگفت داستاني در
ّ
طول تاريخ ادبيات این سرزمین است ،درهمین نکته
نهفته است كه او در هر دو زبان فارسي و تركي
غزلیات شورانگی ِز
شاهكار آفريده است .گذشته از ّ
فارسی ،با انتشار منظومة حيدربابا به زبان مادریِ
شاعر ،حادثه ای مهم در ادبيات آذربايجان رخ داد؛
شاعري كه پيش از اين توانايي خود را در سرودن
انواع شعر فارسي ،اثبات كرده بود ،حاال كوه بينام
و نشان حيدربابا را ورد زبانها ساخته و قلّه آن
را بر سرفرازي سهند و سبالن برتري داده است.
استقبالهاي گسترده از حيدربابا و ترجمههاي
متعدد آن به زبانهاي مختلف ،گوشهاي از
محبوبيت فرامنطقه ای شاع ِر اين منظومه است.
ّ
ادبی شهريار ،نبايد
 4ـ در بحث پيرامون جايگاه ِ
مهم سرودههاي ديني او را انكار نمود.
نقش بسيار ّ
موفقيت شهريار در سرودن آثار مذهبي،
راز عمدة
ّ
اين است كه وي ،اين اشعار را از ُعمق دل و سويدايِ
جان سروده و مشتی حرف و کلمه را به دنبال هم
قالب اصطالحات عروض و قافيه،
لباس نظم و ِ
و در ِ
مرتّب نكرده است .شهریار به معنای واقعی کلمه،
یک شاعر مسلمان است.
 5ـ شهريار تا زنده بود ،همچنان عشق به ايران را در
جان و دل داشت و از ذكر سرافرازيهاي مام میهن
و تاريخ پرشكوه و وااليش ،در شور و شعف ميآمد.
او آذربايجان را جزو جداييناپذي ِر ايران ميدانست.
شهریار هيچگاه ،خود را بدون ايران و ايران را بدون
اجزايِ ارجمند آن كه همانا اقوام مختلف ايراني
است ،احساس نميكرد .هرگاه چكامهاي به نام
ايران به خاطرش ميآمد ،آذربايجان را به وفاداري به
ايران توصیه می کرد .شهريار با بازتاب اين احساس
لطيف و حقيقي ،عالقة وصفناپذير خود به وطن را
آشكار ساخته و البته ميان اين احساس لطيف ،با
عقايد افراطي و ناسيوناليسم ،تفاوت ماهوي برقرار
ساخته است .احساس ميهندوستي شهريار ،از نوع
«حب الوطن من االيمان» است .به عبارتي ،ستايش
ُ
سرزمين ،يك نمود آرماني است و اين نمود براي
شهريار داراي ارزشی ذاتي است .شهريار ،هويّت
خود را از ايران ميگيرد و این سرزمين نيز به سبب
وجود مردم باايمان ،هويّت مييابد.
ديوان شهريار ،بشارت دهندة
 6ـ استقبال عمومي از
ِ
اين حقيقت است كه پيوند ذوقي و عاطفي ايرانيان
با شعر و ادب اصيل ،ناگسستني و پيمان جاويدان
بين روح و شعر ايراني ،ناشكستني است و تا زماني
كه سفينة حافظ و سعدي و شهريار را چون كاغذ
زر ميبرند ،ميتوان يقين داشت كه آتشي كه نميرد
هميشه و همچنان فروزان است.

مقاله محققان دانشکده شیمی دانشگاه تبریز در ژورنال
“ ”Journal of Materials Science & Technologyبه عنوان
مقاله برترسال  2018انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر میر قاسم حسینی
استاد گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی دانشگاه تبریز و
نویسنده مسئول این مقاله با اعالم این خبر اظهار داشت :این
مقاله تحت عنوان " سنتز ،شناسایی و بررسی الکتروشیمیایی
اکسید گرافن-نانولوله های کربنی چند دیواره-اکسید منگنز-
پلی آنیلین بعنوان الکترود ابرخازنی" که به بررسی تاثیر هم
افزایی استفاده همزمان از این سه گروه ماده می پردازد که بر
همین اساس به عنوان مقاله برتر از مجموع مقاالت چاپ شده

در ژورنال “ ”Journal of Materials Science & Technologyدر
انتشارات  Elsevierدر سال  2018انتخاب شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نتایج چاپ شده در این مقاله
مستخرج از کارهای پژوهشی رساله دکتری خانم الهام
شهریاری قلعه لر است ،یادآور شد :ابرخازن ساخته شده دارای
ویژگی های منحصر بفردی شامل ظرفیت ویژه باال ،مقاومت
داخلی پایین ،پایداری چرخه ای باال ،روش ساخت آسان است
که می تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای استفاده و
مطالعات بیشتر در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
استاد گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی دانشگاه تبریز اضافه
کرد :نتایج حاصل از فعالیت های پژوهشی انجام گرفته در این

زمینه در آزمایشگاه پژوهشی علوم و تکنولوژی الکتروشیمی
در مجالت بین المللی معتبر با ضریب اثربخشی باال و یک ثبت
اختراع در سازمان ثبت اختراعات کشورمان به چاپ رسیده و
در ادامه با توسعه همکاری های بین المللی آزمایشگاه در حوزه
ابرخازنها ،شاهد پیشرفت روز افزون در این زمینه خواهیم بود.
از دکتر میرقاسم حسینی به عنوان یکی از اساتید پراستناد
دانشگاه ،تاکنون  170مقاله در مجالت معتبر  ISIو  25مقاله
در مجالت ISCبه چاپ رسیده است .تالیف یک جلد و ترجمه
دو جلد کتاب ،ارایه بیش از  200مقاله در سمینارهای ملی
و بین المللی و اجرای  20طرح صنعتی ملی و بین المللی از
دیگر سوابق علمی و پژوهشی این عضو هیئت علمی دانشکده

شیمی است .کسب عنوان پژوهشگر برتر کشور ،پژوهشگر
برتر استان ،پژوهشگر برتر دانشگاه ،پژوهشگر برتر دانشکده
شیمی ،متخصص برتر بخش دانشگاهی جشنواره آبکاری

ایران و متخصص برتر بخش صنعت جشنواره آبکاری ایران

در سال های مختلف از جمله دیگر افتخارات این عضو هیات
علمی دانشگاه تبریز است .سردبیری مجله علوم و مهندسی

خوردگی ،مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه ،رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه و ریاست
دانشکده شیمی از سوابق اجرایی وی محسوب می شود.

رئیس دانشگاه تبریز در سامد به درخواست های مردمی پاسخ داد
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه
تبریــز در آســتانه آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد
ب ــا حض ــور در اس ــتانداری آذربایج ــان ش ــرقی از
طریـــق ســـامانه الکترونیکـــی ارتبـــاط مـــردم و
دول ــت موس ــوم ب ــه «س ــامد» ب ــه درخواس ــت
هـــای مردمـــی پاســـخ داد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز پی ــش از ظه ــر ام ــروز
چهارشـــنبه بـــا حضـــور در مرکـــز ســـامد در
محـــل اســـتانداری آذربایجـــان شـــرقی بـــه
ســـواالت تلفنـــی جمعـــی از شـــهروندان در
م ــورد مس ــائل مختل ــف دانش ــگاهی و آموزش ــی
پاســـخ داد.
ایـــن ارتبـــاط تلفنـــی از ســـاعت  11الـــی 12
از طریـــق ســـامانه بـــه شـــماره  111صـــورت
گرف ــت ک ــه دکت ــر مجی ــدی در ای ــن ارتب ــاط
تلفن ــی ضم ــن دریاف ــت مس ــائل و مش ــکالت،
پیشـــنهادها ،انتقـــادات و شـــکایات مردمـــی
سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با حضور
جمعی از اساتید ،محققان و فعاالن این حوزه در
تاالر وحدت دانشگاه تبریزبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در این آیین با
تاکید بر اینکه رشته هیدرولوژی با توجه به ارتباط
گسترده ای که با سایر رشته ها دارد ،می توان
هیدرولوژی را علمی بین رشتهای بیان کرد و یادآور
شد :در همین راستا دانشگاه تبریز جزو پیشگامان
توسعه این رشته در جهان بوده به طوریکه این
دانشگاه در سال های اخیر در رنکینگهای حوزه
آب جزو  100دانشگاه برتر بوده است.
دکتر اصغر عسگری در ادامه با بیان اینکه دانشگاه
تبریز با توجه به ظرفیت های که در حوزه
هیدرولوژی داشته و دارد ،آماده هرگونه همکاری
توسعه این بخش در حوزه های مختلف با دیگر
محققان دنیا است ،تصریح کرد :بر همین اساس
با توجه به اهداف و راهبردهای که در سومین
کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران تعیین شده و
همچنین با کمک اساتید ،پژوهشگران و دیگر
فعاالن این حوزه می توان در این راستا گام های
موثری برداشت.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به
پتانسیل های دانشگاه تبریز در بخش های مختلف
تصریح کرد :این دانشگاه با برخورداری از موقعیت
عالی در کشورمان و منطقه از ظرفیت باالئی برای
گسترش همکاری های پژوهشی و علمی با دیگر
دانشگاه های جهان است و انتخاب دانشگاه تبریز
به عنوان مرکز ارتباط مراکز دانشگاهی ایران با
دانشگاه های کشور ترکیه گواه این امر است.
دکتر یداهلل فتاحی رئیس انجمن هیدرولوژی ایران
نیز در این آیین ضمن تشکر از دست اندرکاران
برگزاری این کنفرانس گفت :دانشگاه تبریز در
حوزه هیدرولوژی و آب از جمله یکی از قطب های
علمی کشور است.
وی در ادامه برگزاری چنین کنفرانس های با توجه
به شرایط کشورمان در مدیریت بحران در بخش
سیالب را ضروری بیان کرد و افزود :در سیل اخیر
در کشورمان خسارتهای زیادی به زیرساخت ها
آزمایشـــگاه مرکـــزی دانشـــگاه تبریـــز بـــا
مجهزتریـــن تجهیـــزات و بـــا دانـــش روز بـــه
عنـــوان بزرگتریـــن مجموعـــه آزمایشـــگاهی
شـــمال غـــرب کشـــور بـــرای ارایـــه انـــواع
خدمـــات بـــه اســـاتید ،دانشـــجویان ،محققـــان
و صنعتگ ــران آم ــاده ب ــوده و در همی ــن راس ــتا
اخیــرا بازدیــدی از ظرفیــت هــای آزمایشــگاهی
ایـــن دانشـــگاه از ســـوی جمعـــی از مدیـــران
ش ــبکه آزمایش ــگاهی فن ــاوری ه ــای راهب ــردی
معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری صـــورت
گرفـــت.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر حســـین آقاجانـــی رییـــس آزمایشـــگاه
مرکـــزی دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن ارتبـــاط
اظهـــار داشـــت :آزمایشـــگاه مرکـــزی ایـــن
دانش ــگاه از مراک ــز منحص ــر ب ــه ف ــرد در س ــطح
منطقـــه و کشـــور اســـت و در ایـــن خصـــوص
آمادگـــی الزم بـــرای تبـــادل تجربیـــات و ارایـــه
خدمــات آزمایشــگاهی و مشــاوره تخصصــی بــه
مراکـــز پژوهشـــی و صنعتـــی کشـــور را دارد.
بـــه گفتـــه وی آزمایشـــگاه مرکـــزی ایـــن
دانش ــگاه متعه ــد و موظ ــف ب ــه رعای ــت کلی ــه
اصـــول ضوابـــط خـــود اظهـــاری در پایـــش
آلودگ ــی محی ــط زیس ــت و ش ــیوه نام ــه ه ــای
آزمایش ــگاه ه ــای معتم ــد س ــازمان حفاظ ــت از
محیـــط زیســـت اســـت.
در حاشـــیه ایـــن بازدیـــد همچنیـــن نشســـتی
بـــا حضـــور مدیـــران مراکـــز عضـــو شـــبکه
آزمایشـــگاهی راهبـــردی برگـــزار شـــد کـــه
دکتـــر ســـهیل عابـــر مدیـــر امـــور پژوهشـــی
دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن نشســـت بـــا ایـــراد

از جملـــه مســـائل حـــوزه آمـــوزش عالـــی،
متناس ــب ب ــا ه ــر درخواس ــت پاس ــخ و دس ــتور
الزم را صـــادر کـــرد.

مطالـــب و موضوعـــات مطـــرح شـــده در ایـــن
ارتب ــاط تلفن ــی پ ــس از بررس ــی کارشناس ــان،
در کارتاب ــل دانش ــگاه تبری ــز در س ــامانه س ــامد

برگــزاری ســومین کنفرانــس ملــی
هیدرولــوژی ایــران در دانشــگاه تبریز
از جمله اراضی کشاورزی و منازل مسکونی مردم
وارد شد و بر این اساس مشکالت گسترده ای
برای مردم بوجود آمد و از این رو با برپایی چنین
همایش های تخصصی و توجه به نتایج آن ،می
توان بسیاری از چالش های این حوزه را برطرف
نمود.
دکتر مهدی ضرغامی مشاور وزیر نیرو و عضو
هیئت علمی دانشگاه تبریز از دیگر سخنرانان آیین
افتتاحیه این کنفرانس بود که در زمینه مدیریت
منابع آب و اهمیت هیدرولوژی به ارایه دیدگاه
های خود پرداخت.
دکتر احمد فاخری فرد دبیر علمی سومین
کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران نیز در آیین
افتتاحیه این کنفرانس با بیان این نکته اینکه این
کنفرانس ملی به همت دانشگاه تبریز و انجمن
هیدرولوژی ایران برگزار می شود ،اظهار داشت:
با توجه به اهمیت موضوع هیدرولوژی هدف از

برگزاری این کنفرانس ،نیز اهمیت جایگاه علم
هیدرولوژی و نقش آن در جوامع بشری با تاکید بر
نوع نگاه علمی است.
به گفته وی در طول برگزاری کنفرانس محققان و
پژوهشگران ،یافته ها و تجربیات خود را به اشتراک
می گذارند تا رهنمونی برای آینده ای بهتر و
توسعه ای پایدارتر رقم خورد و عرصه این تبادل
نظرات و بحث و نقدها خود دانشگاه عملی خواهد
شد برای دانشجویان جوانی که قدم در فراگیری
علم و دانش نهادند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در ادامه با
اشاره به مقاالت ارسال شده به این کنفرانس
تصریح کرد :به دبیرخانه این کنفرانس بیش از
 300مقاله رسیده بود که از این تعداد بیش از
 200مقاله پذیرفته شده و در طول برگزاری این
کنفرانس حدود 35مقاله در قالب شفاهی و بقیه به
صورت پوستر ارایه خواهد شد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز؛ آماده
ارایه انواع خدمات در سطح کشور
ســخنرانی؛ ایجــاد ســامانه شــبکه آزمایشــگاهی
فناوریهـــای راهبـــردی را بـــرای کاهـــش
هزینـــه هـــا ،ارتقـــاء کیفیـــت آزمایشـــگاهی،
افزایـــش اعتمـــاد بـــه نتایـــج آزمایشـــگاهی و
رعایــت اســتاندارهای الزم را ضــروری دانســت و
اف ــزود :ایج ــاد مراک ــز آزمایش ــگاهی تح ــت ی ــک
ســامانه متمرکــز و از طریــق تجهیــز آزمایشــگاه
مرکـــزی دانشـــگاه هـــای مـــادر در ســـطح
اســـتان هـــا الزم و ضـــروری اســـت.
وی در بخ ــش دیگ ــر س ــخنان خ ــود ب ــا تاکی ــد

ب ــر اینک ــه وج ــود آزمایش ــگاه ه ــای معتب ــر و
معتم ــد ب ــه عن ــوان پش ــتیبان مطمئ ــن ب ــرای
تولی ــد عل ــم و فن ــاوری هس ــتند ،تصری ــح ک ــرد:
مراکـــز آزمایشـــگاهی راهبـــردی بـــا رعایـــت
اســـتاندارهای الزم و همراهـــی و همـــکاری بـــا
اســـاتید ،دانشـــجویان ،محققـــان و صنعتگـــران
مـــی تواننـــد ضمـــن ارتقـــاء کیفیـــت یافتـــه
هـــای علمـــی ،موجـــب تشـــویق آنـــان نیـــز
شـــوند.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش؛ در ایـــن آییـــن

ثبـــت و بـــه هریـــک از تمـــاس گیرنـــدگان
یـــک کـــد رهگیـــری داده خواهـــد شـــد تـــا
بتوانن ــد درخواس ــت خ ــود را در مراح ــل بع ــدی
پیگیـــری نماینـــد.
ایـــن کار در راســـتای اجـــرای سیاســـت هـــای
دول ــت مبن ــی ب ــر ارتب ــاط نزدی ــک م ــردم ب ــا
مس ــئوالن ص ــورت م ــی گی ــرد ک ــه ب ــر ای ــن
اســـاس مدیـــران اســـتان بـــا حضـــور در ایـــن
دفتـــر ،پاســـخگوی تمـــاس هـــای مردمـــی بـــا
ای ــن س ــامانه هس ــتند.
یــادآور مــی شــود :ســامد ،ســامانه الکترونیکــی
ارتب ــاط م ــردم و دول ــت اس ــت ک ــه ش ــهروندان
مـــی تواننـــد از طریـــق شـــماره تلفـــن111
مس ــایل ،مش ــکالت و درخواس ــت ه ــای خ ــود
را ب ــه گ ــوش مدی ــران و مس ــئوالن برس ــانند و
از طری ــق ک ــد رهگی ــری دریاف ــت ش ــده آنه ــا
را پیگی ــری کنن ــد.
وی اضافه کرد :تغییر اقلیم ،سیالب ها و خشکسالی
ها ،هیدرولوژی و مدیریت منابع آب ،هیدرولوژی،
سیستم های هشدار سیل و مدیریت ریسک ،داده
کاوی و سنجش از دور در هیدرولوژی ،هیدرولوژی
و مدیریت حوضه های شهری ،هیدرولوژی،
محیطزیست و آب های غیرمتعارف ،هیدرولوژی،
اقتصاد و حکمرانی آب ،هیدرولوژی ،آبخیزداری و
حفاظت از منابع آب ،شبیه سازی و مدل سازی
در هیدرولوژی ،هیدروژئولوژی و آب های ژرف،
هیدرولوژی و سازه های آبی ،هیدرولوژی در علوم
کشاورزی و هیدرولوژی ،فرهنگ سازی و اخالق
آب از جمله محورهای این کنفرانس است.
این استاد دانشگاه تبریز در بخش دیگر سخنان
خود کمبود اطالعات و داده ها را از مهمترین
مشکالت مدیریت منابع آب بیان کرد و یادآور
شد :انتظار داریم با برگزاری این کنفرانس و نتایج
علمی محورهای متعدد این کنفرانس و نشست
های مشابه آن بتواند پژوهشگران و متولیان امر
را دربرنامه ریزی و اجرای طرح های مرتبط با آب
یاری نماید.
دکتر فاخری فرد یادآور شد :در این کنفرانس برای
اولین بار به" هیدرولوژی در قاب رسانه" نیز به
عنوان یک برنامه جانبی نگریسته شده است و این
امکان برای فعاالن عرصه خبر ،عکس ،فیلم کوتاه،
فیلم مستند ،تصویرسازی آموزش های عمومی
و  ......به همراه نشست های تخصصی همراه با
فرهیختگان و فعاالن این عرصه نیز فراهم آماده
است تا هر چه بهتر به جایگاه علم هیدرولوژی
و نگرش ها و کاربردهای آن از نگاه رسانه ای
پرداخته شود.
وی برگزاری کارگاه های آموزشی ،برپایی
نمایشگاه ،نشست های تخصصی ،مسابقه نقاشی(
آب و محیط زیست)و  ...را از برنامه های جنبی این
کنفرانس اعالم کرد.

مدیـــران شـــبکه آزمایشـــگاهی فنـــاوری هـــای
راهب ــردی معاون ــت علم ــی ریاس ــت جمه ــوری
از واحدهـــای مختلـــف آزمایشـــگاه مرکـــزی
دانشـــگاه تبریـــز بازدیـــد کردنـــد .آزمایشـــگاه
مـــواد پیشـــرفته؛ آزمایشـــگاه میکروســـکوپ
الکترونـــی روبشـــی ،آزمایشـــگاه طیـــف ســـنج
جرم ــی؛ آزمایش ــگاه مال ــدی ت ــاف ،آزمایش ــگاه
ســـلول هـــای بنیـــادی و زیســـت فنـــاوری،
آزمایشـــگاه نانـــو فنـــاوری و آزمایشـــگاه آب و
پســاب ،واحدهایــی بودنــد کــه بازدیدکننــدگان
در جریـــان خدمـــات پژوهشـــی آن هـــا قـــرار
گرفتـــه و آن هـــا را مـــورد بازدیـــد و بررســـی
قـــرار دادنـــد.
یـــادآور مـــی شـــود :آزمایشـــگاه مرکـــزی
دانشـــگاه تبریـــز در ســـال  ۱۳۹۱بـــه منظـــور
ارایـــه ســـرویس بـــه تمامـــی محققـــان و
پژوهشـــگران کشـــور بـــا تـــاش در جهـــت
متمرکـــز نمـــودن و ســـاماندهی امکانـــات و
تجهی ــزات پیش ــرفته م ــورد نی ــاز رش ــته ه ــای
مختلــف ،بهــره وری بهینــه از امکانــات موجــود،
صرفـــه جویـــی در هزینـــه کـــرد پـــروژه هـــا،
انجـــام پژوهـــش هـــا در مســـیری بـــا حداقـــل
چالـــش هـــا ،امـــکان بهـــره وری از داده هـــا
در آینـــده ،ایجـــاد ارتبـــاط بیشـــتر در بیـــن
پژوهشـــگران و انتقـــال اطالعـــات ،دسترســـی
اعضـــای هیـــات علمـــی ،پژوهشـــگران و
دانشـــجویان بـــه فضاهـــا و امکانـــات پژوهشـــی
و پرهیـــز از انحصـــاری شـــدن دســـتگاه هـــا و
تجهیـــزات موجـــود ایجـــاد شـــده اســـت.

به میزبانی دانشگاه تبریز؛
آکادمی بین المللی یوراس
 EURASدر تبریز برگزار می
شود

مدیــر همکاریهــای علمــی و بینالمللــی دانشــگاه
تبریــز ،از برگــزاری دومیــن آکادمــی بین المللــی یوراس
 EURASبــا حضــور رئیــس اتحادیــه دانشــگاه هــای
اوراســیا بــه میزبانــی ایــن دانشــگاه خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریز ،دکتر ســعید
شــجاعی در ایــن خصــوص بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار
داشــت :نظــر بــه اهمیــت دوچنــدان بیــن المللی ســازی
فعالیــت هــای دانشــگاهی و همچنین بــا هماهنگی های
انجــام شــده بــا اتحادیــه دانشــگاه هــای اوراســیا ،دومین
آکادمــی بیــن المللــی یــوراس در تاریــخ شــانزدهم مــاه
اکتبــر ســال میــادی جــاری برابــر بــا روز چهــار شــنبه
 24مهرمــاه ســال جــاری بــا حضــور رئیــس اتحادیــه بــه
میزبانــی دانشــگاه تبریــز برگــزار خواهــد شــد.
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز در ادامــه بــا
تاکیــد بــر اینکــه در ایــن آکادمــی روش هــای موثــر بین
المللــی ســازی مناســب فعالیت های دانشــگاهی توســط
اســاتید اتحادیــه دانشــگاه هــای اوراســیا و همچنیــن
اســاتید ایرانــی تدریــس خواهــد شــد ،تصریــح کــرد:
ایــن کارگاه بــرای اعضــای شــرکت کننــده از دانشــگاه
هــای ایــران( مدیــران و پرســنل همــکاری هــای بیــن
المللــی دانشــگاه هــا و همچنیــن اعضــای هیــات علمــی
و مدیــران عالقمنــد دانشــگاه هــای منطقــه شــمالغرب
کشــور خواهــد بــود.
مدیــر همکاریهــای علمــی و بینالمللــی دانشــگاه
تبریــز ،در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه
دومیــن آکادمــی بیــن المللــی یــوراس بــه مــدت یــک
روز در دانشــگاه تبریــز برگــزار خواهــد شــد ،اضافــه کــرد:
روش هــای بهبــود مهــارت هــا ،ارتقــاء دانــش ،گســترش
افــق دیــد در حــوزه آمــوزش عالــی بیــن المللــی ،نحــوه
اثــر بخــش تــر نمــودن اســتراتژی هــای بیــن المللــی
ســازی ،رویــه هــا وگرایشــات رایــج در بیــن المللــی
ســازی و آمــوزش عالــی بیــن الملــل و ســایر مــوارد ایــن
بخــش از جملــه مــوارد مــورد بحــث ایــن کارگاه خواهــد
بــود.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت در
ایــن آکادمــی بــرای شــرکت کننــدگان رایــگان
اســت و حــق ثبــت نامــی در ایــن خصــوص
دریافــت نخواهــد شــد ،افــزود :عالقمنــدان بــرای
ثبــت نــام مــی تواننــد بــه آدرس اینترنتــی
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مراجعــه نماینــد.
مدیــر همکاریهــای علمــی و بینالمللــی دانشــگاه
تبریــز ،در نهایــت بــا بیــان اینکــه اولیــن آکادمــی در دو
ســال پیــش بــه میزبانــی دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر
برگــزار شــده بــود ،یــادآور شــد :در حــال حاضــر بیــش
از  ۶۰دانشــگاه در منطقــه اروپــا و آســیا عضــو اتحادیــه
دانشــگاه هــای اوراســیا اســت کــه دانشــگاه تبریــز از
جملــه یکــی از آنهاســت.

فارغ التحصیلی اولین دانشجو
در رشته زیست شناسی سلولی و
ملکولی در دانشگاه تبریز
اولیــن دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــته زیســت
شناســی ســلولی و ملکولــی در دانشــگاه تبریز با دفــاع از
پایــان نامــه خــود فــارغ التحصیــل شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،لیال پارســا
دانشــجوی ورودی ســال  1396بــا دفــاع پایــان نامــه
خــود تحــت عنــوان «بررســی اثــر ســیلی ماریــنATRA ،
و ترکیــب آن هــا بــر مهــار رشــد و القــای مــرگ ســلولی
رده ســلولی  NB4از خانــواده  » APLبــا راهنمایــی دکتــر
روح الــه متفکــرآزاد و دکتــر مجیــد مهــدوی و مشــاوره
دکتــر مرتضــی کوثــری نســب بــا کســب نمــره درجــه
عالــی فــارغ التحصیــل شــد.
مطالعــات علــوم زیســت شناســی در حــوزه ســلولی
و ملکولــی در خــط مقــدم تحقیقــات دانشــگاهی و
موسســات پژوهشــی قــرار دارد .اهمیــت ایــن موضــوع
وقــی بیشــتر مــی شــود کــه بــا مطالعــات حــوزه درمان،
بیوتکنولــوژی ،مهندســی ژنتیــک ،نانوتکنولوژی و ســایر
فــن آوریهــای نویــن پیونــد مــی خــورد .فهــم دقیــق
ســازوکارهای ســلولی و ملکولی اســاس بســیاری از حوزه
هــای مذکــور اســت و از ایــن رو رشــته زیســت شناســی
ســلولی و ملکــوی در مقطــع کارشناســی ارشــد از ســال
 1396در گــروه علــوم گیاهــی دانشــکده علــوم طبیعــی
دانشــگاه تبریــز راه اندازی شــده اســت و تاکنــون دو دوره
در ســالهای  1396و  1397اقــدام بــه پذیرش دانشــجو از
طریــق کنکــور سراســری نمــوده اســت.
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در جشــنواره هــای
پروفســور حســابی و
خیــام؛ پایــان نامــه
دانشــجوی دانشــگاه
تبریــز ،برتــر انتخــاب
شــد
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پایان نامه سیده ناهید فتوحی دانشجوی دانشگاه تبریز در
جشنواره های پروفسور حسابی و خیام برتر انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،پایان نامه سیده ناهید
فتوحی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشکده علوم
طبیعی دانشگاه تبریز با راهنمایی دکتر محمد خلج کندری و
مشاوره دکتر محمد علی حسینپور فیضی و دکتر مهناز طالبی
تحت عنوان " بررسی حضور و برآورد میزان BACE1AS-lncRNA
در پالسمای خون افراد مبتال به بیماری آلزایمر" موفق شد در
دوره دوم جشنواره پروفسور حسابی عنوان " پایان نامه برتر" را
به خود اختصاص دهد.
عالوه بر آن ،در این جشنواره فتوحی دانشجوی دانشگاه تبریز

بــه پــاس خدمــات در دانشــگاه
هــای منطقــه ســه کشــور؛
معــاون وزیــر علــوم از معــاون
دانشــجویی دانشــگاه تبریــز
تقدیــر کــرد
دکتــر مجتبــی صدیقــی ،معــاون وزیــر و رئیــس
ســازمان امــور وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
حکــم و لــوح سپاســی در راســتای اجــرای هدفمنــد
و هــر چــه بهتــر امــور دانشــجویان دانشــگاه هــای
منطقــه ســه کشــور از دکتــر حســین امامعلــی پــور،
معــاون دانشــجویی دانشــگاه تبریــز ،و دبیــر منطقــه
ســه کشــور قدردانــی کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،در متــن
لــوح ســپاس دکتــر صدیقــی ،معــاون وزیــر و رئیــس
ســازمان امــور وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه
دکتــر امامعلــی پور،آمــده اســت :بــی تردیــد حفــظ و
ارتقــای ســطح دانشــگاه هــا در عرصــه هــای مختلــف،
بــا هــدف رشــد و تعامــل ســازنده دانشــجویان و
توســعه خدمــات بــه آنــان در نظــام آمــوزش عالــی
کشــور ،مدیــون همــت واال ،کوشــش هــا و احســاس
مســئولیت اســاتید و مدیــران گرانقــدری اســت کــه
دانــش و عمــر گرانبهــای خــود را ســرمایه ای بــرای
ســربلندی و ســازندگی کشــور عزیزمان ایران قــرار داده
انــد .بدینوســیله مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را از
تــاش هــای ارزشــمند و صادقانه جنابعالی در راســتای
اجــرای هدفمنــد و هــر چــه بهتــر امــور دانشــجویان
دانشــگاه هــای منطقــه ســه کشــور ابــراز مــی نمایــم.
امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال در جهــت
تحقــق اهــداف واالی نظــام مقــدس جمهوری اســامی
ایــران ،بــا تــداوم خدمــت بــه جامعــه دانشــجویی
دانشــگاه هــای آن منطقــه موفــق باشــید.

تقدیــر هیئــت کشــتی
آذربایجانشــرقی از پیشکســوت و
قهرمــان کشــتی دانشــگاه تبریــز
هیئت کشــتی اســتان آذربایجانشــرقی از احمــد موتاب
پیشکســوت و قهرمــان اســبق کشــتی کشــورمان و
جانبــاز جنــگ تحمیلــی ،شــاغل در دانشــگاه تبریــز به
پــاس زحمــات شایســته و خالصانــه وی در ایــن عرصــه
بــا اهــدای لــوح سپاســی تقدیــر کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،در متــن
لــوح تقدیــر علــی اکبــر وظیفــه خــواه رئیــس هیئــت
کشــتی اســتان آذربایجانشــرقی بــه موتــاب آمــده
اســت :شــکوه فرهنــگ ورزش اســامی در بلنــدای
عظمــت خــود مفتخــر بــه مردانــی اســت کــه در طــول
تاریــخ حماســه ســاز میادیــن بــزرگ بــوده و بــا همــت
و پشــتکار خــود اقتــدار و عــزت کشــور را رقــم زده انــد.
لــذا بــر آن شــدیم تــا بــه پــاس زحمــات شایســته و
خالصانــه حضرتعالی در ســال های گذشــته ،مســابقات
انتخابــی نونهــاالن آزاد اســتعدادهای برتــر اســتان را بــا
نــام شــما مزیــن کنیــم و ایــن لــوح تقدیــر را بــه ســان
بــرگ ســبزی تحفــه درویــش تقدیــم حضــور ســبزتان
نماییــم .امیــد اســت بــا لطــف خداونــد متعــال و یــاری
حضرتعالــی و دیگــر عزیــزان شــاهد افتخــار آفرینــی
فرزنــدان دلیــر ایــن دیــار در عرصــه هــای مختلــف
ورزشــی باشــیم.

انتخـــاب اســـاتید دانشـــگاه
تبریـــز بـــه عنـــوان داوران
برتـــر کنگـــره علـــوم
خـــاک ایـــران
در کنگـــره علـــوم خـــاک ایـــران دو نفـــر از اعضـــای
هیـــات علمـــی دانشـــکده کشـــاورزی دانشـــگاه تبریـــز
ب ــه عن ــوان داوران برت ــر ای ــن کنگ ــره انتخ ــاب ش ــدند.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،دکتـــر
ع ــادل ریحان ــی تب ــار و دکت ــر محم ــد رض ــا س ــاریخانی
از اســـاتید گـــروه علـــوم خـــاک دانشـــکده کشـــاورزی
دانشـــگاه تبریـــز ،در کنگـــره علـــوم خـــاک ایـــران کـــه
زی ــر نظ ــر انجم ــن عل ــوم خ ــاک ای ــران و ب ــا حمای ــت
وزارت کشـــاورزی هـــر دو ســـال یـــک بـــار در یکـــی از
دانش ــگاه ه ــای معتب ــر کش ــور و گاه ــا موسس ــه خ ــاک
و آب کشــور برگــزار مــی شــود ،بــه عنــوان داوران برتــر
ای ــن کنگ ــره انتخ ــاب ش ــدند.
ب ــر پای ــه همی ــن گ ــزارش ،کنگ ــره عل ــوم خ ــاک ای ــران
امســـال در شـــهریور مـــاه در دانشـــگاه زنجـــان برگـــزار
ش ــد ک ــه در آن ح ــدود  120نف ــر از متخصص ــان عل ــوم
خـــاک بـــا ایـــن کنگـــره بـــه عنـــوان داور همـــکاری
داش ــتند ک ــه ب ــه لح ــاظ کمی ــت مق ــاالت داوری ش ــده
و س ــرعت عم ــل و کیفی ــت داوری  16نف ــر ب ــه عن ــوان
داور برت ــر انتخ ــاب ش ــدند ک ــه از ای ــن تع ــداد دو نف ــر از
دانش ــگاه تبری ــز بودن ــد.

به عنوان " دانشجوی برتر" و " پژوهشگر برتر" هم انتخاب
و لوح تقدیر ویژه جشنواره را نیز دریافت نمود .این پایاننامه
همچنین به نویسندگی این پژوهشگر لوح و تندیس ویژه
جشنواره پایاننامه های برتر (جایژه ویژه خیام) را هم از آن
خود کرده است.
دکتر محمد خلج کندری استاد راهنما و عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز در این ارتباط با بیان اینکه بیماری آلزایمر
شایعترین بیماری تحلیل اعصاب مغزی است با این وجود،
تشخیص آن زمانی صورت میگیرد که تغییرات جبران ناپذیری
در مغز به وقوع پیوسته است و درمان آن دیگر ممکن نیست،
گفت :اما نکته مهمی که در مورد آسیب شناسی آلزایمر وجود

دارد آن است که زمان شروع تغییرات مولکولی آغازگر و پیش
برنده بیماری از قبیل تغییرات بیان ژنها ،حدود  20سال قبل از
بروز عالئم بالینی آن در مغز اتفاق می افتند.
به گفته وی اگر این تغییرات در بازه زمانی قبل از شروع عالئم
بالینی تشخیص داده شوند می توان با مدیریت صحیح از بروز
بیماری پیشگیری کرده یا حداقل سن شروع آن را به تعویق
انداخت.
این عضو هیات علمی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
اضافه کرد :بدین منظور طرح تحقیقاتی اصلی با هدف یافتن
بیومارکرهای خونی-پالسمایی تشخیص آلزایمر با حمایت
مالی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی

ریاست جمهوری توسط مجری اصلی طرح( ،دکتر محمد خلج
کندری) و همکاران در دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز در
حال اجرا است که پایاننامه حاضر هم جزئی از آن طرح است.
به گفته وی از پایاننامه حاضر دو مقاله  JCRاستخراج شده
است که در ژورنالهای Journal of Molecular Neuroscience
و  Journal of Molecular reportsبا ضریب تاثیرهای (Impact
 57/2 )Factorو  1/2به چاپ رسیده و مقاله چاپ شده در
مجله  Journal of Molecular Neuroscienceبراساس پایگاه
 Altmetricتوانسته است جزء مقاالت برتر  25درصد قرار گیرد.
این مقاله همچنین عنوان "اثر برتر " جشنواره خیام را کسب و
گواهی ویژه جشنواره را از آن خود کرده است.

پیام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری بمناسبت آغاز سال تحصیلی 98-99

دیروز ،امروز و آینده آموزش عالی ایران
دکتـر منصـور غالمـی ،وزیـر علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری در سـرمقاله ای در روزنامـه ایـران ،آغـاز
سـال تحصیلـی جدیـد را فصلی تـازه بـرای نظام
آموزش عالی کشـور و همچنین فرصتی برای ارج
نهادن به تالشهای پیشکسـوتان ،زحمتکشـان و
نقشآفرینـان دیـروز و امـروز خانواده بـزرگ نظام
آمـوزش عالی کشـور عنـوان کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،متن
کامل آن بدین شـرح است؛ در آغاز سال تحصیلی
جدیـد و فصلـی تـازه بـرای نظـام آمـوزش عالی
کشـور ،فرصـت را بـرای ارج نهادن بـه تالشهای
پیشکسوتان ،زحمتکشـان و نقشآفرینان دیروز و
امـروز خانـواده بـزرگ نظـام آموزش عالی کشـور
مغتنـم میشـمارم .خدمـت یکایـک فعـاالن در
آمـوزش عالـی کشـور ،کـه در راه تحقـق جامعـه
و کشـوری پیشـرفته ،گشـودن گرههـا و نمایـش
افقهـای تازهتـر اهتمام میورزنـد ،با نقشآفرینی
بیبدیـل خـود غرور ملی را ق ّوتی تازه میبخشـند
و موجبـات بالندگـی هرچه بیشـتر جوانـان عزیز
ایـران را فراهـم میآورند تبریـک عرض مینمایم.
آموزش عالی در ایران در مقیاس ملی و منطقهای
شـکوهمند و در طـول تاریـخ ایـران اثرگـذار بوده
اسـت؛ در توسعه و پیشـرفت جامعه ایرانی نقشی
پیشـران داشـته و به بهبود توسع ه فنی ،اقتصادی
و اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگی خدماتـی ارزنده
کـرده اسـت .دسـتاوردهای نظـام آمـوزش عالـی
کشـور مـا را بـه واکاوی دقیـق و نقادانـه گذشـته
تاریخـی ،ارزیابـی واقعگرایانـه و منصفانـه امروز و
نگـرش عالمانـه بـه واقعیت نهادهـا و سـازمانها
وا میدارد.
بیتردیـد ،نهـاد آمـوزش عالـی بیـش از هـر نهاد
جدی بـه آموزههـای تاریخی
دیگـری به اعتنـای ّ
نیازمند است .مناقشـهها و نقدهای درون و بیرون
از خانـواده نظـام آمـوزش عالی کـه گاهی صورت
رادیـکال میگیرنـد ،چنیـن نیـازی را تقویـت
میکنـد .نظـام آموزشعالـی ،زمینـهای بـرای
تغییرآفرینـی اسـت لیکـن محـاط در نظامهـای
کالنتـر در مقیـاس ملـی و حتـی بینالمللی هم
کمـی و کیفی
هسـت بهگونـهای کـه باید تحـ ّول ّ
آن را در زمینـه تاریـخ و اجتمـاع تفسـیر کنیـم.
اقتضائـات زمانـه و دگرگونـی نظامهـا و الگوهـای
فکـری هدایتکننـده نظـام آموزش عالی کشـور
اسـت .رشـد جمعیـت ،تحـ ّوالت اجتماعـی و
سیاسـی برآمـده از انقالب اسلامی و رخدادهایی
چـون جنگ تحمیلـی ،بویـژه پیامدهـای جنگ،
تقاضـا بـرای ورود بـه دانشـگاه و گسـترش نظـام
آمـوزش عالـی را افزایـش داد .جمعیـت امـروز
کشـور تقریباً  2/2برابر جمعیت در سـال پیروزی
انقلاب اسلامی اسـت .جمعیـت دانشـجویی
امـروز کشـور  21برابر جمعیت دانشـجویی سـال
 1357اسـت در حالی که در سـال  1357نسـبت
جمعیـت کشـور بـه جمعیـت دانشـجویی رقمی
معـادل  211بـود ،یعنـی در برابـر هـر  211نفـر
یـک دانشـجو بـوده اسـت امـا امـروز در برابـر هر
 22نفـر یک دانشـجو داریم .نتیجـه اینکه ضریب
نفـوذ جمعیـت دانشـجویی نزدیـک بـه  10برابر
نمایه ســازی مقاالت مشــترک اســاتید دانشــگاه
تبریــز بــا دیگــر محققــان خارجــی بــر اســاس
داده هــای پایگاه  Web Of Science WoSدر ســال
هــای اخیــر رشــد چشــمگیری داشــته اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
دکتــر اصغــر عســگری معــاون پژوهــش و
فنــاوری دانشــگاه تبریــز در ایــن ارتبــاط بــا بیان
اینکــه بــا وجــود شــرایط تحریــم و در ایــن میان
موانعــی کــه در دانشــگاه هــا در ســر راه تولیــد
علــم و فنــاوری وجــود داشــته و دارد ،در ســال
هــای اخیــر بــر اســاس داده هــای پایــگاه WoS
مقــاالت مشــترک علمــی اعضــای هیــات علمی
دانشــگاه تبریــز بــا دیگر محققــان خارجی رشــد
قبــل توجهــی داشــته اســت ،اظهــار داشــت:
تولیــد مقــاالت مشــترک اســاتید دانشــگاه تبریز
بــا دیگــر محققــان خارجــی در حــوزه هــای
مختلــف در ســال  2015بیــش از  340مقالــه
بــود کــه ایــن تعــداد در  9ماهــه ســال  2019به
 670مقالــه رســیده اســت .ایــن در حالیســت که
درصــد قابــل توجهــی از تولیدات علمــی در قالب
مقــاالت علمــی متعلــق بــه مقــاالت مشــترک با
محققــان خارجــی بوده اســت کــه نشــان دهنده
رونــد افزایشــی توجــه اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه در بــه اشــتراک گــذاری یافتــه هــای
علمــی خــود بــا پژوهشــگران سایرکشورهاســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تبریــز در
ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس داده هــای
پایــگاه  Web of Scienceتولیــد مقاالت مشــترک
اســاتید دانشــگاه تبریــز بــا دیگــر محققــان

شده است.
در سـال  1357سـهم زنـان دانشـجو  31درصـد
امـا در سـال  1396سـهم زنـان  47درصـد بـوده
اسـت .در سـال  18.2 ،1358درصـد از اعضـای
هیـأت علمـی را زنـان تشـکیل میدادنـد امـا در
سـال  1396تعـداد زنـان عضـو هیـأت علمـی
 26.8درصد بوده اسـت .چنین رشـدی در حیات
فرهنگـی ،اجتماعـی ،اقتصادی و سیاسـی جامعه
نقشـی بسـزا داشـته و موجـد فرصتهایـی تـازه
بوده اسـت.
با اینهمه ،نباید چالشها ،مخاطرات و مشـکالت
درون و بـرون نظام آموزش عالی را نادیده بگیریم.
واکاوی و بازنگـری در سیاسـتها ،امیـد به فردای
بهتـر و عبـور موفق از مسـیرهای سـخت اهمیت
بسـیار دارد .بیشـک ،نظـام آمـوزش عالـی ایران
امـروز با مشـکالت و چالشهـای گوناگونی (چون
کمیـت و کیفیـت؛ بینالمللـی
تعادلبخشـی بـه ّ
شـدن؛ تبـادل میـان جامعـه و بـازار کار؛ تعامـل
بـا فضـای دیجیتـال و )...روبهروسـت ولی دسـت
خالـی و بـدون امکانـات نیسـت .به یمـن ذخیره
معرفتی ،دسـتاوردهای نوین نظام علـم و فناوری،
آگاهی از مسـیر طیشـده و امید به آیندهای بهتر
مسـیرهایی تازه خواهیم گشـود.
مأموریـت اینجانـب و همکارانـم در دولـت تدبیـر
و امیـد در وهلـه اول ایجـاد فضـا و محیطـی
کـم و کیـف
ترغیبکننـده بـرای بازآرایـی
ّ
سیاسـتها و برنامههـای آمـوزش عالـی بـا
رویکـرد برنامهمحـور و حمایـت بیدریـغ از ابتکار
و نـوآوری در سـهگانه علـم ،تحقیقـات و فنـاوری
اسـت .با چنیـن رویکردی مسـاعی خـود را برای
تحقـق مـوارد ذیـل بـه کار بسـتهایم و امیدواریم
با همراهی همه مجموعههای سیاسـتگذار شـاهد
تحقـق عملـی آنها باشـیم؛
سـاماندهی بـه آمـوزش عالـی ایـران بهمنظـور
تجمیـع منابـع و تواناییهـا در سـطح ملـی و
منطقـهای :در جهـان پرتغییـر و چالـش امـروز،
رشـد و پیشـرفت بهینـه و پایدار بـدون همافزایی
ممکن نیسـت.
کمـک بـه ارتقـای سـطح اختیـارات دانشـگاهها
بـرای دسـتیابی به دانشـگاه کیفـی ،نافـع و مؤثر:
داشـتن اختیـار کافـی ،اسـتعدادها را به قـدرت و

توانایـی بـدل نمـوده و باعث بروز ابتـکار و نوآوری
در مدیریتهـا خواهد شـد.
ایجـاد فرصـت همگرایـی ،انسـجام و دادوسـتد
علمـی و مدیریتـی در دانشـگاهها :واقعیتـی کـه
زمینهسـاز توسـعه فعالیتهـای بیندانشـگاهی،
بینبخشـی و بینرشـتهای اسـت.
مجدانه بر تـداوم حضـور در چرخه جهانی
اصـرار ّ
دانـش و فنـاوری بهرغـم موانع سـاختاری و مالی
و فشـارهای بینالمللی تحریمهـای ظالمانه نظام
اسـتکبار جهانـی تأکیـد بـر بازنگـری برنامههای
آموزشـی و فرآیند جذب دانشـجو و به روزرسـانی
آنهـا؛ توجـه کافـی بـه عدالـت آموزشـی تدویـن
الیحـه مقابلـه با تقلّب و سـرقت علمـی ،پیگیری
و تصویـب آن :چنیـن امری همکاری همه اعضای
خانـواده نظام آموزش عالـی را میطلبد تا فرصت
را از اخاللگـران در نظـام آمـوزش عالی سـلب و از
جایگاه علمی کشـور صیانـت کنند.
گسـترش پارکهـای علـم و فنـاوری و حمایـت
همهجانبـه از نخبـگان و نوآوریهـای آنهـا و
تحصیلکردههـا کـه سـرمایههای بیبدیـل ایـران
عزیزند.
حمایـت از مدیریـت دانش و راهبردهـای نوآورانه
دانشـگاهها ،مؤسسات پژوهشـی و پارکهای علم
و فنـاوری بهمنظـور میـداندادن بـه ایدههـای
نوآورانه و شـتاب بخشـیدن به رونـد کیفی تح ّول
در نظـام آموزش دانشـگاهی توجه بـه روند تعامل
دانشـگاه و جامعه با برداشـتن دیوارهای میان این
دو؛ تقویـت ایـده دانشـگاه اجتماعـی کـه در یک
سـال گذشـته بارها بـر آن تأکیـد و بـرای نیل به
آن فعالیت شـده اسـت.
تحرکبخشـی بـه نـوآوری و فنـاوری
تـداوم ّ
بـا اسـتفاده از ظرفیـت دانشـگاهها و مؤسسـات
پژوهشـی ،بویـژه پارکهـای علـم و فنـاوری،
بـرای تعامـل بـا بخشهـای صنعتـی ،خدماتـی
و اجتماعـی؛ افزایـش سـهم اشـتغال از طریـق
شـرکتهای دانشبنیـان و مراکـز رشـد؛ حمایت
خـاص از اسـتارتاپها و واحدهـای فنـاور نوپـا
حمایـت از شـکلگیری خوشـههای فکـری در
دانشـگاهها بهمنظور تعامـل مؤثر با دولـت ،ایفای
مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه و کمـک بـه نظام
تصمیمسـازی و تصمیمگیـری برنامهریـزی برای
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گسـترش صالحیـت حرفـهای و اخلاق علمـی
تسـهیل خـروج نظـام آمـوزش عالـی از مدارهای
بسـته کنونـی در آمـوزش و ورود بـه قلمروهـای
بـاز و گسـترده آمـوزش ترکیبی و مجـازی عمق
بخشـیدن بـه فعالیتهـای فرهنگـی ،ارزشهای
دینـی و ملـی و تقویـت زندگـی دانشـجویی در
سـاحتهای فرهنگـی و اجتماعـی در کنـار
ساحتهای آموزشی ،مهارتی و پژوهشی شناخت
آسـیبهای روانـی ،اجتماعی و فرهنگـی با هدف
کاهـش مشـکالت تحصیلـی ،روانـی و اجتماعی
دانشـجویان همکاران دانشگاهی بیش از اینجانب
واقفانـد که تغییرات اجتماعی ،تح ّول در فرهنگ
و سـبک زندگـی نسـل جـوان ،پیشـرفتهای
فناوریهـای نویـن و البتـه چرخشهـای در
حـال وقـوع در دانـش و علـم سـبب شـده اسـت
رسـالتها ،انتظـارات و کارکردهای نظـام آموزش
عالـی فراتـر از آن گسـترش یابد کـه در دهههای
گذشـته تص ّور میکردیم .چنیـن تح ّوالتی ،عالوه
بر تأثیر بر مناسـبات میان اسـتادان و دانشجویان
بـر فرهنـگ ،شـیوههای آمـوزش و یادگیـری در
سـطوح دانشـگاهی و آموزش عالی و نحوه تعامل
و مفاهمـه میان دانشـگاه و محیـط پیرامون تأثیر
بسـیاری داشته اسـت .افزون بر این ،نظام آموزش
عالـی رویکرد بـه آینـده دارد و در برنامههای خود
در پی سـاختن انسـان بـرای جامعه آینده اسـت.
پژوهشهـای مـا و دانشـجویان نیـز بهدنبـال
گمانهزنـی بـرای گشـودن پنجرههایـی به سـوی
آینده اسـت.
از همـه همکاران آمـوزش عالی انتظـار دارم برای
داشـتن فردایی بهتر بکوشـند .در این راه ،در نظر
داشـتن موضوعـات ذیل حائز اهمیت اسـت:
چگونگـی حمایـت از رویکردهـای راهبـردی
و ایدههـای نوآورانـه ،ابداعـات و ابتـکارات در
دانشـگاهها و مراکـز آموزش عالی معرفی شـیوهها
و الگوهـای جدیـد بهمنظـور ارتقـای کیفیـت
آمـوزش دانشـگاهی رویکـرد نـو بـه بازآرایـی،
ارزیابی و سـنجش کیفیـت برنامههـا و طرحهای
دانشـگاهی و آموزشی بررسی راهکارهای پیشگام
شـدن دانشـگاه در عرصـه اقتصـاد دانشبنیـان
بهمنظـور «خوداتکایـی ملـی» و «تحرکبخشـی
بـه کسـبوکارهای نویـن»
طرح الگوهای همگرایی نسـلی بین دانشـجویان
و اسـتادان و تقویـت امید و اعتمـاد با هدف تبادل
دیدگاههـای همکاران و درخشـش در عرصه نظام
آمـوزش عالی کشـور ایمـان دارم که دسـتیابی به
اقتـدار ملـی ،توانمنـدی و قـدرت بیشـتر در گرو
بهرهمنـدی از دانـش در همـه حوزههـای علمـی
اسـت .چنین امـر مهمی نیازمند همفکـری ،عزم
جدی و ارادهای اسـتوار اسـت.
ّ
سـخن خـود را با کالمی از سـاالر شـهیدان ،امام
حسـین(ع) ،کـه در ایـام سـوگواری ایشـان قـرار
داریـم ،به پایـان میبـرم؛ فرمودهاند« :علم ریشـه
شـناخت و آگاهـی ،تداومدهنـده تجربـه فراوانـی
عقـل و موجـب شـرافت و بزرگـواری در تقـوای
الهی اسـت».

پذیــرش و ارایــه  ۴مقالــه
کارشــناس و فعــال رســانه
ای دانشــگاه تبریــز در
آکادمــی بیــن المللــی
علــوم گرجســتان
چهــار مقالــه موســی کاظــم زاده ،کارشــناس ،فعــال
رســانه ای و پژوهشــگر حــوزه فرهنــگ ،دیــن و رســانه
دانشــگاه تبریــز در اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی
پژوهــش و مطالعــات در روانشناســی ،علــوم تربیتــی
و علــوم اجتماعــی دانشــگاه نیوویــژن و آکادمــی بیــن
المللــی علــوم گرجســتان پذیرفتــه شــده و در قالــب
شــفاهی ارایــه خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،ایــن
مقــاالت در راســتای علــوم اجتماعــی ،انســانی و علــوم
تربیتــی اســت کــه در اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی
پژوهــش و مطالعــات در روانشناســی ،علــوم تربیتــی و
علــوم اجتماعــی کــه  29شــهریورماه ســال جــاری بــه
میزبانــی دانشــگاه نیوویــژن و آکادمــی بیــن المللــی
علــوم گرجســتان برگــزار خواهــد شــد ،ارایــه مــی
شــود.
پیــش از ایــن نیــز همچنیــن دو مقالــه ایــن محقــق
در دومیــن کنفرانــس علمــی بیــن المللــی مدیریــت،
کارآفرینــی ،اقتصــاد و حســابداری کلــن آلمــان در
حــوزه کارآفرینــی و کســب و کار رســانه و علــوم
اجتماعــی پذیرفتــه شــده بــود .از ســویی در شــش
ماهــه اخیــر نیــز نزدیــک  10مقاله دیگــر کاظــم زاده،
در چنــد کنفرانــس و همایــش ملی ،منطقــه ای و بین
المللــی در قالــب ســخنرانی و پوســتر ارایــه شــده بود.
یــادآور مــی شــود :موســی کاظــم زاده محقــق حــوزه
فرهنــگ ،دیــن و رســانه نزدیــک ســه دهــه اســت کــه
در ایــن حوزهــا از جملــه امــور خبرنــگاری و روزنامــه
نگاری مشــغول بــه فعالیت بــوده و هم اکنــون صاحب
امتیــاز و مدیــر مســئول پایــگاه تحلیلی خبــری «بازار
تبریــز آنالیــن» و کارشــناس رســمی دادگســتری در
حــوزه امــور خبرنــگاری و رونامــه نــگاری قــوه قضائیــه
آذربایجــان شــرقی اســت.
از دیگــر دســتاوردهای رســانهای ،علمــی و پژوهشــی
موســی کاظ ـمزاده ،مســئول بخــش خبــر مدیریــت
روابــط عمومــی و پژوهشــگر حــوزه فرهنــگ ،دیــن و
رســانه دانشــگاه تبریــز ،میتــوان بــه کســب نزدیــک
بــه  50عنــوان برتــر در بخــش مقالهنویســی در
همایشهــا و جشــنوارههای مختلــف منطقــهای،
ملــی و بینالمللــی ،انتشــار و چــاپ بیــش از 20
عنــوان مقالــه در مجالت علمــی و پژوهشــی ،ترویجی
و فضــای مجــازی و ارایــه بیــش از  130مقالــه در
همایشهــا و جشــنوارههای منطقــهای ،ملــی و
بینالمللــی و کســب چندیــن عنــوان رتبــه اول تــا
ســومی در جشــنوارههای مختلــف از جملــه کســب
رتبــه دوم و ســوم هجدهمیــن و نوزدهمین جشــنواره
مطبوعــات ،خبرگزاریهــا و پایگاههــای اطالعرســانی
اشــاره کــرد.
همچنیــن ایــن کارشــناس از ســال  1390تــا کنون به
عنــوان کارشــناس رســمی دادگســتری در حــوزه امور
خبرنــگاری و روزنامــه نــگاری؛ اظهارنظــر در خصــوص
تخلفــات خبرنــگاران و همچنیــن بررســی صالحیــت
خبرنــگاران در حــوزه هــای مختلف خبری ،رســیدگی
و اظهارنظــر در خصــوص پرونــده هایــی بــا موضــوع
خبرگــزاری ،روزنامــه ،پایــگاه اطــاع رســانی و رادیــو
و تلویزیــون (در حــوزه محلــی و بــا تیــراژ بــاال) ،را
برعهــده دارد .بررســی و اظهارنظــر در خصــوص پرونده
هایــی در حــوزه ی نشــریات شــامل :هفتــه نامــه هــا،
ماهنامــه هــا ،فصلنامه هــا و همچنین جرائــم در حوزه
تشــریفات داخلــی ســازمانی و بررســی و اظهارنظــر در
حــوزه مالکیــت معنــوی ،تالیــف و ترجمه ،آثــار صوتی
و تصویــری و کلیــه مــوارد مرتبــط بــا ایــن حــوزه از
جملــه دیگــر وظایــف تخصصــی این فعــال رســانه ای
اســتان و کارشــناس روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز
اســت.

براي توليد هر تُن كاغذ دست اول

نياز به قطع  ۱7اصله درخت و مصرف حدود  400هزار ليتر آب
 4هزار كيلووات برق است.
بر اساس داده های پایگاه (:)WoS

رشد چشمگیر تولیدات علمی مشترک اعضای هیات علمی
دانشگاه تبریز با محققان خارجی

خارجــی در ســال  2015حــدود  343مقالــه و در مشــترک بیــن المللــی در راســتای اجــرای
ســال هــای  2016الــی  2018بــه ترتیــب  ،356تحقیقــات مشــترک و بــه عنــوان یکــی از مولفه
 590و  749مقالــه بــوده اســت ،تصریح کــرد :در هــای کلیــدی تاثیــر گــذار در راســتای ارتقــا
همیــن راســتا تولیــد مقــاالت مشــترک اســاتید دانشــگاه بــه تــراز بیــن المللــی بــوده اســت،
دانشــگاه تبریــز بــا دیگرمحققــان خارجــی در خاطــر نشــان کــرد :بیشــترین تعــداد مقــاالت
طــول  5ســال اخیــر رشــد بیــش از دو برابــری مشــترک اســاتید دانشــگاه تبریــز بــه ترتیــب
بــا اســاتید و پژوهشــگران کشــورهای ترکیــه،
داشــته اســت.
دکتــر عســگری در بخــش دیگــر ســخنان خــود آمریــکا ،کانــادا ،اســترالیا و ســپس با کشــورهای
ضمــن قدردانــی از تــاش هــای ارزشــمند اروپایــی بــوده اســت.
همــکاران هیــات علمــی در انجــام فعالیتهــای وی در خاتمــه توســعه همکاریهــای بینالمللی
علمــی ،بــا بیــان ایــن نکتــه کــه ایــن مقــاالت  4و قــرار گرفتــن در جمــع دانشــگاههای برتــر

دنیــا را از جملــه راهبردهــای کالن این دانشــگاه
برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد :ایــن دانشــگاه
جــزو اولیــن دانشــگاههای کشــورمان بــوده کــه
در اتحادیههــای بــزرگ بینالمللــی از جملــه
اتحادیــه دانشــگاههای جهــان ( ،)IAUاتحادیــه
دانشــگاههای بینالمللــی ( )IUCو اتحادیــه
دانشــگاههای منطقــه قفقــاز( )KUNIBحضــوری
فعــال داشــته و هماکنــون بــا نزدیــک 200
دانشــگاه از کشــورهای مختلــف دنیــا قــرارداد و
تفاهــم نامــه همــکاری دارد.
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خبرنامهداخلیدانشگاهتبریز
مدیرمسئول:محسنبابازاده
تحریریه :زهرا اسالمی موسی کاظم زاده  ،ناصر نعمتی
عکس:فیروزپاکپور
مدیرهنری:مهدیهادی
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مس ــئول بس ــیج دانش ــجویی
دانشـــگاه تبریـــز :ســـتاد
اســـتقبال زمینـــه ســـازی،
بـــرای ایجـــاد دانشـــگاه
تـــراز جامعـــه اســـامی
اســـت
مس ــئول بس ــیج دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز ،ه ــدف از
ســتاد اســتقبال از دانشــجویان ورودی جدیــد دانشــگاه
را کمـــک بـــه دانشـــجویان جدیـــد الـــورود و زمینـــه
س ــازی ب ــرای ایج ــاد دانش ــگاه ت ــراز جامع ــه اس ــامی
در زمین ــه ه ــای مختل ــف عن ــوان ک ــرد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،حس ــین
کاظمـــی در ایـــن ارتبـــاط بـــا بیـــان اینکـــه شـــروع و
زیربنــای اجــرای طــرح ســتاد اســتقبال از دانشــجویان
ورودی جدی ــد ب ــا بس ــیج دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز
بـــوده اســـت ،اظهـــار داشـــت :اجـــرای ایـــن طـــرح در
دانشـــگاه تبریـــز بعـــد از گذشـــت حـــدود دو دهـــه از
زمـــان شـــروع آن ،ســـایر دانشـــگاه هـــای سراســـر
کش ــور نی ــز ب ــا الگ ــو ق ــرار دادن ای ــن دانش ــگاه ای ــن
ط ــرح را اج ــرا م ــی کنن ــد.
وی در بخـــش دیگـــر ســـخنان خـــود بـــا تاکیـــد
بـــر اینکـــه هـــدف ایـــن طـــرح بیشـــتر کمـــک بـــه
دانش ــجویان جدی ــد ال ــورود و خدم ــت در جه ــت رش ــد
ســـطح فرهنگـــی و اجتماعـــی و بـــه ویـــژه ایجـــاد
دانش ــگاه ت ــراز جامع ــه اس ــامی ب ــوده اس ــت ،خاط ــر
نشـــان کـــرد :ســـتاد اســـتقبال از دانشـــجویان ورودی
جدیـــد دانشـــگاه یکـــی از مهمتریـــن برنامـــه هـــای
بســیج دانشــجویی دانشــگاه تبریــز در طــول تابســتان
اســـت کـــه بـــا فعالیـــت گروهـــی از اعضـــای ایـــن
تشـــکل بـــه همـــراه و مشـــارکت و همـــکاری گـــروه
هـــای مختلـــف از تیـــم هایـــی دیگـــر تشـــکل هـــای
دانشـــجویی ،علمـــی و فرهنگـــی ایـــن دانشـــگاه در
زمین ــه ه ــای مختل ــف رس ــانه ای ،فرهنگ ــی ،علم ــی،
آموزش ــی و  ...ب ــدون هی ــچ چش ــم داش ــتی در راس ــتای
اهـــداف تعییـــن شـــده ،فعالیـــت مـــی کننـــد.
کاظمـــی همچنیـــن بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اعضـــای
بس ــیج در مراک ــز اداری و آموزش ــی در س ــطح دانش ــگاه
و خوابــگاه هــا در قالــب غرفــه هــای مختلــف از جملــه
غرفـــه هـــای از مـــن بپـــرس در تمـــام طـــول زمـــان
ثبـــت نـــام آمـــاده راهنمایـــی ورودی هـــای جدیـــد
هس ــتند ،ی ــادآور ش ــد :پاس ــخگویی تلفن ــی از ام ــروز
 25شـــهریورماه همـــه روزه از ســـاعت  10الـــی  12و
 14الـــی  18دایـــر اســـت و دانشـــجویان مـــی تواننـــد
بـــا تمـــاس بـــا شـــماره هـــای بـــا شـــماره هـــای
 33393218و ( 33393238پیـــش شـــماره) 041
ســـواالت خـــود را مطـــرح کننـــد.
وی در خاتمـــه تصریـــح کـــرد :دانشـــجویان عالقمنـــد
م ــی توانن ــد ب ــرای اط ــاع س ــریع از وقای ــع و روی ــداد
هـــای مربـــوط بـــه دانشـــگاه و بســـیج دانشـــجویی
ه ــم در زم ــان ثب ــت ن ــام و ه ــم در ط ــول س ــال ،ب ــه
ســایت  www.basijtu.orgو کانــال عصــر دانشــجو بــه
آدرس  @asr_daneshjooدر پیــام رســان هــای ســروش
و ایت ــا مراجع ــه و س ــواالت خ ــود را ب ــا ادمی ــن کان ــال
عص ــر دانش ــجو و ی ــا در س ــایت ف ــوق مط ــرح کنن ــد.

موسی کاظم زاده

یادداشت
خطه آذربایجان و در راس آنها شهر تبریز در طول
تاریخ کشورمان به ویژه در دوران قبل و بعد از انقالب،
دوران دفاع مقدس و این روزها در جبهه مقاومت آن
سوی مرزها؛ مردان و علمای بزرگی را برای سربلندی
و سرافزاری ایران اسالمی نثار کردند که نمونه بارز آن
شهادت دو عالم فرزانه این خطه به نام های آیتاهلل
مدنی و آیت اهلل قاضی طباطبائی است ،که به خاطر
وجود برکت شهادت این علما است ،که تبریز به عنوان
شهر شهیدان محراب در کشور مطرح است.
شهادتدرمحرابمیراثماندگاراولینشهیدمحراب
امیرالمؤمنین علی (ع) است که شهدای محراب «
سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی ،سید اسداهلل مدنی
تبریزی ،سید عبد الحسین دستغیب ،محمد صدوقی
و اشرفی اصفهانی» ،آذربایجان به تاسی و پیروری
از راه و منش حضرت علی (ع)؛ در جریان برگزاری
نماز جمعه به دست تروریستهای مخالف جمهوری
اسالمی ترور شدند.
امسال سی و هشتمین سالگرد شهادت دومین شهید
محراب انقالب یعنی شهید آیتاهلل سید اسداهلل مدنی
است .از شهید مدنی در کشورمان به عنوان «دومین
شهید محراب انقالب اسالمی» یاد میشود .در
حقیقت بعد از شهادت آیت اهلل قاضی طباطبائی در
سال  58در مسجد شعبان شهر تبریز ،شهید مدنی از
سوی امام خمینی (ره) به سمت امام جمعه و نماینده
امام در تبریز منصوب می شود.
با این وجود ،درباره شهدای محراب ،انقالب و به ویژه
هشت سال دفاع مقدس هر چه بگوییم کم گفتهایم؛
به طوریکه اگر دفتر خاطرات تک تک این شهدا را باز
کنیم ،لحظه به لحظه زندگی آنان برای نسل امروز و
فردای من و شما ایرانی درس ایستادگی ،استقامت،
گذشت ،خودسازی ،ایثار ،مقاومت ،والیت پذیری،
عزت ،استقالل و آزادی است.
به همین اعتبار ،شهدای محراب «سید اسداهلل مدنی
تبریزی ،سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی ،سید
عبد الحسین دستغیب ،محمد صدوقی و اشرفی
اصفهانی» ،شهدای دوران انقالب و به ویژه شهدای
هشت سال دفاع مقدس کشورمان نیز با نثار جان
خود و با الگوگیری از مکتب عاشورا و قیام امام
حسین(ع) ،موجب حفظ و احیای فرهنگ اسالم ناب
محمدی(ص) شدند ،به طوری که عزت و اقتدار امروز

در تراز خط دومین شهید محراب انقالب

اسرار سر به مهر شهید
آیتاهلل مدنی
ملت ایران در عرصههای مختلف به خاطر ثمره خون
آنهاست.
از این حیث ،از خود میپرسیم ،چرا شهدا رفتند و
جاودانه شدند؟ چرا شهدای محراب را ترور کردند؟
علی رغم آنچه گفته شد ،سوالهای بیشماری در
این زمینه مطرح است؛ از جمله اینکه استراتژی ترور
ائمه جمعه استانها از سوی مجاهدین خلق چه بوده؟
علت ترور آیتاهلل مدنی به عنوان اولین امام جمعه
که قربانی تروریسم مجاهدین خلق شد ،و بعدها
ترور آیتاهلل دستغیب امام جمعه شیراز ،آیتاهلل
هاشمینژاد در مشهد و  ...در همین راستا صورت
گرفت؟ رسالت و وظیفه نسل امروز در قبال این شهدا
چیست؟
افزون بر آنچه گفته شد ،حال با توجه به سالگرد
شهادت آیت اهلل سید اسداهلل مدنی ،به بخشی از
ویژگیهای بارز ،سبک زندگی و فعالیتهای این
شهید راه والیت می پردازم.
شهید آیتاهلل سید اسداهلل مدنی در سال 1292
شمسی در دهخوارقان آذرشهر به دنیا آمد ،پدر ایشان،
آقا میر علی ،در بازارچه آذر شهر ،شغل بزازی داشت.
شهید مدنی در چهار سالگی ،مادر و در  ۱۶سالگی،
پدر خود را از دست می دهد.

این شهید بزرگوار در دوران جوانی ،به قصد کسب علم
و کمال به شهر مقدس قم عزیمت می کند ،گفته می
شود ،وی در حوزه علمیه قم پس از گذراندن مراحل
مقدماتی از محضر اساتید بزرگ فقه و اصول و فلسفه
بهره مند می شود و مدتی نیز در محضر درس آیت
اهلل حجت کوه کمری و آیت اهلل سید محمد تقی
خوانساری حاضر و مدت چهار سال نیز در محضر امام
خمینی(ره) حضور یافت و از درس فلسفه و عرفان
اخالق امام راحل(ره) بهره مند شد.
شهید آیت اهلل مدنی ،پس از مدتی به نجف اشرف
هجرت و در حوزه علمیه نجف اشرف در کنار تکمیل
تحصیالت عالی خویش تدریس در سطوح مختلف را
شروع کرد .به دستور آیت اهلل حکیم کرسی تدریس
لمعه ،رسائل ،مکاسب و کفایه را به عهده گرفت و در
اندک زمانی جزو اساتید معروف حوزه علمیه نجف
اشرف به شمار آمد .وی در نجف اشرف در درس
خارج آیت اهلل سید عبد الهادی شیرازی و آیت اهلل
حکیم و آیت اهلل خوئی شرکت کرده و از مراجع
بزرگی از جمله آیت اهلل حکیم در نجف و آیت اهلل
حجت کوه کمری در قم و آیت اهلل خوانساری اجازه
اجتهاد دریافت کرد.
نباید فراموش کرد ،شهید مدنی اولین کسی بود که

در جریان انقالب سال  1342شمسی در نجف از امام
تبعیت کرد و در انتشار تلگرام آیتاهلل حکیم به همین
مناسبت نقش بسزایی داشت .در زمان حکومت
عبدالناصر تحت نظر ایشان عدهای از علماء نجف برای
افشاگری چهره طاغوت در ایران به امر امام جهت
تدریس علوم دینی به خرمآباد رفت و حوزه علمیه
کمالیه در آنجا با تالش وی تأسیس شد.
وی در این مدت به مبارزات سیاسی خود ادامه
داد و در این راه بارها ،دستگیر و تبعید شد .بعد از
پیروزی انقالب ،آیتاهلل مدنی از سوی مردم همدان
به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شد و بعد از
شهادت آیتاهلل قاضی طباطبائی از سوی امام خمینی
به سمت امام جمعه و نماینده امام در تبریز منصوب
شد .و پس از سپری کردن  67سال عمر توام با مبارزه
و جهاد در راه خدا و ارزشهای اسالمی سرانجام
در بیستم شهریور ماه سال  1360در محراب نماز
جمعه تبریز توسط «مجید نیکو» از اعضای سازمان
مجاهدین خلق با انفجار نارنجک به وسیله منافقی
کوردل به شهادت رسید.
با این وصف ،سالم خدا بر شهیدان راه حق و حقیقت
و به ویژه درود بر شهدای محراب کشورمان ایران
عزیز ،که با نثار جان خویش و با الگوگیری از اولین
شهید محراب امیرالمؤمنین علی(ع) ،موجب حفظ
و احیای فرهنگ اسالم ناب محمدی(ص) شدند،
به طوری که عزت و اقتدار امروز ملت ایران در
عرصههای مختلف به خاطر ثمره خون آنهاست .حال
نوبت ماست که از خود بپرسیم ،چرا این شهدا رفتند
و جاودانه شدند؟ رسالت و وظیفه نسل امروز و فردا
در قبال شهدای محراب ،انقالب و هشت سال جنگ
تحمیلیچیست؟
حال آنچه در این راستا مهم به نظر می رسد ،تحقق
راه ،منش و انديشههاي این شهدا ،معمار بزرگ
انقالب اسالمي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري
در خصوص توسعه فرهنگ مقاومت ،ایثار ،گذشت،
عزت ،استقالل و آزادی و  ...در جامعه است ،که پیش
از اینها ،شهدای محراب ،انقالب و دفاع مقدس آنها را
به ما آموختند.
در این میان زنده نگه داشتن یاد و نام این شهدا ،گام
نهادن در مسیر حرکت و راه آنهاست و از سوی دیگر با
برگزاری آیینها و یادوارههای مختلف از جمله برپایی
هرچه با شکوهتر مراسم بزرگداشت سالروز شهادت
آنها ،قدمی هر چند کوچک برای معرفی و شناساندن
راه و آرمانهای این شهدا برای نسل امروز و فردا است.

@publictabrizuniversity
@pr.tabrizu
public-relation@tabrizu.ac.ir
خبرنامه داخلی دانشگاه تبریز در ویرایش و تخلیص مطالب ارسالی با اخذ نظر صاحبان اثر ،مختار است.

وصيت نامه شهید
حسن جنگجو

ان ّا هلل و ان ّا الیه راجعون
ما از آن خداییم و بسوی او باز میگردیم (قرآن مجید)
ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد (امام خمینی)
شهید نظر می کند به وجه اهلل (امام خمینی)

اینجانـب حسـن جنگجـو فرزنـد محمـد بـرای لبیک
گفتـن بـه فرمـان امـام زمـان و نائـب بـر حقـش امـام
خمینـی بـه جبهـه های حـق علیه باطـل اعزام شـدم
و از خداونـد متعـال میخواهـم کـه به همـه رزمندگان
جمهـوری اسلامی ایـران پیـروزی نصیب کنـد و برای
تمـام مسـلمین جهـان و مخصوصـا مسـلمانان ایـران
زیـارت حـرم بـا صفـای امـام حسـین(علیه السلام) را
نصیـب کنـد و از خداونـد می خواهـم که در راه اسلام
بـرای مـن شـهادت هـم نصیـب کند.
"از پـدر ومـادرم میخواهـم کـه مـرا حالل کننـد و اگر
شـهادت نصیبم شـد برایـم گریـه نکنند ولباس سـیاه
نپوشـند و اگـر جنـازه مـن بـه دسـت نیامـد ناراحـت
نشـوند و بـه عـوض سـر قبرشـهدای دیگـر بروند".
از پـدر ومـادرم  ،برادرانـم  ،خواهرانـم مـی خواهـم کـه
تـا آخریـن لحظـه عمرشـان از فرمان امـام خمینی که
نائـب برحق امام زمان اسـت اطاعت کننـد و از این خط
خمینـی کـه خط سـرخ و شـهادت امام حسـین (علیه
السلام) اسـت پشـتیبانی کنند و از برادران حزب الهی
تقاضـا دارم وقتـی کـه خداونـد برایـم شـهادت نصیب
کرد سـنگرهای خالی مـا را پر کنند و از برادران پشـت
جبهـه هـم مـی خواهم کـه بـه گروهکهای منحـرف و
غیـر اسلامی امـکان فعالیت ندهنـد و هر کجـا آنها را
مشـاهده کردند سـرکوب کنند.
از همه دوسـتان و آشـنایان مخصوصا از بـرادران که در
مسـجد فعالیـت مـی کننـد می خواهـم که مـرا حالل
بکننـد و مـن از برادران جهادگر که در جهاد سـازندگی
تبریـز فعالیـت در راه خـدا مـی کنند مرا حلال کنند
والسلام ودر آخـر هم این دعای همیشـگی ملت حزب
ا ...را تکـرار کننـد خدایا،خدایـا ،تـورا به جـان مهدی تا
انقلاب مهدی  ،خمینـی را نگهدار.
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به منظور راهنمایی و ایجاد فضای امید؛

جلسه هم اندیشی اساتید
دانشجویان ورودی جدید
برگزار شد
جلســـه هـــم اندیشـــی ویـــژه اســـاتید دانشـــجویان
ورودی جدیــد دانشــگاه تبریــز بــا محوریــت همفکــری
و انتقــال تجربیــات موفــق در ارتبــاط بــا ایجــاد انگیــزه
و امی ــد در دانش ــجویان ورودی جدی ــد برگ ــزار ش ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،دکت ــر
علـــی پـــور زیـــاد مدیـــر امـــور اجتماعـــی دانشـــگاه
تبری ــز در ای ــن ارتب ــاط گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه نق ــش
و اهمیــت اســاتید در راهنمایــی و ایجــاد فضــای امیــد
در ابتـــدای برخـــورد بـــا دانشـــجویان ورودی جدیـــد
ایـــن برنامـــه در در آســـتانه آغـــاز ســـال تحصیلـــی
جدیـــد بـــه همـــت مدیریـــت امـــور اجتماعـــی ایـــن
دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریـــز اضافـــه
ک ــرد :اعض ــای هی ــات علم ــی ک ــه در ت ــرم جدی ــد ب ــا
ورودی هــای جدیــد کالس و تدریــس خواهنــد داشــت
در ای ــن جلس ــه حض ــور داش ــتند و در همی ــن راس ــتا
بــه بیــان نکتــه نظــرات و تجربیــات خــود پرداختنــد و
در ادام ــه در م ــورد دغدغ ــه ه ــا و مش ــکالت همفک ــری
ص ــورت گرف ــت.
بـــه گفتـــه وی معرفـــی نـــکات قـــوت رشـــته هـــا،
برخ ــورد صمیمان ــه ب ــا دانش ــجویان ،اجتن ــاب از ایج ــاد
فض ــای ی ــاس و ن ــا امی ــدی در بی ــن دانش ــجویان و  ...از
جملـــه مـــوارد مـــورد بحثـــث ایـــن نشســـت بـــود.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ حجــت االســام دکتــر
اصغ ــر نق ــدی عض ــو هی ــات علم ــی دانش ــکده عل ــوم
تربیت ــی و روانشناس ــی دانش ــگاه تبری ــز م ــدرس ای ــن
جلس ــه را برعه ــده داش ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه اه ــداف
ای ــن نشس ــت ب ــه ارای ــه مطال ــب خ ــود پرداخ ــت.

اهدای خون،
اهدای زندگی است

دیدار دانشگاهیان دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی اهر با امام جمعه اهر به مناسبت آغاز سال
تحصیلی جدید
جمعـــی از اســـاتید ،کارکنـــان و
دانشـــجویان دانشـــکده کشـــاورزی و
مناب ــع طبیع ــی اهردانش ــگاه تبری ــز ب ــا
حج ــت االس ــام و المس ــلمین حاج ــی
زاده ام ــام جمع ــه شهرس ــتان اه ــر ،ب ــه
مناس ــبت آغ ــاز س ــال تحصیل ــی جدی ــد
دیـــدار کردنـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه
تبریـــز ،حجـــت االســـام و المســـلمین
حاجـــی زاده امـــام جمعـــه شهرســـتان
اهـــر در ایـــن آییـــن بـــا توجـــه بـــه
آغ ــاز س ــال تحصیل ــی جدی ــد ،نکات ــی را
در مـــورد جدیـــت در بحـــث آمـــوزش
و تعلیـــم و تربیـــت اشـــاره و در ادامـــه
ب ــرای دانش ــگاهیان در س ــال تحصیل ــی
آرزوی توفیـــق کـــرد.
دکتـــر ذبیـــح اهلل نعمتـــی رئیـــس

دانش ــکده کش ــاورزی و مناب ــع طبیع ــی
اهـــر دانشـــگاه تبریـــز نیـــز در ایـــن
دیـــدار بـــا ارایـــه گزارشـــی از رونـــد
فعالیـــت هـــای ایـــن دانشـــکده در
ســـال هـــای اخیـــر ،از جملـــه فعالیـــت
هـــای صـــورت گرفتـــه در بخـــش
هـــای فرهنگـــی و پیشـــرفت کار پـــروژ
ســـاختمانی دانشـــکده بـــر ضـــرورت
حمایـــت هـــای بیشـــتر مســـئوالن از
ب ــر ق ــراری خدم ــات زیرس ــاختی پ ــروژه
دانشـــکده خصوصـــا انشـــعاب آب را
خواســـتار شـــد.
یـــادآور مـــی شـــود :دانشـــکده
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اهـــر در
س ــال  1385تح ــت عن ــوان آموزش ــکده
کشـــاورزی اهـــر در شهرســـتان اهـــر
تاس ــیس و ب ــا ت ــاش ه ــای ارزش ــمند

مدیریـــت آن زمـــان ،در تابســـتان
ســـال  1390بـــه دانشـــکده کشـــاورزی
و منابـــع طبیعـــی اهـــر ارتقـــا یافـــت
و فعالیـــت دانشـــکده بـــا دو رشـــته
تحصیلـــی تکنولـــوژی تولیـــدات دامـــی
و تکنولـــوژی مـــواد غذایـــی در مقطـــع
کاردان ــی آغ ــاز ک ــرد و در ح ــال حاض ــر،
دانش ــکده کش ــاورزی و مناب ــع طبیع ــی
اه ــر مج ــری برگ ــزاری دوره کارشناس ــی
در  4رشـــته علـــوم و صنایـــع غذایـــی،
علـــوم دامـــی ،جنگلـــداری و گیاهـــان
دارویـــی و همچنیـــن دوره کارشناســـی
ارشـــد علـــوم دامـــی ( گرایـــش تغذیـــه
دام و طیـــور ،ژنتیـــک و اصـــاح دام،
فیزیولـــوژی دام ) نیـــز اســـت.

دکتر سید صادق سیدلو
»» عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

حسن رنجبر آقچه کهل
»»همکاربازنشستهدانشگاهتبریز

ناصر هاتف غیبی
»» همکار شاغل در مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای

علینصیرزادهعزیزکندی
»» همکار شاغل در مرکز فناوری اطالعات

زهره میرزائی
»» همکار شاغل در کتابخانه مرکزی

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

با خبر شدیم؛ آقای ممی امیدوار
(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.

