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محسنبابازاده

یادداشت
قریـب دو مـاه و انـدی از اعلام اولین مـوارد ابتال به
ویـروس کرونـا در ایران مـی گذرد.
ایـن ویـروس مرمـوز همچـون سـیلی ویرانگـر در
جهان به راه افتاده و کمتر بخشـی را از آسـیب های
خـود در امان گذاشـته اسـت
ویـروس کرونـا امـا در کنـار همـه خسـارت هایـی
کـه به بخش هـای مختلـف اقتصـادی ،اجتماعی و
فرهنگـی جامعـه ما وارد کـرده ،باعث بـه راه افتادن
دریایـی از همدلـی و مهربانـی برای رفـع کمبودها و
کمـک بـه محرومـان به دسـت مردمی شـد کـه در
عمـل ثابـت کردند:
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
پنجمیـــن نمایشـــگاه آمـــوزش عالـــی اتحادیـــه
دانشـــگاه هـــای اوراســـیا برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
پنجمی ــن دوره کنفران ــس و نمایش ــگاه آم ــوزش
عال ــی اتحادی ــه دانش ــگاه ه ــای اوراس ــیا موس ــوم
بـــه یـــوری  )EURIE2020( 2020از  30بهمـــن
ت ــا  2اس ــفند درمرک ــز کنگ ــره ه ــای اس ــتانبول
برگـــزار شـــد.
در ایـــن رویـــداد کـــه بـــا شـــرکت بیـــش از 80
دانشــگاه از بیــش از  10کشــور دنیــا و همچنیــن
حضـــور دانشـــگاه هـــای تبریـــز ،تهـــران ،یـــزد،
اصفهـــان ،شـــهید مدنـــی آذربایجـــان ،صنعتـــی
سهند،دانشـــگاه نبـــی اکـــرم(ص) ،نوشـــیروانی
باب ــل ،صنعت ــی کرمانش ــاه ،آزاد اس ــامی قزوی ــن
از ایـــران برگـــزار شـــد ،دانشـــگاه هـــای ایرانـــی
توانمن ــدی ه ــای خ ــود در ح ــوزه آم ــوزش عال ــی
را بـــا برپایـــی پاویـــون " "study in Iranعرضـــه
داشـــتند.
همیـــن گـــزارش مـــی افزایـــد؛ سرپرســـتی
هی ــات ایران ــی از س ــوی وزارت عل ــوم ،تحقیق ــات
و فن ــاوری ب ــر عه ــده دانش ــگاه تبری ــز و ریی ــس
ایـــن دانشـــگاه بـــود.
برگ ــزاری پن ــل ه ــای تخصص ــی در زمین ــه م ــوارد
مرتبـــط بـــا آمـــوزش عالـــی و معرفـــی آن در
کش ــورهای مختل ــف از برنام ــه ه ــای جنب ــی ای ــن
نمایشـــگاه بـــود و در بارزتریـــن ایـــن پنلهـــا کـــه
بـــا عنـــوان "ایـــران" و بـــا ســـخنرانی معـــاون
پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه تبریـــز ،مدیـــر
همکاریهـــای بیـــن المللـــی دانشـــگاه اصفهـــان و
ریی ــس پردی ــس بی ــن الملل ــی دانش ــگاه ته ــران
برگــزار شــد؛ از جنبــه هــای مختلــف بــه معرفــی

کرونا؛ همدلی فرصت ها

از همـان روزهـای ابتدایـی اعلام شـیوع ویـروس
کرونـا ،پویـش هـای مردمـی در ایـران ،سـردمدار
حرکـت هـای خیرخواهانـه و انسـان دوسـتانه ای
شـدند کـه نـه تنهـا بـرای رفـع اقلام و نیازهـای
بهداشـتی همچون ماسک ،آسـتین همت باال زدند،
بلکـه بـه فکـر قشـرهای آسـیب دیـده ای بودند که
کرونـا و تعطیلـی مشـاغل ،معیشـت آنهـا را با خطر
جـدی روبـرو کـرده اسـت..
اگرچـه ایـران عزیـز از دیرباز مهد نهادهـای خیریه
بـزرگ بوده ،اما حرکت هـای خیرخواهانه این روزها
بیشـتر به دسـت جوانانـی رقم خورد که بـا فراخوان
در فضـای حقیقـی و مجـازی ،آغازگـر پویـش های
مردمـی و بزرگـی شـدند کـه به دسـت خـود مردم
و بـرای مـردم شـکل گرفـت و این یکـی از تجلیات
نوظهـور کارکـرد عنصر رسـانه در قالب حرکت های
جهـادی و خیرخواهانـه بـود که بی گمـان در تاریخ

فعالیتهـا و تکاپوهای رسـانه ای باقـی خواهد ماند..
مـوج همدلی و مهربانی که ایـن پویش های مردمی
بـه راه انداختنـد ازایران نیز فراتر رفت و به بسـیاری
کشورهای جهان ر رسید.
در حـوزه مربـوط به آموزش و سـاحت علـم و دانش
نیـز این ویـروس منحوس ،دسـتاوردهایی داشـت و
افـق هایـی نو در برابـر دیدگان ما گشـود.
ایجاد فضایـی برای آمـوزش از طریق فضای مجازی
یکی از ده ها سـهم مهم دانشـگاهیان در مهار بحران
کرونـا اسـت کـه در نخسـتین روزهای شـیوع کرونا
بـرای آگاهـی بخشـی دانشـجویان و تـداوم تعلیم و
تربیت در سـطح کشـور رقـم خورد.
اکنـون پس از گذر از دسـتپاچگی و هـراس روزهای
نخسـتین رویارویـی بـا ویـروس کرونـا ،مـردم ایران
علاوه بـر درک صحیـح از گسـتردگی شـیوع ایـن
بیمـاری و قابلیـت انتقـال آن از فردی بـه دیگران با

ماندن در منزل سـعی بر ایفای سـهم خـود در مهار
ایـن بحـران دارنـد و هرکـس به طریقـی میخواهد
در ایـن عـزم ملـی نقش مثبتـی ایفا کند
امـروز بسـیاری از افـراد جامعـه بـا روی آوردن بـه
دورکاری سـعی میکنند بیـش از پیش فعالیتهای
مثبت خـود را ادامه دهنـد و خانههای ایرانی تبدیل
بـه سـنگرهای مبـارزه بـا دشـمنی مهاجـم بـه نام
ویـروس کرونا شـدهاند.
بـر بـام هـر خانـه ایرانـی بـار دیگـر پرچـم اتحـاد
شکسـت ویروس کرونا برافراشـته شـده و در دل هر
ایرانـی جوانـه امیـد سـپری شـدن روزهای سـخت
کرونایـی و روزهـای زیبای پسـاکرونایی جوانـه زده
است.
در ایـن میـان ،اسـتادان محتـرم و مدرسـان عزیـز
دانشـگاه نیـز از همـان روزهای نخسـتین ،پرچمدار
این نهضت عظیم شـدند و در راه مبارزه با ویرانگری

ویـروس کرونـا و نشـاط خانههـای ایرانـی و بـردن
آمـوزش و تعلیـم و تربیـت در فضـای ایـن باغهـای
امیـد شـدند تـا عالوه بـر دور کـردن فضـای خانهها
از تـرس و هـراس کرونـا پویایـی و سـرزندگی را بـه
خانودههـای ایرانـی ارمغـان دهند.
بـاری حـوادث طبیعـی هرچنـد تلخ اسـت و سـلب
آسـایش را در پـی دارد و عـدهای را در رنج و زحمت
میانـدازد ،امـا در عیـن حـال فرصتـی اسـت بـرای
قویتـر شـدن و ظهور و بـروز خالقیتهـا و بندگان
نیکوکـردار و فداکار..
بایـد گفـت رشـد و پیشـرفت در سـختیها حاصل
میشـود .اساسـاً انسـان در سـختی بـه فکـر ابتکار
میافتـد و خالقیـت بـه خـرج میدهـد.
بـه طور کلی در هر رویداد سـخت و تلخی ،نعمتها
و فرصتهایی نهفته اسـت ،خداوند نیز در آیات  ۵و
 ۶سـوره مبارکه «الشـرح» میفرماید"فان مع العسر

دانشگاه تبریز مرجع علمی و دروازه اروپایی دانشگاه های ایران
آمـــوزش عالـــی در ایـــران و فرصتهـــا و امکانـــات
موجـــود پرداختـــه شـــد.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت؛ از دیگ ــر برنام ــه ه ــای ای ــن
نمایشـــگاه ،برنامـــه ریـــزی برگـــزاری دیدارهـــای
بیـــن مســـئولین دانشـــگاه هـــای ایرانـــی و
مس ــئولین دانش ــگاه ه ــای ش ــرکت کنن ــده ب ــود
کـــه نتایـــج و اثـــرات مثبـــت و حائـــز اهمیتـــی
بـــرای توســـعه همکاریهـــای بیـــن دانشـــگاهی

خواهـــد داشـــت.
ی ــادآور م ــی ش ــود؛ دانش ــگاه تبری ــز ب ــه عن ــوان
مرج ــع مل ــی هم ــکاری ه ــای علم ــی ،دانش ــگاهی
جمهـــوری اســـامی ایـــران و جمهـــوری ترکیـــه
از ماههـــا قبـــل و هماننـــد ســـال قبـــل طبـــق
مذاکـــرات صـــورت گرفتـــه بـــا برگزارکننـــدگان
ای ــن روی ــداد و جل ــب نظ ــر آنه ــا ،بس ــته وی ــژه
ای ب ــرای تس ــهیل حض ــور دانش ــگاه ه ــای ایران ــی

در ایـــن رویـــداد بـــزرگ بیـــن المللـــی تـــدارک
دیــده بــود .مالقــات بــا رییــس اتحادیــه اوراســیا،
دکتـــر مصطفـــی آیدیـــن ،شـــرکت در جلســـات
مذاک ــره ب ــا مس ــئولین دانش ــگاه ه ــا و ش ــرکت در
افتتاحی ــه ای ــن روی ــداد ک ــه ب ــا حض ــور وزی ــران
علـــوم و فرهنـــگ کشـــورهای قبـــرس و اردن و
وزی ــر تج ــارت و فن ــاوری ترکی ــه و معاون ــان چن ــد
وزارتخانـــه مهـــم ترکیـــه و نیـــز قرائـــت پیـــام

ریی ــس جمه ــور ترکی ــه ،رج ــب طی ــب اردوغ ــان
همـــراه بـــود از برنامـــه هـــای دکتـــر مجیـــدی و
هی ــات هم ــراه در پنجمی ــن نمایش ــگاه آم ــوزش
عالـــی اتحادیـــه اوراســـیا بـــود.
همی ــن گ ــزارش حاکیس ــت؛ ب ــا برنام ــه ریزه ــای
قبلــی و هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه ،رییــس
دانشـــگاه تبریـــز ،معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری
و مدیـــر همکاریهـــای علمـــی و بیـــن المللـــی

یسـرا" پس با هر سـختی آسانی اسـت و برای اینکه
دلمـان قرص شـود ،با تأکید مجدد تکـرار میفرماید
که"ان مع العسـر یسـرا" با هر سختی آسـانی است..
ویـروس کرونـا در عیـن این که آسـیبهای فراوانی
را در اکثـر حوزههـا برای کشـورهای جهان داشـته،
امـا از زاویـه دیگـر نیـز میتـوان بـه ایـن بیمـاری
نگریسـت و آن فرصتها و فوایدی اسـت که با خود
به همراه داشـته اسـت:
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ایـــن دانشـــگاه بـــا حضـــور در دانشـــگاه هـــای
"اســـتانبول"" ،ییلدیـــز تکنیـــک"" ،بوغازیچـــی" و
"کــوچ" از دانشــگاه هــای قدیمــی و برتــر ترکیــه،
ضمـــن دیـــدار و گفتگـــو بـــا روســـا و معاونـــان
ای ــن دانش ــگاه ه ــا ب ــه بررس ــی راه ه ــای توس ــعه
همـــکاری هـــای مشـــترک پرداختنـــد.
در ایـــن دیدارهـــا ضمـــن تاکیـــد بـــر لـــزوم
همـــکاری بیشـــتر علمـــی بیـــن دو کشـــور
مســـلمان و بـــرادر جمهـــوری اســـامی ایـــران
و جمهـــوری ترکیـــه و لـــزوم بهـــره گیـــری
حداکثــری از دیپلماســی علمــی در شــرایط کنونی،
م ــواردی همچ ــون برگ ــزاری دوره ه ــای مش ــترک
آموزشــی در رشــته هــای مشــخص ،برگــزاری دوره
هــای تابســتانی بــه منظــور آشــنایی دانشــجویان
مســتعد طرفیــن بــا دانشــگاه هــا  ،ایجــاد ارتبــاط
ب ــا مراک ــز رش ــد و ن ــوآوری اس ــتفاده از آزمایش ــگاه
هـــای مرکـــزی ،برگـــزاری دوره هـــای دانـــش
افزای ــی زب ــان و ادبی ــات فارس ــی ،تاری ــخ و عل ــوم
اجتماعــی ،راه انــدازی مجــات معتبــر مشــترک و
تبــادل اســتاد و دانشــجو و نیــز تاســیس کرســی
زب ــان اس ــتانبولی در دانش ــگاه تبری ــز م ــورد بح ــث
قـــرار گرفـــت.
بازدی ــد از امکان ــات دانش ــگاه آیدی ــن اس ــتانبول و
امضــای تفاهــم نامــه راه انــدازی دوره مشــترک در
مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد مدیری ــت کس ــب و کار
مابی ــن دانش ــگاه تبری ــز و ای ــن دانش ــگاه از دیگ ــر
برنام ــه ه ــای فش ــرده هی ــات دانش ــگاه تبری ــز در
م ــدت اقدام ــت در ش ــهر اس ــتانبول ب ــود.
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پیــام تبریــک رئیــس دانشــگاه
تبریــز بــه مناســبت عیــد نــوروز
و ســال جدیــد
دکتــر میررضــا مجیــدی ،رئیــس دانشــگاه تبریــز فــرا
رســیدن عیــد نــوروز و آغــاز فصــل بهــار را بــه هموطنان
عزیــز ،جامعــه دانشــگاهی ،بــه ویــژه دانشــگاهیان ایــن
دانشــگاه تبریــک گفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریز ،متــن کامل
ایــن پیــام تبریــک بدین شــرح اســت:

تشریح دستاوردهای دانشگاه تبریز در  ۴دهه انقالب
با حضور اصحاب رسانه استان

ســال  1398خورشــیدی بــا همــه خوشـیها و تلخکامـ 
ی
هــای بســیار کــه بــا ســیل ویرانگــر آغــاز و بــه ویــروس
منحــوس ختــم شــد ،بــه پایــان مــی رســد و اینــک ،به
فضــل خــدای متعال،ســال جدیــد و بهــار دلنشــین و
جانبخــش را پیــش رو داریــم.
بهــار در ذات روح پــرور خــود ،ظرفیــت راز شــکفتن و
جوانــهزدن دارد .نــو شــدن نهــال امیــد ،از تیرگــی خاک
س ـربرآوردن در ذهــن و زبانــش جــاری اســت .مــا نیــز
همــگام بــا بهــار ،نهــال امیــد را کــه در روزهــای بیــم و
نگرانــی و ابتالئــات دنیــوی ،همچــون خــزان بــر مــا فرود
ی پرورانیــم .بــه قــول موالنا؛
آمــده بــود ،در خــاک دل ،مـ 
ای شــاخ ،قــ ّوت یافتــی ،تــا شــاخه را بشــکافتی
چــون َرســتی از زنــدان بگو ،تا ما در ایــن حبس آن کنیم
ت هــای بســیار و احیاناً با شکســت
گذشــته را بــا موفقیـ 
هــا و تجربــههــای تلــخ و شــیرین آن ،بــه تاریــخ م ـی
ســپاریم و بــرای آینــدهای روشــن کــه مــیبایــد آن را
بســازیم و در تح ّقــق آن بکوشــیم ،بــا همــت و همدلــی
و ایمــان عمیــق بــه کانــون اصلــی حیــات ،یعنــی آن
منبــع عظیــم فیــض و رحمــت ،بــه فرداهایی روشــنتر
رهســپار مــی شــویم .اگرچــه در روزهــای پایانــی ســال،
بــه خاطــر نگاهبانــی از ســامت فرزندانمــان ،حضــور در
کالسهــا را تعطیــل نمودیــم ،لکــن آموختــن و تعلیــم
و تربیــت ،هیچــگاه تعطیــل نخواهــد بــود؛ چــرا کــه می
تــوان حتــی از تهدیدهــای پیــش آمــده و امتحانــات
س هــای فراوانــی بــرای زندگــی آموخــت.
ناگــوار ،در 
اینجانــب الزم میدانــم بــا زبــان قاصــر خــود از همــت
ت هــای
ت هــای خیرخواهانــه ،دســ 
هــای بلنــد ،نیــ 
ب هــای مهربانــی کــه همــواره از پرتــو
پرتــوان و قلــ 
عشــق الهــی ،جریــان حیــات و زندگــی را در قلــب ایــن
دانشــگاه کهــن تــداوم دادنــد ،تقدیــر و تشــکر نمایــم و
ضمــن تبریــک عیــد باســتانی نــوروز  1399؛ بــرای همه
اســاتید گرامــی ،دانشــجویان عزیــز و کارکنــان شــریف
دانشــگاه تبریــز ،تندرســتی و بهکامــی آرزو نمایــم.
در ســایه ســار رحمــت الهــی ،پیــروز و تندرســت
باشــید و بــرای تــاش در ســال جدیــد ،فــارغ از هرگونــه
تشــویش و نگرانـی ،دردهــا و غمهــای زندگــی را کنــاری
بگذاریــم و بــا امیــد بیشــتر ،خــود را بــرای بهار انســانیت
آمــاده کنیم.الســام علــی ربیــع االنــام.

افزایــش چشــمگیر تعــداد
برنــدگان جوایــز تحصیلی
بنیــاد ملــی نخبــگان در
دانشــگاه تبریــز
رئیــس گروه حمایت از اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه
تبریــز ،از افزایــش قابــل توجــه تعــداد برنــدگان جوایــز
تحصیلــی بنیــاد ملــی نخبــگان در ایــن دانشــگاه خبــر
داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،دکتــر
حمیــد احمــدی بــا اعبــام ایــن خبــر گفــت :تعــداد
دانشــجویان دانشــگاه تبریــز کــه در نیــم ســال اول ســال
تحصیلــی  1398-99مشــمول جوایــز تحصیلــی بنیــاد
ملــی نخبــگان شــده انــد ،مجموعـاً بــه  58نفــر رســیده
اســت.
وی ،بــا بیــان اینکــه تعــداد دانشــجویان مشــمول ایــن
جوایــز در نیــم ســال اول ســال هــای تحصیلــی -98
 1397و  1396-97بــه ترتیــب  48و  19نفــر بوده اســت،
تصریــح کــرد :تعــداد دانشــجویان برگزیــده در نیم ســال
اول ســال تحصیلــی جــاری ،نســبت بــه مدت مشــابه دو
ســال تحصیلــی گذشــته رونــدی صعــودی داشــته و بــه
ترتیــب  10و  39نفــر افزایــش داشــته اســت.
رئیــس گــروه حمایــت از اســتعدادهای درخشــان
دانشــگاه در بخــش دیگــر ســخنان خــود درخصــوص
جوایــز تحصیلــی بنیــاد ملــی نخبــگان اضافــه کــرد:
بنیــاد ملــی نخبــگان بــا هــدف حمایــت مــادی و معنوی
از دانشــجویان نخبــه و هدایــت ایــن اســتعدادهای برتــر
بــه ســمت اولویــت هــای راهبــردی کشــور ،تســهیالت
و جوایــز متنوعــی را طراحــی و ارائــه مــی کنــد کــه از
آن جملــه مــی تــوان بــه اعتبــار آمــوزش یــاری ،اعتبــار
همــکاری علمــی  -اجرایــی ،اعتبــار فــن یــاری ،اعتبــار
شــرکت در مجامــع علمــی خــارج از کشــور ،اعتبــار
اعــزام بــرای فرصــت مطالعاتــی خــارج از کشــور ،راتبــه
دانشــجویی ،تســهیالت نظــام وظیفــه ،بیمــه تکمیلــی
درمــان ،هدیــه ازدواج ،ودیعــه اجــاره مســکن و غیــره
اشــاره نمــود.
وی در خاتمــه از مســاعدت و همراهــی واحدهای مختلف
آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه و همچنیــن تــاش هــای
دلســوزانه اســاتید مشــاور اســتعدادهای درخشــان در
دانشــکده هــا ،کــه بــا افزایــش انگیــزه و اعتماد بــه نفس
دانشــجویان جهــت شــرکت در فراخــوان بهــره منــدی از
ایــن جوایــز و همچنیــن اطــاع رســانی و ارائــه مشــاوره
در مقاطــع مختلــف ،زمینــه ایــن افزایــش قابــل توجه در
تعــداد نفــرات برگزیــده دانشــگاه تبریــز را فراهــم آوردند،
قدردانــی کــرد.

رئی ــس و جمع ــی از معاون ــان دانش ــگاه تبری ــز،
در نشســـت خبـــری کـــه امـــروز بـــا حضـــور
اصحـــاب رســـانه آذربایجـــان شـــرقی بـــه
مناس ــبت ده ــه مب ــارک فج ــر در مح ــل ت ــاالر
عالمـــه جعفـــری ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد،
برح ــی دس ــتاوردهای تولی ــد عل ــم و فن ــاوری،
آموزشــی و خدماتــی دانشــگاه تبریــز را تشــریح
کردنـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن آییـــن بـــا
تبریـــک ایـــام اهلل دهـــه فجـــر و پیـــروزی
انقـــاب شـــکوهمند اســـامی ایـــران ،درود
بـــه روح پرفتـــوح و ملکوتـــی امـــام راحـــل(ره)،
ارواح طیب ــه ش ــهدای انق ــاب اس ــامی ،دف ــاع
مق ــدس ،ش ــهدای ح ــرم و مقاوم ــت گف ــت :ب ــه
برکـــت خـــون شـــهدا ،انقـــاب و بـــا تـــاش و
کوشـــش مـــردم و جوانـــان ایـــن ســـرزمین،
ایـــران اســـامی بعـــد از گذشـــت  41ســـال
از انقـــاب در بســـیاری از عرصـــه هـــا بـــه
دســـتاوردهای بـــزرگ و فراوانـــی در داخـــل
و خـــارج از کشـــور دســـت پیـــدا کـــرده کـــه
نمون ــه ب ــارز آن رش ــد تولی ــد عل ــم و فن ــاوری و
کســب رتبــه اول در منطقــه و رتبــه  16جهــان
اســـت.
دکت ــر مجی ــدی در ادام ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه
دانشـــگاه تبریـــز در طـــول حیـــات فعالیـــت
خـــود و بعـــد از انقـــاب ،بـــر اســـاس اعـــام
رتب ــه ه ــای جهان ــی و کش ــوری ج ــزو دانش ــگاه
هـــای برتـــر و جامـــع کشـــور بـــوده اســـت،
تصری ــح ک ــرد :دانش ــگاه تبری ــز قب ــل از انق ــاب
 12هـــزار نفـــر دانشـــجو داشـــت کـــه امـــروزه
ایـــن تعـــداد بـــه برکـــت انقـــاب بیـــش از 20
ه ــزار دانش ــجوی رس ــیده ک ــه  40درص ــد ای ــن
دانشـــجویان در مقاطـــع تحصیـــات تکمیلـــی
مشــغول بــه تحصیــل هســتند و از ایــن تعــداد
ه ــم  11درص ــد دانش ــجوی دکت ــری هس ــتند.
وی اضافـــه کـــرد :هـــم اکنـــون در دانشـــگاه
تبریـــز  800نفـــر هیـــات علمـــی فعالیـــت
مـــی کننـــد کـــه بیـــش از نیمـــی از آنـــان در
مرتب ــه علم ــی دانش ــیار و اس ــتاد هس ــتند و از
ای ــن تع ــداد نی ــز  12نف ــر ج ــزو ی ــک درص ــد
دانش ــمندان برت ــر جه ــان هس ــتند و  5چه ــره
هـــم چهـــره مانـــدگار علمـــی کشـــور مـــی
باشـــند.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز همچنی ــن ب ــا تاکی ــد
ب ــر اینک ــه ای ــن دانش ــگاه در گس ــترش آم ــوزش
عال ــی در منطق ــه نی ــز نق ــش مه ــم و تعیی ــن
کننـــده ای داشـــته اســـت ،خاطـــر نشـــان
کـــرد :دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی تبریـــز،
اردبیـــل ،مراغـــه و بنـــاب حاصـــل رشـــد و
توس ــعه ای ــن دانش ــگاه ب ــود و همچنی ــن ای ــن
دانشـــگاه در حـــال حاضـــر بـــا داشـــتن بیـــش
از  20دانش ــکده ،چندی ــن دانش ــکده اقم ــاری در
در مراسـمی کـه بـا حضـور دکتـر اسـحاق
جهانگیـری معـاون اول رئیسجمهـوری،
دکتـر منصـور غالمی ،وزیـر علـوم ،تحقیقات
و فنـاوری و دکتـر سـعید نمکـی وزیـر
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی برگزار
شـد ،،از دانشـجویان نمونـه کشـوری تقدیـر
شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز،
در بیسـت و هشـتمین جشـنواره تجلیـل از
دانشـجویان نمونـه کشـوری از مرتضی نظری
هریـس ،دانشـجوی مقطـع دکتـری بـرق و
وحیـد مایلـی ،دانشـجوی کارشناسـی ارشـد
سـازه دانشـگاه تبریـز بهعنـوان دانشـجویان
نمونـه کشـوری معرفـی و بـا اهـداء لـوح از
ایشـان تقدیـر بـه عمـل آمد.
معـاون دانشـجوئی دانشـگاه تبریـز بـا اشـاره
بـه فرآینـد انتخـاب دانشـجوی نمونـه در دو
مرحلـه دانشـگاهی و کشـوری اظهار داشـت:
طبـق فراخـوان قبلـی فرآینـد انتخـاب
دانشـجوی نمونـه بعـد از ثبتنـام  20نفـر
از دانشـجویان دانشـگاه تبریـز در پورتـال
سـازمان امـور دانشـجویان آغـاز و بعـد از
داوری توسـط کارگـروه هـای آموزشـی،
پژوهشـی و فرهنگـی دانشـگاه ،تعـداد شـش
نفـر بهعنـوان دانشـجوی نمونـه دانشـگاه
تبریـز برگزیـده شـدند کـه در مراسـم روز

شهرس ــتان ه ــای اه ــر ،میان ــه و مرن ــد ،وج ــود
داش ــتن چندی ــن قط ــب ه ــای علم ــی ،مرک ــز
تحقیقاتــی ۳۰۰،آزمایشــگاه تحقیقاتــى و  ...ایــن
دانشـــگاه را بـــه یکـــی از دانشـــگاه هـــای بیـــن
المللـــی ،ســـطح یـــک و برتـــر کشـــور تبدیـــل
ک ــرده اس ــت.
ب ــه گفت ــه وی دانش ــگاه تبری ــز در کش ــور نی ــز

هـــای نســـل اول تـــا چهـــارم اشـــاره کـــرد و
گفـــت :دانشـــگاه نســـل اول ،دانشـــگاه تربیـــت
نیــروی انســانی بــرای اداره کشــور بــود و نســل
دوم دانش ــگاه تولی ــد عل ــم ب ــود ،دانش ــگاه نس ــل
س ــوم ،دانش ــگاه ارتب ــاط ب ــا صنع ــت و جامع ــه
اســـت ،تـــا اینکـــه مشـــکالت کشـــور را حـــل
کن ــد و دانش ــگاه نس ــل چه ــارم ه ــم دانش ــگاه

در رتب ــه ی ــک ت ــا چه ــار دانش ــگاه ه ــای کش ــور
قـــرار داشـــته و در ســـالجاری نیـــز در حـــوزه
ارتباطـــات بینالمللـــی در رتبـــه دوم قـــرار
گرفتــه و همچنیــن جــزو ســه دانشــگاه حامــی
پژوه ــش معرف ــی ش ــده اس ــت.
وی توســـعه همـــکاری هـــای بیـــن المللـــی،
دیپلماســـی علمـــی ،جـــذب دانشـــجویان
خارج ــی و جهان ــی ش ــدن از دیگ ــر راهبرده ــای
مه ــم دانش ــگاه تبری ــز بی ــان ک ــرد و اف ــزود :ب ــا
اج ــرای ط ــرح ه ــای مش ــترک ،تب ــادل اس ــتاد
و دانش ــجو ،تولی ــد مق ــاالت مش ــترک ،ج ــذب
دانشــجویان خارجــی ،عملیاتــی نمــودن تفاهــم
نام ــه ه ــای هم ــکاری ه ــای بی ــن الملل ــی و ...
در ص ــدد ورود ب ــه  ۲۰۰دانش ــگاه برت ــر جه ــان
هســـتیم.
دکتـــر مجیـــدی قـــرار گرفتـــن در بیـــن
 200دانشـــگاه برتـــر دنیـــا را از جملـــه برنامـــه
هـــای کالن ایـــن دانشـــگاه برشـــمرد و یـــادآور
شـــد :توســـعه دیپلماســـی علمـــی ،عضویـــت
در اتحادیـــه هـــای دانشـــگاه هـــای جهـــان،
ج ــذب دانش ــجویان خارج ــی ،تولی ــد مق ــاالت
مش ــترک ،اج ــرای ط ــرح ه ــا و  ...از جمل ــه گام
هـــای موثـــر بـــرای بیـــن المللـــی تـــر شـــدن
دانش ــگاه تبری ــز اس ــت ک ــه در ای ــن راس ــتا در
س ــال ه ــای اخی ــر گام ه ــای موث ــری برداش ــته
شـــده اســـت.
بـــه گفتـــه وی هـــم اکنـــون بیـــش از 300
دانش ــجوی خارج ــی در ای ــن دانش ــگاه مش ــغول
ب ــه تحصی ــل هس ــتند ک ــه ب ــا برنام ــه ری ــزی
و اقدامـــات موثـــر از جملـــه امضـــای تفاهـــم
هم ــکاری ب ــا دانش ــگاه عل ــوم و فن ــون دریای ــی
خرمشــهر ،مــی خواهیــم ایــن تعــداد در آینــده
نزدیـــک افزایـــش چشـــمگیری داشـــته باشـــد.
وی در ادامـــه بـــه نقـــش و رســـالت دانشـــگاه

کارآفریـــن و بینالمللـــی اســـت کـــه امـــروزه
دانش ــگاه تبری ــز در ای ــن خص ــوص در حرک ــت
اســـت.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه برخ ــی
طـــرح هـــای اجـــرا شـــده در ایـــن دانشـــگاه
بـــرای توســـعه ارتبـــاط بـــا صنعـــت در ســـال
هـــای اخیـــر نیـــز گفـــت :طرحهـــای بســـیاری
در دانش ــگاه تبری ــز اج ــرا ش ــده ک ــه از جمل ــه
آنهـــا مـــی تـــوان بـــه افتتـــاح طـــرح فـــرآوری
محص ــوالت لبن ــی ،سیس ــتم آب قن ــات ،صرف ــه
جوی ــی در مص ــرف ب ــرق و آب ،چاب ــک س ــازی
و  ...اشـــاره کـــرد.
ب ــه گفت ــه وی دانش ــگاه تبری ــز ب ــرای برق ــراری
ارتبـــاط بـــا صنعـــت و جامعـــه ،تفاهـــم
نامههـــای مختلفـــی همچنیـــن بـــا ســـازمانها
منعق ــد ک ــرده و در ای ــن زمین ــه نی ــز مصص ــم
بـــرای حـــل مشـــکالت صنعـــت و مســـایل
مربـــوط بـــه آســـیبهای اجتماعـــی اســـت.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در بخـــش دیگـــر
ســـخنان خـــود بـــه مبحـــث انتخابـــات پیـــش
رو اش ــاره ک ــرد و گف ــت :هم ــه اقش ــار مختل ــف
جامع ــه ب ــرای خنث ــی ک ــردن توطئ ــه دش ــمنان
بای ــد حض ــور گس ــترده در پ ــای صن ــدق ه ــای
رای داشـــته باشـــند.
وی تاکیـــد کـــرد :امـــروزه بـــا توجـــه بـــه
شـــرایط خـــاص کشـــورمان ،درســـته مـــردم
بـــا مشـــکالتی روبـــرو هســـتند ،امـــا بـــرای
خنثـــی کـــردن نقشـــه هـــای شـــوم دشـــمنان
بایـــد همچـــون گذشـــته در انتخابـــات حضـــور
گســـترده ای داشـــته باشـــیم.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز همچنی ــن در ج ــواب
س ــوال یک ــی از خبرن ــگاران در خص ــوص اینک ــه
مأموریـــت ایـــن دانشـــگاه در حـــل مشـــکالت
جامعـــه و صنعـــت چیســـت ،گفـــت :تحریـــم

انتخاب دو نفر از دانشــجویان دانشگاه
تبریز بهعنوان دانشــجوی نمونه کشوری
دانشـجو در  16آذر سـال جـاری از آنهـا
تقدیـر شـد.
دکتـر حسـین امامعلـی پـور بـا اشـاره بـه
راهیابـی دو نفـر از دانشـجویان این دانشـگاه
بـه مرحلـه کشـوری افـزود :این دانشـجویان
پـس از رقابـت بـا دانشـجویان سـایر

دانشـگاه هـای کشـور بـا کسـب امتیـازات
الزم بهعنـوان دانشـجویان نمونـه کشـوری
انتخـاب و طـی مراسـمی بـا حضـور معـاون
اول رئیسجمهـور مـورد تجلیـل قـرار
گر فتنـد .
وی ضمـن اشـاره بـه انتخـاب  13دانشـجو

فرص ــت خوب ــی ب ــرای به ــره من ــدی از ظرفی ــت
ه ــا و پتانس ــیل ه ــای دانش ــگاه ه ــا ب ــرای ح ــل
مشــکالت اساســی جامعــه اســت و بایــد دیــوار
بیـــن دانشـــگاه و جامعـــه و صنعـــت برداشـــته
شـــود و دانشـــگاه تبریـــز نیـــز بـــا درخواســـت
مقام ــات ارش ــد اس ــتان و س ــازمانها ب ــا اج ــرای
برخ ــی ط ــرح ه ــا و اقدام ــات در ح ــل برخ ــی
وی یـــادآور شـــد :بـــرای حـــل مشـــکالت
اجتماع ــی و اقتص ــادی جامع ــه بای ــد متولی ــان
ام ــر ب ــه دانش ــگاه ه ــا ایم ــان داش ــته باش ــند و
از ای ــن رو ب ــرای تحق ــق ای ــن ام ــر بای ــد از ت ــوان
داخل ــی حداکث ــر به ــره را ببری ــم و تحریمه ــا را
ب ــه فرص ــت ب ــدل کنی ــم.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش؛ در ایـــن نشســـت
خبـــری همچنیـــن دکتـــر اعلمـــی قائـــم
مقـــام رئیـــس و معـــاون پشـــتیبانی و توســـعه
منابـــع  ،دکتـــر عســـگری ،معـــاون پژوهـــش و
فنـــاوری و دکتـــر حیاتـــی معـــاون آموزشـــی و
تحصی ــات تکمیل ــی دانش ــگاه تبری ــز نی ــز ب ــه
برخ ــی س ــواالت اصح ــاب رس ــانه در خص ــوص
مس ــایل مختل ــف پژوهش ــی ،آموزش ــی ،رفاه ــی،
اجتماعـــی و دانشـــجویی از جملـــه ایجـــاد
رش ــته ه ــای جدی ــد ب ــر اس ــاس نی ــاز منطق ــه،
ج ــذب دانش ــجویان خارج ــی ،چاب ــک س ــازی،
تبدیـــل وضـــع نیروهـــا ،بودجـــه دانشـــگاه ،در
آمـــد اختصاصـــی ،مســـایل زیســـت محیطـــی،
تولیـــد مقـــاالت مشترک،مشـــکالت تملـــک
زمینهـــای دانشـــگاه ،توســـعه دیپلماســـی
علم ــی ،هم ــکاری بی ــن الملل ــی ،اج ــرای ط ــرح،
توســـعه ارتبـــاط صنعـــت و جامعـــه ،بحـــث
انتخابــات اخیــر ،حضــور فعــال دانشــگاه تبریــز
در پروژههـــای محصـــوالت و صنایـــع شـــیمی
و پتروشـــیمی ،ماموریـــت دانشـــگاه در ورد بـــه
ح ــل برخ ــی چال ــش ه ــای اس ــتان و  ...پاس ــخ
دادنـــد.
یـــادآور مـــی شـــود :دانشـــگاه تبریـــز در ســـال
 ۱۳۲۶بـــا تاســـیس دو دانشـــکده ادبیـــات و
پزشـــکی فعالیـــت خـــود را آغـــاز نمـــود و در
حـــال حاضـــر بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت هـــا و
پتانس ــیل ه ــای ک ــه در ح ــوزه ه ــای مختل ــف
داشـــته و دارد ،بـــه عنـــوان بزرگتریـــن مرکـــز
علم ــی غ ــرب و ش ــمال غ ــرب کش ــور ،عه ــده
دار بخـــش بزرگـــی از مســـئولیت تولیـــد علـــم
و فنـــاوری و رقابـــت در عرصـــه هـــای بیـــن
المللـــی اســـت.
در سـطح کشـور بهعنـوان دانشـجوی نمونـه
گفـت :در ایـن دوره ،دانشـگاه هـای تبریـز
و تهـران بـا داشـتن دو نماینـده ،بیشـترین
سـهم از دانشـجویان نمونـه کشـوری را بـه
خـود اختصـاص داده بودنـد.
معـاون دانشـجویی دانشـگاه تبریـز
خاطرنشـان کـرد :همـواره در مرحلـه نهایـی
معرفی دانشـجوی نمونه کشـوری از دانشـگاه
تبریـز دانشـجوی نمونـه حضورداشـته اسـت
کـه ایـن امـر مایـه افتخـار خانـواده بـزرگ
دانشـگاه تبریـز اسـت.
دکتـر امامعلـی پـور ضمـن تبریـک کسـب
عنـوان دانشـجوی نمونـه کشـوری توسـط
این دو دانشـجوی دانشـگاه تبریـز از زحمات
اعضـای هیئـتداوران ،شـورای راهبـردی و
عوامـل اجرائـی ایـن جشـنواره تقدیـر نمـود.
الزم بـه ذکـر اسـت ،در بیسـت و هشـتمین
جشـنواره تجلیل از دانشـجویان نمونه کشـور
کـه در محل نهـاد ریاسـت جمهـوری برگزار
شـد ،از  ۱۳دانشـجوی دانشـگاه های وابسته
بـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری۱۰ ،
دانشـجوی دانشـگاه هـای وابسـته بـه وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و ۷
دانشـجوی دانشـگاه آزاد اسلامی بهعنـوان
برگزیـدگان ایـن دوره تقدیـر شـد.

سیستم آموزش مجازی
( )LMSدانشگاه تبریز
راه اندازی گردید

معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه تبریــز
ضمــن اشــاره بــه برخی اقدامــات و تمهیدات دانشــگاه
تبریــز در زمینــه آمــوزش مجــازی افــزود :بــا توجــه
بــه تعطیلــی دانشــگاه هــا جهــت جلوگیــری از شــیوع
ویــروس کرونــا و نظــر بــه بخشــنامهها و تأکیدهــای
مســئوالن محتــرم وزارت علــوم ،تحقیقــات و فـنآوری و
ریاســت محتــرم دانشــگاه بــا تالشهــای فــراوان صورت
گرفته سیســتم آمــوزش مجــازی ( )LMSدانشــگاه تبریز
راه انــدازی گردیــد.
دکتــر بــاب اهلل حیاتــی ضمن اعــام برخــی از مختصات
ایــن سیســتم گفــت :در این سیســتم امــکان برگزاری
 30کالس مجــازی همزمــان با ظرفیــت  1000نفر مهیا
شــده اســت ودر ایــن رابطــه ،راهنماییهــای الزم بــه
صــورت کامــل و تصویــری در خصــوص کار بــا سیســتم
 LMSنیــز بــرای اســاتید و دانشــجویان گرامی در ســایت
گــروه آموزشهــای آزاد و مجــازی دانشــگاه بــه آدرس
 http://vu.tabrizu.ac.irقــرار داده شــده اســت.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
تبریــز ضمــن اشــاره بــه انجــام آموزشهــای الزم در
خصــوص کار بــا سیســتم به کارشناســان  ITدانشــکدهها
افزودنــد اســاتید و دانشــجویان محتــرم پــس از مطالعــه
فایلهــای راهنمــا چنانچــه مشــکلی در کار بــا سیســتم
داشــته باشــند میتواننــد بــا کارشناســان  ITدانشــکده
مربوطــه تمــاس گرفتــه و یــا مشــکالت خــود را بــا
ایمیــل  vut@tabrizu.ac.irمطــرح نماینــد.

حضورگسترده
دانشگاهیاندانشگاهتبریز
در راهپیمایی  ۲۲بهمن
سال ۹۸
دانش ــگاهیان دانش ــگاه تبری ــز در  41س ــالروز پی ــروزی
انقـــاب اســـامی ،همچـــون ســـال هـــای گذشـــته
همـــگام بـــا دیگـــر اقشـــار مختلـــف مـــردم بـــا وجـــود
ب ــارش س ــنگین ب ــرف و ه ــوای س ــرد ،ب ــا ش ــکوه تم ــام
در راهپیمایـــی  ۲۲بهمـــن امســـال شـــرکت نمودنـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز؛ در ای ــن
راهپیمای ــی اس ــاتید ،کارکن ــان و دانش ــجویان دانش ــگاه
تبریـــز همچـــون ســـال هـــای گذشـــته و همـــگام بـــا
دیگـــر اقشـــار مـــردم تبریـــز بـــا تجمـــع در مقابـــل
مســـجد بـــزرگ ایـــن دانشـــگاه و حرکـــت بـــه ســـمت
مرکـــز اصلـــی راهپیمایـــی و بـــا ســـر دادن شـــعارهایی
علیـــه اســـتکبار جهانـــی و در راس آنهـــا آمریـــکا و
اســـرائیل بـــار دیگـــر بـــا آرمـــان هـــای حضـــرت امـــام
خمینــی(ره) ،مقــام معظــم رهبــری و شــهیدان تجدیــد
پیمـــان کردنـــد.
ی ــادآور م ــی ش ــود :دانش ــگاه تبری ــز در همی ــن ارتب ــاط
نیـــز بیانیـــه ای صـــادر و از عمـــوم مـــردم بـــه ویـــژه
دانش ــگاهیان ،جوان ــان و دانش ــجویان ب ــرای حض ــور در
راهپیمایـــی  22بهمـــن دعـــوت نمـــوده بـــود.

مدیــر جدیــد هســته
گزینــش دانشــگاه تبریز
معرفــی شــد
ط ــی حکم ــی از س ــوی رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ،دکت ــر

یونـــس برزگـــر بـــه عنـــوان مدیـــر جدیـــد هســـته

گزینـــش دانشـــگاه تبریـــز منصـــوب شـــد.

ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،در حک ــم
انتصـــاب وی آمـــده اســـت :بـــا توجـــه بـــه تجـــارب و

س ــوابق ارزش ــمند جن ــاب عال ــی و ب ــا در نظ ــر گرفت ــن

نقـــش و اهمیـــت امـــر گزینـــش در دانشـــگاه هـــا ،بـــه

موج ــب ای ــن حک ــم ب ــه عن ــوان سرپرس ــت مدیری ــت

گزینـــش دانشـــگاه تعییـــن مـــی شـــوید .امیـــد اســـت
ب ــا ات ــکال ب ــه خداون ــد متع ــال و ب ــا تکی ــه ب ــر تج ــارب

خویــش در امــر ســاماندهی و اعتــای اهــداف گزینــش

و بهب ــود عملک ــرد آن موف ــق و موی ــد باش ــید.

الزم بـــه ذکـــر اســـت؛ دکتـــر یونـــس برزگر،درحـــال
حاضـــر ،ریاســـت دبیرخانـــه جـــذب اعضـــای هیـــات

علم ــی ای ــن دانش ــگاه را برعه ــده دارد .مدیری ــت هس ــته

گزینـــش دانشـــگاه تبریـــز پیـــش از ایـــن بـــر عهـــده
مهنـــدس اباصلـــت حاجـــی زاده بـــود.

خاط ــر نش ــان م ــی ش ــود :مراس ــم معارف ــه و تکری ــم

مدیرجدیـــد و ســـابق ایـــن مرکـــز ،روز گذشـــته بـــا

حضـــور جمعـــی از مســـئوالن ،مدیـــران دانشـــگاه و

کارکنـــان ایـــن حـــوزه برگـــزار شـــد.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم•

بهــره بــرداری از قنــات
قوچی باشــی دانشــگاه تبریز
در 41می ــن س ــالروز پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ،قن ــات
قوچـــی باشـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــه طـــول مســـیر
 1337مت ــر ب ــرای اس ــتفاده در فض ــای س ــبز و اراض ــی
کش ــاورزی ایس ــتگاه تحقیقات ــی خلع ــت پوش ــان ای ــن
دانش ــگاه ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز؛ ای ــن
قنـــات در ســـالیان گذشـــته بـــه دلیـــل ســـاخت و
س ــازهای ش ــهری از جمل ــه اح ــداث مت ــرو از دس ــترس
خـــارج شـــده بـــود کـــه در ســـال  92بـــا تـــاش
مقنیــان دانشــگاه تبریــز شــاخه اصلــی آن در محــدوده
بـــاغ یعقـــوب کشـــف و احیـــاء شـــد.
ایـــن قنـــات بـــا نـــام محلـــی( بـــای آب) برگرفتـــه از
نـــام بـــاغ یعقـــوب کـــه تعـــداد  18حلقـــه چـــاه و بـــا
عمـــق حداقـــل  22و حداکثـــر  40متـــر بـــه طـــول
مســـیر  1337متـــر بـــا دبـــی آب فعلـــی  4لیتـــر بـــر
ثانیـــه جـــزو قنـــات هـــای تاریخـــی دانشـــگاه تبریـــز
اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم ام ــکان انتق ــال آب قن ــات
بـــه پردیـــس دانشـــگاه بـــا ابتـــکار مقنیـــان مدیریـــت
منابـــع انســـانی و پشـــتیبانی بـــه اراضـــی خلعـــت
پوش ــان منتق ــل و م ــورد به ــره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت.
ی ــادآوری م ــی ش ــود ب ــا اج ــرای ف ــاز دوم و همچنی ــن
جلوگیـــری از برداشـــت هـــای غیـــر مجـــاز قنـــات
مذک ــور ام ــکان افزای ــش آب ده ــی ت ــا  15لیت ــر ب ــر
ثانیـــه را خواهـــد داشـــت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت؛ قنـــات هـــای دانشـــگاه تبریـــز
ب ــا طول ــی بی ــش از  20کیلومت ــر ش ــامل س ــه قن ــات
بـــه نـــام هـــای قنـــات بـــاال چشـــمه از منطقـــه ائـــل
گلـــی ،پـــرواز ،گلشـــهر و یاغچیـــان ،قنـــات کشـــیش
از منطقـــه ولـــی عصـــر جنوبـــی و شـــمالی و قنـــات
س ــیدلر و کنس ــول از منطق ــه ش ــادباداولیاء و یاغچی ــان
آغـــاز و پـــس از طـــی محـــدوده فـــوق وارد پردیـــس
دانش ــگاه تبری ــز م ــی ش ــود و در ح ــال حاض ــر مس ــتند
ســازی ،پــاک یابــی و تعییــن مظهــر قنــوات و محــل
چ ــاه ه ــای آن ،تعیی ــن موقعی ــت مح ــل چ ــاه قناته ــا
توس ــط گیرن ــده  GNNSب ــا اتص ــال ب ــه س ــامانه ش ــمیم
ب ــه ص ــورت فای ــل رقوم ــی در دس ــت اج ــرا اس ــت.
اج ــرای ط ــرح جام ــع فض ــای س ــبز دانش ــگاه تبری ــز و
گس ــترش قاب ــل توج ــه فض ــای س ــبز دانش ــگاه تبری ــز
از  36هکتــار بــه بیــش از  50هکتــار طــی ســال هــای
اخی ــر ،افتت ــاح ب ــاغ تحقیقات ــی گیاهشناس ــی دانش ــگاه
تبریـــز ،فراهـــم آوردن امـــکان اســـتفاده از آب قنـــات
ه ــای دانش ــگاه و الیروب ــی آنه ــا ک ــه ع ــاوه ب ــر کم ــک
بـــه تامیـــن آب شـــهری موجـــب احیـــای قناتهـــای
تاریخـــی شـــهر تبریـــز گردیـــده از جملـــه اقدامـــات
دانشـــگاه تبریـــز در زمینـــه حفـــظ و توســـعه فضـــای
س ــبز ای ــن دانش ــگاه اس ــت.

مدیــر جدیــد امــور
فنــاوری دانشــگاه تبریــز
معرفــی شــد
طــی حکمــی از ســوی رئیــس دانشــگاه تبریــز ،دکتــر
ابراهیــم بابائــی عضــو هیــات علمی دانشــکده مهندســی
بــرق و کامپیوتــر بــه عنــوان مدیــر جدیــد امــور فنــاوری
ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،در حکــم
انتصــاب وی آمــده اســت :بــا توجــه به تجــارب و ســوابق
ارزشــمند جنــاب عالــی ،و بــه اســتناد مفــاد مــاده 17
آییــن نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاه هــا ،بــه مـــوجب
ایـــن حکــم از تاریــخ صــدور حکــم حاضــر و بــا حفــظ
ســمت آموزشــی بـــرای مدت دو ســال به عنـــوان مدیر
امــور فنــاوری دانشگـــاه تبریــز تعیین می شــوید .امیـــد
اســت بــا اتکـــال بــه خـــداوند متعــال و بهـــره گیــری از
تجــارب خویــش در حســن انجــام مســئولیت محولــه
موفــق و مؤیــد باشــید.
یــادآور مــی شــود :دکتــر ابراهیــم بابائی اســتاد دانشــکده
مهندســی بــرق و کامپیوتــر و مدیــر امــور فنــاوری
دانشــگاه تبریــز ،جــزو دانشــمندان برتــر دنیــا اســت کــه
دارای ســوابق علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی درخشــانی
در کارنامــه خــود دارد کــه از جملــه ســوابق اجرایــی وی
مــی تــوان بــه مدیــر گــروه مهندســی برق-قــدرت ،عضو
حقوقــی کارگــروه بررســی توانایــی علمی گروه آموزشــی
برق-قــدرت ،عضــو شــورای اجرایــی و تحصیــات
تکمیلــی گــروه مهندســی برق-قــدرت ،عضــو کارگــروه
تولیــدات علمــی کمیتــه علــم ســنجی دانشــگاه تبریــز و
 ...اشــاره کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ پیــش از ایــن دکتر بهنــام محمدی
ایواتلــو دانشــیار دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر
دانشــگاه تبریــز ایــن ســمت را برعهــده داشــت.
بــر پایــه همیــن گــزارش؛ مراســم معارفــه مدیرجدیــد
ایــن مرکــز ،اخیــرا بــا حضــور معــاون پژوهش و فنــاوری
و جمعــی از مدیــران دانشــگاه و کارکنــان ایــن حــوزه
برگــزار شــد.
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مراسم گرامیداشت دهه فجر و روز زن در
دانشگاه تبریز برگزار شد

مراســم گرامیداشــت دهــه فجــر و روز زن بــا
حضــور جمعی از دانشــگاهیان دانشــگاه تبریز در
ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
رئیــس دانشــگاه تبریــز در ایــن آییــن ضمــن
تبریــک ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر و روز زن و
مــادر گفــت :والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه
زهــرا(س) بهتریــن بهانــه و فرصــت بــرای ارج
نهــادن و قدردانــی از زحمــات و تــاش هــای این
قشــر زحمــت کــش جامعــه اســت.
دکتــر مجیــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه ویژگــی
هــای بــارز اخالقــی ،تربیتــی و فــردی حضــرت
فاطمــه زهــرا(س) اضــاف کــرد :افتخــار مــی
کنیــم ،اســام چنیــن زنانــی را تربیــت کــرده که
امــروزه حضــرت فاطمــه زهــرا(س) الگــوی بــرای
دختــران ،زنــان و حتــی جوامــع بشــری اســت.
وی تاکیــد کــرد :حضــرت فاطمــه زهــرا(س)
بــرای همســر و فرزنــدان خــود فــردی فــداکار،
مهربــان ،دلســوز ،از جــان گذشــته ،عالــم و  ...بود
کــه امــروزه از آنــان بــه افتخــار یــاد مــی کننــد.
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه
دســتاوردهای انقــاب اســامی در طــول بیــش
از  4دهــه از آن گفــت :بعــد از پیــروزی انقــاب
اســامی و بــه برکــت خون شــهدا ،کشــورمان در
بســیاری از عرصــه هــا بــه دســتاوردهای بزرگــی
دســت یافتــه کــه نمونــه بــارز ایــن امــر رشــد
تولیــد علــم و فنــاوری در دانشــگاه هــا و دیگــر
مراکــز تحقیقاتــی کشــور اســت کــه کســب رتبه
سومین سمینار بهداشت ،ایمنی ومحیط
زیست( )HSEکارشناسان بهداشت دانشگاه های
وزارت علوم وتحقیقات و فناوری به مدت دو روز به
میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر میر
رضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز در آیین آغاز به
کار این سمینار بر اهمیت حفظ محیط زیست،
بهداشت و ایمنی در جامعه تاکید کرد و رعایت
نکات ایمنی و بهداشتی را موجب ارتقای سالمت
جامعه و بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی
بیان کرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت مستمر برخی
اساتید و دانشجویان در محیط های آزمایشگاهی
گفت :در همین راستا با توجه به وجود عوارض
خاص شیمیائی و اشعه در محیط های آزمایشگاهی
الزم است ،استانداردهای الزم ایمنی در انجام کار
در آزمایشگاه ها رعایت شود.
رئیس دانشگاه تبریز در بخش دیگر سخنان خود
ارتقاء ایمنی ،بهداشت و حفظ محیط زیست در
مراکز دانشگاهی را ضروری بیان کرد و افزود:
برای حفظ سالمتی ،رعایت استانداردهای زیست
محیطی و دفع اصولی و علمی پسماندهای
آزمایشگاهی باید بیش از اینها تمهیدات الزم برای
جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست
و افراد فراهم شود.
دکترمنصورالسادات صادقی ،مدیرکل دفتر مشاوره
و سالمت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نیز در
این همایش با قدردانی از میزبانی دانشگاه تبریز با
بیان اینکه کشور ایران در زمینه آموزش وگسترش
فعالیت های بهداشت ،ایمنی و محیط زیست تقریبا
در سطح سوم قراردارد ،افزود :برای رسیدن به سطح
پنجم که همان گسترش خالقانه ایمنی و سالمت
محیط زیست در جامعه است ،باید بیش از اینها در
رئیــس دفتــر ریاســت دانشــگاه بــا اشــاره
بــه اینکــه حــوزه ریاســت دانشــگاه تبریــز
در راســتای اهــداف عالــی دانشــگاه و جهــت
تســریع بخشــیدن وپیگیــری امــور در ســال
 98همــواره محــل جلســات مهــم در ســطح
دانشــگاه و اســتان و حتــی کشــوری بــود
افــزود :عــاوه بــر جلســات مســتمر هیئــت
رئیســه دانشــگاه ( هفتگــی) ،شــورای دانشــگاه
(ماهانــه) ،هیــات امنــاء ( دو بــار در ســال)،
هیــات ممیــزه (ماهانــه) ،شــورای فرهنگــی
(ماهانــه) و شــورای مدیــران اجرایــی (ســه
مــاه یکبــار) ،حضــور در ســامانه ســامد و
جوابگوئــی آنالیــن بــه ســواالت و جلســات
متعــدد بــا جامعــه حامیــان دانشــگاه تبریــز
جلســات متعــددی در ســطح دانشــگاه هــای
اســتان و منطقــه در ســال  98بــا حضــور
رئیــس دانشــگاه تبریــز برگــزار گردیــد.
دکتــر ابوالفضــل نظیــری بــا اشــاره بــه
ســفر وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری در مردادمــاه ســالجاری بــه اســتان
آذربایجانشــرقی و میزبانــی دانشــگاه تبریــز
افــزود :در ســفر هیئــت عالــی وزارت عتــف
بــه دانشــگاه تبریــز عــاوه برکلنــگ زنــی
چنــد طــرح ،طــرح هــای مختلــف عمرانــی و
آموزشــی نیــز در دانشــگاه تبریــز افتتــاح شــد.
همچنیــن نشســت هیئــت امنــای دانشــگاه
تبریــز بــا حضــور وزیــر از جلســات مهــم ایــن
ســفر در دانشــگاه تبریــز بــود.
رئیــس دفتــر رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا
اشــاره بــه حضــور روســای ســیزده دانشــگاه
بــزرگ کشــور در دانشــگاه تبریــز و برگــزاری
جلســات متعــدد در ایــن ســفر بعنــوان
یکــی مهمتریــن نشســت هــای دانشــگاه
تبریزدرســال  98افــزود :عــاوه بــر ایــن
دانشــگاه تبریــز میزبانــی روســا و هیئــت هــای
مهــم آموزشــی و علمــی ازچندیــن دانشــگاه
معتبــر کشــورهای منطقــه را بعهــده داشــت
کــه طــی نشســت هــای متعــدد بــا حضــور

اول منطقــه و رتبــه  16دنیــا دلیــل ایــن ادعــا
اســت.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه
تبریــز هــم در طــول حیــات فعالیــت خــود و
بــه خصــوص بعــد از انقــاب ،در عرصــه هــای
مختلــف پیشــگام بــوده اســت ،تصریــح کــرد:
شــروع انقــاب فرهنگــی ،قــرار گرفتــن در بیــن
 13دانشــگاه برتــر و ســطح یــک کشــور ،ســه
دانشــگاه حامــی پژوهــش ،افزایــش چشــمگیر
در آمــد اختصاصــی دانشــگاه ،حضــور فعــال در
 8ســال دفــاع مقــدس ،قیــام  29بهمــن تبریــز،
حــل مشــکالت جامعــه و صنعــت و  ...از جملــه

این دستاوردها است.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروزه
دانشــگاه تبریــز بــه دلیــل تاثیرگــذاری گــه در
عرصــه هــای مختلــف داشــته و دارد بــه عنــوان
برنــد ملــی ،منطقــه ای و جهانــی مطــرح اســت،
یادآور شــد :دانشــجویان دانشــگاه تبریز در دوران
هشــت ســال دفــاع مقــدس نیــز حضــور فعالــی
داشــتند و بــه خاطــر پشــتیبانی رزمنــدگان و
شــهادت  22تــن از دانشــجویان بــر اثــر حملــه
ددمنشــانه رژیــم بعثــی بــه دانشــکده فنــی ایــن
دانشــگاه ،امــروزه از دانشــگاه تبریــز بــه عنــوان
مشهدالشــهدای دانشــگاه هــای کشــور ،یــاد

سومین سمینار بهداشت ،ایمنی ومحیط
زیست( )HSEدر دانشگاه تبریز برگزار شد
این زمینه تالش کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه امروزه در دانشگاه ها و
مراکز تحقیقاتی کشورمان پتانسیل های زیادی
در زمینه بهبود و حفظ ایمنی و سالمت محیط
زیست ،فرهنگ سازی و آموزش وجود دارد ،یادآور
شد :ارتقاء سواد  HSEاز جمله یکی از اهداف مرکز
بهداشت و مشاوره وزارتخانه است که در این راستا
دانشگاه ها با توجه به ظرفیت های که در آنان است
می توانند در تحقق این امر نقش تعیین کننده ای
داشته باشند.
دکتر حسین امامعلی پور معاون دانشجوئی دانشگاه
تبریز نیز در این سمینار با اشاره به برخی مشکالت

بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست در محیط های
دانشجوئی اعم ازخوابگاه ها و سالن های غذاخوری،
خواستار ارائه راهکار عملی برای کاهش و حل این
چالش ها شد.
دکتر شهال محمودی دبیر این سمینار ،معاون مدیر
کل دفتر مشاوره و سالمت وزات علوم و پزشک
دانشگاه تبریز نیز در این همایش با بیان اینکه
اجرای مولفه های  HSEاز طرف مدیران دانشگاه
ها باید مورد توجه و اهمییت بیشتری قرار گیرد و
بهداشت و ایمنی و محیط زیست با محوریت مراکز
در اولویتهای اجرایی قرار گیرد ،گفت :دفتر مشاوره
و سالمت وزارت علوم نیز برنامه های آموزشی و

تشریح عملکرد حوزه ریاست دنشگاه
تبریز در سال 1398
رئیــس دانشــگاه دربــاره پیگیــری و گســترش
تعامــات علمــی تاکیــد و توافقنامــه هایــی
در همیــن راســتا منعقــد گردیــد .همچنیــن
ریاســت دانشــگاه تبریــز بعنــوان سرپرســت
هیــات ایرانــی از ســوی وزارت علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری طــی ســفر بــه ترکیــه درپنجمیــن
دوره کنفرانــس و نمایشــگاه آمــوزش عالــی
اتحادیــه دانشــگاه هــای اوراســیا موســوم بــه
یــوری  )EURIE2020( 2020حضــور یافتــه و
عــاوه بــر شــرکت در جلســات عمومــی ،بــا
روســای چندیــن دانشــگاه معتبــر نیــز دیــدار
نمودنــد.
رئیــس دفتــر حــوزه ریاســت دانشــگاه تبریــز
بــا اشــاره بــه جایــگاه ممتــاز دانشــگاه
تبریــز در شــمالغرب کشــور و دانشــگاه هــای
ســطح اســتان افــزود :بــا توجــه بــه جایــگاه
ممتــاز و پتانســیل عالــی دانشــگاه تبریــز

بعنــوان دبیرخانــه چندیــن کارگــروه مهــم
اداری،مالــی ،اجرائــی ،آموزشــی ،دانشــجوئی،
پژوهشــی و طــرح آمایــش وزارت علــوم در
دانشــگاه هــای منطقــه ســه کشــور میباشــد
و بنابــر رســالت دبیرخانــه هــای مناطــق
در ســال  98شــاهد میزبانــی حــدود بیســت
جلســه بــا حضــور معــاون وزیــر در حــوزه
مرتبــط و مدیــران کارگروههــای دانشــگاه
هــای منطقــه ســه کشــور دردانشــگاه تبریــز
بودیــم.
دکتــر نظیــری با اشــاره بــه اســتقرار دبیرخانه
هیئــت اندیشــه ورز اســتان آذربایجانشــرقی در
دانشــگاه تبریــز گفــت :جلســات ایــن هیئــت
بــا حضــور نماینــدگان امــور فرهنگــی و
اجتماعــی ســازمانها و دســتگاههای اجرائــی
اســتان بصــورت مســتمر در پایــان هرمــاه
برگــزار و نتایــج جلســات از طریــق اســتانداری

میشــود.
رئیــس دانشــگاه تبریــز در ادامــه همچنیــن بــا
تاکیــد بــر اینکــه در ســال هــای اخیــر دشــمنان
ایــن انقــاب بــا ترفندهــای مختلــف از جملــه
جنــگ نــرم و اقتصــادی نمــی خواهنــد ،ملــت
ایــران پیشــرفت و رشــد نماینــد ،تصریــح کــرد:
بــرای شکســت دشــمنان و خنثی کــردن تحریم
هــا بایــد بــه تــوان ملــی و داخلــی تکیــه کنیــم و
از ایــن رو بــه خاطــر ظرفیت هــای که امــروزه در
دانشــگاه هــا و دیگــر مراکز تحقیقاتی کشــورمان
در بخــش هــای مختلــف وجــود داشــته و دارد،
مــی توانــد نقــش تعییــن کننــده ای در ایــن
راســتا داشــته باشــد.
وی تاکیــد کــرد :تحریــم فرصــت خوبــی اســت
بــا تکیــه بــه تــوان ملــی و بــه ویــژه با شناســایی
توانمندیهــا و ظرفیــت هــای کشــورمان در حوزه
هــای مختلــف بــه رشــد و شــکوفایی و توســعه
پایــدار برســیم.
بــر پایــه همیــن گــزارش ،اجــرای برنامــه هــای
مختلــف از جملــه مســابقه ،قرعــه کشــی،
موســیقی و  ...از جملــه دیگــر برنامــه های جنبی
ایــن مراســم بــود.

دستورالعمل های خود را در این زمینه با محوریت
مراکز بهداشت به دانشگاه ها ابالغ خواهد نمود.
به گفته وی در این سمینار ضمن بحث کلی
پیرامون  HSEدر دانشگاه ها بررسی شیوه های
مدیریتی و اجرایی در زمینه بهداشت ایمنی و
محیط زیست در دانشگاه های داخل و خارج ،
ارائه طرح پاسبورت  HSEطرق مواجهه با مسئله
بهداشتی روز بر محور زمان و همچنین موضوع
ایمنی و بهداشت ساختمانهای دانشگاهی مطرح
شد.
دکتر حسین ساعی رئیس مرکز بهداشت ،درمان
و مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز نیز گفت :این
سومین سمینار  HSEاست به صورت سه سال
متوالی با حضور کارشناسان بهداشت دانشگاه های
وزارت علوم وتحقیقات و فناوری به مدت دو روز به
میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.
وی در ادامه با اشاره به محورها و سرفصل های این
سمینار افزود :این سمینار دو روزه بیشتر با هدف
ارتقاء و تثبیت جایگاه بهداشت ،ایمنی ومحیط
زیست( )HSEدر دانشگاه های تحت پوشش های
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در محورهای
از جمله ایمنی در نگهداشت ساختمان های
دانشگاهی ،بیان تجارب جهانی در حوزه استقرار
نظام مدیریت در حوزه های بهداشت و ایمنی و
محیط زیست دانشگاهی ،تلقی های نادرست نسبت
به مفهوم  ،HSE-msارائه گزارش عملکردهای دفتر
مشاوره سالمت و  ...برگزار شد.
یادآور می شود :سومین سمینار بهداشت ،ایمنی
ومحیط زیست( )HSEبا حضور جمعی از روسا و
کارشناسان بهداشت دانشگاه های مناطق دو ،سه،
چهار و پنج به مدت دو روز از سوی مرکز بهداشت
و درمان دانشگاه تبریز برگزار گردید.
آذربایجانشــرقی بعــد از جمــع بنــدی جهــت
اجــراء بــه ســازمانها و نهادهــای دولتــی ابــاغ
گردیــد.
وی تشــکیل دبیرخانــه شــورای حمایــت
از کرســیهای نظریــه پــردازی ،نقــد و نظــر
در دانشــگاه بــه ریاســت رئیــس دانشــگاه
و تشــکیل دو جلســه از شــورا و جلســات
مختلــف کارگروههــا ذیــل ایــن شــورا را از
دیگــر فعالیــت هــای ایــن دانشــگاه برشــمرد.
نظیــری برگــزاری شایســته هفتــه پژوهــش
اســتانی و دانشــگاهی و برپایــی غرفــه
نمایشــگاهی از دســتاوردهای دانشــگاه تبریــز
در بیســتمین نمایشــگاه کشــوری حــوزه هــای
پژوهشــی و فناورانــه و کســب عنــوان غرفــه
رتبــه برتــر  ،از رئیــس دانشــگاه تبریــز بــه
عنــوان حامــی برگزیــده پژوهــش و فنــاوری
تجلیــل بعمــل آمــد.
نظیــری بــا اشــاره بــه جایــگاه دانشــگاه
تبریــز در ســطح تبریــز و نقــش آن در تامین
نیــروی انســانی شــرکتهای صنعتــی و تولیدی
اســتان افــزود :طــی ســالجاری مدیــران عامــل
چندیــن شــرکت مهــم صنعتــی تبریــز ضمــن
بازدیــد از امکانــات دانشــگاه تبریــز و دیــدار
بــا رئیــس دانشــگاه تفاهمنامــه هــای علمــی
و پژوهشــی در راســتای گســترش ارتبــاط
دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه امضــاء نمودنــد.
رئیــس دفتــر دانشــگاه تبریــز ضمــن تقدیــر از
همــکاری روابــط عمومی دانشــگاه در پوشــش
تصویــری و خبــری جلســات حــوزه ریاســت،
بــا اشــاره بــه دیدارهــای هیئــت رئیســه
دانشــگاه بــا همــکاران و ابــواب جمعــی
بمناســبت آغــاز ســال و عیــد فطرافــزود:
عــاوه بــر ایــن جلســه دیــدار دانشــگاهیان
بــا هیئــت رئیســه دانشــگاه جهــت طــرح
مشــکالت بصــورت حضــوری درروزهــای
دوشــنبه بعــد از نمــاز ظهــر و عصــر در
مســجد دانشــگاه برگــزار گردیــد.
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مدیــر تربیــت بدنــی
دانشــگاه تبریــز؛ رئیــس
هیــأت ورزش هــای
دانشگاهی آذربایجانشرقی
انتخــاب شــد

دکتـر سـعید اهـری زاد مدیریـت تربیتبدنی دانشـگاه
تبریـز بـه عنوان رئیـس هیـأت ورزش های دانشـگاهی
اسـتان آذربایجانشـرقی انتخاب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز ،دکتـر اهری
زاد ا بـا کسـب اکثریـت آراء که با حضور دکتر بشـیریان
دبیـرکل فدراسـیون ورزش هـای دانشـگاهی کشـور،
مقصـودی معـاون اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان
آذربایجانشـرقی و نماینـدگان بخـش هـای مختلـف
دانشگاهی اسـتان از جمله وزارت بهداشت ،وزارت علوم،
پیـام نور ،جامع علمـی کاربـردی و دانشـگاه آزاد برگزار
شـد ،بـه عنـوان رئیـس هیـأت ورزش های دانشـگاهی
اسـتان آذربایجانشـرقی انتخاب شـد.
یادآور می شود :دکتر سعـیـــد اهری زاد ،استاد رشته و
گرایش ژنتیک  -بیومتری دانشـکده کشـاورزی دانشگاه
تبریـز اسـت ،ملـی پـوش والیبـال کشـور ،دبیـر تربیت
بدنـی دانشـگاه هـای منطقـه  3کشـور ،رئیـس هیئت
ورزش های دانشـگاهی اسـتان آذربایجانشرقی و بیش از
 15سـال مدیریـت تربیت بدنی دانشـگاه تبریز از جمله
سـوابق پرافتخـار این عضـو هایت علمی دانشـگاه تبریز
است.
خاطـر نشـان مـی شـود :در طـول مـدت مدیریـت وی
در تربیـت بدنـی دانشـگاه تبریـز ،توسـط وزارت علـوم،
ت بدنی این دانشـگاه،
تحقیقـات و فناوری مدیریت تربی 
نیـز بیـش از  10سـال متوالی عنـوان "مدیریـت تربیت
بدنـی نمونـه کشـوری" در میان دانشـگاه های سراسـر
کشـور بـر اسـاس ارزیابی و شـاخص هـای وزارت علوم،
تحقیقـات و فنـاوری به دسـت آورده اسـت.

کارگاه آموزشی منطقه ای
تحت عنوان« تیم سازی و
تسهیل گری بتا» در دانشگاه
تبریزبرگزارشد
کارگاه آموزشــی منطقــه ای تحــت عنــوان« تیــم ســازی
و تســهیل گــری بتــا» ،ویــژه همیــاران ســامت روان
(یاریگــران زندگــی) دانشــگاه هــای منطقــه ســه کشــور
بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه تبریــز ،ایــن گارگاه
آموزشــی بــه مــدت دو روز بــا حضــور جمعــی از اعضــای
کانــون همیــاران ســامت بــه همــت مرکــز مشــاوره
دانشــگاه تبریــز برگــزار گردیــد.
دکتــر جلیــل باباپورخیرالدیــن رئیــس مرکــز مشــاوره
دانشــگاه تبریــز در آئیــن آغــاز بــکار این کارگاه آموزشــی
منطقــه ای ،هــدف از برگــزاری آن را بیشــتر بــه منظــور
آشــنائی و آمــوزش شــرکت کننــدگان بــا موضــوع
خودکشــی ،شــناخت زمینه هــا و راهکارهای پیشــگیری
از خودکشــی بیــان کــرد و گفت :در این کارگاه آموزشــی
کلیاتــی در زمینــه نقــش و اهمیت تشــکیل گــروه های
شناســایی رفتارهــای پرخطــر و پیشــگیری از آســیب
هــای روانــی مخصوصــا خودکشــی مطــرح و مباحثــی
در زمینــه نحــوه گــروه ســازی بــر اســاس همســان بودن
افــراد  ،برنامــه ریــزی و ارزشــیابی در گروه ،اســتعدادهای
موجــود در گــروه ،مهــارت دانــش و تکنیــک هــای
تســهیل گــری و ســایر مطالــب مرتبــط مــورد بحــث و
بررســی قــرار گرفــت.
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه
تربیــت و آمــوزش مربیــان همســان و دانشــجو و بهــره
منــدی از پتانســیل و تــوان بــاالی دانشــجویان عضــو
کانــون همیــاران ســامت در انجــام فعالیــت هــای
مشــاوره ای و پیشــگیرانه در زمینــه آســیب هــای روانی
و اجتماعــی از اهــداف مراکــز مشــاوره دانشــگاه هــا
اســت ،یــادآور شــد :بــا توجــه به شــرایط ســنی و فکری
همســان یاریگــران زندگــی بــا ســایر دانشــجویان مــی
تــوان بــا مشــارکت اجتماعــی دانشــجویان عضــو کانون
همیــاران ســامت در زمینــه پیشــگیری از آســیب
هــای روانــی و اجتماعــی اقدامــات مفیــدی در ســطح
دانشــگاه هــا و محیــط هــای دانشــجویی مخصوصــا
خوابگاههــا انجــام داد.
بــر پایــه همیــن گــزارش؛ ســخنرانی چنــد تــن از
اســاتید گــروه روانشناســی دانشــگاه تبریــز درخصــوص
محورهــای کارگاه ،حضور کارشــناس ســتاد مــواد مخدر
اســتان آذربایجانشــرقی و ارائــه مطالبــی در زمینــه راه
هــای شناســایی و پیشــگیری از اعتیــاد در محیــط های
دانشــجویی ،تبــادل تجربیــات و همفکــری شــرکت
کننــدگان در خصــوص موضوعــات کارگاه بــه صــورت
گروهــی از جملــه برنامــه هــای ایــن کارگاه آموزشــی
منطقــه ای بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز بــوده اســت.
یــادآور مــی شــود :کانــون همیــاران ســامت دانشــگاه
تبریــز در ســال  94بــا هــدف آمــوزش و پیشــگیری
در زمینــه آســیب هــای اجتماعــی ،تــاش در جهــت
تقویــت روحیــه انســان دوســتی و نــوع دوســتی در بیــن
دانشــجویان ،جذب ،ســاماندهی و تربیت دانشــجویان در
انجــام خدمــات همیــاری و در زمینــه مقابلــه بــا آســیب
هــای اجتماعــی ،توانمنــد ســازی ،تقویــت روحیــه
خودبــاوری ،اشــتغال  ،کارآفرینــی و  ...فعالیــت خــود را
آغــاز کــرده و در حــال حاضــر حــدود  700نفــر عضــو
فعــال دارد و طــی ســال هــای اخیــر حــدود  20برنامــه
متنــوع در زمینــه ارتقــاء بهداشــت روانــی ،پیشــگیری و
خودمراقبتــی دانشــجویان بــا همــکاری مرکــز مشــاوره
دانشــجوئی دانشــگاه تبریــز برگــزار نمــوده اســت.
دانشــگاه تبریــز بــه عنــوان دبیرخانــه کانــون همیــاران
ســامت منطقــه ســه کشــور بــوده و هماهنگــی و
اجــرای برنامــه هــای مشــترک  22دانشــگاه عضــو
منطقــه ســه کشــور از طریــق دبیرخانــه مســتقر در
دانشــگاه تبریــز صــورت مــی پذیــرد.
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کتـاب " آذربایجـان ائـل ناغیـل الری ( ")1توسـط علـی فلسـفی میاب،

بـــه منظـــور ایمـــن ســـازی و جلوگیـــری از
شـــیوع احتمالـــی ویـــروس کرونـــا تمامـــی
فضاهـــای دانشـــگاه تبریـــز ضدعفونـــی مـــی
شـــود.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
مدیـــر منابـــع انســـانی،اداری و پشـــتیبانی
دانش ــگاه تبری ــز ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب گف ــت:
بـــرای جلوگیـــری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا،
اقدامـــات پیشـــگیرانه بهداشـــت فـــردی و
عمومـــی بصـــورت مســـتمر و روزانـــه در ایـــن
دانش ــگاه ص ــورت م ــی گی ــرد و بدی ــن منظ ــور
کلیــه فضاهــا و مســیرهای دانشــگاه بخصــوص
خوابگاههـــای دانشـــجویی و باکـــس هـــای
زبالـــه وتمـــام مـــوارد عمومـــی ضـــد عفونـــی و
شستشـــو داده شـــد.
کام ــران خ ــان ماک ــو اف ــزود :در پ ــی تعطیل ــی
کالس ه ــا و فعالی ــت ه ــای آموزش ــی دانش ــگاه
و تخلیـــه خوابگاههـــای دانشـــجوئی  ،فرآینـــد
ضدعفونــی و پاکســازی خوابگاههــا و غذاخــوری
ه ــای دانش ــگاه ب ــا هم ــکاری مدیری ــت ام ــور
دانش ــجوئی دانش ــگاه آغ ــاز ش ــد.
دکتــر روح اهلل متفکــرآزاد عضــو هیــات علمــی دانشــگاه مدیــر منابع انســانی،اداری و پشــتیبانی دانشــگاه
تبریــز بــا اشــاره بــه تــداوم فعالیتهــای ســتادی
تبری ــز در یازدهمی ــن دوره انتخاب ــات مجل ــس ش ــورای
دانشــگاه در مــورد اقدامات پیشــگیرانه بهداشــتی
اس ــامی ب ــا کس ــب ح ــد نص ــاب آرا از ح ــوزه انتخابی ــه افــزود :امــور پشــتیبانی دانشــگاه ضمن تشــکیل
تبری ــز ،آذرش ــهر و اس ــکو ب ــه بهارس ــتان راه یاف ــت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،دکتـــر معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی
متفکــرآزاد اســتادیار دانشــکده علــوم طبیعــی دانشــگاه دانش ــگاه تبری ــز گف ــت :دانش ــجویان میتوانن ــد
تبریـــز اســـت .از جملـــه ســـوابق اجرایـــی و مدیریتـــی در صـــورت وجـــود هرگونـــه ایـــراد کار ســـامانه
آموزش ــی ب ــه مع ــاون آموزش ــی دانش ــکده و ی ــا
وی مـــی تـــوان بـــه سرپرســـت گـــروه حمایـــت از
کارش ــناس ف ــن آوری مربوط ــه اط ــاع دهن ــد.
اســـتعدادهای درخشـــان دانشـــگاه تبریـــز ،دبیـــر هـــم بــاب اهلل حیاتــی ،معــاون آموزشــی و تحصیــات
اندیش ــی اس ــتادان و نخب ــگان دانش ــگاه تبری ــز ،مش ــاور تکمیلــی دانشــگاه تبریــز در گفتگــو بــا خبرنــگار
مع ــاون فرهنگ ــی دانش ــگاه تبری ــز ،مش ــاور اس ــتاندار و خبرگـــزاری دانشـــجو ،بـــا اشـــاره بـــه آمـــوزش
رییــس گــروه مشــاوران جــوان اســتان و  ...اشــاره کــرد .مج ــازی گف ــت :پی ــرو تصمیم ــات س ــتاد مل ــی
مب ــارزه ب ــا کرون ــا مبن ــی ب ــر ادام ــه تعطیل ــی
رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ای ــن انتخ ــاب را ب ــه
دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی و همچنیــن بــر
وی و جامع ــه دانش ــگاهی اس ــتان تبری ــک م ــی گوی ــد .اس ــاس تاکی ــدات وزارت و عل ــوم و نی ــز مصوب ــه

در حــوزه انتخابیــه
تبریز ،آذرشــهر و اســکو؛
عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه تبریــز راهــی
بهارســتان شــد

پیــام قدردانــی دکتــر
متفکــرآزاد از جامعــه
دانشــگاهی
دکت ــر روح اهلل متفک ــر آزاد ب ــا ارس ــال پیام ــی از تمام ــی
دانش ــگاهیان ب ــه وی ــژه اس ــاتید ،کارکن ــان و دانش ــحویان
دانش ــگاه تبری ــز تش ــکر و قدردان ــی نم ــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،دکتـــر
متفکـــر آزاد ،عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریـــز و
کاندی ــدای یازدهمی ــن دوره انتخاب ــات مجل ــس ش ــورای
اســـامی توانســـت بـــا کســـب  ۱۰۵هـــزار و  ۴۴۹رای
ب ــه عن ــوان نف ــر س ــوم ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی
راه یابـــد.
متـــن پیـــام دکتـــر روح اهلل متفکـــر آزاد بدیـــن شـــرح
اســـت:
بسمه تعالی

«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»

همکارانارجمندم

سالم علیکم؛
ب ــا نهای ــت احت ــرام و رعای ــت ادب و در کم ــال تواض ــع
و ارادت و بـــا عـــرض ســـپاس ،بدیـــن وســـیله مراتـــب
قدردانـــی و تشـــکر خـــود را از یکایـــک اســـاتید،
کارکن ــان ،دانش ــجویان و کلی ــه هم ــکاران ارجمن ــد ک ــه
در ایـــن مـــدت بـــه هـــر صورتـــی بنـــده را در مســـیر
مردمســـاالری و خدمـــت بـــه ایـــن مـــرز و بـــوم بـــه
عنــوان نامــزد در یازدهمیــن انتخابــات مجلــس شــورای
اســـامی یـــاری داده و انتخـــاب نمودنـــد صمیمانـــه
اعـــام مینمایـــم.
از اینکـــه نمیتوانـــم بـــه صـــورت حضـــوری قـــدردان
زحمـــات تـــک تـــک عزیـــزان باشـــم ،قلبـــا و عمیقـــا
پــوزش مــی طلبــم و امیــدوارم خداونــد بــزرگ عنایــت

هیئ ــت رئیس ــه و کمیت ــه آم ــوزش الکترونیک ــی
دانشـــگاه ،از روز  ۱۶فروردیـــن  ۱۳۹۹کلیـــه
دروس نظ ــری دانش ــگاه ب ــه ج ــز دروس عمل ــی،
آزمایشـــگاهی ،کارگاهـــی و تربیـــت بدنـــی بـــه
ش ــیوه الکترونیک ــی ارائ ــه ش ــد.
حیاتـــی مطـــرح کـــرد :اســـاتید و دانشـــجویان
بـــا اســـتفاده از ســـامانه آموزشهـــای مجـــازی
دانشـــگاه تبریـــز بـــه مطابـــق برنامـــه ترمـــی
خ ــود در کالسه ــای درس ــی مج ــازی حض ــور
یابنـــد و دانشـــجویان جهـــت حفـــظ ســـامتی
خ ــود ت ــا اط ــاع ثان ــوی از مراجع ــه حض ــوری
بـــه دانشـــگاه خـــودداری کننـــد.
معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی
دانشـــگاه تبریـــز تصریـــح کـــرد :آمـــوزش ورود
ب ــه س ــامانه  LMSدانش ــگاه تبری ــز و همچنی ــن
نحـــوه ایجـــاد و حضـــور و در کالس مجـــازی
و آمـــوزش صوتـــی تصویـــری اســـتفاده از
کالسهـــای برخـــط و خـــارج خـــط در وب
ســـایت گـــروه آموزشهـــای آزاد و مجـــازی
ـی پژوهــش هــای فلســفی گــروه
مجلــه علمـ ِ
فلســفه دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تبریــز
قصــد دارد در قالــب فراخــوان مســاله کرونــا
و بحــران عظیــم آن را از جنبــه مختلــف در
زندگــی بشــر امــروز مــورد تحلیــل و ارزیابــی
فلســفی قــرار دهــد.
دکتــر محمــد اصغــری ،ســردبیر مجلــه
پژوهــش هــای فلســفی دانشــگاه تبریــز بــا
اعــام ایــن مطلــب ،گفــت :موضوعاتــی کــه
بحــران ویــروس کرونــا بــه آن دامــن زده،
چنــان عظیــم اســت کــه تنهــا بــا یــک نگــرش
و تحلیــل فلســفی مــی تــوان بــه عمــق آن
آگاه شــد.
ســردبیر مجلــه پژوهــش هــای فلســفی
دانشــگاه تبریــز در ادامــه افــزود :بیمــاری
 19 COVIDکرونــا بــه معنــای واقعــی کلمــه
تمامــی ابعــاد زندگــی بشــر امــروز را بــه
چالــش کشــیده اســت و بحرانــی جهانــی در
تمامــی زمینــه هــای (اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماعــی ،اخالقــی )... ،بــه وجــود آورده
اســت .امــا حیــات و زندگــی انســان اصلــی
تریــن هــدف ایــن ویــروس اســت .لــذا علــوم

پژوهـش و تدویـن و حمیـد آرش آزاد ،از سـند صوتـی نـگارش و دکتـر
ابراهیم رنجبر ویراسـتاری ادبی آن را نموده و انتشـارات دانشگاه تبریز آن
را چـاپ نمـوده اسـت .الزم به ذکر اسـت این کتاب به سـفارش موسسـه
تاریخ و فرهنگ ایران دانشـگاه تبریز نگاشـته شـده اسـت.
مولـف در مقدمـه ایـن کتـاب آورده اسـت؛ ایـن کتاب تنهـا نمونه هایی
اسـت از گنجینـه قصـه هـای مـردم آذربایجان شـرقی که در روسـتاها و
شـهرهای دور و نزدیـک کوچک و بزرگ از زبان مـردم گردآوری و با دقت
و وسـواس مکتوب شـده است.سعی شده پراکندگی نقاط نمونه در سطح
اسـتان رعایت شـود .ولـی با این همـه در مناطق دوری که دسترسـی به

آنهـا دشـوار بـود قصـه های بیشـتری بدسـت می آمـد و راویـان قصه ها
در ایـن نقاط اصیل تر و شـاخص تـر بودند.این قصه هـا از روزگاران کهن
در سـفری طوالنـی و غریـب بـه صورت شـفاهی از نسـلی به نسـل دیگر
انتقـال یافتـه و بـا کوله باری از میـراث زنده گرانبهـای فرهنگی به اکنون
و زمانـه ما رسـیده اند.
ایـن کتـاب در  520صفحـه و در چهار فصـل با عناوین میانـا دا توپالنان
ناغیـل الر ،هشـترود دا توپالنان ناغیـل الر ،ماراغا دا توپالنـان ناغیل الر و
ملکان دا توپالنان ناغیل الر چاپ و منتشـر شـده اسـت.

ضد عفونی فضاهای مختلف
دانشگاهتبریز
دوره آموزشــی اقدامــات بهداشــتی وایمنــی برای
مقابل ــه ب ــا ش ــیوع وی ــروس کرون ــا و ب ــا ه ــدف
آشــنایی همــکاران خدماتــی شــاغل در دانشــگاه

،اق ــدام ب ــه سمپاش ــی و ض ــد عفون ــی ک ــردن

کلیـــه درب هـــای ورودی دانشـــگاه  ،معابـــر و
اماکـــن عمومـــی ،اتوبوســـها ،آسانســـور هـــا و

دانشــجویان دانشــگاه تبریــز مشــکالت
ســامانه آمــوزش مجــازی را بــه
کارشــناس فــنآوری اطــاع دهنــد
دانش ــگاه تبری ــز ب ــه آدرس http://vu.tabrizu.ac.ir

قـــرار داده شـــده اســـت.
وی در ادامـــه افـــزود :بـــا توجـــه بـــه شـــیوع
ویـــروس کرونـــا و آغـــاز بـــهکار ســـامانه
آموزشهـــای مجـــازی دانشـــگاه تبریـــز،
معاونیـــن آموزشـــی و همچنیـــن کارشناســـان
فـــنآوری دانشـــکدهها پاســـخگوی مشـــکالت
احتمالـــی شـــما در خصـــوص کار بـــا ایـــن
ســـامانه هســـتند.
حیاتـــی اظهـــار کـــرد :دانشـــجویان میتواننـــد
صـــورت وجـــود هرگونـــه ایـــراد کار بـــا ایـــن

ســـامانه بـــا معـــاون آموزشـــی دانشـــکده و یـــا
کارش ــناس ف ــن آوری و همچی ــن کارشناس ــان
آم ــوزش مربوط ــه تم ــاس گرفت ــه و از هرگون ــه
مراجعـــه حضـــوری بـــه دانشـــگاه خـــودداری
کنن ــد.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلی دانشــگاه
تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی و اجــرای
آموزشهـــای الکترونیکـــی فقـــط بـــرای دروس
نظ ــری ص ــرف ش ــده اس ــت بی ــان ک ــرد :فع ــا
هی ــچ تصمی ــم جدی ــدی ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط
موجـــود در مـــورد تطویـــل تـــرم ،حـــذف

سردبیر مجله پژوهشهای فلسفی :

مجله علمی دانشگاه تبریز درباره
بحران کرونا مقاله میپذیرد
انســانی و در رأس ایــن علــوم ،فلســفه بــا نــگاه
جهانشــول و عمیــق خــود مــی توانــد عمــق
ایــن بحــران را تحلیــل و ارزیابــی نمایــد.

دکتــر اصغــری بــا بیــان اینکــه بــرای ایــن
فراخــوان محورهایــی تعییــن شــده کــه
لزومــا محــدود بــه ایــن مــوارد نیســت و

باکســهای زبالــه ســطح دانشــگاه نمــوده اســت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه برخ ــی اقدام ــات ص ــورت
گرفتـــه جهـــت ارتقـــاء بهداشـــت فـــردی
در میـــان کارکنـــان اظهـــار داشـــت :تهیـــه
مـــواد ضـــد عفونـــی کننـــده  ،صابـــون مایـــع
و دســـتکش یکبـــار مصـــرف بـــه مقـــدار
کافی،توزیــع لیــوان یکبــار مصــرف و قنــد بســته
بنــدی شــده از دیگــر کارهایــی اســت کــه ایــن
مدیری ــت ب ــرای مقابل ــه ب ــا ش ــیوع وی ــروس
کرونـــا در دانشـــگاه تبریـــز انجـــام داده اســـت.
خـــان ماکـــو ضمـــن تقدیـــر از همـــکاری
واحدهـــای مختلـــف دانشـــگاه در مراعـــات
نـــکات بهداشـــتی و انجـــام مســـتمر و روزانـــه
اقدامـــات بهداشـــتی در ســـطح دانشـــگاه ،از
همـــکاران دانشـــگاه خواســـت در صـــورت
نی ــاز ب ــه ض ــد عفون ــی مح ــل کار خ ــود و ی ــا
مــواد بهداشــتی مراتــب را بــه امــور پشــتیبانی
دانشـــگاه اطـــاع دهنـــد.
شـــیوع بیمـــاری کرونـــا در برخـــی نقـــاط
کشـــور و احتمـــال ســـرایت آن ،ســـبب ایجـــاد
نگرانیهایـــی در بســـیاری از مناطـــق کشـــور
شـــده اســـت؛ در ایـــن راســـتا مســـئوالن
دســـتگاههای مربوطـــه بـــرای مقابلـــه بـــا
وی ــروس کرون ــا اقدام ــات گس ــتردهای را انج ــام
دادهانـــد.
درس و یـــا تـــرم ،مقـــررات خـــاص آموزشـــی،
شـــهریهها و هزینـــه خوابـــگاه گرفتـــه نشـــده
اســـت .امـــا انشـــااهلل در آینـــده نزدیـــک بـــر
اســـاس دســـتورالعملهای وزارت عتـــف و
شـــرایط آموزشـــی دانشـــگاه تصمیمـــات الزم
اخـــذ و اطـــاع رســـانی خواهـــد شـــد.
وی افـــزود :دانشـــجویان هیـــچ گونـــه نگرانـــی
نداشــته باشــند کــه بطــور قطــع در تصمیمــات
متخ ــذه ح ــق و حق ــوق قانون ــی دانش ــجویان ب ــا
انعط ــاف الزم ب ــه دلی ــل ش ــرایط پی ــش آم ــده
کرونای ــی در نظ ــر گرفت ــه خواه ــد ش ــد.
حیات ــی در ادام ــه خاطرنش ــان ک ــرد :مش ــکلی از
لحـــاظ دفـــاع از پایـــان نامههـــای کارشناســـی
ارشـــد و رســـالههای دکتـــری نخواهـــد بـــود
کـــه ســـاز و کار آن در اطالعیههـــای آتـــی
اعـــام خواهـــد شـــد .در مـــورد نحـــوه اجـــرای
ً
فعـــا در هیـــچ دانشـــگاهی
دروس عملـــی
تصمی ــم گی ــری نش ــده و ج ــای نگران ــی وج ــود
نـــدارد .همچنیـــن نحـــوه اجـــرای مرحلـــه دوم
آزمـــون دکتـــری ســـال  ۱۳۹۹بـــر اســـاس
بخشـــنامههای ســـازمان ســـنجش آمـــوزش
کشـــور عمـــل خواهـــد شـــد.
معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی
دانشـــگاه تبریـــز تاکیـــد کـــرد :بـــا توجـــه بـــه
تغییـــر اجبـــاری شـــیوه آمـــوزش حضـــوری
بـــه الکترونیکـــی در دروس نظـــری ،بـــه طـــور
طبیع ــی در روزه ــای اول مش ــکالت و نواقص ــی
وجـــود خواهـــد داشـــت ،ولـــی بـــا همـــکاری و
صب ــر و حوصل ــه ،مس ــئولین دانش ــگاه موظ ــف
بـــه رفـــع آنهـــا خواهنـــد بـــود.
فیلســوفان و محققــان حــوزه فلســفه مــی
تواننــد تحلیــل هــای خــود را در قالــب مقالــه
بــه دفتــر ایــن مجلــه ارســال کننــد ،گفــت:
از جملــه محورهــای ایــن فراخــوان را فلســفه
و مســاله روز کرونــا ،آیــا کرونــا و بحــران
آن آزمونــی نظــری بــرای علــوم انســانی
اســت؟ ،معنــای زندگــی در ســایه کرونــا،
مــرگ اندیشــی در ســایه کرونــا ،ارتبــاط بــا
دیگــری ،کرونــا و اخــاق ،کرونــا و مفهــوم
پیشــرفت بشــر ،کرونــا بــه مثابــه شــر ،امیــد
شــخصی و امیــد اجتماعــی و کرونــا ،دیــن و
مســاله کرونــا ،مفهــوم عدالــت و کرونــا ،نــگاه
اگزیستانسیالیســتی بــه کرونــا ،چالــش فلســفه
ســنتی بــا کرونــا اســت.
محققــان و فیلســوفان حــوزه فلســفه مــی
تواننــد تحلیــل هــای خــود را در قالــب مقالــه
حداقــل  5000کلمــه از طریــق ســایت اصلــی
ژورنــال بــه آدرس زیــر ارســال نماینــد و بعد از
دریافــت مقــاالت ،بالفاصلــه در فراینــد داوری
قــرار مــی گیرنــد و مقــاالت پذیرفتــه شــده در
تیرمــاه  1399در شــماره  31منتشــر خواهنــد
شــد

فرمایــد تــا بتوانــم خدمتگــزاری امیــن باشــم و لطــف و
زحمــات یکایــک عزیــزان را بــا امانتــداری و درســتکاری
جبـــران نمایـــم و بـــا بهـــره منـــدی از دانـــش و تـــوان
علم ــی و عمل ــی دانش ــگاهیان ،زمین ــه تحق ــق خدم ــت
رســـانی برخاســـته از علـــم و اندیشـــه و عقالنیـــت و
برنام ــه ری ــزی را فراه ــم نمایی ــم.
ارادتمند شما
برادر کوچکتان
روح اهلل متفکرآزاد

https://t.me/publictabrizuniversity

افزایش پهنای باند اینترنت
دانشگاه تبریز و ارایه مودم FTTH
یا  VDSLبه اعضای هیات علمی
پهنــای بانــد اینترنــت دانشــگاه تبریــز افزایش مــی یابد
و مــودم  FTTHو یــا  VDSLبــه اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه تبریــز ارایــه مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،در پــی
شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی مراکــز آموزشــی
سراســر کشــور و در جهــت فراهــم کــردن بســتر بهتــر
آمــوزش مجــازی و تقویــت زیرســاخت هــای الزم
بــرای ایــن امــر جلســه ای بــا حضــور مشــاور  ITرئیــس
دانشــگاه بــا رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات در دفتــر
مدیــر کل و معــاون مخابــرات اســتان برگــزار گردیــد.
همیــن گــزارش مــی افزایــد :از تصمیمــات گرفته شــده
در ایــن جلســه افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت دانشــگاه
تبریــز بود.
همچنیــن بــا توجــه بــه اتصــال همــکاران از منــزل بــه
ســامانه  LMSدانشــگاه ،مقــرر گردیــد در صورت داشــتن
زیرســاخت مخابراتــی تــا یــک کیلومتــری خانــه اعضــاء
هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز ،شــرکت مخابــرات بــه
صــورت رایــگان بــرای آنهــا مــودم  FTTPو یــا VDSL
ارائــه نمایــد کــه البتــه تنهــا مودیــم بــه صــورت رایــگان
در اختیــار داده خواهــد شــد و خدمــات رایــگان شــامل
پهنــای بانــد مصرفــی نخواهــد بــود.
همــکاران دانشــگاهی و اعضــای هیــات علمــی در
صــورت درخواســت چنیــن مــودم هایــی ،مــی تواننــد
فــرم موجــود در ســایت دانشــگاه تبریــز ،مرکــز فنــاوری
اطالعــات ،ارائــه امکانــات جدیــد  VDSLو  FTTHرا تــا
یــک هفتــه تکمیــل نماینــد تــا دانشــگاه از مخابــرات
اســتان درخواســت بررســی و ارائــه مــودم جدیــد داشــته
باشــد.
شــایان ذکــر اســت؛ مــودم هــای VDSL(Very-high-
 )bitrate Digital Subscriber Lineنســل جدیــدی از
فنــاوری هــای  DSLاســت کــه بــر روی بســتر کابلهــای
مســی ارائــه میشــود .بــا ایــن مــودم هــا مــی تــوان
پهنــای بانــد  52مگابیــت برثانیــه و آپلــود  16مگابیــت
برثانیــه را ارائــه داد کــه بیــش از  6برابــر مودمهــای
 ADSLاســت .شــبکه  )FTTH (Fiber To The Homeپیاده
ســازی ارتبــاط اینترنتــی خانــه بــا فیبــر نوری اســت که
بــا توجــه بــه زیرســاخت مخابراتــی و نیــاز مشــتری می
تــوان پهنــای بانــد در چنــد گیگابیــت بــر ثانیــه ارایــه
داد.

فارغ التحصیلی اولین دانشــجوی
دکتری بیوشــیمی دانشگاه تبریز
اولیــن دانشــجوی دکتــری رشــته بیوشــیمی دانشــکده
علــوم طبیعــی دانشــگاه تبریــز با دفــاع از رســاله دکتری
خــود فــارغ التحصیل شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،لیــا
خلیلــی ،بــا دفــاع از رســاله دکتــری خــود تحــت
عنــوان" توســعه و کاربــرد نانوحامــل هــای هیبریــدی
لیپیــد پلیمــر اصــاح شــده بــا پروتئیــن آلبومیــن برای
هــم انتقالــی داروی متوترکســات و ترکیــب گیاهــی
کنفــرون" ،بــا راهنمایــی دکتــر غالمرضــا دهقــان اســتاد
دانشــکده علــوم طبیعی دانشــگاه تبریــز و مشــاوره دکتر
محمدعلی حســینپورفیضی و دکترحامد همیشــه کار از
دانشــگاه تبریــز فــارغ التحصیــل شــد.
خلیلــی مجــری و محقــق ایــن طــرح بــا بیــان اینکــه
شــیمی درمانــی در مقایســه بــا روش هــای مختلــف
پرتودرمانــی و جراحــی بــه عنــوان یکــی از مفیدتریــن
روش هــای درمــان ســرطان محســوب مــی شــود،
گفــت :طی ســالیان اخیــر ،متوترکســات بعنــوان یکی از
کارآمدتریــن داروهــای ضــد ســرطان در راســتای درمان
انــواع مختلــف تومــور بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .بــا ایــن حــال ،معایــب چندگانــه متوترکســات
شــامل :انتخــاب پذیــری بســیار پاییــن ،ســمیت
سیســتماتیک و انتشــار غیرویــژه دارو در ســلولهای
تومــوری و غیــر تومــوری ســبب ایجــاد مقاومــت دارویی
در ســلولهای تحــت درمــان مــی شــود و از ایــن رو در
ایــن پژوهــش در زمینــه کاهــش ایــن معایــب و عــوارض
آنهــا بــه نتایــج قابــل قبولــی دســت یافتــه ایــم.
بــه گفتــه وی براســاس نتایــج حاصــل ایــن رســاله،
ترکیــب بدســت آمــده در صنعــت داروســازی کاربــرد
مهمــی دارد و داده هــای حاصــل از بررســی تاثیــرات
درمانــی هم انتقالــی کانفــرون و متوترکســات ،نانوحامل
هــای هیبریــدی فــوق را بــه عنــوان یکــی از کارآمدترین
نانوحامــل در جهــت انتقــال هدفمنــد چندگانــه دارویی
بــه صنعــت دارویــی پیشــنهاد مــی شــود .همچنیــن،
داده هــای قابــل اســتناد حاصــل از ایــن مطالعــه ،ســبب
تســهیل بررســی هــای بعــدی پیرامــون گســترش
نانوحامــل هــای جدیــد دارویــی بــرای طیــف وســیعی از
داروهــای ضــد ســرطان مــی شــود.
یــادآور مــی شــود :از ایــن رســاله تاکنــون تعــداد 5
مقالــه در مجــات معتبــر علمــی پژوهشــی و کنفرانــس
هــای علمــی پذیرفتــه شــده اســت و همچنیــن شــرکت
داروســازی زهــراوی بــه عنــوان حامــی مالی و پشــتیبان
در حــال تجــاری ســازی و کاربــردی نمــودن ایــن طــرح
و تولیــد دارو اســت.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم•

نقــد و بررســی کتــب
منتشــر شــده با موضوع
انقــاب اســامی بــه
مناســبت دهــه مبــارک
فجــر در دانشــگاه تبریز

• هفته اول اردیبهشت ماه•99

نقد و بررسی کتب نگاشته شده توسط استاد حسین دوستی با
موضوع انقالب اسالمی و تجلیل از مقام شامخ علمی ایشان با حضور
جمعی از اساتید و فعاالن این حوزه به همت کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز؛ حسین دوستی محقق و
نویسنده حوزه انقالب در این آیین که چهار عنوان کتاب وی با
موضوع انقالب اسالمی در منطقه ارسباران و شهرهای اهر ،هریس

و شهرستان ورزقان در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت،
ضمن تشکر از دست اندرکارن برپایی این نشست گفت :بررسی و
نقدهای اساتید دانشگاهی را در زمینه آثار با جان و دل قبول داشته
و سعی در برآورده شدن نکات و تکمیل در آثار بعدی خواهم داشت.
بر پایه همین گزارش؛ در نقد و بررسی کتب نگاشته شده توسط
استاد حسین دوستی با موضوع انقالب اسالمی و تجلیل از مقام
شامخ علمی ایشان ،اساتید شرکت کننده در این آیین همچنین در

خصوص گونه شناسی مطالعات انقالب اسالمی و جایگاه مطالعات
محلی در آن ،تاریخ نگاری انقالب اسالمی درمنطقه آذربایجان و
موضوع بررسی روایت ادبی انقالب اسالمی در آثار نویسندگان
منطقه به ارائه نکته نظرات خود پرداختند.
یادآور می شود؛ در اوایل دهه فجر همچنین نمایشگاه کتابی با
محوریت انقالب اسالمی در کتابخانه مرکزی این دانشگاه گشایش
یافته است .در این نمایشگاه کتاب که در قالب میز مطالعه آزاد
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شامل کتب انتشاریافته در موضوع انقالب اسالمی و شهدای آن،
طرحهای پژوهشی ،پایاننامهها و رسالههای اساتید و دانشجویان
دانشگاه تبریز با موضوع انقالب اسالمی ایران و همچنین روزنامهها
و نشریات سالهای  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۸تا  30بهمن ماه همه روزه از
ساعت  8صبح تا  20بعد از ظهر جهت بازدید ،بهرهبرداری و مطالعه
عالقهمندان در طبقه همکف این مرکز دایر است.

چشم انداز بین المللی دانشگاه تبریز
در گفتگو با دکتر سعید شجاعی  ،مدیر همکاری های علمی بین الملل دانشگاه تبریز

ناصر نعمتی

گفتگو

توضیح مختصری در خصوص سفر
اخیر هیئت عالی دانشگاه های ایران
به سرپرستی دانشگاه تبریزبه کشور
ترکیه اعالم بفرمائید.

پنجمیـــن نمایشـــگاه آمـــوزش عالـــی یـــوری
 2020شـــامل پنلهـــای تخصصـــی و نمایشـــگاه
دانش ــگاه ه ــای عض ــو و غی ــر عض ــو اتحادی ــه
دانش ــگاه ه ــای اوراس ــیا ب ــا عن ــوان EURIE2020
بـــا حضـــور تعـــداد زیـــادی از دانشـــگاه هـــای
کشـــورهای جهـــان (از جملـــه ایـــران ،ترکیـــه،
آلمـــان ،روســـیه ،امریـــکا ،مالـــزی ،اندونـــزی،
مال ــزی ،هن ــد ،پاکس ــتان ،انگلس ــتان ،فرانس ــه،
کرواســـی ،بـــاروس ،برزیـــل ،بنـــگالدش،
ایتالیـــا ،ایرلنـــد ،قزاقســـتان ،هلنـــد )...،در
محـــل مرکـــز کنگـــره هـــای شـــهر اســـتانبول
از تاری ــخ  30بهم ــن ال ــی  2اس ــفند م ــاه س ــال
جـــاری برگـــزار شـــد .نمایشـــگاه  EURIEیـــک
رویـــداد و محـــل مالقـــات بـــرای مؤسســـات
آمـــوزش عالـــی ،ارائـــه دهنـــدگان خدمـــات
آموزشـــی و دانشـــگاهیان از سراســـر جهـــان
اســـت کـــه بـــه دنبـــال ایجـــاد یـــک شـــبکه
همـــکاری هســـتند .دانشـــگاه تبریـــز بـــه
عنـــوان مرجـــع ملـــی همکاریهـــای علمـــی
دانشـــگاهی جمهـــوری اســـامی ایـــران و
جمهـــوری ترکیـــه بهمـــراه دانشـــگاه هـــای
تهـــران ،اصفهـــان ،تربیـــت مـــدرس ،یـــزد،
بوعل ــی س ــینای هم ــدان ،صنعت ــی کرمانش ــاه،
صنعتـــی نوشـــیروانی بابـــل ،صنعتـــی ســـهند،
شـــهید مدنـــی آذربایجـــان ،نبـــی اکـــرم (ص)،
آزاد اســـامی قزویـــن و چنـــد دانشـــگاه دیگـــر
بـــا اخـــذ مجوزهـــای الزم در ایـــن اجـــاس
شـــرکت کردنـــد .سرپرســـتی هیـــات ایرانـــی
را از س ــوی وزارت عل ــوم ،تحقیق ــات و فن ــاوری
 ،ریاســـت محتـــرم دانشـــگاه تبریـــز جنـــاب
آقـــای دکتـــر مجیـــدی برعهـــده داشـــتند.

اهداف مد نظر سفر چه بود و آیا برنامه
های مدنظرتان محقق گردیدند؟

هـــدف اصلـــی شـــرکت در ایـــن رویـــداد
س ــاالنه ،معرف ــی توانمندیه ــای آم ــوزش عال ــی
در جمهـــوری اســـامی ایـــران و پتانســـیلهای
موجـــود در آن جهـــت تحصیـــل دانشـــجویان
ســـایر کشـــورها و نیـــز انجـــام پـــروژه هـــای
مشـــترک علمـــی بیـــن دانشـــگاهی بـــود کـــه
بـــا وجـــود گردهـــم آمـــدن بیـــش از 3000
متخصـــص آمـــوزش بیـــن المللـــی ،همـــراه بـــا
 400موسس ــه ش ــرکت کنن ــده از  60کش ــور از
سراس ــر دنی ــا  ،بس ــتر مناس ــبی جه ــت انج ــام
مذاکـــرات و مالقاتهـــای دو طرفـــه جهـــت
انعقـــاد تفاهـــم نامـــه هـــا و آغـــاز همکاریهـــا
فراهـــم شـــد.

دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت
سفرتان را برای دانشگاه های ایرانی

مخصوصاً دانشگاه تبریز اعالم بفرمائید.

از دســـتاوردهای بلنـــد مـــدت مـــی تـــوان بـــه
مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد :معرفـــی دانشـــگاه
دانشـــگاه هـــای ایرانـــی بـــه بازدیدکننـــدگان
شـــامل مســـئوالن ارشـــد دانشـــگاهی و مراکـــز
علم ــی بی ــش از  60کش ــور ،نماین ــدگان برنام ــه
اراســـموس و تحصیـــل در خـــارج از کشـــور،
کارمنـــدان بازاریابـــی و اســـتخدام بیـــن-
المللـــی ،مشـــاوران بیـــن المللـــی دانشـــجویی
مراکـــز بیـــن المللـــی ،اســـتارت آپ هـــا ،ارائـــه
دهن ــدگان خدم ــات بازاریاب ــی و آژان ــس ه ــای
عمومـــی و گردشـــگری مختلـــف دنیـــا کـــه
در اجـــاس شـــرکت کـــرده بودنـــدو مذاکـــره
بـــا نماینـــدگان آژانـــس هـــای بیـــن المللـــی
و دانشـــگاه هـــا بـــرای جـــذب دانشـــجوی
خارجـــی .از دســـتاوردها مـــی تـــوان بـــه
اخـــذ توافـــق بـــرای پیوســـتن برخـــی دیگـــر
از دانشـــگاه هـــای ایرانـــی از جملـــه دانشـــگاه
اصفه ــان ب ــه اتحادی ــه دانش ــگاه-های اوراس ــیا،
امـــکان مذاکـــره و اخـــذ توافـــق بـــا بیـــش از
50دانشـــگاه از آســـیا و اروپـــا و بـــه ویـــژه
ترکی ــه ب ــرای ش ــروع هم ــکاری ه ــای علم ــی،
اخ ــذ تواف ــق ب ــا بی ــش از 20دانش ــگاه ترکی ــه
بـــرای شـــروع برنامـــه اراســـموس پـــاس کـــه
توســـط اتحادیـــه اروپـــا تامیـــن مالـــی مـــی
شـــود ،اخـــذ توافـــق بابیـــش از  10دانشـــگاه
ترکیـــه ای حاضـــر در ایـــن رویـــداد بـــرای
شـــروع برنامـــه موالنـــا شـــامل تبـــادل اســـتاد
و دانشـــجو و اجـــرای طـــرح هـــای پژوهشـــی
مشـــترک بـــا طـــرف هـــای ترکیـــه ای کـــه
توســـط دولـــت ترکیـــه تامیـــن مالـــی مـــی
شـــود.
مش ــخصا در خص ــوص دانش ــگاه تبری ــز ع ــاوه
بـــر تعقیـــب مـــوارد فـــوق ،رییـــس محتـــرم
دانشـــگاه تبریـــز  ،معـــاون محتـــرم پژوهـــش
و فنـــاوری و نیـــز اینجانـــب بـــا حضـــور
در دانشـــگاه هـــای "اســـتانبول"" ،ییلدیـــز
تکنیـــک"" ،بوغازیچـــی" و "کـــوچ" از دانشـــگاه
هـــای قدیمـــی و برتـــر ترکیـــه ،ضمـــن دیـــدار
و گفتگ ــو ب ــا روس ــا و معاون ــان ای ــن دانش ــگاه
هـــا بـــه بررســـی راه هـــای توســـعه همـــکاری
ه ــای مش ــترک پرداختی ــم .م ــواردی همچ ــون
برگـــزاری دوره هـــای مشـــترک آموزشـــی در
رشـــته هـــای مشـــخص ،برگـــزاری دوره هـــای
تابســـتانی بـــه منظـــور آشـــنایی دانشـــجویان
مســـتعد طرفیـــن بـــا دانشـــگاه هـــا  ،ایجـــاد
ارتبـــاط بـــا مراکـــز رشـــد و نـــوآوری اســـتفاده
از آزمایشـــگاه هـــای مرکـــزی ،برگـــزاری دوره
ه ــای دان ــش افزای ــی زب ــان و ادبی ــات فارس ــی،
تاری ــخ و عل ــوم اجتماع ــی ،راه ان ــدازی مج ــات
معتبـــر مشـــترک و تبـــادل اســـتاد و دانشـــجو
و نیـــز تاســـیس کرســـی زبـــان اســـتانبولی در
دانشـــگاه تبریـــز مـــورد بحـــث قـــرار گرفـــت.
امضــای تفاهــم نامــه راه انــدازی دوره مشــترک
در مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد مدیری ــت کس ــب
و کار مابیــن دانشــگاه تبریــز و دانشــگاه آیدیــن
اســـتانبول کـــه امیـــد مـــی رود از شـــهریور
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بـــا ایـــن دانشـــگاه جهـــت راه انـــدازی دوره
ه ــای کوت ــاه م ــدت آموزش ــهای آزاد از دیگ ــر
دســـتاوردهای دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن ســـفر
بـــود.

جایگاه دانشگاه تبریز در تعامالت
علمی ایران و ترکیه چگونه است و آیا
برنامه هایی برای گسترش این جایگاه
درسایر کشورهای منطقه نیز دارید.

دانشـــگاه تبریـــز از جانـــب وزارت علـــوم،
تحقیق ــات و فن ــاوری ب ــه عن ــوان مرج ــع مل ــی
همکاریه ــای علم ــی دو کش ــور ای ــران و ترکی ــه
ماموریـــت ملـــی توســـعه همکاریهـــای علمـــی
بیـــن دو کشـــور را برعهـــده دارد و اخیـــرا
تالشـــهایی نیـــز جهـــت ایجـــاد همکاریهـــای
پژوهشـــی مشـــترک مابیـــن آکادمـــی علـــوم
جمهـــوری آذربایجـــان و وزارت عتـــف صـــورت
گرفتـــه اســـت کـــه امیدواریـــم بـــه زودی بـــه
تحقـــق بپیونـــدد.

بیشترین میزان تفاهمنامه های علمی
دانشگاه تبریز با کدامیک از دانشگاه
های ترکیه است و مالک های شما در
انتخاب همکاری چیست ؟

 دانشـــگاه تبریـــز بـــا بیشـــتر دانشـــگاههـــای ترکیـــه دارای تفاهـــم نامـــه همـــکاری
اســـت .آنچـــه کـــه در ســـالهای اخیـــر از
طـــرف مدیریـــت همکاریهـــای علمـــی و بیـــن
المللـــی دانشـــگاه بـــا جدیـــت دنبـــال مـــی
شـــود عملیاتـــی ســـازی ایـــن تفاهـــم نامـــه
هـــا اســـت .مـــاک دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن
همکاریهـــا طبعـــا برپایـــه تامیـــن حداکثـــری
منافـــع دانشـــگاه در راســـتای تبـــادل اســـتاد
و دانشـــجو و نیـــز بهـــره منـــدی همـــکاران
محتـــرم هیـــات علمـــی در زمینـــه ورود بـــه
طرحهـــای پژوهشـــی مشـــترک بیـــن المللـــی
اســـت.

در خصوص وضعیت و نحوه تعامالت
علمی دانشگاه تبریز با دانشگاه های
ترکیه توضیح بفرمائید.

در حـــال حاضـــر تعـــداد قابـــل توجهـــی
از همـــکاران هیـــات علمـــی دانشـــگاه بـــا
همـــکاران ترکیـــه ای خـــود در دانشـــگاه
هـــای مختلـــف آن کشـــور در حـــال همـــکاری
هســـتند .از طرفـــی مدیریـــت همکاریهـــای
علمـــی و بیـــن المللـــی دانشـــگاه نیـــز از
طری ــق تعقی ــب عملیات ــی س ــازی تفاه ــم نام ــه
هـــای مربـــوط بـــه طرحهـــای موالنـــا (برنامـــه
حمایتـــی مبادلـــه اســـتاد و دانشـــجو کشـــور
ترکیـــه) و نیـــز اراســـموس( KA107 +برنامـــه
حمایتـــی اتحادیـــه اروپـــا از مبادلـــه اســـتاد
و دانشـــجو از طریـــق کشـــور ترکیـــه) ســـعی
در افزایـــش مـــراودات علمـــی بیـــن دانشـــگاه
تبریـــز و دانشـــگاه هـــای کشـــور ترکیـــه
دارد .اقـــدام بـــه ایجـــاد دوره هـــای مشـــترک

آموزشـــی بـــا دانشـــگاه هـــای کشـــور ترکیـــه
جهـــت جـــذب دانشـــجوی بیـــن المللـــی نیـــز
از برنامـــه هـــای دیگـــری اســـت کـــه تعقیـــب
م ــی ش ــود ک ــه تاکن ــون ب ــا دانش ــگاه ایغدی ــر
(جهـــت پذیـــرش دانشـــجوی غیـــر ایرانـــی) و
نیـــز آیدیـــن اســـتانبول بـــه مراحـــل نهایـــی
خـــود رســـیده و منتظـــر تاییـــد از جانـــب
ســـازمان آمـــوزش عالـــی ترکیـــه ()YOk
هســـتیم.

اقدامات دانشگاه تبریز در زمینه فرآیند
بین المللی سازی دانشگاه تبریز چیست
و با توجه به نقش دیپلماسی علمی در
گسترش تعامالت فرهنگی و اقتصادی بین
کشورها عملکردها و برنامه های مد نظرتان
برای بهبود جایگاه دانشگاه تبریز در رتبه
بندی جهانی را اعالم بفرمائید.

 بیـــن المللـــی شـــدن دانشـــگاه برنامـــهبســـیار جامعـــی اســـت کـــه دارای آیتمهـــای
متعـــدد بـــوده و تمـــام بخشـــهای اجرایـــی و
تصمیـــم گیـــری دانشـــگاه را در برمـــی گیـــرد.
معاونتهـــای مختلـــف دانشـــگاه بـــه همـــراه
مدیریتهـــای مرتبـــط بـــا آنهـــا بایـــد درگیـــر
ایـــن موضـــوع شـــوند و اینگونـــه نیســـت کـــه
فقـــط بخـــش بیـــن الملـــل دانشـــگاه بتوانـــد
ایـــن مهـــم را بـــه ســـرانجام برســـاند" .بیـــن
المللـــی شـــدن" بایـــد در تمـــام تصمیـــم
گیریهـــا و برنامـــه ریزیهـــا در ســـطوح خـــرد
و کالن مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد .درواقـــع
تـــا زمانـــی کـــه بـــاور بیـــن المللـــی شـــدن
در دیدگاههـــای تصمیـــم گیـــران دانشـــگاه
نهادین ــه نش ــود ،انب ــوه فعالیته ــا در ای ــن راس ــتا
ب ــه نتیج ــه نخواه ــد انجامی ــد .در ای ــن راس ــتا
دانشـــگاه تبریـــز نیـــز بـــه عنـــوان یکـــی از 16
دانشـــگاه و پژوهشـــگاه منتخـــب وزارت علـــوم
جه ــت ارتق ــا ب ــه ت ــراز بی ــن الملل ــی اقدام ــات
خوب ــی از س ــالهای قب ــل ش ــروع ک ــرده ک ــه از
آن جمل ــه م ــی ت ــوان ب ــه ط ــرح اث ــر بخش ــی
فعالیتهـــای پژوهشـــی و راه انـــدازی دوره پســـا
دکتـــری در دانشـــگاه اشـــاره کـــرد .اکنـــون
نیـــز در ادامـــه ایـــن تالشـــها ،تـــاش بـــرای
افزایـــش تعـــداد دانشـــجویان بیـــن المللـــی،
تغیی ــر چ ــارت جدی ــد مدیری ــت همکاریه ــای
بیـــن المللـــی دانشـــگاه بـــه منظـــور چابـــک
ســـازی و تســـریع در پیـــاده ســـازی برنامـــه
هـــای بیـــن المللـــی دانشـــگاه  ،میزبانـــی از
ایرانی ــان نخب ــه مقی ــم خ ــارج از کش ــور جه ــت
ارائــه کارگاه و تدریــس در دانشــگاه ،ایجــاد دوره
ه ــای آموزش ــی مش ــترک ،حرک ــت ب ــه س ــمت
دانشـــگاه هـــای نســـل ســـوم (دانشـــگا ههـــای
کار آفریـــن) از طریـــق توســـعه برنامـــه هـــای
مرکـــز رشـــد و فنـــاوری دانشـــگاه ،افزایـــش
برنام ــه ه ــای حمایت ــی بی ــن الملل ــی ،توج ــه
بـــه زیرســـاختهای فنـــاوری اطالعـــات و...
از جملـــه اقدامـــات دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن
راستاســـت .بایـــد بگویـــم کـــه یکـــی از کـــم
آســـیب تریـــن همکاریهـــای بیـــن ملتهـــا

بـــا وجـــود انـــواع فرازونشـــیبهای سیاســـی،
همکاریهـــای علمـــی و فرهنگـــی اســـت .در
ایـــن راســـتا تقویـــت دیپلماســـی علمـــی بـــه
عن ــوان اب ــزاری قدرتمن ــد در نزدیکت ــر ک ــردن
ملتهـــا بایـــد در دســـتور کار برنامـــه ریـــزان
آمـــوزش عالـــی قـــرار گیـــرد.

با توجه به برخی مسائل و مشکالت
موجود در زمینه سفر دانشجویان
به خارج از کشور آیا برنامه خاصی
در زمینه ایجاد دانشگاه مشترک با
دانشگاه های خارجی در ایران و یا
اعطای مدرک مشترک بین المللی
دارید؟

همانطـــور کـــه قبـــا ذکـــر شـــد ایجـــاد دوره
هـــای آموزشـــی مشـــترک بـــا دانشـــگاه هـــای
ب ــزرگ خارج ــی یک ــی از برنام ــه ه ــای اصل ــی
دانشـــگاه اســـت .ایـــن مهـــم بـــا توجـــه بـــه
تفویـــض اختیـــار بـــه دانشـــگاه هـــای ســـطح
یـــک کشـــور از طـــرف معاونـــت آموزشـــی
وزارت عتـــف بســـیار تســـهیل شـــده اســـت.
خوشـــبختانه از مهـــر  1398دوره آموزشـــی
مشـــترک در مقطـــع دکتـــری رشـــته
ژئوانفورماتیـــک کاربـــردی مابیـــن دانشـــگاه
تبریـــز و دانشـــگاه ســـالزبورگ اطریـــش بـــا
ثب ــت ن ــام دو دانش ــجوی خارج ــی ب ــه تحق ــق
پیوس ــت .تقاض ــا ب ــرای ای ــن برنام ــه آموزش ــی
هـــم اکنـــون بســـیار زیـــاد اســـت .جـــا دارد
از مجموعـــه معاونـــت آموزشـــی دانشـــگاه
قدردانـــی کنـــم کـــه صمیمانـــه در اســـتقرار
ایـــن دوره آموزشـــی بـــا معاونـــت پژوهشـــی
دانشـــگاه و مدیریـــت همکاریهـــای علمـــی و
بیـــن المللـــی همـــکاری کردنـــد .هـــم اکنـــون
نی ــز مراح ــل ایج ــاد دوره آموزش ــی در چندی ــن
رشــته در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری
بـــا دانشـــگاه ایغدیـــر (کـــه از نزدیکتریـــن
دانشـــگاه هـــای ترکیـــه ای بـــه شـــهر تبریـــز
اس ــت) و دانش ــگاه آیدی ــن اس ــتانبول ،دانش ــگاه
لیوبـــن اطریـــش و نیـــز دانشـــگاه آتاتـــورک
ارزروم در حـــال انجـــام اســـت.

آیا برنامه ای برای برگزاری نمایشگاه
های دستاوردهای دانشگاه های اوراسیا
در دانشگاه تبریز را دارید

در اردیبهشـــت  98نمایشـــگاه دســـتاوردهای
 9دانشـــگاه ترکیـــه ای عضـــو اتحادیـــه قفقـــاز
و چنـــد دانشـــگاه ایرانـــی را برگـــزار کردیـــم
و درخواســـتی جهـــت برگـــزاری نمایشـــگاه
دســـتاوردهای دانشـــگاه هـــای اوراســـیا بـــه
دســـتمان رســـیده اســـت کـــه در حـــال
بررســـی امـــکان برگـــزاری آن بـــا کیفیـــت
مطلـــوب هســـتیم

با توجه به وجود برخی تشابهات
اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور
ایران و ترکیه آیا برگزاری برنامه
های مشترک بین دانشگاه تبریز با

دانشگاه های ترکیه در زمینه های
علمی،فرهنگی و ورزشی را مد نظر
دارید ؟

بـــا توجـــه پتانســـیل بـــاالی علمـــی دانشـــگاه
تبریـــز و اشـــتهار منطقـــه ای دانشـــگاه کـــه
مره ــون تالش ــهای ب ــی وقف ــه اعض ــای هی ــات
علم ــی دانش ــگاه هس ــت ،یک ــی از برنام ــه ه ــای
بلنـــد مـــدت مدیریـــت همکاریهـــای علمـــی و
بیـــن المللـــی دانشـــگاه را بـــه برگـــزاری دوره
هـــای تابســـتانی کوتـــاه و بلنـــد مـــدت بـــرای
متقاضیـــان غیـــر ایرانـــی از دانشـــگاه هـــای
منطقـــه در رشـــته هـــای مشـــخص و ترجیحـــا
نوظه ــور ،اختص ــاص دادی ــم .در دانش ــگاه ه ــای
بـــزرگ و معتبـــر دنیـــا نیـــز برنامـــه هـــای
تابســـتانی یکـــی از ارکان اصلـــی فعالیتهـــای
آموزش ــی پژوهش ــی دانش ــگاه را تش ــکیل م ــی
دهـــد .ایـــن برنامـــه امـــکان معرفـــی دانشـــگاه
در س ــطح بی ــن الملل ــی را فراه ــم م ــی س ــازد و
ضم ــن کم ــک ب ــه ج ــذب دانش ــجویان مس ــتعد
بی ــن الملل ــی ب ــه پیش ــبرد برنام ــه ه ــای بی ــن
الملل ــی س ــازی دانش ــگاه نی ــز کم ــک خواه ــد
کـــرد .در ایـــن راســـتا برگـــزاری المپیادهـــای
فرهنگـــی و ورزشـــی بـــه عنـــوان دورازه هـــای
ورود بـــه عرصـــه بیـــن المللـــی مـــی توانـــد در
دســـتور کار قـــرار گیـــرد کـــه همانطـــور کـــه
قبـــا هـــم اشـــاره کـــردم عـــزم همگانـــی را
مـــی طلبـــد.

هر نکته و توضیح احتمالی که در
سواالت بدان توجه نشده است را
اعالم بفرمائید.

در پایـــان بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کنـــم کـــه
فعالیتهـــای بیـــن المللـــی در دانشـــگاه و بـــه
طـــور کلـــی بیـــن المللـــی شـــدن دانشـــگاه
دارای مناف ــع و عوای ــد زی ــادی ب ــرای دانش ــگاه
عزیزم ــان اس ــت .انتق ــال دان ــش و تکنول ــوژی،
اســـتفاده از تجـــارب موفـــق دانشـــگاه هـــای
دیگـــر جهـــت مدیریـــت بهینـــه فعالیتهـــای
دانشـــگاهی ،بـــه اشـــتراک گـــذاری یافتـــه
هـــای علمـــی بـــا محققیـــن ســـایر کشـــورها
و رســـیدن بـــه خودبـــاوری در عرصـــه جهانـــی
از فوایـــد بیـــن المللـــی شـــدن فعالیتهـــای
دانشـــگاهی اســـت .هرچنـــد کـــه انجـــام
فعالیته ــای بی ــن الملل ــی بعض ــا تح ــت الش ــعاع
شـــرایط خـــاص سیاســـی و اقتصـــادی قـــرار
م ــی گی ــرد ام ــا بای ــد هم ــواره جری ــان س ــیال
بیـــن المللـــی شـــدن را در تمـــام بخشـــهای
دانشـــگاه زنـــده نگـــه داشـــت کـــه متعاقبـــا
نیازمن ــد آم ــوزش همگان ــی و فرهن ــگ س ــازی
در ایـــن زمینـــه اســـت.

6

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم•

• هفته اول اردیبهشت ماه•99

تولید محلول ضدعفونیکننده دست
با فرموالسیون جدید در کشور
بــا تــاش و همــت متخصصــان دانشــگاه تبریــز ،محلول
ضدعفونیکننــده دســت بــا فرموالســیون جدیــد در
مرکــز رشــد و نــوآوری ایــن دانشــگاه تولیــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،بــه دنبــال
شــیوع ویــروس کرونــا و نیــاز فــوری و فــراوان بــه
محصــوالت ضدعفونیکننــده و بهمنظــور پیشــگیری از
شــیوع ایــن ویــروس ،بــه همــت مرکــز رشــد و نــوآوری
دانشــگاه تبریــز و بــا همــکاری اســاتید و شــرکتهای
دانشبنیــان مســتقر در ایــن مرکــز ،محلــول
ضدعفونیکننــده دســت در ایــن دانشــگاه بــه مرحلــه
تولیــد رســید.
ایــن محلــول ضدعفونیکننــده هماننــد محلــول
ضدعفونــی کننــده ســطوح به همــت و همکاری اســاتید
دانشــکده شــیمی و ســه شــرکت دانشبنیان مســتقر در
مرکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه تبریز تولیدشــده اســت.
تولیــد ایــن محلــول بهطــور متوســط  ۳هــزار لیتــر در
روز اســت کــه در صــورت نیــاز جامعــه و تامیــن مــواد
اولیــه ایــن میــزان بــه  ۱۲هــزار لیتــر قابــل افزایــش در
تولیــد خواهــد بــود.
ایــن محصــول بعــد از آزمایشهــای دقیــق در
آزمایشــگاههای دانشــکده شــیمی ،زیــر نظــر اســاتید
مجــرب و بــا هماهنگــی اداره کل اســتاندارد اســتان
آذربایجــان شــرقی تولیــد شــده اســت ،کیفیــت آن در
حــد مطلــوب اســت و بســیار مقــرون بــه صرفــه اســت.
بــر اســاس اعــام وزارت علــوم ،متخصصــان دانشــگاه
تبریــز پیــش از ایــن موفــق بــه تولیــد محلــول
ضدعفونیکننــده ســطوح شــده بودنــد و بــا تالشهــای
بــی وقفــه و شــبانهروزی شــان در گام دوم توانســتند بــه
ایــن مهــم دســت یابنــد.
با هدف تجلیل از چهرههای شاخص آموزش عالی صورت
گرفت؛

گفتگــوی تلفنــی وزیــر علــوم بــا
دکتــر ســید مهــدی گالبــی
در ادامــه گفــت و گــوی هــای تلفنی با اســاتید برجســته
دانشــگاه هــای کشــور در ســال جدیــد ،وزیــر علــوم،
تحقیقــات فنــاری بــا دکتــر ســید مهــدی گالبــی از
روســای پیشــین دانشــگاه تبریــز گفتگــو کــرد.
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــه رســم پســندیده ســالهای قبــل کــه در
منــزل برخــی اســاتید برجســته دانشــگاه هــای کشــور
حضــور مییافــت و ســال نــو را حضــوری تبریــک
میگفــت ،امســال بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در تماسهــای تلفنــی
جداگانـهای بــا چنــد تن از اســتادان نامآشــنای دانشــگاه
هــای کشــور گفتوگــو و ســال جدیــد را تبریــک گفــت
و احــوال آنــان را جویــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی داشــگاه تبریــز بــه نقــل از
اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،وزیــر علــوم در
تماسهــای تلفنــی جداگانــه بــا دکترســیدمهدی گالبی
اســتاد بازنشســته دانشــگاه تبریــز ،دکتــر رضــا داوری
اردکانــی رئیــس فرهنگســتان علــوم جمهوری اســامی
ایــران ،دکتــر علیرضــا سپاســخواه عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه شــیراز  ،دکتــر اســامی عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر ،دکتــر بهــرام فالحتکارعضو
هیئــت علمــی دانشــگاه گیــان و دکتــر محمدرضــا
ســعیدی عضــو هیئت علمــی دانشــگاه صنعتی شــریف،
دکتــر کاظــم امینــی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
اصفهــان ،دکتــر ضیــاء موحــد عضــو هیئــت علمــی
بازنشســته موسســه حکمــت و فلســفه ،دکتــر حمیــد
لطیفــی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی،
دکتــر علیرضــا کوچکــی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
فردوســی مشــهد و همچنیــن دکتــر کاظــم اکرمــی،
اســتاد بازنشســته دانشــگاه گفتوگــو کــرد.
شــایان ذکر اســت؛ دکتــر ســیدمهدی گالبی ،از رؤســای
پیشــین دانشــگاه تبریــز ،چهــره مانــدگار کشــوری و
اســتاد بازنشســته دانشــکده شــیمی این دانشــگاه است.

كاغذ دست اول

اخــذ مجــوز تاســیس رشــتههای
مجــازی در دانشــگاه تبریز

در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا؛

دستگاه اســپری خودکار
و تبســنج نــوری
دیــواری در دانشــگاه
تبریــز ســاخته شــد
دس ــتگاه اس ــپری خ ــودکار و تبس ــنج ن ــوری
دیـــواری ،در راســـتای مقابلـــه بـــا شـــیوع
ویـــروس کرونـــا توســـط محققـــان یکـــی از
شـــرکتهای مســـتقر در مرکـــز رشـــد و
ن ــوآوری دانش ــگاه تبری ــز طراح ــی و س ــاخته
شـــد.
دســـتگاه اســـپری خـــودکار و تبســـنج
نـــوری دیـــواری ،در راســـتای مقابلـــه بـــا
شـــیوع ویـــروس کرونـــا توســـط محققـــان
یکـــی از شـــرکتهای مســـتقر در مرکـــز
رشـــد و نـــوآوری دانشـــگاه تبریـــز طراحـــی و
مرحلـــه اول پایـــش وضعیـــت اشـــتغال دانـــش
آموخت ــگان دانش ــگاه تبری ــز ب ــه پای ــان رس ــید.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر حمیـــد احمـــدی دبیـــر طـــرح پایـــش
وضعی ــت اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان دانش ــگاه
تبری ــز ب ــا اع ــام اتم ــام ف ــاز اول ط ــرح پای ــش،
گفــت :ایجــاد نظــام مســتمر ارزیابــی و توســعه
منابـــع انســـانی کشـــور یکـــی از ارکان اصلـــی
و مهـــم توســـعه پایـــدار و مبتنـــی بـــر دانـــش
اس ــت.
دبی ــر ط ــرح پای ــش وضعی ــت اش ــتغال دان ــش
آموختـــگان دانشـــگاه تبریـــز مهـــم تریـــن
زیرمجموعـــه ایـــن نظـــام ارزیابـــی را تولیـــد
و جمـــع آوری مســـتمر داده هـــای آمـــاری از
وضعیـــت نیـــروی انســـانی عنـــوان کـــرد و
اف ــزود :از جمل ــه چال ــش ه ــای مه ــم در ح ــوزه
نظ ــام آم ــوزش عال ــی کش ــور ،ع ــدم ت ــوازن در
تأمی ــن نی ــروی انس ــانی ،ع ــدم تناس ــب کاف ــی
آموختـــه هـــا بـــا نیازهـــای اساســـی کشـــور و
عـــدم اشـــتغال مناســـب دانـــش آموختـــگان
دانش ــگاهی اس ــت .وضعی ــت اشــ ــتغال دان ــش
آموخت ــگان یک ــی از مه ــم تری ــن مســ ــائل در
توســعه علمــی ،اقتصــادی و اجتماعــی کشــــور
اس ــت .چ ــرا ک ــه ن ــرخ ب ــاالی بی ــکاری از ی ــک
ســـــو باعـــث افزایـــش نارضایتـــی و کاهـــش
تمای ــل ب ــرای ورود ب ــه دانش ــگاه ه ــا م ــی ش ــود
و از ســـوی دیگـــر عواقـــب ناگـــوار اجتماعـــی
و اقتصـــادی بـــه دنبـــال دارد .لـــذا اطـــاع از
وضعیـــت دانـــش آموختـــگان دانشـــگاهی و
پیمای ــش مس ــیر ش ــغلی آن ه ــا دارای اهمی ــت
بس ــیار باالی ــی خواه ــد ب ــود .ای ــن موض ــوع م ــی
توانـــد در برنامـــه ریـــزی هـــای وزارت علـــوم،
تحقیقـــات و فنـــاوری (عتـــف) و همچنیـــن
دانشـــگاه هـــای تابعـــه مؤثـــر واقـــع شـــود.
وی اف ــزود :ب ــا عنای ــت ب ــه مطال ــب ف ــوق و ب ــا
توجـــه بـــه برنامـــه اشـــتغال فراگیـــر مصـــوب
ســـتاد فرماندهـــی اقتصـــاد مقاومتـــی ،وزارت
عتـــف و دانشـــگاه هـــا مکلـــف بـــه رصـــد
اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان هس ــتند .در ای ــن
راســـتا ،دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت معاونـــت
پژوه ــش و فن ــاوری وزارت عت ــف در نظ ــر دارد
در تعام ــل ب ــا دانش ــگاه ه ــا و نهاده ــای متول ــی،
اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان دانش ــگاهی را ب ــه
ص ــورت مس ــتمر رص ــد نمای ــد .بدیه ــی اس ــت
ایـــن گونـــه اطالعـــات درخصـــوص دانـــش
آموختـــگان هـــر دانشـــگاه مـــی توانـــد کمـــک
مؤثـــری در برنامـــه ریـــزی هـــای آموزشـــی و
پژوهشـــی آن دانشـــگاه داشـــته باشـــد و لـــذا
نتای ــج ای ــن رص ــد ،ع ــاوه ب ــر وزارت عت ــف از
نظ ــر دانش ــگاه ه ــا نی ــز حائ ــز اهمی ــت ف ــراوان
خواهـــد بـــود.
بــه گفتــه دکتــر احمــدی ،برخــی از دانشــــگاه
هـــا ،پژوهشـــگاه هـــا و مراکـــز آمـــوزش عالـــی
کشــ ــور از س ــال  97رص ــد اشــ ــتغال دان ــش
آموخت ــگان خ ــود را آغ ــاز نم ــوده ان ــد ت ــا ب ــر
مبنـــای نتایـــج بـــه دســـت آمـــده ،تصمیـــم
گیـــری هـــای کالن درخصـــوص توســـعه
آمـــوزش عالـــی بـــه درســـتی و بـــه کمـــک
اطالع ــات جم ــع آوری ش ــده ط ــی ای ــن ط ــرح
صـــورت پذیـــرد .دانشـــگاه تبریـــز نیـــز در دی
مـــاه  ،98ضمـــن اســـتقرار دبیرخانـــه طـــرح
در گـــروه حمایـــت از اســـتعدادهای درخشـــان،
بـــا انجـــام برنامـــه ریـــزی هـــای الزم و ایجـــاد

ف حدود  400هزار ليتر آب و
ت برق است.

ســـاخته شـــد.
دس ــتگاه اس ــپری خ ــودکار ،ب ــدون نی ــاز ب ــه
تمـــاس دســـت ،توســـط حســـگرهای تعبیـــه
شـــده در زیـــر دســـتگاه حضـــور دســـت
شناس ــایی ش ــده و م ــاده ضدعفون ــی کنن ــده
بـــر روی دســـت اســـپری میشـــود.
ایـــن دســـتگاه میتوانـــد در ورودی مراکـــز
درمانـــی ،ادارات و بانکهـــا نصـــب گـــردد
و نقـــش موثـــری در پیشـــگیری از شـــیوع
ویـــروس کرونـــا ایفـــا کنـــد.
اس ــتفاده بهین ــه از م ــاده ضدعفون ــی ،س ــادگی

نصـــب و اســـتفاده ،امـــکان تولیـــد انبـــوه و
تجاریســـازی و همچنیـــن قیمـــت تمـــام
شـــده پاییـــن از جملـــه مزیتهـــای دســـتگاه
طراحـــی و ســـاخته شـــده اســـت.
ای ــن دس ــتگاه براس ــاس طراح ــی داخل ــی در
مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری دانش ــگاه تبری ــز ،ب ــا
توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا و جهـــت
پیش ــگیری از آن در ای ــام تعطی ــات س ــاخته
ش ــده اس ــت و قیم ــت تم ــام ش ــده آن ح ــدود
ی ــک ده ــم نمون ــه مش ــابه خارج ــی آن اس ــت.
ش ــرکت ایم ــن س ــهند پدی ــده از ش ــرکتهای

اتمــام فــاز اول طــرح پایــش
وضعیــت اشــتغال دانــش آموختگان
دانشــگاه تبریــز
زیرســـاخت هـــای مـــورد نیـــاز ،طـــرح پایـــش
وضعیـــت اشـــتغال دانـــش آموختـــگان را آغـــاز
نمـــوده اســـت .بـــا بررســـی میـــزان اشـــتغال
رش ــته ه ــای مختل ــف دانشــ ــگاهی م ــی ت ــوان
سیاس ــت ه ــای مناســ ــب مرتب ــط ب ــا پذی ــرش
دانشـــجو ،توســـعه رشـــته هـــای جدیـــد و
همچنیــن بهبــود فعالیــت هــای حــوزه ارتبــاط
بـــا صنعـــت و مهـــارت افزایـــی را رقـــم زد .بـــا
اســ ــتمرار اج ــرای ای ــن ط ــرح ،م ــی ت ــوان ب ــه
تدریــج بیــن عرضــه و تقاضــا در تمامــی رشــته
ه ــا در س ــطح کش ــور تع ــادل مناس ــبی برق ــرار
نمـــود .عـــاوه بـــر ایـــن دســـتاورد ،ارتبـــاط
منس ــجم دانش ــگاه ه ــا ب ــا دان ــش آموخت ــگان
خــود مــی توانــد نتایــج مفیــدی در بــر داشــته
و زمینـــه ســـاز هـــم افزایـــی مناســـبی گـــردد.
ب ــه عب ــارت دیگ ــر ،جامع ــه دان ــش آموخت ــگان
هــر دانشــــگاه مــی توانــد عــاوه بــر کمــک در
اجــرای مســــئولیت هــای اجتماعی دانشــــگاه
ه ــا ،مرج ــع مناس ــبی ب ــرای ارزیاب ــی و آس ــیب
شناســـی برنامـــه هـــای موجـــود باشـــد.
دبی ــر ط ــرح پای ــش وضعی ــت اش ــتغال دان ــش
آموخت ــگان درخص ــوص روش و مراح ــل اج ــرای
طـــرح افـــزود :طـــرح پایـــش اشـــتغال بـــرای
دان ــش آموخت ــگان  4س ــال قب ــل ص ــورت م ــی
گی ــرد ت ــا اطالع ــات جم ــع آوری ش ــده قاب ــل
اس ــتناد باش ــد .بدی ــن ترتی ــب در واق ــع فرص ــت
کافـــی بـــرای کاریابـــی بـــا توجـــه بـــه طـــی
دوره خدمـــت نظـــام وظیفـــه عمومـــی ،ادامـــه
تحصی ــل در مقاط ــع تحصیل ــی باالت ــر و م ــوارد
مشــابه لحــاظ مــی گــردد .طبــق دســتورالعمل
ابالغـــی وزارت عتـــف ،فـــارغ التحصیـــان در
ح ــال انج ــام خدم ــت نظ ــام وظیف ــه عموم ــی
و فـــارغ التحصیـــان در حـــال تحصیـــل در
مقاط ــع تحصیل ــی باالت ــر م ــی توانن ــد ش ــاغل
فـــرض شـــوند .ضمنـــاً الزم اســـت جامعـــه
آمـــاری مناســـب بـــرای هـــر مقطـــع و رشـــته
در پایـــش وضعیـــت اشـــتغال لحـــاظ گـــردد.

در فـــاز اول اجـــرای ایـــن طـــرح در دانشـــگاه
تبری ــز ،ب ــا توج ــه ب ــه توضیح ــات ف ــوق مق ــرر
شـــد وضعیـــت اشـــتغال دانـــش آموختگانـــی
ک ــه در س ــال تحصیل ــی  ،95-1394یعن ــی در
بـــازه زمانـــی اول مهـــر  94تـــا آخـــر شـــهریور
 ،95ف ــارغ التحصی ــل ش ــده ان ــد پای ــش ش ــود.
دکت ــر احم ــدی از مهمتری ــن نتای ــج ب ــه دس ــت
آمــده از اجــرای ایــن طــرح در دانشــگاه تبریــز،
ب ــه م ــوارد ذی ــل اش ــاره نم ــود:
وضعیـــت کلـــی اشـــتغال در ســـطح دانشـــگاه:
درصـــد اشـــتغال کل دانـــش آموختـــگان
دانشـــگاه تبریـــز بـــا لحـــاظ نمـــودن کلیـــه
مقاط ــع تحصیل ــی 60/3 ،درص ــد اس ــت .ضمن ـاً
دان ــش آموخت ــگان مقط ــع دکت ــری تخصص ــی
نس ــبت ب ــه س ــایر مقاط ــع تحصیل ــی ،درص ــد
اشـــتغال باالتـــری دارنـــد.
وضعیـــت اشـــتغال بـــه تفکیـــک گـــروه هـــای
عمـــده علمـــی تخصصـــی :باالتریـــن درصـــد
اشـــتغال متعلـــق بـــه گـــروه عمـــده علمـــی
تخصصـــی فنـــی -مهندســـی اســـت.
وضعیــت اشــتغال بــه تفکیــک مجموعــه هــای
علمـــی تخصصـــی :مجموعـــه هـــای علمـــی
تخصص ــی مهندس ــی عم ــران ،مهندس ــی ب ــرق
و کامپیوتـــر و مهندســـی مکانیـــک ،مـــواد و
صنای ــع ب ــه ترتی ــب رتب ــه ه ــای اول ت ــا س ــوم
را بـــه لحـــاظ درصـــد اشـــتغال کل بـــه خـــود
اختصـــاص داده انـــد.
وضعیـــت اشـــتغال اســـتعدادهای درخشـــان:
درصـــد اشـــتغال کل دانـــش آموختگانـــی کـــه
در حیـــن تحصیـــل ،عضـــو گـــروه حمایـــت
از اســـتعدادهای درخشـــان دانشـــگاه تبریـــز
ب ــوده ان ــد ،ب ــا لح ــاظ نم ــودن کلی ــه مقاط ــع
تحصیل ــی 66 ،درص ــد اس ــت ک ــه نش ــان م ــی
دهـــد ایـــن دســـته از دانشـــجویان ،بـــه طـــور
متوس ــط ،از ش ــانس اش ــتغال باالت ــری نس ــبت
بـــه ســـایر دانشـــجویان برخـــوردار بـــوده انـــد.
وضعیـــت اشـــتغال بـــه تفکیـــک دانشـــکده،

مس ــتقر در مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری دانش ــگاه
تبریـــز اســـت کـــه طراحـــی و ســـاخت ایـــن
دس ــتگاه را انج ــام داده اس ــت.
ســـاخت تبســـنج نـــوری دیـــواری از
دیگـــر محصـــوالت ایـــن شـــرکت اســـت کـــه
جایگزیـــن مناســـبی بـــرای تبســـنجهای
دس ــتی ن ــوری اس ــت ک ــه ب ــا هزین ــه پایی ــن
پیادهســـازی شـــده اســـت.در ایـــن دســـتگاه
ب ــا ق ــرار گی ــری ش ــخص در مقاب ــل دس ــتگاه
دمـــای بـــدن شـــخص بـــر روی دســـتگاه
ظاهـــر میشـــود.
پژوهش ــکده ،مرک ــز تحقیق ــات مح ــل تحصی ــل
بـــا لحـــاظ نمـــودن کلیـــه مقاطـــع تحصیلـــی،
دانشـــکده مهندســـی عمـــران بـــا میـــزان
اشــتغال کل  80/5درصــد و نــرخ بیــکاری 19/5
درص ــد ،باالتری ــن درص ــد اش ــتغال کل دان ــش
آموختــگان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در
مقط ــع تحصیل ــی کارشناس ــی ،دانش ــکده ه ــای
علـــوم ریاضـــی ،مهندســـی عمـــران و شـــیمی
بـــه ترتیـــب رتبـــه هـــای اول تـــا ســـوم را بـــه
لحـــاظ باالتریـــن درصـــد اشـــتغال کل دانـــش
آموختـــگان بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد .در
مقاطــع تحصیلــی کارشناســی ارشــد و دکتــری
حرفـــه ای ،دانشـــکده هـــای دامپزشـــکی،
مهندســـی شـــیمی و نفـــت و مهندســـی بـــرق
و کامپیوتـــر بـــه ترتیـــب رتبـــه هـــای اول تـــا
س ــوم را ب ــه لح ــاظ باالتری ــن درص ــد اش ــتغال
کل دانـــش آموختـــگان بـــه خـــود اختصـــاص
داده انـــد .در مقطـــع تحصیلـــی دکتـــری
تخصص ــی نی ــز دانش ــکده ه ــای عل ــوم تربیت ــی
و روان شناســی ،اقتصــاد و مدیریــت و مهندســی
عم ــران ب ــه ترتی ــب رتب ــه ه ــای اول ت ــا س ــوم
را از نظ ــر باالتری ــن درص ــد اش ــتغال کل دان ــش
آموختـــگان بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد.
طبــق اطالعــات جمــع آوری شــده درخصــوص
طبقـــه بنـــدی شـــغلی دانـــش آموختـــگان
شـــاغل بـــه کار دانشـــگاه تبریـــز بـــا لحـــاظ
نم ــودن تم ــام مقاط ــع تحصیل ــی ،ح ــوزه ام ــور
آموزش ــی ،فرهنگ ــی و هن ــری ب ــا  37/4درص ــد،
بـــا اختـــاف زیـــاد ،بیشـــترین فراوانـــی را در
طبق ــه بن ــدی ش ــغلی دان ــش آموخت ــگان دارد
و پـــس از آن ،حـــوزه اداری و مالـــی و حـــوزه
کشـــاورزی و محیـــط زیســـت بـــه ترتیـــب در
رتبـــه هـــای دوم و ســـوم قـــرار گرفتـــه انـــد.
مطاب ــق اطالع ــات دریافت ــی درخص ــوص مح ــل
و نــوع اســتخدام دانــش آموختــگان شــاغل بــه
کار دانش ــگاه تبری ــز ب ــا لح ــاظ نم ــودن تم ــام
مقاط ــع تحصیل ــی ،تع ــداد ش ــاغلین در بخ ــش
خصوصــی حــدود  7/5درصــد بیشــتر از بخــش
دولت ــی اس ــت و اس ــتخدام ق ــراردادی ب ــا 40/2
درصـــد ،بیشـــترین فراوانـــی را در بیـــن انـــواع
اس ــتخدام ه ــا ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت.
بـــه گفتـــه دبیـــر طـــرح پایـــش وضعیـــت
اشـــتغال دانـــش آموختـــگان ،بـــه منظـــور
اج ــرای بهین ــه ای ــن ط ــرح در س ــطح کش ــور،
بـــه نظـــر مـــی رســـد مـــوارد ذیـــل بایســـتی
مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد :ایجــاد روال
مناســـب و ســـازمان یافتـــه در کلیـــه دانشـــگاه
هــای کشــور بــه منظــور پایــش اشــتغال فــارغ
التحصی ــان دانش ــگاهی ،بررس ــی موش ــکافانه و
ارزیابـــی دقیـــق اطالعـــات حاصـــل از پایـــش
اشـــتغال دانـــش آموختـــگان ،ســـاماندهی و
توس ــعه دوره ه ــای مه ــارت افزای ــی در دانش ــگاه
ه ــا ب ــر اس ــاس نتای ــج حاص ــل از ط ــرح پای ــش،
فع ــال س ــازی س ــاختارهای مش ــاوره ش ــغلی و
کاریابـــی در دانشـــگاه هـــا و نهایتـــاً برقـــراری
ارتبـــاط مســـتمر و مســـتقیم دانشـــگاه هـــا و
پژوهشـــگاه هـــا بـــا دانـــش آموختـــگان.
دکتــر احمــدی در پایــان ابــراز امیــداوری کــرد؛
ب ــا تحق ــق اه ــداف کالن ط ــرح پای ــش ،ش ــاهد
بهب ــود ش ــرایط اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان و
هماهنگ ــی بهت ــر توانمن ــدی ه ــای آن ه ــا ب ــا
نیازه ــای ب ــازار کار باش ــیم.

رئیــس گــروه آموزشهــای آزاد و مجــازی دانشــگاه تبریز
گفــت :بــا توســعه و تجهیــز زیرســاختهای سیســتم
آمــوزش مجــازی ،مجــوز تاســیس چنــد رشــته مجــازی
در مقطــع کارشناســی ارشــد توســط گــروه آموزشهای
آزاد و مجــازی دانشــگاه تبریــز اخــذ شــد.
محمــد علــی بادامچــی زاده ،رئیــس گــروه آموزشهــای
آزاد و مجــازی دانشــگاه تبریــز در گفتگــو بــا خبرنــگار
دانشــگاه خبرگــزاری دانشــجو ،گفــت :دانشــگاه
بــر اســاس رســالت ســازمانی و تاکیــد وزارت علــوم
و ریاســت دانشــگاه مبنــی بــر ادامــه فعالیتهــای
آموزشــی در وضعیــت بحرانــی موجــود ،اقــدام به تکمیل
زیرســاختهای فنــی و اجرائــی الزم جهــت ارائــه
همــه دروس بــه صــورت آمــوزش مجــازی مبتنــی بــر
سیســتم  LMSکــرده اســت و در نظــر دارد بــا تکمیــل
زیرســاختهای فنــی ،آمــاده ســازی کالسهــای ضبــط
محتــوا و خریــد تجهیــزات ســمعی وبصــری مــورد نیــاز،
در صــورت تــداوم شــرایط فعلــی همــه دروس بصــورت
مجــازی ارائــه شــود.
بادامچــی زاده بــا اشــاره بــه شــروع آمــوزش مجــازی
برخــی از دروس بــه روش سیســتم  LMSدر دانشــگاه
تبریــز از اواســط هفتــه گذشــته خاطرنشــان کــرد :در
راســتای اقدامــات پیشــگیری از شــیوع کرونــا فرآینــد
آمــوزش مجــازی در برخــی از دروس آغــاز شــده اســت.
رئیــس گــروه آموزشهــای آزاد و مجــازی دانشــگاه
تبریــز بیــان کــرد :طبــق هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا
مدیریــت آموزشــی دانشــگاه بــه زودی شــاهد تلفیــق
ایــن سیســتم بــا ســامانه آموزشــی ســماء جهــت ارائــه
خدمــات متنــوع الکترونیکــی از قبیــل :ارائــه دروس
بــر اســاس برنامــه درســی منــدرج در انتخــاب واحــد
دانشــجویان ،آزمــون ،پرســش و پاســخ الکترونیکــی و
حضورغیــاب خواهیــم بــود.
وی دربــاره آمــوزش مجــازی دانشــجویان غیــر ایرانــی
شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه تبریــز نیــز اظهــار
داشــت :طبــق هماهنگیهــای صــورت گرفتــه بــا
مدیریــت همکاریهــای امــور بیــن الملــل دانشــگاه،
بــرای برگــزاری کالسهــای آمــوزش زبــان فارســی برای
دانشــجویان خارجــی شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه
تبریــز نیــز ،ایــن آموزشهــا بــه زودی ارایــه میشــود.
بادامچــی زاده بــا اشــاره بــه اخــذ مجــوز تاســیس
چنــد رشــته مجــازی کارشناســی ارشــد در دانشــگاه
تبریــز افــزود :دانشــگاه تبریــز بــه لحــاظ برخــورداری از
پتانســیل ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و همچنیــن
حضــور اعضــای هیئــت علمــی کارآمــد و متخصــص
مرتبــط بــا رشــتههای مجــازی ،درخواســت ایجــاد ۹
رشــته تحصیلــی را در ســامانه دفتــر گســترش آمــوزش
عالــی وزارت علــوم ثبــت کــرده کــه مجــوز ایجــاد برخی
از رشــتهها صــادر شــده اســت.
رئیــس گــروه آموزشهــای آزاد و مجــازی دانشــگاه
تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه آموزش مجــازی بعنــوان یکی
از راهکارهــای مدیریــت بحــران در شــرایط اضطــراری و
از مولفههــای پدافنــد غیرعامــل جهــت تــداوم امــور
آموزشــی در شــرایط بحرانــی اســت ،بــر ضــرورت تجهیز
دانشــگاه بــه امکانــات مــورد نیــاز تاکیــد و از مســاعدت
رئیــس و هیئــت رئیســه دانشــگاه درخصــوص تخصیص
اعتبــارات الزم بــرای راه انــدازی کالسهــای الکترونیکی
قدردانــی کــرد.

کســب عنــوان نخســت مســابقات
کشــوری کمیــکار توســط
دانشــجویان دانشــگاه تبریــز
تیــم دانشــجویان دانشــکده مهندســی شــیمی و نفــت
دانشــگاه تبریــز ســیزدهمین دوره مســابقات دانشــجوئی
کمیــکار در بخــش جداســازی آزمایشــگاه مقــام اول را
کســب نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،دکتــر
ســعید زینالــی هریــس ،رئیــس دانشــکده مهندســی
شــیمی و نفــت بــا اشــاره بــه کســب عنــوان اول در
بخش جداســازی آزمایشــگاه در این دوره از مســابقات
افــزود :مســابقات کشــوری کمیــکار بــا حضــور ســی و
دو تیــم از دانشــگاه هــای کشــور دردانشــگاه صنعتــی
امیــر کبیــر برگــزار شــد و تیــم هــا در چهــار بخــش
پوســتر ،لیــگ آزاد ،عملکــرد و جداســازی باهــم بــه
رقابــت پرداختنــد کــه در نهایــت تیــم دانشــگاه
تبریــز متشــکل از دانشــجویان عضــو انجمــن علمــی
دانشــجویی رشــته مهندســی شــیمی و نفــت بــه
سرپرســتی دکتراحمدلــوی داراب در بخــش جداســازی
مقــام نخســت را کســب نمودنــد.
دکتــر زینالــی بــا اشــاره بــه برخــی از اهــداف علمــی
ایــن مســابقات گفــت :طراحــی و ســاخت ماشــین های
کوچــک کمیــکار بــه گونه ای اســت کــه نیــروی محرکه
آن بــا انجــام یــک واکنــش شــیمیایی تأمیــن می شــودو
دانشــجویان دانشــگاه تبریــز در بخــش جداســازی
آزمایشــگاه موفــق شــدند مقــدار  ۱.۵لیتــر مخلــوط آب
و الــکل را بــا روشهــای مختلــف جداســازی از یکدیگــر
جــدا کننــد تــا قابلیــت اســتفاده در خــودروی کمیــکار
را داشــته باشــد.
فراهــم آوردن زمینــه ای بــرای مشــارکت دانشــجویان در
ارتقــاء ســطح علمــی ،ارائــه جایگزینــی مناســب بــرای
افزایــش راندمــان و کاهــش آالینــده هــا ،ابتــکار در
طــرح ،ســادگی و ارزانــی طــرح ،کار گروهــی منســجم،
مالحظــات زیســت محیطــی ،ایمنــی و موفقیــت در
عملکــرد ،از دیگــر اهــداف ایــن مســابقات دانشــجوئی
اســت.
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راه های ارتباط با خبرنامه :
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خبرنامه داخلی دانشگاه تبریز در ویرایش و تخلیص مطالب ارسالی با اخذ نظر صاحبان اثر ،مختار است.

در حوزه های مختلف صوت گرفت

تشریح عملکرد دانشگاه تبریز برای مقابله با ویروس کرونا
دانشــگاه تبریــز در راســتای مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا اقداماتــی گســتردهای در حوزههــای
مختلــف انجــام داده اســت.
دانشــگاه تبریــز در راســتای مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا اقداماتــی گســتردهای در حوزههــای
مختلــف انجــام داده اســت.
پاکســازی و ضــد عفونــی کــردن کلیــه اماکــن
عمومــی و خوابگاههــا ،غذاخــوری هــا ،دربهــای

ورودی ،معابــر ،اتوبوسهــا ،آسانســورها،
دســتگیره دربهــا و باکسهــای زبالــه بــا
اســتفاده از  ۱۰هــزار لیتــر محلــول تولیــد
شــده در مرکــز رشــد و فنــاوری دانشــگاه
انجــام تســت تــب ســنجی و کنتــرل مســتمر
مراجعــه کننــدگان بــه دانشــگاه توســط ۹
نفــر از همــکاران حفاظــت فیزیکــی بصــورت
شــبانه روزی بــر اســاس پروتــکل ابالغــی

وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی از
اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای پیشــگری
از ویــروس کرونــا بــوده اســت.
همچنیــن تولیــد محلــول ضدعفونــی کننــده
ســطح و اشــیاء بــه میــزان بیــش از  ۶۰هــزار
لیتــر بــا فرموالســیون جدیــد (ســازگار بــا
محیــط زیســت –پایــداری بیشــتر-قیمت
کمتــر) بــا همــکاری اســاتید و شــرکتهای

باکاشت ۸۰۰نهال،مراسمروزدرختکاریدردانشگاهتبریزبرگزارشد
مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی با
حضور رئیس دانشگاه تبریز ،اعضای هیئت رئیسه و
تعدادی از مدیران و دانشگاهیان و به همت مدیریت
منابع انسانی و پشتیبانی این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،مراسم
هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با آغاز عملیات
اجرائی پروژه «باغ پارک» در محوطه این دانشگاه و
کاشت  800اصله نهال برگزار شد.
دکتر میر رضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز ،در
ابتدای این مراسم ،فعالیتها و تالش های همکاران
اداره فضای سبز دانشگاه تبریز در زمینه گسترش و
احیای فضای سبز که با وجود همه مشکالت جاری
از درختکاری غافل نشده اند را شایسته تقدیر دانست
و از زحمات متولیان این امر تقدیر نمود.
دکتر مجیدی با اشاره به اینکه درختکاری ،نماد
حیات و رشد است ،گفت :درختکاری و احیای

فضای سبز موجب ارتقاء نشاط و شادابی روحیه می
شود و نیازمند سرمایه گذاری بیش از پیش است و
باتوجه به پتانسیل و موقعیت خوب دانشگاه تبریز
در زمینه فضای سبز ،می توان از این ظرفیت به
نحو شایسته ای بهره جست.
دکتر مجیدی با تاکید بر ضرورت توجه مستمر به
درختکاری اظهار داشت :حرکت شایسته درختکاری
نباید به روز یا هفته خاصی محدود شود و در این
راستا از هر فرصتی برای کاشت و احیای فضای سبز
در دانشگاه استفاده نمود.
دکتر مجیدی با اشاره به طرح کاشت یک
نهال برای یک دانشجو خاطرنشان کرد :با توجه
به مشکالت بوجود آمده ،در شرایط کنونی،
امیدواریم بعد از بهبود شرایط با حضور دانشجویان
و سایر دانشگاهیان این طرح اجرائی شود و شاهد
دانشگاهی سرسبز و با نشاط باشیم.

در ادامه این مراسم ،مهندس محمدی ،رئیس اداره
فضای سبز دانشگاه تبریز با ارائه گزارش اجمالی
از وضعیت فضای سبز دانشگاه به تشریح برخی
از عملکردهای این اداره طی سالجاری از قیبل
کاشت بیش از  1500اصله نهال ،احداث و تکمیل
فضای سبز در چندین نقطه از محوطه دانشگاه
پرداخت.
رئیس اداره فضای سبز دانشگاه با اشاره به اهداف
و برنامه های مورد نظر برای سال  99گفت :مستند
سازی قنات های دانشگاه و تعیین موقعیت دقیق
 UTMمحل قرارگیری چاه های قناتها ،کاشت بیش
از  1000اصله نهال سازگار با اقلیم منطقه و برنامه
ریزی برای تعویض شبکه پوسیده آبیاری سایت
قدیم دانشگاه از اهداف مورد نظر این اداره برای
سال  1399است.

دانــش بنیــان مســتقر درمرکــز رشــد و فنــاوری
دانشــگاه تبریــز کــه عــاوه بــر رفــع نیــاز
دانشــگاه بــه  ۳۰نهــاد ،ســازمان و بیمارســتان
در ســطح کشــور و اســتان از جملــه مجلــس
شــورای اســامی نیــز توزیــع شــده اســت،
تولیــد دســتگاه تــب ســنج از راه دور هوشــمند
قابــل نصــب در روی دیــوار ،طراحــی و تولیــد
دســتگاه اســپری خــودکار ضــد عفونــی کننــده

بــا ظرفیــت روزانــه  ۵۰دســتگاه از دســتاوردها
و تجهیــزات ســاخته شــده جهــت پیشــگیری و
درمــان ویــروس کرونــا اســت.
گفتنــی اســت ،تولیــد محتــوای آموزشــی همــه
دروس نظــری نیمســال دوم منطبــق بــا برنامــه
ترمــی دانشــگاه در سیســتم آموزشــی ســماء
و بخــش تئــوری دروســی کــه شــامل واحــد
عملــی و نظــری هســت ،در کلیــه مقاطــع

تحصیلــی ،دانشــکده هــا ،واحدهــای اقمــاری
بهصــورت الکترونیکــی بــرای بیــش از ۶۰۰۰
واحــد درســی ،تجهیــز و راه انــدازی سیســتم
آمــوزش الکترونیکــی بــا قابلیــت  ۴۰کالس
همزمــان بــا ظرفیــت  ۱۰۰۰نفــر از دیگــر
فعالیتهــای مرتبــط جهــت رفــع مشــکالت و
مســایل مرتبــط بــا شــرایط بوجــود آمــده اســت.

طراحــی و ســاخت پد الکترونیکی بــا قلم معمولی مخصوص آمــوزش الکترونیکی
در مرکــز رشــد و نوآوری دانشــگاه تبریز
پــد الکترونیکــی مخصــوص آموزشهــای
الکترونیکــی و مجــازی در مرکــز رشــد و نــوآوری
دانشــگاه طراحــی و ســاخته شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،دکتر
علــی پــور زیــاد رئیــس مرکــز رشــد و نــوآوری
دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه طراحــی و ســاخت
ایــن دســتگاه توســط شــرکت ایمــن ســهند
پدیــده ،از واحدهــای مســتقر در مرکــز رشــد و
فنــاوری دانشــگاه تبریــز گفــت :گســترش آمــوزش
الکترونیکــی در دوران شــیوع کرونــا و وجــود برخی
چالشهــا در بــازار تجهیــزات آمــوزش الکترونیکــی
از قبیــل کمبــود کاال و قیمــت بــاالی دســتگاههای
موجــود ،محققیــن ایــن مرکــز را بــرآن داشــت در
راســتای رســالت علمی و گســترش ارتباط دانشگاه
بــا جامعــه و رفــع نیازهــای آن اقــدام بــه طراحــی

و ســاخت پــد الکترونیکــی مخصــوص آمــوزش
الکترونیکــی نماینــد.
پــور زیــاد بــا اشــاره بــه قابلیتهــای منحصربهفــرد
ایــن دســتگاه افــزود :کار بــا قلــم معمولــی و
ســازگاری بــا تمــام سیســتمهای عامل از محاســن
عمــده ایــن دســتگاه هســت.
رئیــس مرکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه تبریــز
هزینــه بســیار پایین دســتگاه نســبت بــه تجهیزات
بــا کارآئــی مشــابه از قبیــل قلــم نــوری و پــد امضاء
الکترونیکــی موجــود در بــازار را از مزایــای عمــده
ایــن دســتگاه برشــمرد و یــادآور شــد :قابلنمایــش
بــودن مطالــب نوشتهشــده بــر روی کاغــذ
معمولــی ،امــکان اســتفاده آســان از دســتگاه ،بومی
بــودن اکثــر قطعــات از دیگــر مزایــای ایــن طــرح
میباشــد.

پــور زیــاد بــا اشــاره بــه نیــاز جــدی دانشــگاه هــا،
مــدارس و مراکــز آموزشــی کشــور بــه تجهیــزات
آمــوزش الکترونیکــی در حــال حاضــر افــزود :مرکز
رشــد و نــوآوری دانشــگاه تبریــز آمادگــی کامــل
بــرای تجاریســازی و عرضــه گســترده دســتگاه و
همــکاری بــا ادارات و مــدارس را دارد.
شــایانذکر اســت؛ مرکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه
تبریــز از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا چندیــن
دســتاورد فنآورانــه در راســتای رفــع نیازهــای
جامعــه طراحــی ،تولیــد و توزیــع نمــوده اســت و
در حــال حاضــر نیــز در مرحلــه آزمایــش و تکمیــل
قطعــات چندیــن طــرح مهــم میباشــد کــه بــا
اتمــام تولیــد دســتگاهها اخبــار تکمیلــی بــه اطالع
عمــوم خواهــد رســید.

