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از گنجهای بهشت؛ نیکی کردن و
پنهان نمودن کار[نیک] و صبر بر
مصیبتهاونهانکردنگرفتاریها(یعنی
عدم شکایت از آنها) است.
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دکترمجیدی:

مســئولین دانشــگاه تبریــز بــه گســترش دیپلماســی علمــی بــا
کشــورهای مختلــف جهــان عــزم جــدی دارنــد
پیــام رئیــس دانشــگاه تبریــز
بــه مناســبت آغــاز ســال
تحصیلــی 1400-1399
السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین (ع)
بـار دیگـر فصـل مهـر از راه می رسـد و صحیفـه نورانی
دانـش و معرفـت بـه دسـت پـر تـوان اسـاتید گرامی و
دانشـجویان عزیز گشـوده می شود ،فصلی پر از مهربانی
وطـراوت و سـرزندگی؛ سـال جدید تحصیلـی در حالی
آغـاز مـی شـود که بـا تاسـف بیمـاری همه گیـر کرونا
باعـث شـده کـه از حضـور پرنشـاط و گرم دانشـجویان
در صحـن و سـرای دانشـگاه بـی بهره شـویم .حضوری
کـه بـه همـه مـا انـرژی وشـور جوانی مـی دهـد و باید
صادقانـه اقـرار کنم کـه چقدر مشـتاق و دلتنـگ دیدار
همه عزیزان دانشـجو هسـتیم.
عزیزان من! کار و تحصیل در دانشگاه تبریز بی تعارف و
بـی کـم و کاسـت از افتخارات همه ما می باشـد؛ چراکه
این دانشـگاه بـزرگ و قدیمی همواره چون خورشـیدی
تابناک درخشـیده و جان و دل بسـیاری را روشن نموده
اسـت .دانشـگاه تبریز ،هـم در عرصه علم و فـن آوری و
هم در توسـعه وتعمیق باورهای دینی و انسـانی همواره
پیشـگام بوده و با تربیت انسـانهای توانمند و ارزشمند و
تأثیرگذار ضریب تأثیر فراوانی را در توسـعه و پیشـرفت
میهـن عزیزمان ایفا نموده اسـت.
تقـارن آغـاز سـال تحصیلـی امسـال با ایـام سـوگواری
سـرور و سـاالر آزادگان جهـان را مغتنـم مـی شـمارم و
همـه را بـه فراگیـری معرفـت از دانشـگاه بزرگ انسـان
سـازی حسـینی فـرا مـی خوانم.
رجـاء واثـق دارم کـه امسـال نیـز بـا تجربـه تر از سـال
گذشـته و بـا اسـتفاده از ابزارهـای جدیـد مجـازی ،می
توانیـم بـا تلاش و کوشـش همـکاران ،چـراغ پرتاللـو
آموختـن و تربیت را چونان گذشـته روشـن نگـه داریم
و مسـیر رشـد و بالندگی را دسـت در دسـت هم همراه
با اسـاتید عزیـز ،دانشـجویان گرامی و کارکنان شـریف
دانشـگاه تبریـز با سـربلندی و عزتمندانـه بپیماییم.
در پایـان بـا تبریـک آغـاز سـال تحصیلـی بـه جامعـه
دانشـگاهی بـه خصـوص دانشـجویان جدیدالـورود،
مقدمشـان را در مشهدالشـهدای دانشـگاه هـای کشـور
گرامـی مـی دارم و بـرای همـه آینـده سـازان عزیـز و
همچنین بـرای تمامی رهپویان علـم و معرفت و ایمان،
سلامتی و سـربلندی آرزومنـدم.
به امید جهانی عاری از بیماری ،جهل و خشونت
پایدارو موفق وپیروز باشید
دکتر میررضا مجیدی  /رئیس دانشگاه تبریز

بــا صــدور پیامــی؛ وزیــر علــوم روز کارمنــد را بــه کارکنــان
خــدوم و شــریف نظــام آمــوزش عالــی کشــور تبریــک گفت
دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
در پیامی روز کارمند را به کارکنان ستاد وزارت
علوم ،دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی،
پژوهشی و فناوری سراسر کشور تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز به نقل از
روابط عمومی وزارت علوم ،متن پیام دکتر غالمی
به شرح زیر است:
با نکوداشت نام و یاد و راه سرور آزادگان جهان
حضرت امام حسین (ع) ،یاد و خاطره مجاهدان
عرصه ایمان و عمل ،شهیدان واال مقام رجایی و
باهنر و هفته دولت را گرامی می داریم" .چهارم
شهریور ماه؛ روز کارمند" ،فرصت مغتنمی برای
بیست و هشتمین اجالس رؤسای دانشگاههای
بزرگ کشور با حضور معاون دانشجویی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش کشور
به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر
صدیقی معاون دانشجویی وزیر و رییس سازمان
امور دانشجویان وزارت علوم در این اجالس از
پیگیریهای انجام شده برای رایگان شدن اینترنت
دانشجویان و ارایه انواع وام دانشجویی گفت و افزود:
در گذشته  21نوع وام دانشجویی ارایه میکردیم
که با پراکندگی در توزیع منابع وامها تصمیم
گرفتهایم کلیه وامها را در  5دسته وام شامل:
مسکن،تحصیل،ضروری ،ویژه دکتری و شهری
تقسیم نماییم تا روال ارائه وامها نیز تسهیل گردد.
دکتر خدایی رییس سازمان سنجش کشور نیز در
این اجالس طی سخنانی گفت :امسال با وجود بحث
کرونا کنکور سختی را برگزار کردیم که خوشبختانه
در بحث رعایت پروتکل ها مشکلی ایجاد نشد و
این موقعیت حساس را به خوبی پشت سرگذاشتیم.
وی افزود :در سنوات پیش از  78هزار نفر کادر
اجرایی در  2میلیون متر مربع فضا برای برگزاری
کنکور استفاده میکردیم که امسال با توجه به
شرایط کرونایی این تعداد به  180هزار نفر در 5
میلیون متر مربع افزایش یافت که خوشبختانه کار
ملی بزرگی را شاهد بودیم.
به گفته وی در نظر داریم نتایج هر سه آزمون را به
صورت فشرده و به زودی اعالم کنیم تا دانشگاهها
برنامهریزی الزم برای ثبت نام و پذیرش دانشجویان
در ترم جدید را داشته باشند .دکتر خدایی در پاسخ
به سوال تعدادی از روسا که نگران اعالم با تاخیر
نتایج کنکور بودند افزود در اولین فرصتی که بتوانیم
و نتایج آماده باشد اعالم خواهیم کرد.
دکتر محمود نیلی احمد آبادی رییس دانشگاه
تهران و رئیس اجالس روسای دانشگاههای بزرگ
کشور نیز در این اجالس با بیان اینکه ما تجربه

قدردانی از تالش های صادقانه و خدمات خالصانه
کارمندان نیکونهادی است که با نیروی تعهد و
تخصص در دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش
عالی ،پژوهشی و فناوری و ستاد وزارت در جهت
پیشبرد برنامه ها و اهداف نهاد بزرگ آموزش عالی
ایفای نقش می کنند.
فرا رسیدن روز کارمند ،از سویی فرصتی برای
مدیران دستگاههای اجرایی است تا بر عزم خود
ِ
شریف کارکنان
برای قدردانی شایسته از قشر
دولت بیفزایند و در راستای افزایش رضایتمندی
ایشان اقدام نمایند و از سوی دیگر فرصتی است
برای کارمندان تا با بازنگری در روشها و پرورش

خالقیت و نوآوری ،میزان بهره وری و استفاده بهینه
از منابع را بهبود بخشند.
بی شک بستر و زمینه موفقیت های چشمگیر
کشور در حوزه های علمی ،تحقیقاتی و فناوری
مرهون تالش ،همت و سختکوشی کارکنان
استادان ،نخبگان ،پژوهشگران و دانشجویانی است
که با کمترین امکانات با دل و جان در جهاد علمی
کشور مشارکت می کنند.
در این میان و در روزهای اخیر و شرایط دشوار
برگزاری آزمون های سراسری در دوران شیوع
کرونا ،کارکنان شریف و خدوم دانشگاه های سراسر
کشور با همکاری و مشارکت مثال زدنی در برگزاری

بیســت و هشــتمین اجــاس رؤســای
دانشــگاههای بــزرگ کشــور برگــزار شــد
آموزش مجازی در ترم قبل را داشته ایم و امیدواریم
ترم جدید تحصیلی را با تجربه بیشتری برگزار
کنیم ،گفت :نظام پایدار مدیریتی در سطح دانشگاه
ها باعث شده تا دانشگاهها بتوانند برنامههای بلند
مدتی را برای خود داشته باشند و بر آن مبنا بتوانند
با خرد جمعی ،سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند
و با همفکری مشکالت را به حداقل برساندند و
سیاستهای آینده را پایهگذاری کنند .سیاستهای
کلی دولت در حوزه آموزش عالی بلند مدت است و
چند دوره بعد اثر خود را نشان میدهد.
وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاهها نیازمند بودجه
هستند ،ادامه داد :متاسفانه این تصور اشتباه وجود
دارد که هزینه های دانشگاهها به دلیل مجازی شدن

کالسها کاهش یافته ،اما این کاهش هزینهها فقط
در تغذیه اتفاق افتاده ،در صورتیکه همه دانشگاهها
برای مهیا کردن زیرساختهای اینترنتی برگزاری
کالسها و همچنین تضمین مسائل بهداشتی
با توجه به شیوع ویروس کرونا هزینه زیادی را
پرداخت کردند.
بر پایه همین گزارش؛ در این اجالس همچنین
رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور از جمله رییس
دانشگاه تبریز طی سخنانی خواستهها ،دغدغهها
و برخی چالشهای خود را اعم از خوابگاه،
تغذیه ،دسترسی دانشجویان به اینترنت ،پذیرش
دانشجویان جدید و شیوه ثبت نام و وام دانشجویی
برای سال تحصیلی جدید و ...را مطرح کردند.

مطلوب این آزمون ها به یاری سازمان سنجش
آموزش کشور شتافتند که اینجانب به نوبه خود از
آنها قدردانی می نمایم.
در پایان ،هفته دولت و روز کارمند را به همه
دولتمردان و کارمندان خدوم و متعهد و بویژه
همکاران محترم در ستاد وزارت علوم و خانواده
بزرگ آموزش عالی درسراسر کشور تبریک عرض
می نمایم و موفقیت همگان را در راستای تحقق
آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره) و مقام
معظم رهبری تا رسیدن به جایگاه رفیع علمی از
درگاه خداوند متعال خواهانم.
الزم به ذکر است در بیست و هشتمین اجالس
رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور دکتر نیلی
رییس دانشگاه تهران ،دکتر فتوحی رییس دانشگاه
صنعتی شریف ،دکتر سلیمی رییس دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دکتر معتمدی رییس دانشگاه صنعتی
امیر کبیر ،دکتر ابطحی رییس دانشگاه صنعتی
اصفهان  ،دکتر خدایی رییس سازمان سنجش و
دکتر صدیقی معاون وزیر و رییس سازمان امور
دانشجویان وزارت علوم دکتر خضری دبیر اجالس
به صورت حضوری و روسای دانشگاه های شیراز،
اصفهان ،تبریز ،فردوسی مشهد ،علم و صنعت،
شهید بهشتی ،خواجه نصیر و تربیت مدرس به
صورت مجازی در این جلسه حضور داشتند.
در این این جلسه همچنین شرکت کنندگان در
مورد مسائل مختلف نظیر اتخاذ تدابیر الزم برای
آغاز سال تحصیلی جدید ،بررسی مشکالت و
تبعات احتمالی ناشی از تأخیر ناخواسته در اعالم
نتایج آزمون سراسری و هماهنگی برای مدیریت
بهتر دانشجویان جدیدالورود با توجه به شرایط
کنونی؛ بهرهگیری از ظرفیت دانشگاههای عضو
برای پذیرش درخواست میهمانی دانشجویان
دورههای کارشناسی برای دروس عملی؛ بررسی
نحوه همکاری میان دانشگاههای عضو برای تولید
محتوای آموزشهای الکترونیکی در سطح ملی و
بینالمللی؛ مشکالت دانش آموختگان دانشگاهها
برای جذب در دستگاهها و ادارات بویژه آموزش و
پرورش و بررسی راههای ایجاد فرصت برابر برای
جذب آنان؛ تأثیر شرایط موجود بر روند فعالیتهای
پژوهشی دانشگاهها و یافتن راهکارهای مناسب برای
پیشگیری از کندی این فعالیتها؛ برگزاری روز علوم
انسانی و پژوهش با همکاری دانشگاههای عضو؛
بررسی وضعیت ساختار پژوهشکدههای نیازمحور
و تعیین تکلیف آنها؛ مسائل مالی و کسری بودجه
دانشگاه ها تبادل نظر و تصمیماتی جهت پیگیری
امور اتخاذ شد.

محسنبابازاده

یادداشت

کرونا و دانشگاه
کرونـــا ایـــن میهمـــان ناخوانـــده 8 ،ماهـــی
اســـت کـــه آمـــده و از جـــای خـــود تـــکان
نمــی خــورد .میهمانــی کــه همــه معــادالت
اجتماع ــی ،اقتص ــادی و حت ــی آموزش ــی م ــا
را بهـــم ریختـــه اســـت .جـــدای از ضـــرر
و زیـــان هـــای جانـــی و مـــادی کـــه ایـــن
بیمـــاری بوجـــود آورده و تأثیـــرات روانـــی
منفـــی عمیقـــی در جـــان و دل بشـــریت
گـــزارده اســـت ،لیکـــن در کنـــار ایـــن
نـــکات منفـــی و عـــوارض زیـــان بـــار آن،
فرصـــت هـــای بدســـت آمـــده و یـــا بالقـــوه
ای کـــه در نهـــاد ایـــن بیمـــاری منحـــوس
اســـت مـــی توانـــد بـــه نتایـــج خوبـــی
منتـــج شـــود .یکـــی از آن فرصـــت هـــا،
توجـــه عمیـــق بـــه ظرفیـــت هـــای فضـــای
مجـــازی در آمـــوزش و کالس داری اســـت.
تدریـــس آنالیـــن اســـاتید دانشـــگاهها
در کنـــار بهـــره وری و توجـــه ویـــژه بـــه
کیفیـــت دروس ارائـــه شـــده بـــا عنایـــت
ب ــه ارزیاب ــی ه ــای آنالی ــن توس ــط جامع ــه
دانشـــگاهی فرصـــت خوبـــی را بـــرای
مســـئولین و سیاســـت گـــذاران آموزشـــی
کشـــور فراهـــم نمـــوده اســـت تـــا بـــا
بسترســـازی مناســـب و ایجـــاد ســـاختارها
و ابزارهـــای الزم ســـخت افـــزاری و نـــرم
افـــزاری موضـــوع تجمیـــع دانشـــکده هـــا و
دانشـــگاهها را بـــه جـــد پیگیـــری نمـــوده و
بتواننـــد خانـــواده آمـــوزش عالـــی را کمـــی
جمـــع و جورتـــر و بهـــره ورتـــر نماینـــد.
موضوع ــی ک ــه ب ــه لح ــاظ س ــاختار اداری و
سیاســـی کشـــور ،بـــا موانـــع جـــدی روبـــرو
اســـت امـــا کرونـــا ایـــن فرصـــت و مجـــال
را بـــرای پیگیـــری و بـــه نتیجـــه رســـاندن
آن فراهـــم نمـــوده اســـت .امیـــد کـــه بـــا
درایـــت و سیاســـت درســـت مســـئولین
ایـــن مهـــم بـــه ســـرانجام نیکویـــی برســـد.

کاغذ باطله زباله نیست
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• هفته اول مهرماه•99

به مناسبت هفته دفاع
مقدس؛ مرقد مطهر
شهدای گمنام دانشگاه
تبریز غبار روبی و عطر
افشانی شد
ب ــه مناس ــبت هفت ــه دف ــاع مق ــدس مرق ــد مطه ــر
شـــهدای گمنـــام دانشـــگاه تبریـــز بـــا حضـــور
جمعـــی از دانشـــگاهیان ایـــن دانشـــگاه غبارروبـــی
و عطرافشـــانی شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
بـــه مناســـبت هفتـــه دفـــاع مقـــدس غبارروبـــی
و عطرافشـــانی مرقـــد مطهـــر شـــهدای گمنـــام
دانش ــگاه تبری ــز ب ــا حض ــور جمع ــی از دانش ــگاهیان
ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت :در ایـــن آییـــن،
جمعـــی از اعضـــای هیـــات رییســـه ،اســـاتید،
کارکنـــان و دانشـــجویان بـــا حضـــور در مرقـــد
مطهـــر شـــهدای گمنـــام دانشـــگاه تبریـــز ،ضمـــن
قرائـــت فاتحـــه بـــا اهـــدای گل و ادای احتـــرام
بـــه مقـــام شـــامخ شـــهیدان بـــه غبارروبـــی و
عطرافش ــانی مرق ــد مطه ــر ش ــهدا پرداختن ــد ک ــه
ای ــن آیی ــن از س ــوی مدیری ــت فرهنگ ــی دانش ــگاه
تبریـــز برگـــزار شـــد.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت؛ در چهلمی ــن س ــالگرد دف ــاع
مقـــدس ،برنامـــه هـــای مختلفـــی بـــه همیـــن
مناســـبت از ســـوی واحدهـــای مختلـــف دانشـــگاه
تبریـــز در حـــال اجراســـت.
یـــادآور مـــی شـــود :دانشـــگاه تبریـــز بـــه عنـــوان
مشهدالشـــهدای دانشـــگاه هـــای ایـــران مطـــرح
اس ــت و اولی ــن دانش ــگاه کش ــور اس ــت ک ــه پن ــج
شـــهید گمنـــام در آن بـــه خـــاک ســـپرده شـــده
اســـت.

تجلیــل از کارکنــان
نمونــه دانشــگاه تبریــز
بــه مناســبت هفتــه
دولــت و روز کارمنــد

بـــه مناســـبت هفتـــه دولـــت و روز کارمنـــد ،از 41
کارمنـــد ،مدیـــر و معـــاون نمونـــه مدیریـــت هـــای

دانشـــگاه تبریـــز تجلیـــل بعمـــل آمـــد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
در هفتـــه دولـــت و گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره

شـــهیدان رجایـــی و باهنـــر ،از  37کارمنـــد نمونـــه

واحده ــا ،ی ــک ایثارگ ــر نمون ــه ،ی ــک مدی ــر نمون ــه

و دو معـــاون نمونـــه مدیریـــت هـــا تجلیـــل بعمـــل

آمـــد.

برپایـــه همیـــن گـــزارش ،در هفتـــه دولـــت روز 4
ش ــهریورماه ب ــه ن ــام روز کارمن ــد نامگ ــذاری ش ــده

اس ــت ک ــه هم ــه س ــاله در ای ــن روز ب ــه منظ ــور ارج

نه ــادن ب ــه خدم ــات صادقان ــه ای ــن قش ــر عظی ــم،

از کارکنـــان نمونـــه در اقصـــی نقـــاط کشـــورمان

تجلیـــل بعمـــل مـــی آیـــد کـــه ایـــن آییـــن نیـــز
هم ــه س ــاله در دانش ــگاه تبری ــز برگ ــزار م ــی ش ــود.

یـــادآور مـــی شـــود :رییـــس دانشـــگاه تبریـــز در

همیـــن راســـتا و بـــه مناســـبت روز کارمنـــد در

پیامـــی ایـــن روز را بـــه کارکنـــان ایـــن دانشـــگاه
تبری ــک گفت ــه ک ــه در بخش ــی از ای ــن پی ــام آم ــده

اس ــت« کارمن ــدان ش ــریف دانش ــگاه ،ای ــن همی ــاران

همیشـــگی؛ امـــروز و در ایـــن عرصـــه خطیـــر و

ش ــتابان تح ــوالت اجتماع ــی جه ــان ،پ ــا ب ــه پ ــای
همـــه تالشـــگران ایـــران اســـامی ،بـــه رســـالت

تاریخـــی خـــود عمـــل میکننـــد و موفقیتهـــای

ب ــزرگ آموزش ــی و پژوهش ــی ،در عرصهه ــای مل ــی

و بینالمللـــی ،بـــه ویـــژه دســـتاوردهای مهـــم در
حـــوزه فنـــاوری هـــای نویـــن پـــس از هیاهـــوی

ویـــروس کرونـــا ،مرهـــون کار و تـــاش ایثارگرانـــه
ایـــن کارکنـــان شـــریف و متعهـــد اســـت».

نشســـت خبـــری رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز
بـــه مناســـبت آغـــاز ســـالتحصیلی -1400
 1399ب ــا حض ــور جمع ــی از اصح ــاب رس ــانه
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی ،بـــا رعایـــت
دس ــتورالعمل ه ــای بهداش ــتی برگ ــزار ش ــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،دکتـــر میـــر رضـــا مجیـــدی در ایـــن
نشســـت ضمـــن تمجیـــد از نقـــش اصحـــاب
رســـانه و خبرنـــگاران در انعـــکاس رویدادهـــا
گفـــت :اصحـــاب رســـانه مـــی تواننـــد بـــا
جه ــت ده ــی و تنوی ــر اف ــکار عموم ــی بس ــتر
الزم بـــرای تـــاب آوری و امیـــد آفرینـــی در
جامعـــه را فراهـــم نماینـــد و ایـــن رســـالت
عظیـــم قابـــل تمجیـــد اســـت و از ایـــن رو
در همیـــن راســـتا انتظـــار داریـــم همچنـــان
دانشـــگاه را در راســـتای پیشـــبرد اهـــداف
عالـــی یـــاری کنیـــد.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در ادامـــه ضمـــن
تبریـــک هفتـــه دفـــاع مقـــدس افـــزود:
افتخارآفرین ــی م ــردم ای ــران در ط ــول هش ــت
ســـال دفـــاع مقـــدس بـــرای همیشـــه و در
کل تاریـــخ ایـــران مانـــدگار خواهـــد بـــود و
مش ــخصه ب ــارز ای ــن دوره وح ــدت و همدل ــی
همـــه آحـــاد جامعـــه بـــود کـــه تمامـــی
دوســـتداران ایـــران و حتـــی افـــرادی کـــه در
برخـــی مـــوارد تفـــاوت فکـــری بـــا انقـــاب
اســـامی دارنـــد عـــزت آفرینـــی و افتخـــارات
دوران دف ــاع مق ــدس و همدل ــی م ــردم را در
مقابل ــه ب ــا تج ــاوز دش ــمن ب ــه خ ــاک ای ــران
ســـتایش مـــی کننـــد.
وی در بخـــش دیگـــر ســـخنان خـــود
بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از دســـتاوردها و
عملکرده ــای دانش ــگاه تبری ــز در دوره ش ــیوع
کرونـــا افـــزود :کرونـــا در همـــه عرصـــه
هـــای اجتماعـــی ،اقتصـــادی ،فرهنگـــی و
آموزشـــی تاثیـــر گذاشـــته اســـت و آمـــوزش
عالـــی بـــا توجـــه بـــه شـــرایط خـــاص خـــود
بیشـــتر از ســـایر نهادهـــا متاثرشـــده اســـت
کـــه دانشـــگاه تبریـــز بـــر اســـاس رســـالت
اجتماعـــی خـــود و بـــا اتـــکاء بـــر خـــرد
جمع ــی از اس ــفند م ــاه س ــال  98ب ــا اتخ ــاذ
تصمیم ــات ب ــه موق ــع موج ــب جلوگی ــری از
شـــیوع کرونـــا در عرصـــه آموزشـــی ضمـــن
اعـــام تعطیلـــی دانشـــگاه تمهیـــدات الزم
بـــرای برگـــزاری کالس هـــای مجـــازی و
آزمـــون را فراهـــم نمـــود.
ب ــه گفت ــه وی در همی ــن راس ــتا خوش ــبختانه
بی ــش از  90درص ــد کالس ه ــا و آزمونه ــا ب ــا
موفقیـــت برگـــزار گردیـــد و بـــرای برگـــزاری
کالس ه ــای عمل ــی ب ــا رعای ــت دس ــتورالعمل
ه ــای بهداش ــتی در م ــرداد  99اقدام ــات الزم
صـــورت گرفـــت و همچنیـــن در عمـــل بـــه
رســـالت علمـــی و تحقیقاتـــی دانشـــگاه در
حـــل مشـــکالت جامعـــه و ارتبـــاط دانشـــگاه
و جامعـــه بیـــش از  15محصـــول دانـــش
بنی ــان توس ــط ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان
مســـتقر در مرکـــز رشـــد تولیـــد شـــد کـــه
عـــاوه براســـتفاده در ســـطح دانشـــگاه بـــه
 30نهـــاد ،ســـازمان و بیمارســـتان در ســـطح
کشـــور و اســـتان از جملـــه مجلـــس شـــورای
اســـامی نیـــز توزیـــع گردیـــد.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز ضمـــن اشـــاره بـــه
نتایـــج یـــک پژوهـــش در زمینـــه دانشـــگاه
ه ــای ایران ــی پیش ــرو در عرص ــه نان ــو ک ــه در
کش ــور اس ــپانیا منتش ــر ش ــده اس ــت اف ــزود:
براســـاس ایـــن پژوهـــش دانشـــگاه تبریـــز
پنجمیـــن دانشـــگاه برتـــر ایـــران در عرصـــه
نان ــو اس ــت ک ــه ای ــن رتب ــه ج ــای تحس ــین
و تقدیـــر دارد و انتظـــار مـــی رود در کلیـــه
رش ــته ه ــا و گرای ــش ه ــا بتوانی ــم موفقی ــت
و موقعیـــت ممتـــازی بدســـت بیاوریـــم.
دکتـــر مجیـــدی همچنیـــن بـــا تمجیـــد از
زحم ــات و فعالی ــت ه ــای اس ــاتید و کارکن ــان
دانش ــگاه در ارتق ــاء رتب ــه دانش ــگاه در نظ ــام
ه ــای رتب ــه بن ــدی معتب ــر جهان ــی از قبی ــل
تایمـــز ،الیـــدن و شـــانگهای افـــزود :بـــه
همـــت همـــه دانشـــگاهیان بـــه پیشـــرفتهای

نشست خبری رئیس دانشگاه تبریز با اصحاب
رسانه آذربایجان شرقی به مناسبت آغاز سال
تحصیلیجدید

قابـــل توجـــه دســـت یافتـــه ایـــم چنانچـــه
در حـــوزه علـــوم آب حائـــز رتبـــه 200-15
جهانـــی و اول کشـــوری ،حـــوزه فنـــی و
مهندس ــی پایی ــن ت ــر از  500جهان ــی و پن ــج
دانش ــگاه برت ــر ای ــران و در س ــایر ح ــوزه ه ــا
زیـــر  900جهـــان هســـتیم و درمجمـــوع
دانشـــگاه تبریـــز در عرصـــه ملـــی رتبـــه  8و
در عرصـــه جهانـــی حـــدود  800را بدســـت
آورده اســـت.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در خصـــوص نحـــوه
انجـــام فعالیـــت آموزشـــی دانشـــجویان در
نیمســـال اول ســـالتحصیلی 1399-1400
نیـــز گفـــت :بـــا توجـــه بـــه تـــداوم شـــرایط
کرونـــا و بـــه اســـتناد دســـتورالعمل هـــای
و مصوبـــات وزارت عتـــف و همچنیـــن در
راســـتای رعایـــت شـــیوه نامـــه هـــای وزارت
بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی کلی ــه
دروس نظ ــری و همچنی ــن دروس عمل ــی ب ــا

قابلی ــت ارائ ــه بص ــورت الکترونیک ــی در کلی ــه
مقاطـــع تحصیلـــی در نیمســـال اول -1400
 1399بـــه صـــورت الکترونیکـــی و آنالیـــن از
بیس ــت و دوم ش ــهریور از طری ــق س ــامانه lms
دانشـــگاه برگـــزار مـــی شـــود.
دکتـــر مجیـــدی در خصـــوص نحـــوه ارائـــه
دروس آزمایشـــگاهی و عملـــی کـــه امـــکان
ارائـــه آنهـــا در ســـامانه  lmsبـــه هیـــچ وجـــه
مقـــدور نباشـــد ،هـــم یـــادآور شـــد :تعـــداد
محـــدودی از دروس عملـــی و آزمایشـــگاهی
کـــه عمـــا" امـــکان ارائـــه الکترونیکـــی کل
آنه ــا مق ــدور نباش ــد ب ــه تفکی ــک دانش ــکده
هـــا بـــه صـــورت نوبتـــی و فشـــرده و بـــا
رعایـــت کلیـــه دســـتورالعمل هـــای وزارت
بهداشـــت و درمـــان بصـــورت حضـــوری
کوتـــاه مـــدت در صـــورت مناســـب بـــودن
شـــرایط کرونـــا تدریـــس خواهـــد شـــد کـــه
مقدمـــا ت واگـــذاری خوابـــگاه یـــک نفـــره و

برنامـــه ریـــزی آزمایشـــگاه هـــا آغـــاز شـــده
اســـت.
دکتـــر مجیـــدی در خصـــوص نحـــوه ارائـــه
دروس دانشـــجویان ورودی جدیـــد نیـــز
افـــزود :تاکیـــد وزارت عتـــف برایـــن اســـت
کـــه دانشـــجویان و خانـــواده هـــای ایشـــان
حیـــن انتخـــاب رشـــته اولویـــت دانشـــگاه
بوم ــی و مح ــل س ــکونت را م ــد نظ ــر داش ــته
باشـــند و باتوجـــه بـــه امکانـــات آموزشـــی و
رفاهـــی مطلـــوب دانشـــگاه تبریـــز ،انتخـــاب
ایــن دانشــگاه را توصیــه مــی نمائیــم و بعــداز
اعــام نتایــج براســاس بخشــنامه وزارت عتــف
درخص ــوص در نظرگرفت ــن محدوی ــت زمان ــی
و رعایـــت حـــال دانشـــجویان ورودی جدیـــد
حداقـــل واحدهـــای درســـی ممکـــن بـــرای
ورودی جدی ــد ارائ ــه خواه ــد ش ــد همچنی ــن
ب ــه دلی ــل ش ــرایط کرون ــا ارائ ــه دروس عمل ــی
و آزمایشـــگاهی بـــه کلیـــه دانشـــجویان تـــا
حـــد امـــکان در تـــرم هـــای بعـــدی منظـــور
خواهـــد شـــد و بـــرای آشـــنایی دانشـــجویان
ورودی جدیـــد بـــا محیـــط دانشـــگاه برنامـــه
حضـــور بصـــورت مقطعـــی و دوره ای اعـــام
خواهـــد شـــد.
دکتـــر مجیـــدی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه
برخـــی از فعالیـــت هـــای دانشـــگاه تبریـــز
در عرصـــه بیـــن المللـــی گفـــت :عضویـــت
در اتحادیـــه هـــا ی معتبـــر علمـــی جهـــان
و منطقـــه ،انجـــام طـــرح هـــای پژوهشـــی
مشـــترک و تبـــادل ودانشـــجوی دکتـــری،
پذیـــرش دانشـــجوی پســـت دکتـــری از
کشـــورهای دیگـــر نشـــان از عـــزم جـــدی
مســـئولین دانشـــگاه تبریـــز بـــه گســـترش
دیپلماســـی علمـــی بـــا کشـــورهای مختلـــف
جهـــان اســـت.
بـــه گفتـــه وی در حـــال حاضـــر 460
دانشـــجوی خارجـــی مشـــغول بـــه تحصیـــل
در ایـــن دانشـــگاه هســـتند و بـــا راه انـــدازی
ســـایت پذیـــرش بصـــورت چهـــار زبانـــه ،راه
انـــدازی امورکنســـولی ویـــژه دانشـــجویان
خارجـــی ،مرکـــز آمـــوزش زبـــان فارســـی
بـــرای دانشـــجویان غیـــر فارســـی زبـــان
در دانشـــگاه تبریـــز و تســـهیل امـــور ارائـــه
ویـــزای تحصیلـــی برآنیـــم کـــه میزبـــان
خوبـــی بـــرای دانشـــجویان خارجـــی باشـــیم
و در تفاهـــم اخیـــر بـــا رایـــزن فرهنگـــی
ع ــراق در ای ــران تفاه ــم پذی ــرش دانش ــجوی
عراقـــی در دانشـــگاه تبریـــز و پردیـــس ارس
بعمـــل آمـــده اســـت.
دکتـــر مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه مســـئولیت
دانشـــگاه تبریـــز در طـــرح مشـــترک
پژوهشـــی دانشـــگاه هـــای ایـــران بـــا
دانشـــگاههای ترکیـــه (توبیتـــاک) و اهمیـــت
و اعتباربـــاالی آن در کشـــور ترکیـــه افـــزود:
ایـــن طـــرح در کشـــور ترکیـــه مـــورد توجـــه
و اســـتقبال پژوهشـــگران قـــرا گرفتـــه اســـت
ســـال گذشـــته  22طـــرح در داوری نهایـــی
تصویـــب و بخـــش اول قـــرارداد هـــای مالـــی
آنهـــا پرداخـــت شـــده اســـت و در هفتـــه
جـــاری ثبـــت نـــام دومیـــن فراخـــوان طـــرح
هـــای پژوهشـــی مشـــترک ایـــران و ترکیـــه
جهـــت شـــرکت پژوهشـــگران آغـــاز خواهـــد
شـــد.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز در پای ــان ب ــا اش ــاره
ب ــه تاس ــیس مرک ــز ن ــوآوری در منطق ــه آزاد
تجـــاری ارس و تاســـیس دانشـــکده افـــزود:
ایـــن دانشـــکده در راســـتای تامیـــن نیـــروی
انســـانی مـــورد نیـــاز بخـــش صنایـــع و
کارخانجـــات اســـتان فعالیـــت خواهـــد کـــرد.
وی همچنی ــن ب ــا تاکی ــد ب ــر فعالی ــت بی ــش
از صـــد نفـــر از اســـاتید دانشـــگاه تبریـــز در
طرحهـــای مهـــم اقتصـــادی ،اجتماعـــی،
فرهنگـــی و صنعتـــی جامعـــه گفـــت :مرکـــز
رشـــد و فنـــاوری دانشـــگاه تبریـــز از موفـــق
تری ــن مراک ــز رش ــد کش ــور ب ــوده و در س ــفر
اخیـــر معاونـــت محتـــرم علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهـــوری از چندیـــن محصـــول و
طـــرح رونمائـــی بعمـــل آمـــد.

اعــام دومیــن فراخــوان
طــرح هــای مشــترک
پژوهشــی ایــران و ترکیــه
دومیـن

فراخـوان طرح های پژوهشـی مشـترک ایران –

ترکیـه در قالب همکاری سـازمان تحقیقات پژوهشـهای

علمـی و فنـاوری ترکیـه ( )TÜBİTAKو وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری ()MSRTاعلام شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز بـه نقـل از
مدیریـت همـکاری هـای علمـی و بیـن المللـی ایـن
دانشـگاه ،بـه دنبال برگـزاری موفقیت آمیز فراخـوان اول

طرحهای پژوهشـی ایران و کشـورترکیه در سـال 2019

و بنـا بـه اعلام رضایتمندی طرفیـن بویژه با درخواسـت
توبیتـاک ،دومیـن فراخـوان نیـز اعلام می شـود.

بـر پایـه همیـن گـزارش ،فراخـوان اول بر اسـاس تفاهم

نامـه همـکاری بین شـورای تحقیقـات علمـی و فناوری

ترکیـه ( )TÜBİTAKو وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری

( )MSRTو با اسـتقبال قابل توجه پژوهشـگران دو کشـور

اجـرا گردیـد کـه در قالب ایـن برنامه تعداد بیسـت و دو

طـرح نهایـی بعـد از تاییـد نهایـی توسـط داوران هر دو
طـرف معرفـی شـد کـه هم اکنـون پـس از عقد قـرارداد
بـا پژوهشـگران ایـن طرحهای منتخب ،همـکاری علمی
متقابـل آنهـا در قالـب پروپـوزال هـای تاییـد شـده آغاز

گردید ه اسـت.

ویژگـی فراخـوان دوم پیوسـتن موسسـه ملـی توسـعه
تحقیقـات پزشـکی ( )NIMADبـه نمایندگـی از وزارت

بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی جهـت پوشـش
طرحهای منتخب از حوزه علوم پزشـکی اسـت که زمینه

های همکاری های علمی و پژوهشی متقابل پژوهشگران
دو کشـور را در حـوزه هـای علـوم پزشـکی ،درمـان و

بهداشـت و نیـز امـکان ایجاد یـک همکاری متقابل سـه
جانبـه را فراهـم آورده اسـت .محققیـن و اعضـای هیات

علمی شـاغل در دانشـگاهها ،پژوهشـگاهها و موسسـات
آموزشـی یا تحقیقاتی وابسـته بـه وزارت علوم ،تحقیقات
و فنـاوری و نیـز وزارت بهداشـت و درمان علوم پزشـکی

(که دارای عضویت در سـامانه /https://isid.research.ac.ir

هسـتند)بعد از حصول توافق با یکی از محققین و اعضای

هیـات علمـی مراکـز تحقیقاتی یـا دانشـگاههای ترکیه
ای و تهیـه پروپـوزال مشـترک نسـبت به بارگـذاری این

طرحهـا در وبگاههـای ویـژه (بـه عنوان مجریـان اصلی)
اقدام خواهند کرد .بعد از طی روال داوری توسـط کمیته

هـای داوری طرفیـن ،طرحهای نهایی توسـط کمیته ای
مشـترک انتخاب خواهند شـد.

خاطـر نشـان مـی شـود؛ اطالعـات و قوانیـن حاکـم بـر
ایـن طرحهـا ،برنامه زمان بنـدی و فرم پروپـوزال جهت
دسترسـی محققان زیرمجموعـه وزارت عتف و یـا وزارت
بهداشـت و درمـان و آموزش پزشـکی از آدرسـهای ذیل

قابل دسترسـی اسـت:
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دانشـگاه تبریـز به نمایندگـی از وزارت علوم ،تحقیقات و

فنـاوری ()MSRTو بـه عنـوان مرجع ملی همـکاری های

علمـی بـا کشـور ترکیـه مسـولیت هماهنگـی و اجـرای
فراخوانهـا را بر عهده داشـته اسـت.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم و سوم•

نحــوه اســکان دانشــجویان
دوره هــای تحصیــات
تکمیلــی در خوابگاههــای
دانشــگاه تبریــز
معـاون دانشـجویی دانشـگاه تبربـز از نحـوه اسـکان
دانشـجویان دوره هـای تحصیلات تکمیلـی در خوابگاه
هـای ایـن دانشـگاه خبـر داد.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز دکتر امامعلیپور
بـا اعلام خبـر گفـت در همیـن راسـتا و بـر اسـاس
فراخـوان مدیریـت امور دانشـجوئی ،حدود سـیصد نفر از
دانشـجویان تحصیالت تکمیلی که جهـت انجام کارهای
عملـی نیـاز بـه اسـکان دارند ثبـت نام کـرده انـد که در
دو مرحلـه از اواخـر نیمـه اول مـرداد ماه خوابـگاه به آنها
واگـذار خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه در مرحله اول به دانشـجویانی که برای
تکمیـل کارهـای عملـی و دفاع از پایـان نامه و رسـاله تا
پایان شـهریورماه درخواسـت خوابـگاه کرده انـد خوابگاه
واگـذار خواهد شـد ،تصریح کرد
در مرحلـه دوم نیـز (بـا حدود یک هفته فاصلـه از مرحله
اول) بـه دانشـجویانی کـه بـرای پیش بـرد پایـان نامه یا
رسـاله خـود نیاز به آزمایشـگاه دارند ،خوابـگاه واگذار می
شود.
بـه گفتـه وی همچنیـن دانشـجویانی کـه بـرای انجـام
کارهـای اداری و دفـاع از پایاننامـه و رسـاله درخواسـت
خوابـگاه نمـوده انـد نیـز همزمان بـا دو مرحلـه فوق می
تواننـد بـه مـدت یـک تـا دو هفتـه از خوابـگاه اسـتفاده
نمایند.
معـاون دانشـجویی تاکیـد کـرد اسـکان دانشـجویان در
خوابگاهها بر اسـاس پروتکل های بهداشـتی خواهد بود و
دانشـجو موظف اسـت موارد اعالم شـده از طرف دانشگاه
و وزارت بهداشـت را مراعـات کنـد و تا پایان شـهریور ماه
خوابـگاه را تخلیه نماید.
وی درخاتمـه یـادآور شـد همچنیـن زمـان حضـور هـر
یـک از دانشـجویان در خوابـگاه بصـورت تلفنـی به خود
دانشـجو اطلاع رسـانی خواهد شـد ،لـذا از دانشـجویان
عزیـز درخواسـت می شـود بـدون هماهنگی بـه خوابگاه
مراجعـه نکنند.

توانمندســازی اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه تبریــز در قالــب
طــرح دانــش افزایــی
معاونت آموزشـی و تحصیالت تکمیلی دانشـگاه تبریز در
راسـتای توانمند سازی اعضای هیات علمی دوره طراحی
آمـوزش الکترونیکـی اثـر بخـش را در قالب طـرح دانش
افزایـی اعضای هیـات علمی برگـزار می کند.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز دکتـر بادامچی
زاده مدیر گروه آموزشـهای آزاد و مجازی دانشـگاه ضمن
اعلام ایـن خبر افـزود دوره مذکـور به مـدت  4روز برای
هـر یـک از گروههای عمـده علمی دانشـگاه برگـزار می
شود.
بـه گفتـه وی در همیـن راسـتا دوره آمـوزش مذکـور به
صـورت الکترونیکـی بـرای اعضـای هیـات علمـی گـروه
عمـده علوم انسـانی بـا شـرکت  40نفر از اعضـای هیات
علمی دانشـکده های ادبیات فارسـی و زبانهـای خارجی،
اقتصـاد و مدیریت ،برنامه ریـزی و علوم محیطی -حقوق
و علـوم اجتماعـی ،علـوم تربیـت بدنـی ،علـوم تربیتی و
روان شناسـی ،الهیات و علوم انسـانی برگزار شـد و برای
سـه گروه عمـده علمی نیز بـه تدریج تا انتهای شـهریور
برگزار خواهد شـد.
وی افـزود تدریـس ایـن دوره بـر عهـده اعضـای هیـات
اسـت.ی دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی دکتـر
کیومـرث تقیپـور ،دکتر حسـین دهقانزاده و دکتـر داود
طماسـب زاده اسـت.
وی اضافـه کـرد سـرفصلهای تدریس شـده در ایـن دوره
شـامل چند رسانهای های آموزشـی ،رویدادهای آموزشی
در یادگیری الکترونیکی ،روشـهای تدریـس در یادگیری
الکترونیکی و ارزشـیابی در یادگیری الکترونیکی اسـت.

شــرکت تعاونــی مســکن کارکنان
دانشــگاه تبریــز برتــر انتخــاب شــد
شـرکت تعاونـی مسـکن کارکنـان دانشـگاه تبریـز؛ در
پانزدهمیـن جشـنواره تعاونی های برتر اسـتان ،به عنوان
"تعاونـی برتـر سـال  "99انتخاب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،در لوحی که
از سـوی دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان
شـرقی بـه بهـروز خـان زاده مدیـر عامل شـرکت تعاونی
مسـکن کارکنان دانشـگاه تبریز صادر شـده؛ آمده اسـت:
معرفـی الگوهای برتـر تعاونی و فعالیت هـای کارآفرینانه
کـه در قالـب مشـارکت و همـکاری اعضا بـروز می نماید
گام موثـری در جهـت نهادینه سـازی فرهنگ تعـاون در
جامعه اسـت.
کسـب رتبـه برتر اسـتانی پانزدهمیـن جشـنواره تعاونی
های برتر سـال  1399را در سـال جهش تولید که نتیجه
حسن تدبیر ،تشریک مسـاعی و تالش های ارزشمند آن
مدیریـت می باشـد ،ارج می نهیم.
از درگاه ایـزد منـان سلامتی ،دوام عـزت و تـداوم حضور
ارزنـده جنـاب عالـی را در راسـتای اجرای منویـات مقام
معظـم رهبـری مبنی بر توجـه ویژه به بخـش تعاونی در
چارچـوپ برنامه هـای دولت تدبیر و امید مسـئلت دارم.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت :شـرکت تعاونـی مسـکن
دانشـگاه تبریـز در سـال 1349بـا هـدف تامین مسـکن
بـرای همـکاران در دانشـگاه تبریز تاسـیس شـده اسـت.

• هفته اول مهرماه•99
در جلســـه مجـــازی کمیتـــه هدایـــت و
نظـــارت بـــر پـــروژه اقتصادمقاومتـــی ارتقـــا
 ۵دانشـــگاه و  ۵پژوهشـــگاه برتـــر بـــه تـــراز
بیـــن المللـــی ،جایـــگاه دانشـــگاه تبریـــز
مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
دکتـــر ســـعید شـــجاعی ،مدیـــر همکاریهـــای
علمـــی و بیـــن المللـــی و نماینـــده دانشـــگاه
تبریـــز در برنامـــه وزارتـــی ارتقـــا بـــه تـــرار
بیـــن الملـــل در ایـــن ارتبـــاط گفـــت :در
همیـــن راســـتا گـــزارش مبســـوط دانشـــگاه
تبریـــز در راســـتای پـــروژه اقتصادمقاومتـــی
ارتقـــا  ۵دانشـــگاه و  ۵پژوهشـــگاه برتـــر بـــه
تـــراز بیـــن المللـــی طـــی جلســـه مجـــازی
ایـــن کمیتـــه کـــه متشـــکل از افـــراد
صاحبنظـــر و برجســـته از دانشـــگاه هـــای
مختل ــف اس ــت ب ــا حض ــور دکترعل ــی خاک ــی
صدیـــق ،معـــاون آموزشـــی وزارت علـــوم،
تحقیقـــات و فنـــاوری ارائـــه شـــد.
ب ــه گفت ــه وی در ای ــن جلس ــه ب ــه س ــواالتی
از محورهـــای مـــورد بحـــث در زمینـــه هـــای
مختلـــف اعـــم از دانشـــجویان غیرایرانـــی،
محققیـــن پســـادکتری ،درآمدهـــای
اختصاصـــی دانشـــگاه ،اســـناد علمـــی چـــاپ
ش ــده ،ط ــرح ه ــای بی ــن الملل ــی مش ــترک،
طـــرح هـــای فناورانـــه ،مســـولیت پذیـــری
اجتماعـــی و....مطـــرح شـــد کـــه توســـط
ریی ــس دانش ــگاه ،مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری

دانشگاه تبریز پیشگام در جهت ارتقاء به تراز
بین المللی در بین دانشگاه های کشور
و نماینـــده دانشـــگاه پاســـخ داده شـــد.
دکت ــر ش ــجاعی اضاف ــه ک ــرد :در ای ــن جلس ــه
در نهایـــت گـــزارش ایـــن دانشـــگاه مطلـــوب

ارزیاب ــی ش ــد و اظه ــار امی ــدواری ش ــد ک ــه
دانشـــگاه تبریـــز بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت
هـــای فـــراوان جـــزو اولیـــن دانشـــگاه هـــای

صع ــود کنن ــده ب ــه ت ــراز بی ــن المل ــل باش ــد.
وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه پـــروژه
ارتقـــا  ۵دانشـــگاه و  ۵پژوهشـــگاه منتخـــب
ارتقـــا بـــه تـــراز بیـــن الملـــل در راســـتای
پـــروژه بـــزرگ ملـــی اقتصادمقاومتـــی
اســـت ،یـــادآور شـــد :ایـــن طـــرح از ســـال
 ۹۶شـــروع شـــده و در حـــال حاضـــر۱۷
دانشـــگاه منتخـــب بـــزرگ کشـــور مـــی
بایســـت در ســـه محـــور آمـــوزش ،پژوهـــش
و پشـــتیبانی شـــاخص هـــای مـــورد نظـــر را
ب ــا سیاس ــتگذاری ه ــا و برنام ــه ری ــزی ه ــای
موث ــر ارتق ــا دهن ــد و درای ــن راس ــتا گ ــزارش
ه ــای منظ ــم ب ــه کمیت ــه هدای ــت و نظ ــارت
پـــروژه ارائـــه دهنـــد.
مدیـــر همکاریهـــای علمـــی و بیـــن المللـــی
دانشـــگاه تبریـــز در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه
اقدامـــات ایـــن دانشـــگاه در ایـــن راســـتا
اضافـــه کـــرد :در همیـــن راســـتا جلســـات
ماهان ــه ش ــورای راهب ــری ارتق ــا ب ــه ترازبی ــن
الملل ــی دانش ــگاه ب ــا حض ــور هی ــات رییس ــه
دانشـــگاه و نماینـــدگان گـــروه هـــای عمـــده
تشـــکیل مـــی شـــود کـــه بـــه شناســـایی
نقـــاط ضعـــف و قـــوت در بخـــش هـــای
مختلـــف دانشـــگاه و پیشـــنهاد راهـــکار و
تصمیـــم ســـازی جهـــت اجـــرا از طریـــق
شـــوراها در جهـــت ارتقـــاء بـــه تـــراز بیـــن
المللـــی هســـتیم.

دومین جلسه کارگروه اخالق در پژوهش دانشگاه تبریز
برگزار شد

ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
دومی ــن جلس ــه کمیت ــه اخ ــاق پژوه ــش ب ــا
حضـــور رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز و اعضـــای
کارگـــروه در تـــاالر عالمـــه جعفـــری برگـــزار
شـــد.
دکتـــر میـــر رضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه
تبری ــز و رئی ــس کارگ ــروه اخ ــاق در پژوه ــش
دانشـــگاه تبریـــز در ابتـــدای جلســـه ضمـــن
تجلیــل از مقــام شــامخ دکتــر یعقــوب قاســمی
خوی ــی اس ــتاد فقی ــد دانش ــگاه تبری ــز ،اف ــزود:
اخـــاق جـــزء مفاهیـــم مـــورد ســـفارش در
دی ــن اس ــام اس ــت و مک ــررا ً در ق ــرآن مجی ــد
و احادی ــث و س ــخنان ب ــزرگان دین ــی و علم ــی
ب ــر رعای ــت اخ ــاق در هم ــه ش ــئون ف ــردی و
اجتماعـــی تأکیـــد شـــده اســـت.
دکتـــر مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در
مقوالت ــی ک ــه جنب ــه ارزش ــی داش ــته باش ــند
امـــکان وقـــوع اتفاقـــات اخالقـــی وجـــود دارد
افـــزود :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مقولـــه علـــم و
پژوهـــش دارای ارزش اســـت امـــکان وقـــوع
اتفاقـــات غیراخالقـــی در آن وجـــود دارد و
متأســـفانه در جامعـــه بـــه دالیـــل مختلـــف
ازجملـــه بیاطالعـــی از قوانیـــن و فرآیندهـــا
در امـــر پژوهـــش و علـــم نیـــز شـــاهد بـــروز
کارهـــای غیراخالقـــی هســـتیم و برحســـب
وظیف ــه اخالق ــی ،قانون ــی و دین ــی الزم اس ــت
مانـــع انجـــام چنیـــن کارهایـــی بشـــویم.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
مـــاک ســـنجش قـــدرت و اعتبـــار در جهـــان
امـــروزی بـــر اســـاس پژوهـــش و یافتههـــای
علمـــی اســـت افـــزود :نمیتـــوان بـــا
کپیبـــرداری غیرقانونـــی و نادیـــده گرفتـــن
حقـــوق پژوهشـــی افـــراد بـــه اعتبـــار و ارتقـــاء
دســـتیافت و وظیفـــه قانونـــی و اخالقـــی
تمامـــی دانشـــگاهیان باألخـــص مســـئولین
ایج ــاب مینمای ــد ب ــا اف ــرادی ک ــه ب ــه دلی ــل
رعایـــت نکـــردن موازیـــن موجـــب تضییـــع
حقـــوق پژوهشـــی و علمـــی دیگـــران شـــوند و
نظــر بــه دغدغــه منــدی مــردم و فعــاالن عرصــه
حفاظــت از محیــط زیســت ،دانشــگاه تبریــز در
موضــوع پایــش زیســت محیطــی و نظــارت بــر
فعالیــت هــای اجرایــی ایــن کارخانــه ورود پیــدا
کــرده و نظــارت دایــم بــر فعالیــت ایــن واحــد
دارد بــه طوریکــه عــاوه بــر بازدیدهــای هفتگــی
(بعضـاً ســه روز در هفته) توســط تیــم تحقیقاتی
دانشــگاه تبریــز بــه همــراه کارشناســان ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت اســتان ،ناظــر مقیــم
دانشــگاه تبریــز بــه صــورت شــبانه روزی بــر
فعالیــت هــای اجرایــی کارخانــه نظــارت دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
بــر اســاس پایــش هــای انجــام گرفتــه ،بــه جــز
فروردیــن مــاه ســال  1399کــه نشــتی تحــت
تأثیــر فرایندهــای غیــر معمــول کارخانــه اتفــاق
افتــاده بــود و دلیــل آن توســط ارگان هــای ذی
صــاح در حــال بررســی مــی باشــد ،تــا شــهریور
مــاه ســال  1399آلودگــی آب ،خــاک و هــوا کــه
حاصــل فعالیــت هــای ایــن شــرکت باشــد در
محــدوده مشــاهده نشــده اســت.
بــا ایــن وجــود بــه دلیــل پتانســیل بــاالی ایجــاد
آلودگــی فعالیــت هــای معدنــی ،پایــش هــای
زیســت محیطــی توســط ســه مرجــع ســازمان
محیــط زیســت اســتان ،آزمایشــگاه معتمــد
محیــط زیســت و دانشــگاه تبریــز در حــال انجام
اســت و ادامــه خواهــد داشــت تــا در هــر مرحلــه
ای کــه آالیندگــی در اثــر فعالیتهای این شــرکت
ایجــاد شــد ،اقدامــات مقتضــی انجــام گیــرد.
از طرفــی دانشــگاه تبریــز بــر اســاس وظیفــه و
فریضــه ذاتی خــود در صــورت مشــاهده هر گونه
آالیندگــی در ایــن واحــد یــا واحدهــای صنعتــی
و معدنــی دیگــر مماشــاتی در ایــن خصــوص
نداشــته و نخواهــد داشــت و حفاظــت از محیــط

همچنی ــن موج ــب خدشــهدار ش ــدن اعتب ــار و
ن ــام دانش ــگاه تبری ــز ش ــوند ب ــه نح ــو مقتض ــی
برخ ــورد قانون ــی نماین ــد.
رئی ــس کارگ ــروه اخ ــاق در پژوه ــش دانش ــگاه
تبریـــز بـــر ضـــرورت مشـــخص شـــدن نقـــش
افـــراد و میـــزان تأثیـــر آنهـــا در پایاننامـــه و
مق ــاالت ب ــر اس ــاس روال قانون ــی تأکی ــد ک ــرد
و افـــزود :اســـتفاده از وســـایل آزمایشـــگاهی و
انج ــام برخ ــی کاره ــای خدمات ــی ،دلیل ــی ب ــر
ذکـــر اســـامی افـــراد در مقـــاالت نیســـت .بـــا
ای ــن وج ــود ،درج ن ــام اس ــاتید راهنم ــا ،مش ــاور
و دانشـــجو کـــه در پرونـــدۀ پایاننامـــه یـــا
رســاله ثبــت شــده اســت در تمــام بروندادهــای
مســـتخرج از آن الزامـــی اســـت.
در ادامـــه نشســـت دکتـــر اصغـــر عســـگری
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه و دبیـــر
کارگـــروه اخـــاق در پژوهـــش دانشـــگاه بـــر
نقـــش فرهنگســـازی و اطالعرســـانی قوانیـــن
بـــه اســـاتید و دانشـــجویان در جلوگیـــری از

تضیی ــع حق ــوق مؤلف ــان و پژوهش ــگران تأکی ــد
کـــرد و افـــزود :ضـــروری اســـت عـــاوه بـــر
فرهنگســـازی و اطالعرســـانی مـــوارد قانونـــی
و حقوقـــی بهصـــورت واضـــح و مشـــخص ،از
رویکردهـــا و دســـتاوردهای فناورانـــه همچـــون
ســـامانه همانندجویـــی درزمینـــهٔ پیشـــگیری
از وقـــوع تخلفـــات علمـــی اســـتفاده نماییـــم.
دکت ــر عس ــگری ب ــا اش ــاره ب ــه تأمی ــن اعتب ــار
اســـتفاده از ســـامانه هماننـــد جویـــی توســـط
دانشـــگاه تبریـــز افـــزود :امـــکان ارزیابـــی
حقـــوق مؤلفیـــن و جلوگیـــری از کپیبـــرداری
غیرقانونـــی در همـــه تألیفـــات علمـــی و
پژوهشـــی اعـــم از پایاننامـــه و مقالـــه توســـط
ایــن ســامانه بــرای دانشــگاهیان مقــدور خواهــد
ب ــود .ایش ــان از ت ــاش ه ــای ارزن ــده مدیری ــت
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه در ایــن خصــوص
قدردانـــی نمودنـــد.
دبیـــر کارگـــروه اخـــاق در پژوهـــش دانشـــگاه
در نهای ــت تاکی ــد کردن ــد ک ــه ع ــدم هم ــکاری

تشــریح خالصــه فعالیــت تیــم تحقیقاتــی
دانشــگاه تبریــز در خصــوص کاهــش
ریســک فعالیــت هــای معدنــی شــرکت
زریــن داغ آســتارکان
زیســت اســتان یکــی از اهــداف اصلــی پــروژه
هــای پژوهشــی ،نظارتــی و اجرایــی این دانشــگاه
مــی باشــد.
بــر اســاس مشــکل بوجــود آمــده در فروردیــن
مــاه ســال جــاری بــا همــکاری ســازمان حفاظت
محیــط زیســت اســتان کلیــه هیــپ هــای فعــال
قبلــی ( 5مــورد) بــه طــور دائــم از چرخــه تولیــد
خــارج شــد و تثبیــت و احیــاء ایــن هیــپ هــا
بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی در حــال
طراحــی و اجــرا مــی باشــد .همچنیــن شــبکه

پایــش جدیــدی در حــال اجــرا اســت کــه در
حیــن حفــاری ایــن پیزومترهــا تمــام آزمایشــات
ژئوتکنیکــی انجــام مــی شــود.
ناگفتــه نمانــد هیپ شــش ،تنهــا هیپ فعــال در
محــدوده کارخانــه اســت کــه شــروع فعالیــت آن
مربــوط بــه ســال  1399مــی باشــد .ژئوممبــران
اســتفاده شــده در آن از نــوع پیشــرفته تریــن
ژئوممبــران هــای موجــود (ایزوبنــت) مــی باشــد
کــه تأییدیــه آزمایشــگاه معتبــر  SGSکشــور
ســوئیس را دارد.

اســـاتید مشـــاور در پایـــان نامـــه هـــا و رســـاله
هـــا دلیلـــی بـــرای عـــدم درج اســـامی آنهـــا در
کارهـــای علمـــی مســـتخرج محســـوب نمـــی
شـــود و اگـــر اســـتاد مشـــاوری در انجـــام
کارهـــای پایـــان نامـــه و رســـاله مشـــارکت
ســازنده ای نــدارد ،اســتاد راهنمــا بایــد قبــل از
اتمــام پایــان نامــه ،چنیــن مــوارد را از مدیریــت
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه پیگیــر شــود تــا
نـــام ایشـــان از پایـــان نامـــه حـــذف شـــود.
در ادامـــه نشســـت دکتـــر رســـول زوارقـــی
رئیـــس کتابخانـــه مرکـــزی و مرکـــز اســـناد
دانشـــگاه تبریـــز ضمـــن بیـــان گزارشـــی از
دبیرخانـــه کارگـــروه اخـــاق در پژوهـــش
دانشـــگاه و پرونـــده هـــای واصلـــه در ایـــن
خصـــوص ،بـــر ضـــرورت تشـــکیل کارگاههـــای
آموزشـــی بهصـــورت مجـــازی درزمینـــهٔ
آشـــنایی بـــا حقـــوق مؤلفـــان و نویســـندگان
بـــرای دانشـــجویان و اســـاتید تأکیـــد نمـــود
و افـــزود :برخـــی از افـــراد بـــه دلیـــل عـــدم
آگاه ــی از قوانی ــن مرتک ــب تخل ــف و تضیی ــع
حقـــوق ســـایر ذینفعـــان پژوهشـــی میشـــوند
کـــه می¬تـــوان بـــا اطالعرســـانی از طریـــق
برگ ــزاری کالس آموزش ــی ،درج م ــوارد قانون ــی
در فرمهـــا ،بهرهگیـــری از پتانســـیل فضـــای
مج ــازی و وب س ــایت دانش ــگاه وق ــوع چنی ــن
تخلفـــات پژوهشـــی را کاهـــش داد.
در ادامـــه جلســـه ،متـــن نامههـــا و
گزارشهـــای ارســـالی بـــه دبیرخانـــه کارگـــروه
اخـــاق در پژوهـــش دانشـــگاه در خصـــوص
تضییـــع حقـــوق پژوهشـــی در چنـــد مقالـــه و
پایاننامـــه قرائـــت گردیـــد و اعضـــای کمیتـــه
برحســـب مســـتندات و قوانیـــن بـــه بررســـی
مـــوارد پرداختنـــد .در نهایـــت در خصـــوص
گـــزارش هـــا و شـــکایت هـــای دریافتـــی ،بـــر
اس ــاس م ــدارک و مس ــتندات ،تصمیم ــات الزم
اتخـــاذ گردیـــد.
عــاوه برایــن ،پایــش آنالیــن (دیتاالگــر) نیــز
در یکــی از پیزومترهــا اســتقرار پیــدا کــرده
اســت کــه بــه صــورت خــودکار تغییــرات ســطح
آب زیرزمینــی را بــه نماینــده تیــم تحقیقاتــی
دانشــگاه تبریــز و همــکاران ســازمان حفاظــت از
محیط زیســت اســتان و مدیران شــرکت ،ارســال
مــی کند .از ســویی تمــام آزمایشــات ژئوتکنیکی
مــورد نیــاز اســتخر هــا (برجــا و نابرجــا) انجــام و
گزارشــات آن ارائــه گردیــده اســت.
در نهایــت ذکــر ایــن نکتــه ضروریســت کــه
تمامــی فعالیــت هــای تحقیقاتــی تیــم دانشــگاه
تبریــز در منطقــه بــر اســاس یافتــه هــای
علمــی ،نتایــج آنالیزهــای دقیــق و منطبــق بــر
اســتاندارهای جهانــی بــوده و پایــش ماهانــه خود
را در کنــار تیــم هــای پایــش دیگــر ادامــه خواهد
داد و در صــورت بــروز هــر گونــه آالیندگــی در
فعالیــت هــای شــرکت همچــون قبــل در اســرع
وقــت اطــاع رســانی و اقدامــات مقتضــی را انجام
خواهــد داد.
همچنیــن ،ایــن تیــم آمادگــی دارد در یک فضای
علمــی  -عقالنــی و بــه دور از غوغاســاالری و
التهابــات ژورنالیســتی ،در جهت تبییــن موضوع،
اقنــاع افــکار عمومــی و پاســخگویی بــه مصاحبه
هــا و اظهارنظرهــای غیــر دقیــق و غیرعلمی قدم
بــردارد .بــی تردیــد ،وارد نمــودن اتهامــات بــی
اســاس بــه بزرگتریــن مرجــع علمــی شــمالغرب
کشــور توســط برخــی مســئولین منطقــه ای و
اســتانی بــدون مراجعــه بــه یافتــه هــای علمــی،
اقدامــی ناپســند بــوده و حــق دانشــگاه تبریــز
در پیگیــری حقوقــی ایــن مــوارد محفــوظ مــی
باشــد.
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دانشــگاهیان دانشــگاه تبریــز
توهیــن بــه پیامبــر اکــرم
(ص) را محکــوم کردنــد
دانشگاهیان دانشگاه تبریز با صدور بیانیه ای در واکنش به
اهانت مجله شارلی ابدو در فرانسه به ساحت مقدس پیامبر
اکرم (ص) را محکوم کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز متن این بیانیه بدین
شرح است:
نشریه شارلی ابدو با این اقدام موهن و جاهالنه بار دیگر
دشمنی و عناد اشکار استکبار جهانی و جهان غرب علیه
جهان اسالم و مسلمین را نشان داد که نباید به دولت های
استکباری و دولتمردان غرب اعتماد کرد.
از سویی در این ارتباط نیز مقام معظم رهبری با تاکید بر
حفظ هوشیاری ملت های مسلمان می فرمایند که عامل
این گونه حرکت های ضد اسالمی  ،صهیونیست ها و دولت
های استکباری هستند و از این رو نباید هرگز دشمنی
های سیاستمداران و سردمداران غرب نسبت به اسالم و
مسلمین را فراموش کرد.
بنابراین دانشگاهیان دانشگاه تبریز این اقدام توهین آمیز
نشریه فرانسوی و هر گونه توهین به مقدسات ،ادیان و
پیامبران را به شدت محکوم و از مجامع حقوقی ،قانونی
و بین المللی می خواهد با این اقدامات موهن و جاهالنه
قاطعانهبرخوردکنند.

کســب عناویــن برتــر
توســط انجمــن هــای
علمــی دانشــجویی
دانشــگاه تبریــز در
دوازدهمیــن جشــنواره
ن المللــی حرکــت
بیــ 
انجمـــن هـــای علمـــی دانشـــجویی دانشـــگاه تبریـــز
در دوازدهمیـــن جشـــنواره بیـــنالمللـــی حرکـــت،
عناویـــن برتـــر را در زمینـــه هـــای مختلـــف کســـب
کردنـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،دکت ــر
ســـجاد توحیـــدی ،معـــاون فرهنگـــی و اجتماعـــی
دانشــگاه تبریــز گفــت :در جشــنواره دوازدهــم ،انجمــن
ه ــای علم ــی دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز در زمین ــه
ه ــای رقابت ــی مختل ــف موف ــق ب ــه کس ــب  9عن ــوان
ش ــدند.
معـــاون فرهنگـــی و اجتماعـــی دانشـــگاه تبریـــز
بـــا اعـــام ایـــن مطلـــب افـــزود :انجمـــن علمـــی
دانش ــجویی مهندس ــی مکانی ــک(در زمین ــه انجم ــن
علمـــی برگزیـــده) و انجمـــن علمـــی دانشـــجویی
مهندس ــی کامپیوت ــر(در زمین ــه محت ــوای دیجیت ــال)
توانســـتند مقـــام اول جشـــنواره حرکـــت را در دوره
دوازدهــم کســب کننــد ،انجمــن علمــی دانشــجویی
اقتصـــاد (در زمینـــه انجمـــن علمـــی برتـــر) مقـــام
دوم را بـــه خـــود اختصـــاص داد و انجمـــن علمـــی
دانشـــجویی مکانیـــک(در زمینـــه نشـــریه) ،انجمـــن
علمـــی دانشـــجویی محیـــط زیســـت و انرژیهـــای
ن ــو (در زمین ــه فعالی ــت خالقان ــه) و انجم ــن علم ــی
دانشـــجویی زبـــان و ادبیـــات فرانســـه (در زمینـــه
مســـابقه) بـــه مقـــام ســـوم دســـت یافتنـــد.
وی همچنیــن در ادامــه افــزود :انجمــن هــای علمــی
دانش ــجویی س ــاخت و تولی ــد و اقتص ــاد کش ــاورزی و
عل ــوم باغبان ــی ه ــر دو در زمین ــه مس ــابقه شایس ــته
تقدیرش ــناخته ش ــدند.
دکتــر توحیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه تبریــز
در ح ــوزه عملک ــرد انجم ــن ه ــای علم ــی دانش ــجویی
در ایـــن جشـــنواره جـــزو دانشـــگاههـــای شایســـته
تقدیـــر انتخـــاب شـــد ،افـــزود :امســـال بـــا توجـــه
بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا ،بخـــش نمایشـــگاهی
جش ــنواره بی ــنالملل ــی حرک ــت در فض ــای مج ــازی
برگ ــزار ش ــد.
گفتنـــی اســـت؛ هـــ م اکنـــون تعـــداد  103انجمـــن
علم ــی دانش ــجویی در زمین ــه ه ــای مختل ــف عل ــوم
انس ــانی ،معم ــاری ،کش ــاورزی و دامپزش ــکی ،فن ــیو
مهندس ــی و

آزمــون جامــع دکتــری در
دانشــکده علــوم تربیتــی و
روانشناســی دانشــگاه تبریــز
برگــزار شــد
آزمـون جامـع دکتـری در دو رشـته« روانشناسـی
تربیتـی و برنامهریـزی درسـی» در دانشـکده علـوم
تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه تبریـز برگـزار شـد.
به گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،دکتر منصور
بیرامـی رییـس دانشـکده علـوم تربیتی و روانشناسـی
دانشـگاه تبریـز بـا اعلام ایـن خبر گفـت :ایـن آزمون
بـا رعایـت تمامـی پروتکلهـای اعالمـی از طـرف
وزارت بهداشـت در دو رشـته« روانشناسـی تربیتی و
برنامهریزی درسـی» با حضـور  14داوطلب با موفقیت
برگزار شـد.
بـه گفتـه وی در همیـن ارتبـاط نیـز در جهـت رفـاه
حـال داوطلبـان شهرسـتانی و رعایت شـیوه نامه های
بهداشـتی ،ضمـن هماهنگـی با دانشـگاه هـای معتبر
مراکز اسـتانی (دانشـگاه شـیراز ،همـدان و مازنـدران)
بـه ویژه با دانشـکدههای علـوم تربیتی و روانشناسـی
آزمـون جامـع دکتری برای دانشـجویان این دانشـکده
همزمـان بـا دانشـگاه تبریـز در آن مراکـز نیـز برگـزار
گردید.
یـادآور مـی شـود؛ اخیـرا هـم آزمـون جامـع دکتـری
گـروه آب و هواشناسـی دانشـکده برنامه ریـزی و علوم
محیطی دانشـگاه تبریز با اسـتفاده از سـامانه  LMSدر
ایـن دانشـکده برگزار شـده بود.
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اعطــای جایــزه علمــی
البــرز بــه دو دانشــجوی
دانشــگاه تبریــز
در پنجــاه و هشــتمین همایــش ملــی جایــزه «بنیــاد
البــرز» ،دو دانشــجوی دانشــگاه تبریــز منتخــب دریافت
جایــزه علمــی البــرز شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،درهمایش
ملــی نخبــگان پنجــاه و هشــتمین ســال جایــزه بنیــاد
البــرز کــه بــه دلیــل پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا
و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ،بــه صــورت ویدئــو
کنفرانــس و همزمــان در مراکــز اســتانهای کشــور
برگــزار شــد و در تبریــز نیــز از  6دانشــجوی برگزیــده
اســتان از جملــه دو دانشــجوی برگزیــده دانشــگاه تبریز
بــه نــام هــای محمدرضــا دانشــور دانشــجوی مقطــع
دکتــری رشــته مهندســی بــرق و قــدرت و وحیــد مایلی
دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته مهندســی
عمــران گرایــش ســازه تجلیــل بعمــل آمــد.
در کارنامــه علمــی ،پژوهشــی و آموزشــی محمدرضــا
دانشــور ،منتخــب ایــن همایــش تالیــف ســه عنــوان
کتــاب ،ارائــه  ۱۸مقالــه در مجــات علمــی و
کنفرانسهــای ملــی و بیــن المللــی ،برگزیــده جایــزه
شــهید احــدی و ورود بــدون کنکــور بــه مقطــع دکتــری
ســال  ۹۷دیــده مــی شــود.
تالیــف یــک عنــوان کتــاب ،ارائــه هفــت مقالــه در
مجــات علمــی و مدیرمســئولی یــک نشــریه تخصصی
در حــوزه عمــران از جملــه ســوابق علمــی و آموزشــی
وحیــد مایلــی دیگــر برگزیــده جایــزه بنیــاد البرز اســت.
همچنیــن ،وحیــد مایلــی ،عناویــن دانشــجوی نمونــه
کشــور در ســال  ،98برگزیــده جایــزه بــزرگ علمــی
دانشــجویی در ســال  ،97دانشــجوی نمونــه دانشــگاه
در ســال  ،98دانشــجوی اســتعداد درخشــان و دانــش
آموختــه رتبــه  1در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی
ارشــد ،برگزیــده جایــزه شــهید احــدی و ورود بــدون
آزمــون بــه مقطــع دکتــری ســال  99را در کارنامــه خود
دارد.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ جایــزه بنیــاد البــرز کــه
از آن بــه عنــوان نوبــل ایرانــی یــاد مــی شــود ،هــر ســاله
بــه نخبــگان ،پژوهنــدگان ،دانشــجویان ،دانــش آمــوزان
و ممتــازان حــوزه علمیــه بــه یــاد واقــف زنــده یــاد
حســینعلی البــرز اعطــا مــی شــود.
بنیــاد البرز در ســال  ۱۳۴۲توســط «مرحوم حســینعلی
البــرز» بــا هــدف اشــاعه فرهنگ علمی کشــور تاســیس
شــده و در ســال  ۱۳۵۷نیــز بــه عنــوان وقــف علمــی ،به
فعالیتهایــش تــداوم بخشــید.
الزم بــه ذکــر اســت در پنجــاه و هشــتمین ســال جایــزه
بنیــاد البــرز  ۵۸نخبــه کشــور در  ۱۷اســتان کشــور برتر
شــناخته شدند.

آغاز به کار سامانه پذیرش
دانشجویان بین المللی دانشگاه
تبریز

ســـامانه پذیـــرش دانشـــجویان بیـــن المللـــی دانشـــگاه
تبری ــز از ابت ــدای م ــرداد م ــاه س ــالجاری ش ــروع ب ــه کار
ک ــرد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،دکتـــر
محم ــدی ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب ،گف ــت :ای ــن س ــامانه
جه ــت س ــهولت پذی ــرش و ثب ــت ن ــام متقاضی ــان بی ــن
المللــی ادامــه تحصیــل در دانشــگاه تبریــز ایجــاد شــده
اس ــت.
رئیـــس اداره دانشـــجویان غیرایرانـــی دانشـــگاه تبریـــز
افـــزود :ســـامانه پذیـــرش دانشـــجویان بیـــن المللـــی
دانش ــگاه تبری ــز ب ــه چه ــار زب ــان فارس ــی ،انگلیس ــی،
عربـــی و ترکـــی اســـتانبولی راه انـــدازی شـــده اســـت.
دانشـــجویان متقاضـــی غیـــر ایرانـــی بـــا مراجعـــه بـــه
ایـــن ســـامانه بـــه آدرس http://int.tabrizu.ac.ir/register
و ی ــا از طری ــق وب ــگاه مدیری ــت همکاریه ــای علم ــی و
بیـــن المللـــی()/http://int.tabrizu.ac.ir/en
قس ــمت دانش ــجویان بی ــن الملل ــی ،پ ــس از ثب ــت ن ــام
و ایج ــاد ن ــام کارب ــری در آن و بارگ ــذاری م ــدارک م ــورد
نیـــاز ،تقاضـــای خـــود را ایـــن ســـامانه ثبـــت نمـــوده و
مـــی تواننـــد بصـــورت آنالیـــن وضعیـــت درخواســـت
ادام ــه تحصی ــل و نتیج ــه نهای ــی را پیگی ــری نماین ــد.
دکتـــر محمـــدی خاطرنشـــان کـــرد :پـــس از ثبـــت
درخواســـت ادامـــه تحصیـــل در ســـامانه پذیـــرش
دانشـــگاه تبریـــز توســـط متقاضـــی غیرایرانـــی،
درخواســـت وی و مـــدارک بارگـــذاری شـــده ،توســـط
کارشناس ــان اداره دانش ــجویان غیرایران ــی بررس ــی ش ــده
و در صـــورت تکمیـــل بـــودن ،مـــدارک بـــرای بررســـی
بـــه رئیـــس اداره دانشـــجویان غیرایرانـــی ارجـــاع داده
مــی شــود .مراحــل بعــدی بررســی مــدارک متقاضیــان
توســـط معاونیـــن آموزشـــی دانشـــکده هـــا و مدیـــران
گــروه مربوطــه انجــام مــی گیــرد کــه پــس از تاییــد در
دانش ــکده مربوط ــه و تایی ــد نهای ــی در ش ــورای پذی ــرش
دانشـــجویان غیرایرانـــی منجـــر بـــه صـــدور گواهـــی
پذیـــرش نهایـــی بـــرای متقاضـــی مـــی گـــردد.
وی ،در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه س ــامانه مذک ــور ب ــا
حمایــت و پیگیــری مدیریــت همــکاری هــای علمــی و
بی ــن الملل ــی دانش ــگاه تبری ــز راه ان ــدازی ش ــده اس ــت،
گفـــت :ایـــن ســـامانه در طـــول مـــدت شـــش مـــاه
توس ــط ش ــرکت ن ــارون ایپ ــک مس ــتقر در مرک ــز رش ــد
دانش ــگاه طراح ــی و راه ان ــدازی ش ــده اس ــت؛ ب ــا وج ــود
س ــامانه مذک ــور ،فراین ــد ثب ــت درخواس ــت و پیگی ــری
ه ــای بع ــدی تس ــریع و تس ــهیل م ــی ش ــود.
رئی ــس اداره دانش ــجویان غیرایران ــی دانش ــگاه تبری ــز در
خاتمــه یــادآور شــد :دانشــگاه تبریــز هــم اکنــون دارای
بیـــش از  ۴۰۰دانشـــجوی بیـــن المللـــی از کشـــورهای
ع ــراق ،س ــوریه ،یم ــن ،آذربایج ــان ،ترکی ــه ،افغانس ــتان،
تاجیکســتان ،برونــدی ،نیجریــه ،کنیــا و پاکســتان مــی
باش ــد و در س ــال ج ــاری  500گواه ــی پذی ــرش نهای ــی
ب ــرای متقاضی ــان غیرایران ــی ص ــادر نم ــوده اس ــت.

بیستوهشـــتمین کنفرانـــس مهندســـی بـــرق
ایـــران بـــه صـــورت مجـــازی و بـــا حضـــور
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ،مدی ــر عام ــل توزی ــع
بــرق آذربایجــان ،مدیرعامــل شــرکت مخابــرات
اســـتان آذربایجانشـــرقی و تعـــدادی از اســـاتید
در دانش ــکده مهندس ــی ب ــرق دانش ــگاه تبری ــز
برگـــزار گردیـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
دکتــر میــر رضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاله در
آئیــن افتتاحیــه بیســت و هشــتمین کنفرانــس
بـــرق ضمـــن ابـــراز خرســـندی از میزبانـــی
دانشـــگاه تبریـــز وگرامیداشـــت روز  14مـــرداد
ســـالروز صـــدور فرمـــان مشـــروطیت و تکریـــم
روز تبریـــز از حماســـه آفرینـــی هـــای مـــردم
آذربایجـــان در طـــول تاریـــخ ایـــران باالخـــص
تاری ــخ معاص ــر تجلی ــل نم ــود و اف ــزود :درط ــول
تاریـــخ تـــاش مـــردم آذربایجـــان و رشـــادت
ســرداران و بزرگ¬مــردان ایــن دیــاردر گســترش
مب ــارزات ض ــد اس ــتعماری و ض ــد اس ــتکباری
موجـــب عـــزت و ســـربلندی مـــردم ایـــران
ش ــده اس ــت و دانش ــگاه تبری ــز بعن ــوان دومی ــن
دانش ــگاه قدیم ــی کش ــور هم ــواره منش ــاء خی ــر
و عام ــل ش ــکل گی ــری حرک ــت ه ــای ب ــزرگ
مردم ــی و اجتماع ــی در س ــطح کش ــور ب ــوده و
رش ــادت س ــرداران و ش ــهدای دانش ــگاه تبری ــز
در طـــول تاریـــخ انقـــاب اســـامی و جنـــگ
تحمیل ــی زبان ــزد ع ــام و خ ــاص میباش ــد.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه
قـــرار گرفتـــن دانشـــگاه تبریـــز در زمـــره
دانش ــگاههای نس ــل س ــوم اف ــزود :کارآفرین ــی،
جامع ــه مح ــور ب ــودن و مس ــئولیت پذی ــری از
مشـــخصات بـــارز دانشـــگاههای نســـل ســـوم
اس ــت و دانش ــگاه تبری ــز نی ــز در ای ــن عرص ــه
فعالیـــت هـــای زیـــادی انجـــام داده اســـت و
بحـــران کرونـــا و دســـتاوردهای پژوهشـــی و
فناورانـــه ایـــن دانشـــگاه در عرصـــه مقابلـــه بـــا
ش ــیوع کرون ــا و فعالی ــت اس ــاتید ح ــوزه ه ــای
مختل ــف در زمین ــه پیش ــگیری از آس ــیب ه ــای
اجتماع ــی ،اقتص ــادی و فرهنگ ــی کرون ــا نش ــان
از مســـئولیت پذیـــری دانشـــگاهیان در قبـــال
پدیـــده هـــای اجتماعـــی اســـت.
دکت ــر مجی ــدی ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری ام ــور
آموزش ــی دانش ــگاه در فض ــای مج ــازی اع ــم از
برگــزاری کالس و آزمــون و همچنیــن برگــزاری
س ــمینار و کنفرانس ــها بص ــورت مج ــازی اف ــزود:
انجـــام ایـــن امـــور نشـــان از توانمنـــدی و
شـتمین کنفرانـس ملـی تخصصـی سـوخت و
احتـراق ایـران بصورت مجـازی بمـدت دو روز،
بـا پیـام معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه
تبریزبگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز
هشـتمین کنفرانـس ملـی تخصصی سـوخت و
احتـراق ایـران بصـورت مجـازی و با سـخنرانی
دکتـر اصغر عسـگری معاون پژوهـش و فانوری
دانشـگاه تبریز و مسـئولین علمـی و اجرائی در
محـل دبیرخانـه کنفرانـس در دانشـکده فنـی
ومهندسـی مکانیـک دانشـگاه تبریزبرگزار شـد.
دکتـر عسـگری معـاون پژوهـش و فنـاوری
دانشـگاه تبریـز در ابتـدای کنفرانـس ضمـن
ابـراز خرسـندی از میزبانـی دانشـگاه تبریـز
بـرای برگـزاری ایـن کنفرانـس افزود :دانشـگاه
تبریـز بعنـوان یکـی از معتبرتریـن مراکز علمی
و پژوهـش کشـور از پتانسـیلها و توانمندیهـای
زیـادی در سـطح ایـران و کشـورهای همجـوار
برخـوردار اسـت و امضـاء تفاهمنامـه همـکاری
علمـی و پژوهشـی بـا بیـش از  200دانشـگاه
جهـان و مسـئولیت دبیرخانـه کمیته مشـترک
عملیاتـی سـازی تفاهـم نامـه بیـن وزارت
علـوم ،تحقیقـات فنـاوری و شـورای علـم و
فنـاوری ترکیـه (توبیتـاک) نشـان از عزم جدی
مسـئولین دانشـگاه بـرای انجـام فعالیتهـای
علمی و پژوهشـی در راسـتای پیشـرفت کشـور
میباشـد.
دکتـر عسـگری ضمـن تجلیـل از خدمـات
علمـی دکتـر سـید وهـاب پیروزپنـاه اسـتاد
فقیـد دانشـکده مکانیک در زمینه علـم احتراق
افـزود :بـه پـاس زحمات اسـاتید این دانشـکده
در حـال حاضـر نیـز مفتخریـم  2نفر از اسـاتید
ایـن دانشـکده جـزء  %1دانشـمندان برتـر
جهـان هسـتند و بـا توجه به سـابقه درخشـان
دانشـکده فنـی ومهندسـی مکانیـک امیدواریم
ایـن کنفرانـس نقطـه عطفـی در زمینـه ارتباط
بـه مناسـبت سـالروز ورود آزادگان سـرافراز بـه
میهـن اسلامی طی مراسـمی با بزرگداشـت این
روز عزیـز از آزادگان دانشـگاه تبریـز تجلیل شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز دکتر
میررضـا مجیـدی رئیـس دانشـگاه تبریـز در این
دیـدار ضمن تبریک  26مرداد ،سـالروز بازگشـت
آزادگان سربلند و سرافراز ،گفت :عزت و سربلندی
ایـران اسلامی مرهـون رشـادتها و ایثارگریهـای
شـهداء ،جانبـازان و آزادگان و رزمنـدگان دالوری
اسـت کـه بـا فـداکاری خـود موجـب عـزت و
سـربلندی ایرانیـان در جهان شـدند.
رئیـس دانشـگاه تبریز با اشـاره به اینکـه زحمات
و سـختیهای ایرانیـان در طـول جنـگ هیچـگاه
فرامـوش نخواهـد شـد ،افـزود :آزادگان بعنـوان
اسـوههای مقاومـت ،صدمـات روحـی و جسـمی
زیـادی را در راه آرمانهـای واالی انقالب اسلامی
متحمـل شـدند و ایـن وظیفه ماسـت کـه تالش
کنیـم راه آنهـا را بـا صالبـت بیشـتر ادامـه داده و
آرمانهـای واالی ایشـان را تحقق بخشـیم.
در ادامه این مراسـم ،آزاده سـرافراز دکتر حسـین
سـاعی نماینـده آزادگان ضمـن تقدیـر از رئیـس
دانشـگاه ،مطالبـی را در خصـوص دوران اسـارت
بیـان نمود.

کنفرانس مهندســی بــرق ایران
بــه صورت مجــازی در دانشــگاه
تبریــز برگزار شــد
پتانســـیل بـــاالی دانشـــگاه تبریـــز میباشـــد و
الزم اس ــت ضم ــن تش ــکر از تالش ــهای ص ــورت
گرفتـــه ،نواقـــص موجـــود را جهـــت برگـــزاری
هرچ ــه بهت ــر رف ــع نمائی ــم.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
دانشـــکده بـــرق جـــزء بزرگتریـــن افتخـــارات
دانش ــگاه تبری ــز و از معروفتری ــن مراک ــز علم ــی
کش ــور در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق اس ــت اف ــزود:
کســـب عنـــوان یـــک درصـــد برتردانشـــمندان
دنی ــا توس ــط  5نف ــر از اس ــاتید ای ــن دانش ــکده
در ســـال گذشـــته و قرارگرفتـــن در میـــان
دویس ــت دانش ــگاه جه ــان در ح ــوزه کنت ــرل و
اتوماس ــیون در رتب ــه بن ــدی جهان ــی ش ــانگهای
نشـــان از پتانســـیل بـــاالی ایـــن دانشـــکده
در حـــوزه هـــای مختلـــف علمـــی وپژوهشـــی
میباشـــد کـــه جـــا دارد بـــا بهـــره گیـــری از
ایـــن توانمنـــدی درخـــط اول دانشـــگاه-های
نســـل ســـوم و در راســـتای اهـــداف دانشـــگاه
مســـئولیت پذیـــر در زمینـــه کاهـــش آالم
جامعـــه تـــاش نمائیـــم.
در ادام ــه نشس ــت دکت ــر ضی ــاء الدی ــن دائ ــی
کـــوزه کنانـــی رئیـــس دانشـــکده مهندســـی

بــرق و کامپیوتــر و دبیــر ایــن کنفرانــس ضمــن
بیــان نکاتــی در خصــوص کنفرانــس بــر نقــش
مهــم علــم در زمینــه ارتقــاء روحــی و جســمی
ســـامت در میـــان افـــراد بـــرای مقابلـــه بـــا
بحرانهـــای طبیعـــی و غیـــر طبیعـــی تاکیـــد
نمـــود و افـــزود :در دوران حاضـــر کـــه کرونـــا
موج ــب مش ــکالت عدی ــده جس ــمی و فک ــری
شـــده اســـت کـــه می-تـــوان بجـــای تامـــل
در منبـــع و منشـــاء وقـــوع ایـــن پدیـــده بـــا
اس ــتفاده از عل ــم و به ــره گی ــری از اختراع ــات
علمـــی وبهرهمنـــدی ازآمـــوزه هـــای دینـــی
میــزان اســتقامت افــراد را بــاال بــرد و پژوهشــها
و اختراع ــات ح ــوزه ب ــرق و الکترونی ــک در ای ــن
زمین ــه میتوانن ــد راهگش ــا باش ــند.
دکت ــر می ــر ه ــادی س ــید عرب ــی دبی ــر علم ــی
ایـــن کنفرانـــس بعنـــوان ســـخنران بعـــدی
افتتاحیــه ایــن کنفرانــس ضمــن بیــان کلیاتــی
از فرآینـــد پذیـــرش و ثبـــت نـــام کنفرانـــس
افـــزود :فراخـــوان پذیـــرش و ثبـــت مقـــاالت
کنفرانـــس از مهرمـــاه  98شـــروع شـــده و
طـــی ایـــن مـــدت حـــدود  1000مقالـــه از
دانشـــگاههای معتبـــر داخـــل و خـــارج کشـــور

برگــزاری هشــتمین کنفرانــس
ملــی ســوخت و احتــراق ایــران در
دانشــگاه تبریــز بصــورت مجــازی
دانشگاه با صنعت باشد.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه ضمـن
تاکیـد بر ضـرورت ارتباط هرچه بیشـتر صنعت
و دانشـگاه افزود :درهیچ تولیـدی بدون نوآوری
جهـش بوجـود نمیآید و اگـر بخواهیـم نوآوری
داشـته باشـیم الزم اسـت دانشـگاهها با صنعت
ارتبـاط بیشـتری داشـته و در راسـتای نیازهای
صنعـت بـه فعالیـت علمـی بپردازند و ایـن امر
نیازمند همکاری متقابل اسـت و دانشـگاه تبریز
در ایـن راسـتا آمـاده همـکاری جـدی با بخش
صنعـت و تولیـد کنندگان صنعتـی در خصوص

ارائـه ایـده هـای نـو بـرای رفـع مشـکالت این
بخـش میباشـد.
در ادامـه نشسـت دکتـر کیومـرث مظاهـری
رئیـس انجمـن احتـراق ایـران ضمـن تشـکر از
میزبانـی دانشـگاه تبریـز و تجلیـل از خدمـات
ارزنـده دکتـر پیروزپنـاه اسـتاد فقیـد دانشـگاه
تبریـز در زمینـه احتـراق ،بـر اهمیـت طـرح
موضـوع احتـراق در مجامـع علمـی و صنعتـی
کشـور تاکیـد نمـود.
دکتـر مظاهـری بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع
آلودگـی هـوا بعنـوان یکـی از مشـکالت بزرگ

در زمینـــه هـــای مختلـــف مهندســـی بـــرق
(الکترونیـــک ،قـــدرت ،مخابـــرات و کنتـــرل)،
مهندســـی کامپیوتـــر و مهندســـی پزشـــکی
دریاف ــت ش ــد ک ــه بع ــد از ط ــی مرحل ــه داوری
از ای ــن تع ــداد  537مقال ــه م ــورد پذی ــرش ق ــرار
گرف ــت ک ــه  301مقال ــه ب ــه ص ــورت س ــخنرانی
و  236مقال ــه ب ــه ص ــورت پوس ــتر در س ــه روز
ارائـــه خواهنـــد شـــد.
دکتـــر ســـید عربـــی برگـــزاری  8ســـخنرانی
توســـط محققیـــن برجســـته دانشـــگاههای
معتب ــر خارج ــی از کش ــورهای آمری ــکا ،کان ــادا،
انگلســتان ،دانمــارک و اســترالیا و یــک نشســت
تخصص ــی نی ــز را از دیگ ــر برنام ــه ه ــای مه ــم
ای ــن کنفران ــس برش ــمرد و اف ــزود :همچنی ــن از
بی ــن پروپوزاله ــای ارس ــالی ب ــرای کارگاه ه ــای
آموزشـــی 8 ،کارگاه بـــرای ارایـــه در طـــول
برگـــزاری کنفرانـــس انتخـــاب شـــده اســـت.
درادامـــه نشســـت دکتـــر مســـعود شـــفیعی
عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه صنعتـــی
امیرکبیـــر ودبیـــرو رئیـــس کمیتـــه دائمـــی
کنفران ــس بص ــورت مج ــازی س ــخنرانی نم ــوده
و از میزبان ــی دانش ــگاه تبری ــز تش ــکر نمودن ــد.
دکت ــر افش ــین روش ــن میالن ــی مدی ــر عام ــل
ش ــرکت ب ــرق منطق ــه ای آذربایج ــان بعن ــوان
س ــخنران پایان ــی ای ــن مراس ــم ضم ــن نکات ــی
در خصـــوص فعالیتهـــای گســـترده و متنـــوع
ایـــن شـــرکت افـــزود :بـــا توجـــه بـــه تنـــوع
فعالیتهـــا وچنـــد بعـــدی بـــودن رشـــته بـــرق
الزم اســـت ارتباطـــات علمـــی میـــان رشـــته
ب ــرق ب ــا رش ــته ه ــای مختل ــف ح ــوزه عل ــوم
انس ــانی گس ــترش یاب ــد و ش ــرکت توزی ــع ب ــرق
آذربایجــان فعالیتهای علمی و پژوهشــی اســاتید
عل ــوم انس ــانی در رش ــته ه ــای مختل ــف عل ــوم
اقتص ــادی ،اجتماع ــی ،فرهنگ ــی ،روانشناس ــی،
مدیری ــت ومناب ــع انس ــانی را در زمین ــه بهب ــود
مدیری ــت مص ــرف و ارائ ــه راهکاره ــای علم ــی
در زمین ــه مش ــکالت مرتب ــط را ارج م ــی نه ــد و
آم ــاده هم ــکاری ب ــا دانش ــگاه تبری ــز میباش ــد.
شـــایان ذکـــر اســـت ایـــن کنفرانـــس بعنـــوان
بزرگتریـــن رویـــداد کنفرانســـی کشـــور در
بســـتر فضـــای مجـــازی میباشـــد کـــه در آن
 537مقالـــه در  83نشســـت مـــوازی بصـــورت
مجـــازی ارائـــه میشـــود و امـــکان شـــرکت در
هـــر نشســـت نامحـــدود بـــوده و لینـــک هـــا
بص ــورت رای ــگان ب ــرای اس ــتفاده محققی ــن در
ســـایت کنفرانـــس قـــرار داده شـــده اســـت.
کشـورهای در حال توسعه اسـت افزود :آلودگی
هـوا تبعـات اقتصـادی و اجتماعی زیـادی برای
کشـورمان بوجـود آورده اسـت و سـاالنه تعـداد
کثیـری از هموطنـان بدلیـل عـوارض آلودگـی
دچـار مشـکالت زیـاد میشـوند کـه میتـوان
بـا اهمیـت دادن بـه علـم احتـراق و اسـتفاده
از نوآوریهـای ایـن علـم در بخـش صنعـت این
مشـکل را حـل نمـود چنانچـه در اکثـر کشـور
هـای پیشـرفته بخـش عمـده درآمدهـای
اقتصـادی کشـورها مربـوط بـه پیگـری موضوع
احتـراق و سـرمایه گـذاری در این بخش اسـت.
آخریـن سـخنران افتتاحیـه هشـتین کنفرانس
احتـراق ایراندکتـر محمـد تقـی شـروانی تبـار
اسـتاد دانشـکده مکانیک و دبیر ایـن کنفرانس
بـود کـه ضمـن اشـاره بـه کلیاتـی در خصوص
فرآینـد پذیرش مقـاالت افزود باتوجه به شـیوع
کرونا و اسـتمرار بحران بنا به تشـخیص انجمن
احتـراق ایـران مقررگردیـد ایـن کنفرانـس
بصـورت مجـازی برگزارگردد و در مـدت دوروز
تعـداد حـدود هشـتاد مقالـه در هفـت نشسـت
مـوازی ارائه شـد.
شـایان ذکر اسـت ایـن کنفرانس طـی روزهای
 21و  22مـرداد مـاه بـا محورهـای مختلـف از
جملـه تحلیـل تجربـی ،نظـری ،عـددی و نـرم
افـزاری احتراق و مدل هـای ایمنی ،آالیندگی و
اثر زیسـتمحیطی احتـراق ،کاربردهای احتراق
در سـاختمانهای مسـکونی و خدماتی-تجاری،
مهـار نشـر گازهـای گلخانـهای و ذخیرهسـازی
آنها وسـایر موضوعات مرتبـط بصورت مجازی
در تارنمـای کنفرانس به آدرس .2020-www.fcci
 tabrizu.ac.irبرگزار شـد.

حمایــت ویــژه از طــرح
هــای پژوهشــی بــا
موضوعــات فرهنگــی و
اجتماعــی در دانشــگاه
تبریــز

بــا هــدف افزایــش مشــارکت اســاتید دانشــگاه در ارتقــاء
وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه و کاســتن از
برخــی مشــکالت موجــود ،زمینــه هــای جدیــدی بــرای
حمایــت از طرحهــای پژوهشــی و تحقیقــات مرتبــط
تعریــف شــده اســت.
دکتــر ســجاد توحیــدی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه تبریزضمــن اشــاره بــه همــکاری معاونــت
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه بامعاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه و حمایــت از طرح های مذکــور دردو
ســطح افــزود :در ســطح اول طــرح های پژوهشــی داخلی
بــا موضوعــات مــد نظــر معــاون فرهنگــی و اجتماعی که
توســط مدیریــت امــور پژوهشــی دانشــگاه بــه اطــاع
اعضــای هیئــت علمــی خواهــد رســید از مزایایــی
نظیــر حمایــت مالــی توســط معاونــت هــای پژوهشــی
و فرهنگــی و همچنیــن عــدم نیــاز بــه ارائــه مقالــه در
طرحهــای مذکــور برخــوردار خواهنــد شــد.
دکتــر توحیــدی بــا اشــاره بــه ســطح دوم طــرح هــای
فرهنگــی و اجتماعــی افــزود :در ســطح دوم موضوعــات
مــد نظــر معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی طــی فراخوانــی
از طریــق مدیریــت امــور فنــاوری دانشــگاه بــه اطــاع
اســاتید خواهــد رســید وبــا اســتناد مصوبــه هیئــت
ممیــزه دانشــگاه ایــن دســته از طرح¬هــای پژوهشــی از
تمــام امتیازاتــی کــه در آئیــن نامــه ارتقــاء و شــیوه نامــه
داخلــی آن در دانشــگاه بــرای طرح¬هــای پژوهشــی
خــارج از دانشــگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بهــره
منــد خواهنــد شــد .همچنیــن حمایــت مالــی از ایــن
طرح¬هــا بــه طــور کامــل توســط معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی بــه عمــل خواهــد آمــد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ضمــن اشــاره
بــه اینکــه موضوعاتــی کــه در ســطح هــای اول و دوم
مــورد حمایــت قــرار خواهنــد گرفت بایــد منحصــرا" در
راســتای ارتقــاء وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
تبریــز باشــند افــزود :ایــن طــرح هــا در کارگــروه علمی-
مشــورتی مســائل اجتماعــی دانشــگاه کــه متشــکل از
اعضــای هیئــت علمــی رشــته هــای مختلــف علــوم
انســانی اســت تدویــن و در شــورای فرهنگــی و اجتماعی
دانشــگاه بــه تصویــب خواهنــد رســید.

تقدیــر رییــس دانشــگاه
تبریــز از معــاون آموزشــی
و تحصیــات تکمیلــی و
دســت انــدرکاران کالس
هــای مجــازی
رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا اهــدا لــوح ســپاس از خدمــات
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و دســت
انــدرکاران برگــزاری کالس هــای مجــازی ایــن دانشــگاه
در طــول نیمســال دوم ســالتحصیلی قدردانــی کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،دکتــر
مجیــدی بــا اهــدای لــوح سپاســی از خدمــات دکتــر
حیاتــی ،معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی ایــن
دانشــگاه در ایــام کرونــا تقدیــر نمــود.
در بخشــی از ایــن لــوح آمــده اســت :بــا همــت مجموعــه
پرتــاش حــوزه معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــی
الخصــوص شــخص جنابعالــی ،مدیــران و کارکنــان
آموزشــی ،آمــوزش مجــازی و فــن آوری اطالعــات بــه
ویــژه اعضــای محتــرم هیــات علمــی در شــرایط بحرانــی
و حــاد ویــروس منحــوس کرونــا ،ســامانه آموزشــی
دانشــگاه بــه ســرانجام نیکویــی رســیده و علیرغــم وجود
کاســتی هــا و نواقــص ســخت افــزاری و نــرم افــزاری،
نیــم ســال جــاری نیــز بــه حــول قــوه الهی بــه ایســتگاه
پایانــی رســیده و بــا وجــود عــدم زیرســاخت هــای الزم
در شــروع بیمــاری بــه همــت تــاش مجدانــه همــکاران
شــما و واحدهــای دیگــر دانشــگاه تبریــز در ایــن ابتــای
بــزرگ و اســتثنایی ،ســربلند شــد.
اینجانــب از صمیــم قلــب حضــور شــما در صــف اول این
مجاهــدت را ارج نهــاده و از تمــام همــکاران ارجمنــد
تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم.

براي توليد هر تُن كاغذ دست اول

نياز به قطع  ۱7اصله درخت و مصرف حدود  400هزار ليتر
 4هزار كيلووات برق است.

بزرگداشت سالروز بازگشت
آزادگان به میهن اسالمی در
دانشگاه تبریز
همچنیـن مهنـدس محمدرضا محمـدی ،جانباز
و آزاده دالور هشـت سـال دفـاع مقـدس بـا بیان
خاطـره ای از دوران اسـارت ،گفـت :بـه همـراه
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تعداد کثیری از اسـراء در دوران اسـارت در اردوگاه
الرمـادی عـراق کـه مخصـوص اسـرای کم سـن
و سـال بـود ،حضورداشـتیم؛ بعـد از چند مـاه از

اسـارت مشخصات اسـرا به صلیب سـرخ سازمان
ملـل اطلاع رسـانی شـد و رژیـم بعـث عـراق به
واسـطه شـکنجه و اذیت های فراوان اسراء در این
اردوگاه و سـایر اردوگاهها توسـط سـازمان ملل به
دلیل بدرفتاری با اسـراء بعنـوان جنایتکار جنگی
شـناخته و محکوم شـد.
مهنـدس محمـدی افـزود :مسـئولین اردوگاه
همواره میخواسـتند با اسـتفاده از تبلیغات خبری
و برخـی کارهـای نمایشـی وضعیـت اردوگاه را
بـه جهانیـان مطلـوب نمایـش دهند ولی اسـرای
سـرافراز ایرانی با شـجاعت و مقاومـت خود چهره
جنایتـکار دشـمن را بـه جهانیان ثابـت نمودند و
بدیـن ترتیب دشـمن در اغلب اهداف خـود ناکام
ماند.
شـایان ذکـر اسـت؛ از خانـواده بـزرگ دانشـگاه
تبریـز ،بعنـوان مشـهد الشـهدای دانشـگاههای
ایـران در زمـان جنگ تحمیلی رزمندگان شـجاع
و دالور زیـادی در جبهـه هـای حـق علیـه باطل
حضور داشـتند که  7نفر از ایشـان دوران اسـارت
در اردوگاههـای رژیـم بعث عراق را متحمل شـده
و بعـد از  26مـرداد  1369بـا عـزت و افتخـار بـه
آغـوش میهن بازگشـتند.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم و سوم•

• هفته اول مهرماه•99
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انتخاب مقاله مروری محققان گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز به عنوان یکی از مقاله های پربازدید
مقالــه مــروری محققــان گــروه علــوم و صنایــع غذایــی دانشــگاه تبریــز بــه
عنــوان مقالــه بــا تعــداد دانلــود بــاال ( ) TOP DOWNLOAD PAPERدر ســال
هــای  2019-2018در نشــریه International Journal of Dairy Technology
انتخــاب شــد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز؛ این مقاله با عنوان:
Inulin addition to yoghurt: Prebiotic activity, health effects and sensory
properties

یــک مقالــه مــروری اســت کــه بــا همــکاری دانشــجویان بهنــام اســماعیل
نــژاد ،فاطمــه کیوانــی نهــر ،معصومــه فــوالدی و آیــار ناظمــی و بــه
راهنمایــی دکتــر رضــا رضایــی مکــرم از گرایــش زیســت فنــاوری صنایــع
غذایــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه تبریــز بــه چــاپ رســیده اســت.
بــه گفتــه دکتــر رضایــی ایــن مقالــه بــه بررســی الیگوفروکتــان هایــی مانند
اینولیــن و کاربــرد آن در مــواد غذایــی پرداختــه اســت .الیگــو فروکتــان هــا
بعنــوان فیبرهــای رژیمــی ،ترکیبــات پــری بیوتیــک و بیفیدوژنیک در ســال

هــای اخیــر کاربــرد گســترده ای در غذاهــای عملگــرا ()Functional foods
یافتــه انــد از مهمتریــن ترکیبــات الیگوفروکتــان می تــوان به اینولین اشــاره
کر د .
وی تصریــح کــرد :ایــن ترکیــب در ســال  2018بعنــوان فیبــر رژیمــی بهبود
دهنــده ویژگیهــای تغذیــه ای از ســوی  FDAمــورد تاییــد قــرار گرفته اســت
کــه در مقالــه مزبــور ویژگــی هــای فیزیکوشــیمیایی اینولیــن در فــراورده
هــای غذایــی و اثــر ســامت زایــی و عملکــردی آن در تقویت فلــور میکروبی

مفیــد دســتگاه گــوارش ماننــد بیفیدوباکترها بررســی شــده اســت.
یــادآور مــی شــود :دکتــر رضایــی مکــرم عضــو هیــات علمــی دانشــکده
کشــاورزی دانشــگاه تبریــز تاکنــون راهنمایــی بیــش از  25پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد و  8رســاله دکتــری را بــر عهــده داشــته انــد و همچنیــن
دکتــر کیوانــی نهــر در حــال حاضــر دوره پســا دکتــری خــود را در دانشــگاه
سســکچوان کشــورکانادا مــی گذرانــد.

کنکـور ارشـد  ۹۹در نشست مجازی برای برگزاری مطلوب آزمون سراسری با حضور روسای
دانشـگاه تبریـز برگـزار
دانشگاه های کشور و مسئوالن وزارت علوم

شـد /رقابـت بیـش از
 ۳۰هـزار داوطلـب در
آذربایجـان شـرقی

آزمون کارشناسـی ارشـد سـال  ۹۹با رقابت  ۳۰هزارو
 ۶۸۳داوطلـب در اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا رعایت
پروتکل های بهداشـتی در سـه روز متوالـی همزمان با
سراسـر کشـورمان برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز  ،از ایـن
تعـداد شـرکت کننـده در اسـتان آذربایجـان شـرقی ،
آزمـون  ۷۳۶۸نفـر که شـامل  ۴۹۷۲مـرد و  ۲۳۹۶زن
در حـوزه امتحانـی دانشـگاه تبریـز برگـزار شـد.
یـاد آور می شـود؛ آزمون کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته
سـال  ۹۹بـا رقابـت بیـش از  ۶۹۰هـزار داوطلـب در
شـش گـروه آموزشـی در  ۲۳۶حـوزه امتحانـی در ۸۰
شهرسـتان کشـور برگزار شـد و نتایج نهایـی آن اواخر
مهر سـال جـاری اعلام خواهد شـد.

بــا رعایــت کامــل
هــای
دســتورالعمل
آزمــون
بهداشــتی؛
دکتــری تخصصــی ســال
 ۹۹در دانشــگاه تبریــز
برگــزار شــد
آزمـون دکتـری تخصصـی سـال  1399با رقابـت  8هزار
و 700داوطلـب زن و مـرد همزمـان بـا سراسـر کشـور
بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در اسـتان آذربایجان
شـرقی و حـوزه امتحانـی دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز،در حـوزه
امتحانی دانشـگاه تبریـز هم  2هـزار و  560نفر دواطلب
باهـم بـه رقابـت پرداختند کـه از ایـن تعداد یک هـزار و
 635نفـر مـرد و بقیـه زن بودند.
آزمـون ورودی مقطـع دکتری )Ph.Dنیمهمتمرکز) سـال
 1399صبـح روز پنجشـنبه  9مـرداد ماه بـا رقابت بیش
از  ۱۷۵هـزار داوطلـب در هشـت گـروه آموزشـی و ۳۴۵
رشـته تحصیلی بـا رعایت همه جانبه دسـتورالعمل های
بهداشـتی برگـزار شـد کـه نتایـج ان نیمـه اول شـهریور
اعالم خواهد شـد.

بازدیــد فرمانــدار شهرســتان
اهــر از بخــش هــای مختلــف
ســاختمان جدیــد دانشــکده
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اهــر
مهنـدس خدابخـش فرمانـدار شهرسـتان اهـر ضمـن
بازدیـد از بخـش هـای مختلـف سـاختمان جدیـد
دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی اهـر ،مسـایل،
مشـکالت و موانع موجود بر سـرراه بهره برداری از این
پـروژه را مـورد بررسـی قـرار داد.
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،در این بازدید
دکتـر ذبیـح اهلل نعمتی رییس دانشـکده کشـاورزی و
منابـع طبیعی اهر و خدابخش فرماندار شهرسـتان اهر
ضمـن بازدیـد میدانـی از پـروژه سـاختمان جدید این
دانشـکده و بررسی مسـائل ،مشـکالت و موانع موجود
بـر سـرراه بهـره بـرداری از ایـن پـروژه بـه برقـراری
خدمات زیرسـاختی خصوصا انشـعاب آب و برق تاکید
کردند.
بـر پایـه همین گـزارش؛ دانشـکده کشـاورزی و منابع
طبیعـی اهـر در سـال  1385تحت عنوان آموزشـکده
کشـاورزی اهـر در شهرسـتان اهر تاسـیس و در سـال
 1390بـه دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی اهـر
ارتقـا یافت.
آغـاز فعالیـت ایـن دانشـکده بـا دو رشـته تحصیلـی
تکنولـوژی تولیـدات دامـی و تکنولـوژی مـواد غذایـی
در مقطـع کاردانـی بوده کـه در حال حاضر ،دانشـکده
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اهر مجری برگـزاری دوره
کارشناسـی در  4رشـته علـوم و صنایـع غذایـی ،علوم
دامـی ،جنگلـداری و گیاهان دارویـی و همچنین دوره
کارشناسـی ارشـد علـوم دامـی ( گرایش تغذیـه دام و
طیـور ،ژنتیـک و اصلاح دام ،فیزیولـوژی دام ) اسـت.

نشســـت مجـــازی بـــا موضـــوع "هماهنگـــی
جهـــت برگـــزاری مطلـــوب آزمـــون سراســـری"
بـــا حضـــور روســـای دانشـــگاه هـــای کشـــور و
مســـئوالن وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری
برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز؛
نشســـت مجـــازی بـــا موضـــوع "هماهنگـــی
جهـــت برگـــزاری مطلـــوب آزمـــون سراســـری"
روز گذش ــته ب ــا حض ــور دکت ــر منص ــور غالم ــی
وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری و دکتـــر
رئیســـی ،معـــاون وزیـــر بهداشـــت ،درمـــان و
آمــوزش پزشــکی ،دکتــر ابراهیــم خدایــی معــاون
وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش
کشـــور و شـــرکت مجـــازی بیـــش از  125نفـــر
از روســـای دانشـــگاه هـــا و موسســـات آمـــوزش
عالـــی در محـــل وزارت علـــوم برگـــزار شـــد.
دکتـــر میـــر رضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه
تبری ــز در ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه تع ــداد
ح ــوزه ه ــای امتحان ــی اس ــتان آذربایجانش ــرقی
گفـــت امســـال آزمـــون سراســـری در 19
شهرســـتان برگـــزار خواهـــد شـــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه تجربــه مفیــد
اســتفاده از امکانــات دانشــگاه علــوم پزشــکی در
آزم ــون کارشناس ــی ارش ــد ،در برگ ــزاری آزم ــون
سراســـری نیـــز از امکانـــات دانشـــگاه علـــوم
پزشـــکی نیـــز اســـتفاده خواهـــد شـــد ،یـــادآور
شـــد :بـــا توجـــه بـــه تهدیـــد هـــا و فرصتهـــای
کرونـــا وتجربیـــات موفـــق و افتخـــار آمیـــز
دانشـــگاه هـــا در زمینـــه آمـــوزش مجـــازی و
برگـــزاری امـــور آموزشـــی در فضـــای مجـــازی؛
امـــکان تغییـــر و تحـــول موفقیـــت آمیـــز در
انج ــام ام ــور آموزش ــی اس ــت و در ای ــن راس ــتا
ه ــم پیش ــنهاد م ــی ش ــود ب ــا به ــره گی ــری از
خ ــرد جمع ــی و تجربی ــات همدیگ ــر در زمین ــه
برگـــزاری آزمـــون هـــای کنکـــور در مقاطـــع
مختلـــف تحصیلـــی بـــرای ســـال هـــای آتـــی
تصمیـــم گیـــری شـــود.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در بخـــش دیگـــر
س ــخنان خ ــود ب ــر ض ــرورت مش ــخص ش ــدن
نماینـــده تـــام االختیـــار ســـازمان ســـنجش در
هـــر اســـتان تاکیـــد کـــرد و افـــزود :جهـــت
هماهنگـــی هرچـــه بهتـــر امـــور بـــا کلیـــه
ســـازمانها و ادارات پیشـــنهاد مـــی گـــردد
س ــازمان س ــنجش ب ــرای ه ــر اس ــتان نماین ــده
تـــام االختیـــار دارای تجربـــه وقـــدرت اجرائـــی
جه ــت هماهنگ ــی هرچ ــه بهت ــر ام ــور معرف ــی
نمایـــد.
دکتـــر غالمـــی ،وزیـــر علـــوم نیـــز در ابتـــدای
ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه موض ــوع برگ ــزاری
کنکـــور و زمـــان برگـــزاری اظهـــار داشـــت:
آزمـــون سراســـری امســـال در موعـــد مقـــرر
قبل ــی یعن ــی روزه ــای  ۳۱ ،۳۹ ،۲۹م ــرداد و اول
ش ــهریورماه و ب ــا رعای ــت فاصل ــه حداق ــل ۱۸۰
س ــانتی مت ــر بی ــن داوطلب ــان برگ ــزار میش ــود.
وزی ــر عل ــوم ب ــا بی ــان اینک ــه آخری ــن گ ــزارش
رئیـــس ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور
رتبـــه دانشـــگاه تبریـــز طـــی جدیدتریـــن
گـــزارش نظـــام رتبهبنـــدی تایمـــز (Times
 ،)Higher Educationاز نظـــر شـــاخصهای
آموزشـــی ،اســـتنادی و بینالمللـــی بـــه نحـــو
قابلتوجهـــی بهبـــود یافتـــه اســـت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
دکتـــر رســـول زوارقـــی رئیـــس کتابخانـــه
مرک ــزی و مرک ــز اس ــناد دانش ــگاه تبری ــز ضم ــن
اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت :بـــر اســـاس نتایـــج
رتبهبنـــدی جهانـــی تایمـــز  ،2021دانشـــگاه
تبریـــز از نظـــر شـــاخصهای آموزشـــی بـــا
کســـب امتیـــاز  8/32در جایـــگاه  372جهانـــی
قـــرار گرفتـــه و از نظـــر اســـتنادی هـــم بـــا
کســـب امتیـــاز  9/55بـــه رتبـــه جهانـــی 598
ت یافتـــه و در چشـــمانداز بینالمللـــی
دســـ 
نی ــز ب ــا کس ــب امتی ــاز  9/27در جای ــگاه 1131
جهانـــی قـــرار گرفتـــه اســـت.
دبی ــر کمیت ــه علمس ــنجی دانش ــگاه ب ــا اش ــاره
بـــه رتبههـــای  ،747 ،519و  1256دانشـــگاه
تبریـــز در شـــاخصهای آموزشـــی ،اســـتنادی
و بینالمللـــی در نظـــام رتبهبنـــدی جهانـــی
تایمـــز  2020افـــزود :دانشـــگاه تبریـــز امســـال
بـــا کســـب رتبههـــای  598 ،372و  1131در
ایـــن شـــاخصها بـــه نحـــو قابلتوجهـــی
جایـــگاه خـــود را از نظـــر ایـــن شـــاخصهای
مه ــم بهب ــود بخش ــیده اس ــت و همچنی ــن ب ــر
اســـاس ایـــن نتایـــج دانشـــگاه تبریـــز ازنظـــر
شـــاخصهای پژوهشـــی رتبـــه  664جهانـــی؛ و
ازنظـــر شـــاخص درآمـــد از صنعـــت رتبـــه 518
جهانـــی را بـــه دســـت آورده اســـت.
دکتـــر زوارقـــی ،بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در کل
بـــا احتســـاب تمـــام شـــاخصهای آموزشـــی،

از هماهنگـــی هیئتهـــای برگـــزار کننـــده
رضایتبخـــش بـــود ،گفـــت :هماهنگـــی و
همـــکاری تمـــام ســـازمانها در برگـــزاری
مطلــوب آزمــون سراســری موثــر خواهــد بــود و
حتــی وزیــر محتــرم بهداشــت نیــز بــه روســای
دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی تاکیـــد کـــرده
اســـت کـــه در کنـــار برگزارکننـــدگان آزمـــون
سراســـری باشـــند و روســـای دانشـــگاههای
غی ــر پزش ــکی ه ــم بای ــد در انج ــام ای ــن آزم ــون
همـــکاری کننـــد.
وی افـــزود :گاهـــی اوقـــات ممکـــن اســـت
دســـتاندرکاران برگـــزاری آزمـــون در
حوزههـــای برگـــزاری بـــه دلیـــل شـــلوغی در
کار ،دق ــت و ظرافته ــای الزم را رعای ــت نکنن ــد
کـــه اگـــر دوســـتان و مســـئوالن دانشـــگاهی
بـــه جلســـات برگـــزاری و هماهنگیهـــا در
اســـتانها و شهرســـتانها سرکشـــیکنند،
ایـــن اشـــکاالت را گوشـــزد کـــرده و برطـــرف
میکننـــد .
دکتـــر غالمـــی بـــا بیـــان اینکـــه اســـتاندارها
موظـــف شـــدهاند تـــا بـــا مجموعههـــای
برگ ــزار کنن ــده کنک ــور هم ــکاری الزم را داش ــته
باش ــند ،اظه ــار داش ــت :مدیری ــت فض ــای خ ــارج
از جلس ــه برگ ــزاری آزم ــون ه ــم بس ــیار مه ــم
اســـت و بایـــد بـــا اعمـــال روشهـــای مناســـب
ازشـــلوغی و تجمـــع مشـــایعتکنندگان و
همراهـــان داوطلبـــان و همچنیـــن اســـتقبال از
آنـــان پـــس از برگـــزاری آزمـــون جلوگیـــری
شـــود و ایـــن قســـمت بـــه عنـــوان آســـیب
پذیرتری ــن بخ ــش برگ ــزاری آزم ــون بای ــد ب ــه
خوبـــی مدیریـــت شـــود.
وزیـــر علـــوم در پایـــان ســـخنان خـــود گفـــت:
س ــنگینترین روز برگ ــزاری آزم ــون ،روز جمع ــه
و آزم ــون عل ــوم تجرب ــی اس ــت ک ــه بیش ــترین
تعــداد داوطلبــان در ایــن روز در آزمــون شــرکت
میکننـــد کـــه اگـــر آزمونهـــای دو روز قبـــل
بــه خوبــی برگــزار شــود ،در خصــوص برگــزاری
ای ــن آزم ــون نی ــز مش ــکلی نخواهی ــم داش ــت.
دکت ــر ابراهی ــم خدای ــی ،مع ــاون وزی ــر عل ــوم و
رئی ــس س ــازمان س ــنجش آم ــوزش کش ــور نی ــز

در ای ــن جلس ــه ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن آزم ــون در
 ۳۹۲ش ــهر و بی ــش از  ۳۳۰۰ح ــوزه امتحان ــی و
همچنیــن همزمــان در  ۱۵کشــور دیگــر برگــزار
میش ــود ،اظه ــار داش ــت :نتای ــج اولی ــه آزم ــون
سراس ــری هفت ــه اول مهرم ــاه منتش ــر میش ــود
و بع ــد از انتخ ــاب رش ــته داوطلب ــان ،هفت ــه اول
آب ــان م ــاه نتای ــج نهای ــی اع ــام خواه ــد ش ــد.
وی افـــزود :آزمونهـــا بـــه ترتیـــب روز
چهارشـــنبه  ۲۹مـــرداد بـــا برگـــزاری آزمـــون
هنـــر بـــا  ۱۱۳هـــزار داوطلـــب آغـــاز میشـــود
و روز پنـــج شـــنبه  ۳۰مـــرداد بـــا برگـــزاری
آزم ــون عل ــوم انس ــانی و ریاض ــی ب ــا  ۵۵۰ه ــزار
داوطلـــب ،روز جمعـــه  ۳۱مـــرداد بـــا برگـــزاری
آزم ــون عل ــوم تجرب ــی ب ــا  ۵۹۴ه ــزار داوطل ــب
ادامـــه مییابـــد و باالخـــره روز شـــنبه اول
شـــهریور مـــاه بـــا برگـــزاری آزمـــون زبـــان بـــا
 ۱۷۴هـــزار داوطلـــب بـــه پایـــان میرســـد.
دکتـــر خدایـــی بـــا بیـــان اینکـــه تعـــداد
داوطلبـــان در مقایســـه بـــا برگـــزاری آزمـــون
ســـال  ۱۳۹۸تقریبـــاً یکســـان اســـت ،گفـــت:
حوزههـــای برگـــزاری از  ۲۱۰۰حـــوزه در ســـال
 ۱۳۹۸بـــه  ۳۳۰۰حـــوزه در آزمـــون امســـال
افزایـــش یافتـــه و عوامـــل اجرایـــی نیـــز از ۷۸
هـــزار نفـــر در ســـال گذشـــته بـــه  ۱۷۵هـــزار
نفـــر افزایـــش یافتـــه اســـت.
رئیـــس ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور
بـــا بیـــان اینکـــه در فاصلـــه دو هفتـــه مانـــده
بـــه برگـــزاری آزمـــون  ۴۸ســـالن ورزشـــی و
 ۱۰مصلـــی در مناطـــق مختلـــف کشـــور بـــه
فض ــای برگ ــزاری آزم ــون اف ــزوده ش ــده اس ــت،
خاطرنشـــان کـــرد :کل فضـــای برگـــزاری در
س ــال گذش ــته دو میلی ــون و ص ــد ه ــزار مت ــر
مربــع بــود کــه فضــای امســال  ۵میلی ــون مت ــر
مرب ــع اس ــت و فاصل ــه صندلیه ــا نی ــز حداق ــل
یـــک متـــر و  ۸۰ســـانتیمتر اســـت کـــه در
برخـــی مناطـــق بـــه دو متـــر هـــم میرســـد.
دکتــر رئیســی ،معــاون وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمـــوزش پزشـــکی هـــم در ایـــن نشســـت
مجـــازی بـــا بیـــان اینکـــه حـــدود نـــود و یـــک
در صـــد رضایـــت منـــدی در برگـــزاری آزمـــون

بهبــود شــاخص هــای علمــی دانشــگاه
تبریــز در نظــام رتبــه بنــدی جهانــی
تایمــز ۲۰۲۱
پژوهشـــی ،اســـتنادی ،چشـــمانداز بینالمللـــی

اختصـــاص دهـــد افـــزود :بـــر اســـاس نتایـــج

رتبـــه  601تـــا  800جهانـــی و رتبـــه دوم

و کاشـــان بهصـــورت مشـــترک رتبـــه اول

و درآم ــد از صنع ــت ،دانش ــگاه تبری ــز توانس ــت

دانشـــگاههای جامـــع ایـــران را بـــه خـــود

ایـــن نظـــام رتبهبنـــدی دانشـــگاههای تهـــران

دانشـــگاههای جامـــع ایـــران و رتبـــه  501تـــا

هـــای کارشناســـی ارشـــد و دکتـــرا بـــه دســـت
آم ــد ک ــه قاب ــل تقدی ــر اس ــت ،اظه ــار داش ــت:
اگردرهمـــه جـــا پروتـــکل هـــای بهداشـــتی در
مـــوارد مختلـــف رعایـــت مـــی شـــد ،وضعیـــت
شـــیوع کرونـــا در کشـــور بســـیار کاهـــش مـــی
یافـــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در برگـــزاری آزمـــون
سراســری بــا دو آزمــون قبلــی بــه دلیــل تفــاوت
گ ــروه س ــنی ش ــان بای ــد تفکی ــک قائ ــل ش ــد،
گف ــت :اگرق ــرار ب ــود کنک ــور در پایی ــز برگ ــزار
ش ــود مصیب ــت بس ــیار بزرگ ــی ب ــه وج ــود م ــی
آم ــد زی ــرا فص ــل پایی ــز فص ــل آنفلوآن ــزا اس ــت
و گ ــروه ه ــدف ه ــم همی ــن بچ ــه ه ــا هس ــتند.
وی افـــزود :در بحـــث کرونـــا هـــم شـــاید ایـــن
گ ــروه س ــنی ه ــم مبت ــا ش ــوند ول ــی میانگی ــن
مـــرگ و میـــر در ایـــن بیمـــاری  ۷۰در صـــد
بــرای گــروه هــای ســنی  ۷۰ســال بــه باالســت
پ ــس نگران ــی م ــا ازابت ــای آنه ــا نیس ــت بلک ــه
خطـــر در اینجاســـت کـــه اینهـــا مـــی تواننـــد
والدی ــن خ ــود را مبت ــا کنن ــد.
دکت ــر رئیس ــی ب ــا بی ــان اینک ــه می ــزان ابت ــا
در داوطلب ــان از می ــزان ابت ــا در جامع ــه کمت ــر
اســـت ،گفـــت :از بررســـی وضعیـــت و غربـــال
گــری  ۱۲۴هــزار نفــر ،میــزان بســتری در ســطح
کش ــور در تم ــام گ ــروه ه ــای س ــنی ب ــه می ــزان
 ۶نف ــردر ده ه ــزار نف ــر اس ــت ول ــی ای ــن می ــزان
در داوطلبـــان آزمـــون تنهـــا  ۱.۷در صـــد مـــی
باش ــد.
وی ب ــا تاکی ــد برل ــزوم خودارزیاب ــی دس ــت ان ــدر
کاران کنکـــور در ســـایت ســـامت افـــزود :اگـــر
فـــردی از دســـت انـــدر کاران برگـــزاری آزمـــون
ً
قبـــا کرونـــا گرفتـــه باشـــد تنهـــا در صورتـــی
مـــی توانـــد در آزمـــون حضـــور داشـــته باشـــد
کـــه یـــا  ۱۴روز از زمـــان ابتالیـــش گذشـــته
باشـــد و یـــا یـــک تســـت منفـــی از ابتـــا بـــه
کرونـــا ارائـــه دهـــد.
دکتـــر رئیســـی بـــا بیـــان اینکـــه هـــر چقـــدر
ســـقف محـــل برگـــزاری آزمـــون بلندتـــر
باشـــد ،ضریـــب امنیـــت و اطمینـــان آزمـــون
از نظـــر بهداشـــتی بـــاال تـــر مـــی رود ،گفـــت:
زدن ماســـک بـــرای همـــه الزامـــی اســـت ولـــی
اســـتفاده از دســـتکش در هنـــگام برگـــزاری
آزمـــون بـــرای داوطلبـــان بـــه شـــرط اســـتفاده
از لـــوازم تحریـــر شـــخصی خودشـــان الزامـــی
نیســـت ولـــی مراقبـــان بایـــد دســـتکش بـــه
دســـت داشـــته باشـــند.
وی در پای ــان س ــخنان خ ــود گف ــت :همراه ــان
داوطلبـــان بـــزرگ تریـــن چالـــش بهداشـــتی
ماســـت زیـــرا مـــا آمـــار داوطلبـــان را بـــه
ص ــورت کام ــل داری ــم ول ــی از تع ــداد همراه ــان
داوطلبـــان بـــی اطـــاع هســـتیم ،بنابرایـــن مـــا
نگـــران داخـــل ســـالن هـــای برگـــزاری آزمـــون
نیســتیم ولــی ایــن مــورد هماهنگــی همراهــان
و خانـــواده هـــای داوطلبـــان بایـــد بـــه صـــورت
جـــدی مدیریـــت و کنتـــرل شـــود.
 600جهان ــی را ب ــه خ ــود اختص ــاص دادهان ــد؛ و
دانش ــگاه تبری ــز در کن ــار دانش ــگاههای ش ــهید
بهشــتی ،کردســتان ،محقــق اردبیلــی ،و یاســوج
رتبـــه دوم دانشـــگاههای جامـــع ایـــران و رتبـــه
 601تـــا  800جهانـــی را بـــه خـــود اختصـــاص
داده اســـت .دانشـــگاههای شـــیراز ،و شـــهید
مدنــی آذربایجــان نیــز بــا کســب رتبــه جهانــی
 801تـــا  ،1000رتبـــه ســـوم دانشـــگاههای
جامـــع ایـــران را خـــود اختصـــاص دادهانـــد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه رتبهبنـــدی تایمـــز
یکـــی از مشـــهورترین نظـــام هـــای رتبهبنـــدی
بینالمللـــی دانشـــگاه هـــا اســـت کـــه اولیـــن
ب ــار در س ــال  ۲۰۰۴ب ــا هم ــکاری تایم ــز و کی ــو.
اس .تحـــت عنـــوان رتبهبنـــدی "تایمـــز -کیـــو
اس" و از ســـال  ۲۰۱۰بـــه بعـــد بـــا همـــکاری
موسس ــه تامس ــون رویت ــرز منتش ــر ش ــد .منب ــع
اطالعاتـــی مورداســـتفاده پایـــگاه رتبهبنـــدی
تایمـــز در حـــال حاضـــر پایـــگاه اطالعاتـــی
اســـکوپوس(  )SCOPUSاســـت و بـــرای
رتبهبنـــدی از  ۱۳شـــاخص در قالـــب  ۵معیـــار
کل ــی آم ــوزش ب ــا وزن  ۳۰درص ــد ،پژوه ــش ب ــا
وزن  ۳۰درص ــد ،اس ــتنادات ب ــا وزن  ۳۰درص ــد،
وجهـــه بینالمللـــی بـــا وزن  ۵ ,۷درصـــد و
ارتب ــاط ب ــا صنع ــت ب ــا وزن  ۲.۵درص ــد به ــره
گرفتـــه اســـت.
در رتبهبنـــدی تایمـــز  ،۲۰۲۱تعـــداد ۱۵۲۷
دانش ــگاه برت ــر جه ــان از  ۹۳کش ــور رتبهبن ــدی
شـــده انـــد .در رتبهبنـــدی تایمـــز ،۲۰۲۱
دانشـــگاه آکســـفورد بـــرای پنجمیـــن ســـال
متوالـــی رتبـــه اول را از آن خـــود کـــرده اســـت
و دانش ــگاه اس ــتنفورد و ه ــاروارد ب ــه ترتی ــب در
رتبـــه هـــای دوم و ســـوم قـــرار دارنـــد.

پنجــاه و هفتمیــن آزمــون
سراســری در دانشــگاه تبریــز
برگــزار شــد /رقابــت بیــش از ۶۸
هــزار داوطلــب در آذربایجــان
شــرقی
پنجـاه و هفتمیـن آزمون سراسـری با رقابـت  68هزار
و  914داوطلـب در آذربایجـان شـرقی در روزهای ،۲۹
 ۳۰و  ۳۱مـرداد و اول شـهریورماه همزمان در سراسـر
کشـورمان در اسـتان آذربایجـان شـرقی نیز بـا رعایت
کامل دسـتورالعملهای بهداشـتی در چهار روز متوالی
برگزار شـد.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز  ،از این تعداد
شـرکت کننده در اسـتان آذربایجان شـرقی  ،آزمون8
هـزارو 984داوطلـب در  5گـروه آموزشـی در حـوزه
امتحانی دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
یـاد آور مـی شـود؛ آزمـون سراسـری سـال  ۱۳۹۹در
 5گـروه آزمایشـی علـوم ریاضـی و فنـی ،هنـر ،علـوم
تجربـی ،زبـان هـای خارجـی و علـوم انسـانی در 29
حـوزه امتحانـی در  19شهرسـتان اسـتان آذربایجـان
شـرقی همزمـان بـا سراسـر کشـور برگزار شـد.
همیـن گزارش حاکی اسـت؛ پنجـاه و هفتمین آزمون
سراسـری بـا رقابـت بیش از یـک میلیـون داوطلب در
 ۳۳۰۰حـوزه امتحانـی برگـزار شـد و بـر اسـاس اعالم
سـازمان سـنجش آموزش کشـور ،کلید اولیه سـواالت
آزمـون سراسـری (داخـل کشـور) از سـاعت  ۲۱روز
دوشـنبه سـوم شهریور بر روی سـایت این سازمان قرار
مـی گیـرد و نتایج نهایی کنکـور سراسـری  ،۹۹هفته
اول آبـان ماه منتشـر خواهد شـد.

بازدید رئیس دانشگاه
تبریز از پروژه های
عمرانیمجتمع
خوابگاهولیعصر(عج)
دکتر مجیدی رئیس دانشگاه تبریز به همراه دکتر امامعلی
پور معاون دانشجوئی و دکتر تقی زادیه مدیر امور فنی و
نظارت بر طرح های عمرانی این دانشگاه از از پروژه های
عمرانی مجتمع خوابگاه ولیعصر(عج) از جمله طرح مقاوم
سازی و تعمیرات اساسی سالن غذاخوری این خوابگاه
بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر ناصر تقی
زادیه مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
دانشگاه دانشگاه تبریز در این بازدید ضمن ارائه گزارش
فنی اجمالی از عملکرد این مدیریت در مجتمع خوابگاه
ولیعصر(عج) ،هدف از اجرای این پروژه را بهسازی ،مقاوم
سازی و سبک سازی ساختمان غذاخوری دانشجویان
این خوابگاه عنوان کرد.
به گفته وی تعویض و اصالح سیستم تاسیسات مکانیکی
و برقی ساختمان ،تعویض سیستم فاضالب ،انجام
ایزوالسیون و عایق کاری از دیگر اقدامات مورد نظر در
این پروژه بوده است.
دکتر تقی زادیه در ادامه احداث بوفه اختصاصی ،استفاده
از پنجره دوجداره با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و
رعایت موازین بهداشتی در اجرای سقف و دیوارهای در
اماکن پخت و توزیع غذا را از دیگر اقدامات انجام شده در
این پروژه برشمرد و افزود :این پروژه با اعتبار ده میلیارد
ریال در حال اجراء است و حدود  60درصد پیشرفت
فیزیکی دارد که امیدواریم با تامین اعتبارات الزم تا پایان
شهریور پروژه تکمیل و تحویل معاونت دانشجوئی دانشگاه
گردد.
دکتر میر رضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز نیز در این
بازدید ضمن قدردانی از اقدامات مدیریت امور فنی ،بر
هماهنگی کلیه واحدهای دانشگاه جهت تسریع امور و
پیشبرد اهداف تعالی این دانشگاه در عرصه های مختلف
تاکید نمود.
یادآور می شود؛ مجتمع خوابگای ولیعصر (عج) دانشگاه
تبریز درمساحتی حدود  50هزار متر مربع در منطقه
ولیعصر تبریز واقع شده و  1050نفردانشجوی پسر
درمقطع کارشناسی در این خوابگاه ساکن هستند که
این مجتمع خوابگاهی دارای امکانات متعدد ورزشی
سرپوشیده و روباز ،رستوران طرح تاک و فضای سبز
دلنشینی برای ساکنان آن دارد.
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با حمایت خ ّیرین در دانشگاه تبریز صورت می گیرد؛

اجــرای طــرح
ملــی ارتقــای
خوابــگاه هــای
د و لتــی

معــاون دانشــجویی دانشــگاه تبریــز از اجــرای طــرح
ملــی ارتقــای خوابــگاه هــای دولتــی بــا حمایــت
خیریــن در ایــن دانشــگاه خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،
دکتــر امامعلیپــور در ایــن بــاره اظهــار داشــت :بــر
اســاس طــرح ملــی ارتقــای خوابــگاه هــای دولتــی
در صنــدوق رفــاه ،مبنــی بــر ارتقــای خوابــگاه
هــای رتبــه چهــار و پنــج بــا مشــارکت  ۳۰درصــد
دانشــگاه ۳۰ ،درصــد خیریــن و  ۴۰درصــد صنــدوق
رفــاه دانشــجویان ،بــا پیگیــری هــای مســووالن
دانشــگاه و بــه خصــوص رییــس دانشــگاه دو بلــوک
چهــار و دو از خوابــگاه شــهدا ویــژه خواهــران
مشــمول ایــن طــرح قــرار گرفتــه اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه هزینــه اجــرای ایــن
طــرح بالــغ بــر  ۱۶میلیــارد ریــال بــرآورد شــده
اســت کــه طــی چهــار مــاه بعــد از اجــرای تفاهــم
خیــر
نامــه اجرایــی خواهــد شــد تصریــح کــردّ :
مشــارکت کننــده بــرای خوابــگاه هــای دانشــگاه
تبریــز حــاج کاظــم قلمچــی اســت کــه ســهم وی
در ایــن طــرح حــدود  ۵میلیــارد ریــال اســت کــه
جــا دارد از ایــن اقــدام ارزشــمند ایشــان قدردانــی
و تشــکر نمایــم.
معــاون دانشــجویی دانشــگاه تبریــز از ســایر
خیریــن اســتان نیــز خواســت در ارتقــا و ایجــاد
خوابــگاه هــای دانشــجویی مخصوصــا خوابــگاه
متاهلیــن و خوابــگاه دانشــجویان غیــر ایرانــی
و توســعه خوابــگاه دختــران ،دانشــگاه تبریــز را
حمایــت نماینــد تــا اینکــه دانشــجویان در کمــال
آرامــش و امکانــات مناســب بــه تحصیــل بپردازنــد.
بــه گفتــه وی ،دانشــگاه تبریــز در حــال حاضــر
بــا ظرفیــت حــدود  ۵۵۰۰تخــت ،بــه صــد در
صــد دانشــجویان واجــد شــرایط در ســه مجتمــع
خوابگاهــی فجــر ،شــهدا و ولــی عصــر عــج خوابــگاه
واگــذار مــی کنــد و بــا تکمیــل خوابــگاه متاهلیــن
خــاوران ۱۲۰ ،خانــواده دانشــجویی بــه ایــن
ظرفیــت اضافــه خواهــد شــد.

عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه تبریــز بــه
عنــوان پژوهشــگر برتــر
جــوان انتخــاب شــد
عضو هیات علمی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز از
سوی فرهنگستان علوم به عنوان پژوهشگر جوان برجسته
در رشته زیست شناسی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،از سوی

فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران ،دکتر مجید
مهدوی دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم

طبیعی دانشگاه تبریز به عنوان « پژوهشگر برتر کشور
در رشته زیست شناسی در سال  » ۱۳۹۹انتخاب شد.

بر پایه همین گزارش؛ از جمله دیگر افتخارات کسب

شده توسط این عضو هیات علمی دانشگاه تبریز میتوان

به برگزیده شدن در چهاردهمین دورهء کتاب سال

دانشجویی (زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی
ژنتیک) در سال  ،86برگزیده دفتر استعدادهای درخشان
دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران در سال

 ،89دریافت بورس تحقیقاتی یک ساله از دانشگاه زوریخ

در سال  ، 89تالیف و ترجمه چهار عنوان کتاب ،عضویت
در بنیاد ملی نخبگان و  ...اشاره کرد.

یادآور می شود؛ جایزه ابوریحان هر ساله به منظور تکریم

و گرامیداشت پژوهشگران جوان و برجسته کشور که
دست آوردهای علمی شاخص و سهم ارزنده ای در

پیشبرد یکی از رشتههای فیزیک ،شیمی ،ریاضی،
زیستشناسی و زمینشناسی داشته اند ،از سوی گروه

علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران جایزه

به نام جایزه ابوریحان بیرونی ،دانشمند پر آوازه ایرانی،
اعطا میکند که متقاضی باید دارای مدرک دکتری در
یکی از رشته های علوم پایه و ملیت ایرانی با حداکثر سن

 ۴۰سال داشته باشد.

دیدار و گفتگوی رایزن فرهنگی ســفارت عراق با
رییس دانشگاه تبریز
رایــزن فرهنگــی ســفارت عــراق در ایــران ضمن
دیــدار ازامکانــات آموزشــی دانشــگاه تبریــز بــا
رئیــس دانشــگاه تبریــز گفتگــو نمــود.
دکتــر امجــد المظفــر رایــزن فرهنگــی ســفارت
عــراق در ایــران ضمــن گفتگــو با رئیس دانشــگاه
تبریــز وجمعــی از دانشــجویان عراقــی شــاغل به
تحصیــل در دانشــگاه تبریــز از برخــی امکانــات
آموزشــی دانشــگاه تبریــز در تبریــز و جلفــا
دیــدن نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز
دکتــر امجــد المظفــر رایــزن فرهنگــی ســفارت
عــراق در ایــران طــی بازدیــدی از دانشــگاه تبریز
بــا دکتــر میررضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه
تبریــز و اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه تبریــز
در تــاالر عالمــه جعفــری دیــدار و گفتگــو
نمودنــد.
در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر مجیــدی رئیــس
دانشــگاه تبریــز ضمــن اشــاره بــه قدمــت
تاریخــی آمــوزش عالــی در منطقــه آذربایجــان و
شــهر تبریــز افــزود :شــهرتبریز از دیربــاز بعنــوان
مهــد فرهنــگ و علــم بشــمار م یــرود و هفتصــد
ســال قبــل درایــن شــهر در مجموعــه ربــع
رشــیدی بعنــوان دانشــگاه جامــع و کارآفریــن
افــراد زیــادی در رشــته هــای مختلــف از گوشــه
و اکنــاف منطقــه بــه تحصیــل میپرداختنــد.
رئیــس دانشــگاه تبریــز ضمــن اشــاره بــه
برخــی از فعالیتهــای دانشــگاه تبریــز در هشــت
دهــه اخیــر و امکانــات و زیرســاختهای علمــی
و آزمایشــگاهی افــزود :دانشــگاه تبریــز بعنــوان
دومیــن دانشــگاه ایــران از نظــر قدمــت تاریخــی،
در ســه دانشــکده اقمــاری و  2پردیــس و 16
دانشــکده در ســطح دانشــگاه تبریــز بــا داشــتن
اســاتید مبــرز و آزمایشــگاههای مجهــز فعالیــت
مینمایــد.
دکتــر مجیــدی بــا اشــاره بــه عقــد دویســت
تفاهمنامــه علمــی بــا دانشــگاههای معتبــر
منطقــه و جهــان افــزود :عضویــت در اتحادیــه
هــا ی معتبــر علمــی جهــان و منطقــه ،انجــام
طرحهــای پژوهشــی مشــترک و تبــادل
ودانشــجوی دکتــری ،پذیرش دانشــجوی پســت
دکتــری از کشــورهای دیگــر نشــان از عــزم
جــدی مســئولین دانشــگاه تبریــز بــه گســترش
دیپلماســی علمــی با کشــورهای مختلــف جهان
اســت و آمــاده همــکاری علمــی بــا کشــور عــراق
هســتیم همچنانچــه از نظــر علمــی بیشــترین
تبــادالت علمــی اســاتید مــا بــا دانشــگاه هــای
کشــورهای ترکیــه و آمریــکا میباشــد.
رئیــس دانشــگاه تبریــز وجــود اشــتراکات
فرهنگــی و مذهبــی بــا کشــور عــراق را از
عوامــل گســترش همــکاری دانشــگاه تبریــز بــا
دانشــگاههای عــراق برشــمرد و افــزود :عــاوه
بــر تشــابهات فرهنگــی و مذهبــی ،شــهرتبریز و
دانشــگاه تبریــز از نظــر جغرافیائــی به شــهرهای
عــراق نزدیــک اســت و بــا توجــه بــه ســهولت
تــردد و امکانــات رفاهــی خــوب در شــهر تبریــز
وپتانســیل علمــی بــاالی دانشــگاه تبریــز ،ایــن
دانشــگاه میتوانــد بعنــوان میزبــان مطمئــن و
خوبــی بــرای دانشــجویان عراقــی و ارتقــاء تــوان
علمــی اســاتید و دانشــجویان دکتــری و پســت
نهمین همایش ملی سامانههای سطوح آبگیر باران
به صورت مجازی در دانشگاه تبریزبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز در ابتدای
این همایش دکتر اصغر عسگری معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه تبریز ضمن ابراز خرسندی از
میزبانی این همایش افزود :امید است دستاوردهای
پژوهشی و علمی این همایش راهنمای جامعه
صنعتی ،کشاورزی و دانشگاهی در زمینه استفاده
بهینه از منابع آب و جلوگیری از آسیب ها و
بحرانهای ناشی از سیالبها و خشکسالی ها قراربگیرد.
دکتر عسگری ضمن اشاره به پتانسیل علمی
و پژوهشی باالی دانشگاه تبریز در زمینه علوم
مرتبط با آب افزود :خوشبختانه به برکت تالش
پژوهشگران مختلف حوزه آب در دانشگاه تبریز،
این دانشگاه در رتبه بندی جهانی در رتبه مابین
 75تا  100قرارگرفته است و این امر آینده خوبی
را برای پژوهشگران و عالقمندان این حوزه نوید می
دهد و دانشگاه تبریز آمادگی کامل برای همکاری
با سازمانها و افراد متخصص این حوزه دارد.
در ادامه نشست دکتر سیدعلی اشرف صدرالدینی
دبیر علمی این همایش ضمن بیان تاریخچه اجمالی
از تالشهای صورت گرفته در زمینه استحصال آب
باران و استفاده بهینه از آن در کشورهای مختلف و
ایران افزود :از زمانهای گذشته آبگیرهای متعددی
بعنوان مخزن آب باران در زمینهای کشاورزی و
محیط روستا و خانه ها نقش مهمی در جبران

دکتری آن کشور قراربگیرد.
در ادامــه دیــدار دکتــر اصغــر عســگری معــاون
پژوهشــی دانشــگاه تبریز ضمن بیــان توانمندی
هــای دانشــگاه تبریــز در زمینــه تاســیس رشــته
هــای مشــترک بادانشــگاههای کشــورعراق
افــزود :عــاوه برایــن اســتفاده از پتانســیل
شــرکتهای فــن آور و دانــش بنیــان دانشــگاه
تبریــز در راســتای رفــع نیازهــای فناورانه کشــور
عــراق در حــوزه هــای مختلــف ،تبــادل اســاتید
و اســتفاده از فرصــت هــای مطالعاتــی ،برگــزاری
دوره هــای کوتــاه مــدت علمــی و پژوهشــی برای
دانشــجویان مقاطــع تحصیالت تکمیلــی از دیگر
فرصتهــای ممکــن بــرای گســترش همــکاری
علمــی دانشــگاه تبریــز بــا دانشــگاههای عــراق
اســت.
دکتــر عســگری کیفیــت عالــی آمــوزش در
دانشــگاه تبریــز بــه اســتناد رتبــه بنــدی
هــای معتبــر بیــن المللــی از جملــه تایمــز و
شــانگهای را از امتیــازات منحصــر بفــرد ایــن
دانشــگاه در میــان دانشــگاه هــای منطقــه
توصیــف کــرد و افــزود :بــا میــزان شــهریه پایین
نســبت بــه ســایر دانشــگاههای منطقــه و بــا
بهتریــن کیفیــت آموزشــی میتوانیــم میزبانــی
دانشــجویان عراقــی را بــا بهــره منــدی ازبهتریــن
امکانــات آموزشــی و رفاهــی در ســطح دانشــگاه
تبریــز در قالــب دوره هــای حضــوری مســتمر
ویــا دوره هــای کوتــاه مــدت داشــته باشــیم.
همچنیــن پردیــس بیــن المللــی ارس میتوانــد
بعنــوان میزبــان دانشــجویان عراقــی در مقاطــع
تحصیــات تکمیلــی و در روزهــا پنجشــنبه و
جمعــه قــرار بگیــرد.وی همچنیــن خواســتار
ارائــه لیســت رتبــه بنــدی معتبــر دانشــگاهها و
مراکــز آموزشــی کشــور عــراق ،تســهیل امــور
مکاتبــات مربــوط بــه اســتعالم تائیدیــه مــدارک
دانشــجویان عراقــی گردیــد.
در ادامــه جلســه دکتــر حســین امامعلــی پــور
معــاون دانشــجوئی دانشــگاه تبریــز ضمــن
اعــام گزارشــی در خصــوص تســهیالت رفاهــی
دانشــگاه تبریــز بــه دانشــجویان خارجــی افــزود:
دانشــگاه تبریــز درحــوزه رفاهــی بــه همــه
دانشــجویان خارجــی مخصوصــا" دانشــجویان

عراقــی بــا نگــرش و حــس خــوب و پاییــن ترین
نــرخ ممکــن ارائــه خدمــات مینمایــد وجهــت
رفــاه حــال دانشــجویان خارجــی آنهــا در داخــل
دانشــگاه در دوطبقــه مجــزاء قــرار گرفتــه اســت
وتمرکــز دانشــگاه تبریــز در همــکاری علمــی بــا
کشــور عــراق بیشــتر جنبــه علمــی و فرهنگــی
دارد ومفتخریــم بــرای اولیــن بــار در ســطح
کشــور جشــنواره ورزشــی دانشــجویان خارجــی
را بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز برگــزار نمــوده
ایــم.
در ادامــه جلســه دکتــر توحیــدی معــاون
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تبریــز ضمــن
ارائــه گــزاش برگــزاری اردوهــای زیارتــی و
فرهنگــی بــرای دانشــجویان خارجــی از آمادگــی
کامــل ایــن معاونــت بــرای میزبانــی دانشــجویان
عراقــی تاکیــد نمــود.
دکتــر رضــا محمــدی رئیــس مرکــز دانشــجویان
غیــر ایرانــی دانشــگاه تبریــز ضمــن اشــاره بــه
تحصیــل دویســت نفــر دانشــجوی عراقــی در
ایــن دانشــگا ه افــزود :بــرای ســال جدیــد حــدود
ششــصد نفــر گواهــی پذیــرش جدیــد صــادر
نمــوده ایــم و بــا راه انــدازی ســایت پذیــرش
بصــورت چهــار زبانــه ،راه انــدازی امورکنســولی
ویــژه دانشــجویان خارجــی ،مرکــز آمــوزش زبــن
فارســی بــرای دانشــجویان غیــر فارســی زبــان
در دانشــگاه تبریــز و تســهیل امــور ارائــه ویــزای
تحصیلــی برآنیــم کــه میزبــان خوبــی بــرای
دانشــجویان خارجــی مخصوصــا" دانشــجویان
کشــور عــراق باشــیم.
در ادامــه جلســه دکتــر امجــد المظفــر رایــزن
فرهنگــی ســفارت عــراق در ایــران ضمــن
تجلیــل از شــان و اعتبارعلمــی دانشــگاه تبریــز
در رتبــه بنــدی هــای بیــن المللــی ،بــر اهتمام و
عــزم جــدی دانشــگاه هــای عــراق بــر گســترش
تبــادالت علمــی بــا دانشــگاه تبریــز مخصوصــا"
در حــوزه آزمایشــگاهی ،پژوهشــی و ارتقــاء تــوان
علمــی اســاتید و دانشــجویان پســت دکتــری
در قالــب فرصــت هــای مطالعاتــی بــه میزبانــی
دانشــگاه تبریــز وعقــد تفاهمنامــه همــکاری
مابیــن دانشــگاههای عــراق و دانشــگاه تبریــز
تاکیــد نمــود.

نهمیــن همایــش ملــی ســامانههای ســطوح
آبگیــر بــاران صــورت مجــازی برگــزا شــد
منابع آب و کمک به کاهش بحران آب داشتند
اما متاسفانه امروزه موضوع استحصال آب باران
در برنامه ریزی و مدیریت متولیان اجرائی و علمی
کشور بعنوان دغدغه محسوب نمی شود.
دکتر صدرالدینی با اشاره به میزان کم بارندگی در
کشور و حجم گسترده بهره برداری غیر مجاز از

منابع زیرزمینی و سطحی منابع آب در کشور افزود:
افزایش فزاینده جمعیت مناطق شهری ،فرسایش
آب و خاک ،آلودگی منابع آبی بوسیله صنایع و
محدودیتهای بیشمار طبیعی و اقتصادی ایجاب
می نماید که استحصال آب باران جهت استفاده در
مصارف کشاورزی ،صنعتی و عمومی بعنوان راهکار

دکتــر امجــد المظفــر بــا تاکیــد براینکه براســاس
قوانیــن وزارت تعلیمــات و فرهنــگ کشــور عراق
متقاضیــان ادامــه تحصیــل در ایــران بایســتی
فقــط در  10دانشــگاه برتــر ایــران بــه تحصیــل
بپردازنــد افــزود :براســاس قوانیــن عــراق مــدرک
فــارغ التحصیــان  10دانشــگاه برتــر ایــران کــه
دانشــگاه تبریــز نیــز جــزء آنهــا میباشــد معــادل
ســازی شــده و اعتبــار الزم را دارد لــذا انتظــار
داریــم دانشــجویان عراقــی در دانشــگاه تبریــز
صرفــا" در دانشــگاه مــادر و بصــورت حضــوری و
تمــام وقــت و صرفــا" بــا اخــذ ویــزای تحصیلــی
بــه تحصیــل بپردازنــد.
دکتــر امجــد مظفــر ضمــن اســتقبال از فعالیــت
هــای دانشــگاه تبریــز در زمینــه آمــوزش زبــان
فارســی بــه دانشــجویان خارجــی و اصطالحــات
تخصصــی هــر رشــته افــزود :وجــود امکانــات
رفاهــی و آموزشــی مطلــوب  ،برگزاری جشــنواره
هــای فرهنگــی و ورزشــی بــرای دانشــجویان
از امتیــازات تحصیــل در ایــن دانشــگاه اســت
و دانشــگاه تبریــز بواســطه دارابــودن اســاتید
بــارز در همــه رشــته هــا و در همــه مقاطــع
تحصیلــی گزینــه مناســبی بــرای ادامــه تحصیل
دانشــجویان عراقــی اســت و امیدواریــم ایــن
همکاریهــا در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات
اداری دو کشــور تــداوم یابــد و خواســتار اعطــای
بــورس تحصیلــی یــا تخفیــف شــهریه بــرای
دانشــجویان ممتــاز عراقــی شــد.
در ادامــه رایــزن فرهنگــی ســفارت عــراق ضمــن
حضــور در مرکــز دانشــجویان خارجــی دانشــگاه
تبریــز و بازدیــد از امورکنســولی و مرکــز آموزش
زبــان فارســی بــه دانشــجویان خارجــی ،بــا
چنــد تــن از دانشــجویان عراقــی دیــدار و طــی
جلســه پرســش و پاســخ بــا حضــور مســئولین
دانشــگاه تبریــز در جریــان پیشــنهادات و
انتقــادات دانشــجویان قــرار گرفــت وضمــن
تجلیــل از میزبانــی و اقدامــات ارزنــده دانشــگاه
تبریــز خواســتار انجــام برخــی مســاعدتها جهت
تســهیل امــور در چهارچــوب قوانیــن دو کشــور
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز
دکتــر امجدالمظفــر در ادامــه دیــدار از دانشــگاه
تبریــز بعــداز بازدیــد از کتابخانه مرکــزی و مرکز
اســناد دانشــگاه تبریــز ،جهــت بازدیــد از امکانات
آموزشــی پردیــس بیــن المللــی ارس بــه شــهر
جلفــا عزیمــت نمــود و طــی دیــدار بــا دکتــر
ســید صمــد حســینی رئیــس پردیــس هــای
خودگــردان دانشــگاه تبریــز توافقهــای خوبــی در
زمینــه پذیــرش دانشــجویان عراقــی در پردیــس
بیــن الملــل ارس بعمــل آورد.
مطمئن و علمی مورد توجه قرار بگیرد.
دبیر علمی همایش ضمن اشاره به مزیتهای
استحصال آب باران افزود :کاهش سیالبها و
مخاطرات طبیعی آن ،جلوگیری از فرسایش
خاک ،تامین آب الزم برای حفظ و گسترش اراضی
کشاورزی ،نیاز به تکنولوژی ارزان و ساده از دالیل
مهم ضرورت توجه به استحصال آب باران است و از
جنبه های متعدد فیزیکی ،اجتماعی و تکنیکی در
سطح کشور قابلیت اجرائی دارد.
دکتر صدرالدینی برضرورت وجود متولی مشخص و
تعریف شرح خدمات مهندسی در همه پروژه های
صنعتی ،ساختمانی و کشاورزی تاکید نمود و افزود:
بایستی در همه پروژه های شهری متولی آب باران
برای ساختمانها مجوز الزم را ارائه دهند و این امر
مورد انتظار جامعه علمی کشور است که مسئوالن
در برنامه ریزها و تدوین قوانین این نیاز ضروری را
مد نظر قرار دهند.
سخنرانی دکتر تاجبخش رئیس انجمن استحصال
آب باران کشور با عنوان گزارش کلی عملکردها و
دکتر منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با عنوان
ضرورت توجه به استحصال آب باران برای حفظ
منابع آب و خاکی کشور از دیگر بخشهای مراسم
افتتاحیه این همایش بود.

انتشــار مقــاالت ویــژه«
فلســفه و بحــران کرونــا»
در مجلــه علمــی پژوهــش
هــای فلســفی دانشــگاه
تبریــز
مجلـه علمـی پژوهـش هـای فلسـفی دانشـگاه تبریز
بـا مقاالت ویژه«فلسـفه و بحـران کرونا» در تابسـتان
1399منتشـر شد.
دکتـر محمـد اصغـری ،سـردبیر مجلـه پژوهـش های
فلسـفی دانشـگاه تبریـز در ایـن ارتباط ،گفت :شـیوع
بیمـاری  19 covidیـا کرونا در این ایـام بحران هایی را
در سـاحت هـای مختلف زندگی بشـر به وجـود آورده
اسـت و تأثیـر مرگبـار این ویـروس بر زندگی انسـان و
تحلیـل ایـن موضـوع به عنـوان یکـی از دغدغـه های
اصلـی رشـته هـای علـوم انسـانی ایجاب مـی کند که
مجلات و ژورنـال هـای علـوم انسـانی توجـه ویـژه به
این بحران داشـته باشـند.
وی در ادامـه بـا بیان اینکه رشـته فلسـفه در رأس این
علـوم توجـه ویـژه به امـر دارد و از ایـن رو مجله علمی
پژوهـش های فلسـفی دانشـگاه تبریز به عنـوان اولین
مجله فلسـفی ایران در بحبوحه شـیوع کرونـا در اواخر
فروردیـن مـاه  1399تحـت عنـوان «فلسـفه و بحران
کرونـا» به زبان فارسـی فراخوان مقاله داد ،یادآور شـد:
با این فراخوان در بین دانشـگاهیان از اسـتقبال بسـیار
خوبـی برخـوردار شـد و مقـاالت زیـادی در فاصلـه دو
ماهـه از فروردیـن تـا آخر خـرداد  99به سـایت مجله
ارسـال گردید.
ایـن عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تبریز تصریـح کرد:
بـه دلیل حجـم زیاد مقـاالت اعضای هیئـت تحریریه،
داوران و ویراسـتاران مجلـه بـا تلاش و تـوام با جدیت
و دقت بیشـتر همکاری بسـیار خوبی کردنـد و در این
فاصله کوتاه توانسـتند بـا ارزیابی ،داوری و ویراسـتاری
و صفحه آرایی این مقاالت ،شـماره  31تابسـتان  99را
بـه پایان برسـانند و اکنون  13مقاله تایید شـده نهایی
نویسـندگانی از دانشـگاه هـا و موسسـات آکادمیـک
کشـور منتشـر شـده در ایـن شـماره منتشـر گردیده
است.
بـه گفتـه وی مقاالت منتشـر شـده در این شـماره به
بررسـی ابعـاد مختلف فلسـفی کرونا بر زندگی انسـان
در حوزه سیاسـت ،روان پزشکی ،دین و الهیات ،حقوق
بشـر ،پدیدارشناسی مرگ ،زیسـت بوم عقالنیت ،تاثیر
کرونا بر آینده دانشـگاه پرداخته شـده اسـت.
بـر پایـه همیـن گـزارش؛ در ایـن شـماره ویـژه ایـن
مقـاالت منتشـر شـده اسـت.
«جهان پـس از کرونا» به
« -1دمکراسـی لیبـرال» در
ِ
قلم دکتر شـیرزاد پیک حرفه ،اسـتادیار گروه فلسـفه،
دانشـگاه بینالمللی امام خمینـی (ره) قزوین.
 -2بـودن یا نبـودن :پاندومی کوویـد ،19 -زمانی برای
فعـال شـدن بنیادی ترین تعـارض هـای دازاین به قلم
دکتر علیرضا فرنام اسـتاد مرکز تحقیقات روانپزشـکی
و علـوم رفتـاری دانشـگاه علوم پزشـکی تبریـز و بهاره
دلجـو دانشـجوی دکتـری کارگـروه توسـعه دانـش
روانپزشـکی و روانشناسی .دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -3تحلیل فلسـفی بحـران ناشـی از «کرونـا ویروس»
بـه قلـم دکتر منصـور ایمانپور ،دانشـیار دانشـیار گروه
حکمـت و فلسـفه اسلامی ،دانشـگاه شـهید مدنـی
آذربایجان
 -4بحـران کرونـا؛ خاسـتگاه چالش ها و پرسـش های
فلسـفی بـه قلـم دکتـر مسـعود امیـد ،دانشـیار گروه
فلسـفه دانشـگاه تبریز
 -5پژوهشـی در بـاب کارایـی نظریـه اعتباریات عالمه
طباطبایـی در تحلیـل بحـران کرونـا ویـروس بـه قلم
دکتر میکائیل جمالپور اسـتادیار فلسـفه دانشگاه پیام
نـور تبریز
 -6فلسـفه سیاسـی و مواجهـه بـا کرونـا؛ مواجهـه بـا
همهگیـری ویروسـی کوویـد 19-از منظـر فلسـفه
سیاسـی معاصـر بـه قلـم عبدالمجیـد مبلغـی اسـتاد
فلسـفه ،پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی،
ایـران .تهـران.
 -7کــرونا ویــروس بـه مثابه «مــوت اصغـر» به قلم
دکتـر محمـود نوالـی اسـتاد فلسـفه دانشـگاه تبریز
 -8بیمـاری کوویـد ( 19کرونـا) به مثابه شـر ادراکی و
مواجهـه بـا آن بـر اسـاس باور بـه خدا به قلم مسـعود
زیـن العابدیـن دانشـجوی دکتـری فلسـفه و کالم
اسلامی ،دانشـگاه شـهید رجایی تهران و امیرحسین
منصـوری دانـش آموخته کارشناسـی ارشـد فلسـفه،
دانشـگاه شـهید رجایی ،تهران و دکتر عین اهلل خادمی
اسـتاد فلسـفه دانشـگاه شـهید رجایی ،تهران
 -9حمایـت از حقوق انسـانی افراد در برابـر کووید 19
(کروناویـروس) در پرتـو فلسـفه اخلاق وظیفهگرایـی
کانـت بـه قلم دکتـر حسـن خسـروی دانشـیار ،گروه
حقـوق عمومـی ،دانشـگاه پیام نـور ،تهران،
 -10تأثیـر کروناویـروس بـر زیسـتبوم عقالنیـت بـه
قلـم دکتـر علیرضـا منصـوری دانشـیار گروه فلسـفه،
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی .ایران.
تهران
 -11تحلیـل هایدگـری از یافتحالهـای دازایـن
در مواجهـه بـا کویـد  19بـه قلـم دکتـر فریـده آفرین
اسـتادیار گـروه هنـر ،دانشـگاه سـمنان
 -12آیـا تغییـری در الگـوی دانشـگاهی در راه اسـت؟
درنگـی فلسـفی بـر ایـدة فلسـفی دانشـگاه در آینـده
پسـاکرونایی جهان به قلم دکتر رضا ماحوزی دانشـیار
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فنـاوری .تهران
 -13در آمـدی پدیدارشـناختی بربحـران کوویـد ۱۹با
تاکیـد بـر موقعیت هـای مـرزی به قلم دکتر حسـین
مصباحیان اسـتادیار گروه فلسـفه ،دانشـگاه تهران
الزم بـه ذکر اسـت؛ عالقمنـدان برای کسـب اطالعات
بیشـتر از ایـن مقـاالت می تواننـد بـه آدرس اینترنتی
.1316_1278_https://philosophy.tabrizu.ac .ir/issue
 htmlمراجعـه نمایند.
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آزمـون زبـان انگلیسـی
عمومـی ( )UTETدر
دانشگاه تبریز برگزار شد
آزمـون زبـان انگلیسـی عمومـی ( )UTETبـا شـرکت
 269داوطلـب بـا رعایـت آخریـن دسـتورالعمل هـای
بهداشـتی ابلاغ شـده از طـرف سـتاد ملـی مبـاره بـا
کرونـا در دانشـگاه تبریـز برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،دکتـر
مهـدی بـرادران نیـا مدیـر امـور آموزشـی دانشـگاه
تبریـز در ایـن ارتباط گفـت :به دلیل درخواسـت مکرر
دانشـجویان دکتـری دانشـگاه تبریـز و دانشـگاه هـای
همجـوار ،ایـن آزمـون بـا شـرکت  269نفـر داوطلـب
( 117نفـر خانـم و  152نفـر آقا) در دانشـکده شـیمی
دانشـگاه تبریـز برگـزار شـد.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه در همیـن راسـتا بـرای
اولیـن بـار ،کارنامه داوطلبـان به صـورت الکترونیکی و
بـدون حضـور فیزیکـی از سـامانه قابل دریافت اسـت،
تصریـح کـرد :ضمنـا ،کارنامـه هـای الکترونیکی حاوی
کـد صحـت سـنجی بـوده بـه نحـوی کـه دانشـگاه ها
یـا سـازمان هـا حداکثر تـا دو سـال از تاریـخ برگزاری
آزمـون مذکـور مـی توانند صحـت اطالعـات داوطلبان
و نمـره کسـب شـده را به صـورت الکترونیکـی کنترل
نما یند .
بـر پایـه همین گـزارش ،آزمون زبان انگلیسـی عمومی
( )University of Tabriz English Testبیشـتر بـه منظـور
ایجـاد تسـهیالت براى دانشـجویان و فـارغ التحصیالن
کارشناسـى ارشـد و دانشـجویان دورههـاى دکتـرى
برگـزار مـی شـود و در ایـن ارتبـاط نیز دانشـگاه تبریز
جهـت تسـهیل رونـد ادامـه تحصیـل در دورههـای
دکتـری تخصصـی ،هـر سـاله اقـدام بـه برگـزاری
چندیـن دوره آزمـون زبـان عمومـی مینمایـد.

بـه میزبانـی دانشـگاه
تبریـز؛ نشسـت شـورای
هماهنگـی فعالیت های
فرهنگـی و اجتماعـی
دانشگاه های آذربایجان
شـرقی برگـزار شـد
نشسـت شـورای هماهنگـی فعالیـت هـای فرهنگـی و
اجتماعـی دانشـگاه هـای اسـتان آذربایجـان شـرقی با
حضـور معاونـان فرهنگـی و اجتماعـی و نماینـدگان
دانشـگاه هـای مختلـف اسـتان ،مسـئول دفاتـر نهـاد
نمایندگـی مقام معظـم رهبری در دانشـگاه ها و جهاد
دانشـگاهی اسـتان بـه میزبانـی دانشـگاه تبریـز برگزار
شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،در ایـن
جلسـه مسـایل مختلـف دانشـگاه هـا از جملـه برنامـه
هـای بزرگداشـت چهلمیـن سـالروز دفـاع مقـدس،
گسـترش فعالیـت هـای فرهنگـی و اجتماعـی در
دوران شـیوع کرونـا در فضـای مجازی ،نحوه اسـتقبال
از دانشـجویان ورودی هـای جدیـد ،نحـوه حمایـت از
نشـریات دانشـجویی و  ...مـورد بحـث و بررسـی قـرار
گر فت .
یـادآور مـی شـود :شـورای هماهنگـی فعالیـت هـای
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه های اسـتان آذربایجان
شـرقی وظیفـه هماهنگـی ،برنامـه ریزی و هـم افزایی
فعالیـت هـای فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه هـای
اسـتان را برعهـده دارد و مسـئولیت آن در اسـتان
برعهـده دانشـگاه تبریـز اسـت.
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بازدید و رونمایی از  ۱۵محصول فناورانه دانشگاه تبریز با
حضور معاون علمی رییسجمهور

معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری بـا
حضـور در دانشـگاه تبریـز ضمن بازدیـد از بخش
هـای مختلف دانشـگاه تبریز از جمله مرکز رشـد
و نـوآوری از  15محصول فناورانه این دانشـگاه نیز
رونمایـی مـی کند.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
سـورنا سـتاری ،معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس
جمهوری با حضور در دانشـگاه تبریز ضمن بازدید
از بخش های مختلف دانشـگاه تبریز و رونمایی از
 15محصول فناورانه این دانشـگاه ،دفتر تحقیق و

توسـعه گروه صنعتی شرکت تراکتورسـازی ایران
نیز با حضور وی در مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه
تبریز با شـعار همبسـتگی نمادهای علم و صنعت
اسـتان آذربایجان شـرقی افتتاح می شـود.
بازدید از سـالن تولید ماسک و دستگاه های تولید
ماسـک طراحی شده توسط شـرکت های مستقر
در مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه تبریـز ،رونمایی
از چنـد دسـتگاه جدیـد حـوزه تولیـد ماسـک و
همچنین بازدید از نمایشـگاه دسـتاوردهای مرکز
رشـد و نـوآوری از جمله دیگر برنامـه های معاون

علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری در دانشـگاه
تبریز اسـت.
یـادآور مـی شـود؛ پیـش از ایـن نیـز سـاختمان
جدیـد مرکز فناوری دانشـگاه تبریـز در فضایی به
وسـعت سـه هـزار متـر مربع بـا اسـتقرار بیش از
 60شـرکت و مرکز نوآوری این دانشـگاه با حضور
دکتـر سـتاری ،معـاون علمـی و فنـاوری رییـس
جمهـوری در فضایی به وسـعت  ۴هـزار متر مربع
بـه بهره بـرداری رسـیده بود.
الزم به ذکر اسـت؛ دانشـگاه تبریز در سـال ۱۳۲۶

با تاسـیس دو دانشـکده ادبیات و پزشـکی فعالیت
خـود را آغـاز نمـود و در حـال حاضـر بـا داشـتن
بیش از  20دانشـکده ،چندین پژوهشـکده و گروه
پژوهشـی ،قطـب علمـی ۸۰۰ ،نفـر عضـو هیـات
علمـی و بیـش از  20هـزار نفر دانشـجو و  ...یکی
از دانشـگاه هـای بیـن المللی ،سـطح یـک و برتر
کشـور است.

با حضور دکتر سورنا ستاری؛ دفتر تحقیق و توسعه شرکت
تراکتورسازی ایران در دانشگاه تبریز افتتاح شد
دفتـــر تحقیـــق و توســـعه گـــروه صنعتـــی
شـــرکت تراکتورســـازی ایـــران بـــا حضـــور
دکتـــر ســـورنا ســـتاری ،معـــاون علمـــی و
فن ــاوری رئی ــس جمه ــوری در مرک ــز رش ــد و
نـــوآوری دانشـــگاه تبریـــز افتتـــاح شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دفتـــر تحقیـــق و توســـعه گـــروه صنعتـــی
شـــرکت تراکتورســـازی ایـــران بـــا شـــعار
همبس ــتگی نماده ــای عل ــم و صنع ــت اس ــتان
آذربایجـــان شـــرقی بـــا حضـــور معـــاون
علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــوری در
مرکـــز رشـــد و نـــوآوری دانشـــگاه تبریـــز
افتتـــاح گردیـــد.
بازدیـــد از ســـالن تولیـــد ماســـک و دســـتگاه
ه ــای تولی ــد ماس ــک طراح ــی ش ــده توس ــط
شـــرکت هـــای مســـتقر در مرکـــز رشـــد و
ن ــوآوری دانش ــگاه تبری ــز ،رونمای ــی از چن ــد

دســـتگاه جدیـــد حـــوزه تولیـــد ماســـک،
رونمایـــی از  ۱۵محصـــول فناورانـــه و
همچنی ــن بازدی ــد از نمایش ــگاه دس ــتاوردهای

مرکـــز رشـــد و نـــوآوری از جملـــه دیگـــر
برنامـــه هـــای دکتـــر ســـتاری در دانشـــگاه
تبریـــز بـــود.

بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش؛ دیـــدار بـــا
نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان ،افتتـــاح
چندیـــن کارخانـــه محصـــوالت دانـــش
بنی ــان ،ش ــرکت در مراس ــم واگ ــذاری اراض ــی
پـــارک علـــم و فنـــاوری آذربایجـــان شـــرقی
بـــه شـــرکت هـــای فنـــاور و دانـــش بنیـــان،
رونمایـــی از  ۱۱محصـــول فناورانـــه شـــرکت
ه ــای مس ــتقر در پ ــارک ،بازدی ــد از ش ــرکت
پمپیـــران ،مرکـــز جامـــع در حـــال احـــداث
ســـلول هـــای بنیـــادی دانشـــگاه علـــوم
پزشـــکی تبریـــز و نمایشـــگاه محصـــوالت
فناورانـــه دانشـــگاه هـــای صنعتـــی ســـهند و
آزاد اســـامی ،شـــرکت در جلســـه اقتصـــاد
دانـــش بنیـــان اســـتان و  ...از جملـــه دیگـــر
برنام ــه ه ــای س ــفر مع ــاون علم ــی و فن ــاوری
رئیـــس جمهـــور بـــه شـــهر تبریـــز بـــود.

تجلیل از خدمات ارزنده علمی و اجرائی دو تن از اساتید
بازنشستهدانشگاهتبریز

رفع مشکل شماره
استخدام تعدادی از
اعضای هیات علمی
دانشگاهتبریز
بـا پیگیـری هـای مـداوم شـورای سیاسـت گـذاری
مدیـران منابـع انسـانی و دبیـران مناطـق ده گانـه،
مشـکل اسـتخدام  112نفـر از اعضـای هیـات علمـی
دانشـگاه تبریـز برطـرف شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز ،بـا پیگیری
های مداوم در شـورای سیاسـت گـذاری مدیران منابع
انسـانی کـه متشـکل از دبیـران مناطق ده گانه کشـور
اسـت و مدیریـت منابـع انسـانی دانشـگاه تبریـز نیـز
دبیـر منطقه  ۳کشـور را بر عهده دارد ،اسـتخدام 112
تـن از اعضـای هیـات علمـی فاقـد شـماره مسـتخدم
دانشـگاه تبریـز کـه از سـال  ۸۶آغـاز و از سـال ۹۳
بـدون اقـدام و بالتکلیـف مانـده بـود ،برطرف شـد.
برپایـه همیـن گزارش ،شـماره اسـتخدامی ایـن تعداد
از اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه تبریـز کـه از طریق
سـازمان امـور اسـتخدامی اختصـاص یافته اسـت ،پس
از تکمیـل سـوابق و مـدارک درخواسـتی در سـامانه
کارمنـد ایـران ثبـت خواهد شـد.
یـادآور مـی شـود :در حـال حاضـر  780نفـر هیـات
علمـی در دانشـگاه تبریـز مشـغول به فعالیت هسـتند.

از زحمـــات و خدمـــات ارزنـــده آقایـــان
دکتـــر محمدعلـــی متفکـــر آزاد و دکتـــر
محمـــد باقـــر بهشـــتی از اســـاتید دانشـــکده
اقتصـــاد و مدیریـــت بازرگانـــی ،کـــه بـــه
افتخـــار بازنشســـتگی نائـــل آمـــده انـــد
تجلیـــل بعمـــل آمـــد.
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی ضمـــن تجلیـــل
از خدمـــات علمـــی و اجرائـــی ایشـــان در
دانشـــگاه تبریـــز ،ایـــن خدمـــات را منشـــاء
آثـــار خیـــر و پربرکـــت دانســـته و اظهـــار
داشـــتند :همچنـــان ازنظـــرات وتجربیـــات
ایش ــان در راس ــتای پیش ــبرد اه ــداف عال ــی
دانشـــگاه بهـــره منـــد خواهیـــم شـــد.

شـــایان ذکـــر اســـت دکتـــر محمـــد باقـــر
بهشـــتی ،اســـتاد تمـــام دانشـــکده اقتصـــاد
و مدیریـــت بـــوده و مـــدرک کارشناســـی
ارشـــد خـــود را در رشـــته اقتصـــاد از
دانشـــگاه تهـــران درســـال1356و مـــدرک
دکتـــری خـــود را در رشـــته توســـعه
اقتصـــادی از دانشـــگاه جیمزکـــوک کشـــور
اســـترالیا در ســـال  1375اخـــذ نمـــوده
اســـت .ایشـــان عـــاوه بـــر چندیـــن دهـــه
فعایـــت علمـــی و پژوهشـــی ،تالیـــف و
چـــاپ ســـه جلـــد کتـــاب و راهنمایـــی
و مشـــاوره طـــرح هـــا و پایاننامـــه هـــای
متعـــدد دارای ســـوابق اجرائـــی از قبیـــل

رئی ــس س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی
اســـتان آذربایجانشـــرقی ،معاونـــت اداری
و مالـــی ،معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات
تکمیلـــی دانشـــگاه وچنـــد دوره منتخـــب
مـــردم تبریـــز در شـــورای شـــهر میباشـــند.
همچنیـــن دکتـــر محمدعلـــی متفکـــر آزاد
اس ــتاد تم ــام دانش ــکده اقتص ــاد ومدیری ــت
ب ــوده و م ــدرک کارشناس ــی ارش ــد اقتص ــاد
را از دانشـــگاه تهـــران درســـال 1363و
مـــدرک دکتـــری علـــوم اقتصـــادی را از
دانشـــگاه تهـــران در ســـال 1377دریافـــت
نمـــوده انـــد .ایشـــان عـــاوه بـــر چندیـــن
دهـــه فعالیـــت علمـــی و پژوهشـــی ،تالیـــف

و چـــاپ ســـه جلـــد کتـــاب و راهنمایـــی
و مشـــاوره طـــرح هـــا و پایاننامـــه هـــای
متعـــدد دارای ســـوابق اجرائـــی از قبیـــل
رئی ــس دانش ــگاه زنج ــان ،رئی ــس دانش ــگاه
شـــهیدمدنی آذربایجـــان و دانشـــگاه
پیـــام نـــور منطقـــه 2کشور(اســـتانهای
آذربایجانشـــرقی،غربی)و عضـــو هیئـــت
ممی ــزه دانش ــگاه ،اولی ــن رئی ــس دانش ــکده
اقتصـــاد و مدیریـــت بازرگانـــی دانشـــگاه
تبریـــز مـــی باشـــد.
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چهارمیـن جلسـه شـورای
راهبـری ارتقـاء بـه تـراز
بینالمللـی در سـال ۹۹
برگـزار شـد

چهارمین جلسه شورای راهبری ارتقاء به تراز بینالمللی در سال ،99
درراستایپیگیریبرنامههایقبلیوطرحپیشنهادهاجدیددرزمینه
برنامه اقتصادمقاومتی وزارت عتف جهت ارتقا ۵دانشگاه و پژوهشگاه
به جمع  ۲۰۰دانشگاه برتر دنیا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز در این جلسه که با حضور
رئیس دانشگاه ،اعضای هیئترئیسه و اعضای کمیته راهبری ارتقاء
به تراز بینالمللی در تاالر عالمه جعفری برگزار شد ،دکتر میر رضا
مجیدی رئیس دانشگاه تبریز ضمن تبریک هفته دفاع مقدس افزود:
افتخارآفرینی مردم ایران در طول هشت سال دفاع مقدس برای
همیشه و در کل تاریخ ایران ماندگار خواهد بود و مشخصه بارز این
دوره وحدت و همدلی همه آحاد جامعه بود که تمامی دوستداران
ایران و حتی افرادی که در برخی موارد تفاوت فکری با انقالب
اسالمی دارند عزت آفرینی و افتخارات دوران دفاع مقدس و همدلی
مردم را در مقابله با تجاوز دشمن به خاک ایران ستایش میکنند.
دکتر مجیدی با اشاره پیشرفتهای اخیر دانشگاه تبریز درنظام های
متعدد رتبه بندی افزود :تالشها و فعالیت های اساتید دانشگاه تبریز
در عرصه های پژوهشی و آموزشی با وجود محدودیت ها وکمبودها
قابل تحسین است و بهبود جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی
مرهون زحمات این همکاران است و تداوم این تالشها برای ارتقاء
هرچه بیشتر دانشگاه ضروری است .ودر برنامه ریزی و اجراء شاخصها
و مالکهای عمومی که منجر به بهبود جایگاه دانشگاه تبریز در عرصه
های ملی و بین المللی شود را مد نظر داشته باشیم
رئیس دانشگاه تبریز ضمن اشاره به نتایج یک پژوهش در زمینه
دانشگاههای ایرانی پیشرو در عرصه نانو که در کشور اسپانیا منتشر
شدهاستافزود:براساساینپژوهشدانشگاهتبریزپنجمیندانشگاه
برتر ایران در عرصه نانو است که این رتبه جای تحسین و تقدیر دارد
و انتظار میرود در کلیه رشته ها و گرایشها بتوانیم موفقیت و موقعیت
ممتازیبدستبیاوریم.
رئیس دانشگاه تبریز اختصاص بخشی از شهریه و درآمد اختصاصی
جهت انجام فعالیت های آزمایشگاهی و پژوهشی در برخی از رشته
ها و گرایشها را ضروری دانست و افزود بایستی بخشی از درآمد در
همان گروه وآزمایشگاه هزینه گردد و خواستار ارائه راهکار برای جذب
و استمرار فعالیت دانشجویان ممتاز در دانشگاه تبریز گردید.
در ادامه نشست دکتر اصغر عسگری ضمن اشاره به شاخص های
امتیاز آور دانشگاه تبریز در نظام های رتبه بندی افزود تعداد مقاالت
منتشر شده ،استنادات به مقاالت پژوهشگران دانشگاه تبریز ومیزان
درآمدهای اختصاص از بخش صنعت به ترتیب سه شاخص امتیاز
آور دانشگاه تبریز تاکنون میباشد که ضمن تشکر از همکاران فعال در
این عرصه ها الزم است ضمن تداوم این فعالیت ها در شاخص های
دیگرکه موجب ارتقاء جایگاه دانشگاه تبریز در ترازهای بین المللی
گردد ارائه راهکار ،برنامه ریزی و اهتمام همگانی و جدی بعمل آید.
دکتر عسگری ضمن اشاره به اهمیت و اعتبارباالی طرح های
پژوهشی مشترک ایران و ترکیه (توبیتاک) در کشور ترکیه افزود :این
طرح در کشور ترکیه مورد توجه و استقبال پژوهشگران قرا گرفته
است.
دکتر عسگری با اشاره به حضور دانشگاههای علوم پزشکی در
فراخوان توبیتاک امسال افزود :در دومین فراخوان مقررشده است
عالوه بر مراکز پژوهشی و دانشگاهی وزارت عتف و مراکز پژوهشی
کشور ترکیه از امسال دانشگاهها و مراکز پژوهشی وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی بعنوان سومین مرکز اجراء وداوری در این
فراخوان حضور داشته باشند و دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی نیز
میتوانند در این رقابت علمی و پژوهشی شرکت نمایند وانتظار میرود
تعداد پروژه ها و افراد شرکت کننده در این رقابت افزایش یابد.
در ادامه جلسه دکتر سعید شجاعی نماینده دانشگاه تبریزدر برنامه
ارتقا به تراز بین المللی گزارش اجمالی از گزارش اخیر دانشگاه به
کمیته هدایت و نظارت ارتقا به تراز بین المللی مستقر دروزارت
عتف و نیز تهیه گزارش تفصیلی مسولیت پذیری اجتماعی دانشگاه
و ارسال ان به کمیته مذکور ارائه داد .ایشان به نقاط قوت و ضعف و
راهکارهای احصا شده و پیگیری مصوبات جلسات قبل و نحوه تعمیق
برنامه های مدنظر در دانشکده ها نیز پرداختند.
در ادامه این نشست اعضای حاضر در نشست در خصوص راهکارها
و موانع جذب دانشجویان دارای استعداد وعالقمند به فعالیت
های آموزشی و پژوهشی در همه مقاطع تحصیلی و راهکار حفظ
دانشجویانممتازبرایادامهتحصیلدرمقطعباالتردردانشگاهتبریز،
افزایش امتیاز فعالیت های پژوهشی مرتبط با ارتقاء جایگاه دانشگاه
اعم از مقاله یا طرح پژوهشی و پذیرش دانشجوی خارجی در فرمهای
ارتقاء و ترفیع پایه ،سازماندهی فعالیت پژوهشی مشترک با رشته
های علوم پزشکی و بین رشته ای ،اصالح شیوه توزیع دانشجو و
تخصیص پایاننامه بر اساس رتبه علمی اساتید و توجه به بروندادهای
علمی و پژوهشی بر اساس خروجی سامانه سیماب به بیان مطالب
پرداختند.
همچنین ارزیابی و سنجش میزان بروندادهای علمی و پژوهشی
هر دانشکده و استاد به تفکیک و آسیب شناسی علت کاهش یا
عدم فعالیت پژوهشی حدود  50درصد از اساتید ،اتخاذ خط و مشی
مشخص پژوهشی برای برخی از رشته ها جهت جلوگیری از تنوع
و تناقض ،برنامه ریزی اصولی بر اساس تفاوت ماهیت رشته ها و
دانشکده ها و ارائه راهکار برای جذب مشارکت حداکثری در فعالیت
های پژوهشی متناسب با هر رشته و دانشکده ،اهمیت دادن به
فعالیت های گروهی و تقسیم همسان دانشجویان فعال بین همه
اساتید از دیگر مطالب شاخص مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلسه همچنین نظر به اهمیت علوم انسانی و علوم اجتماعی
در رتبه بندی دانشگاهها و با توجه به تعداد اساتید و دانشجویان
رشته های مرتبط با علوم انسانی در دانشگاه تبریز بر ضرورت انجام
فعالیتهای بین رشته ای مشترک با علوم انسانی توسط گروههای
عمده آموزشی ،انجام تغییرات متناسب با ماهیت رشته های علوم
انسانی در فرمهای ارتقاء در راستای افزایش مشارکت و حمایت از
پژوهشگران عرصه علوم انسانی از موارد طرح شده در این جلسه بود.
شایان ذکر است دکتر رسول زوارقی طی گزارشی در مورد جایگاه
دانشگاه تبریز در رتبه بندی های جهانی در دوسال اخیر به بیان روش
شناسی و شاخص های نظام های رتبه بندی تایمز ،شانگهای و الیدن
پرداخته و راهکارهایی در خصوص ارتقاء رتبه و افزایش مشارکت
همگانیاساتیدارائهنمودند.
اعضای حاضر در این جلسه ضمن استقبال از راهکارهای ارائه شده
خواستار ارسال برخی از موارد مطروحه به جلسه و هیات رئیسه
دانشگاه جهت تصویب ،ابالغ و اجرا شدند.
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برپایــی بیــش از ۲۳۰
جلســه از طریــق ســامانه
ویدئــو
اختصاصــی
کنفرانــس دانشــگاه تبریــز
ســامانه اختصاصــی بــه
نشــانیMeeting.tabrizu.ac.ir
بـا شـیوع ویـروس کرونـا برگـزاری جلسـات بـه صورت
ویدئـو کنفرانـس در دانشـگاه تبریـز از  168جلسـه
در عـرض یـک مـاه ،بـه  233نشسـت از طریـق سـامانه
اختصاصـی ویدئو کنفرانس این دانشـگاه رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،محمد کوهی
کارشـناس  ITو ویدئـو کنفرانـس مرکز فنـاوری اطالعات
دانشـگاه تبریـز بـا بیـان اینکـه بـا شـیوع ویـروس کرونا
برگزاری جلسـات به صورت ویدئو کنفرانـس به اوج خود
رسـیده اسـت ،گفـت :با شـیوع ویـروس کرونا برگـزاری
جلسـات به صورت ویدئـو کنفرانس در دانشـگاه تبریز از
 168جلسـه در عرض یک ماه به  233نشسـت از طریق
سـامانه اختصاصی ویدئـو کنفرانس و دیگر سـامانه های
مربوطه این دانشـگاه رسـیده اسـت.
بـه گفتـه وی از بارزتریـن جلسـات برگـزار شـده بـا
سـامانه ویدئـو کنفرانـس دانشـگاه تبریـز مـی تـوان بـه
نشسـت هیئـت امنا دانشـگاه تبریزبـا حضور وزیـر علوم،
کمسـیون دائمی دانشـگاه تبریز ،کنفرانس ملی سـوخت
و احتـراق ایـران بـا  27نشسـت علمـی در طـی دو روز،
 ،جلسـه کارگـروه آمـوزش ،پژوهـش و فنـاوری اسـتان
آذربایجانشـرقی ،جلسـه انتخابـات دبیر مدیـران فناوری
اطالعات دانشـگاه ها و مراکز آموزشـی و پژوهشی منطقه
 3کشـور و چندین جلسـات دفـاع دکترا و سـمینارهای
ملـی و بیـن المللـی اشـاره کـرد و چندیـن کنفرانـس و
سـمینار ملـی و بین المللی نیز برنامه ریزی شـده اسـت
کـه در طـی دو هفتـه آینـده برگزارخواهند شـد.
ایـن کارشـناس در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه برگـزاری
جلسـات ویدئـو کنفرانـس با بهتریـن کیفیت ،مسـتلزم
بسـترهای سـخت افزاری و نـرم افزاری و ارتباطی اسـت،
تصریـح کـرد :در بحـث سـخت افـزاری ،تمامـی امکانات
و ابزارهـای مـورد نیـاز از قبیل نوت بوکهـای اختصاصی،
دوربیـن ،میکروفن و کابلهای متنوع مـورد نیاز با بهترین
کیفیت از طرف مرکز فناوری اطالعات تهیه شـده اسـت.
وی در ادامـه بـا بیان اینکه در بحث نـرم افزاری هم اخیرا
بـه سـفارش معاونت پژوهشـی دانشـگاه و مرکـز فناوری
اطالعـات اقـدام بـه ارائـه و راه اندازی سـامانه اختصاصی
ویدئـو کنفرانـس دانشـگاه تبریـز بنـام  Cisco Webexبه
نشـانی  Meeting.tabrizu.ac.irصـورت گرفته ،یادآور شـد:
قبـل از راه انـدازی سـامانه ویدئـو کنفرانس این دانشـگاه
چندیـن برنامه و سـامانه به طرق مختلـف از طرف مرکز
فنـاوری اطالعـات تسـت گردیـد کـه در نهایـت سـامانه
مذکـور بـا توجـه بـه ویژگـی های منحصـر به فـرد خود
انتخـاب گردید.
بـه گفتـه وی امنیت باال ،مصرف کـم دیتا ،نیاز به پهنای
بانـد کمتر نسـبت به دیگر سـامانه هـای مربوطـه ،کاربر
پسـند بودن و کیفیت باالی صوتی و تصویری و مدیریت
آسـان پنـل کاربری و مدیریتی از جملـه ویژگی های این
سـامانه جدید است.
کوهـی در بحـش دیگـر سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه
سـامانه ویدئـو کنفرانـس دانشـگاه تبریـز بـا ظرفیت 50
کاربـر همزمـان شـروع بـکار کـرد کـه بـا تمهیداتـی که
توسـط مرکز فنـاوری اطالعات اندیشـیده شـد ،ظرفیت
سـامانه به  250کاربـر همزمان افزایش پیدا کرده اسـت،
گفـت :در همین راسـتا چندین جلسـه ای که با سـامانه
ویدئـو کنفرانـس جدیـد دانشـگاه تبریـز انجـام گرفته با
اسـتقبال کاربـران دانشـگاه ،دیگـر دانشـگاه هـا و مراکز
علمـی و وزارت عتـف همـراه بوده اسـت.
وی اضافـه کرد :البته برخی جلسـات ویدئو کنفرانس که
دانشـگاه تبریـز به عنوان مهمان در آن شـرکت کـرده ،از
طریـق برنامـه های مختلـف و متنـوع میزبان جلسـات،
ماننـد ویدئـو کیـک ،شـوکا ،شـاوک ،وب روم Adobe ،
 Connect ، Big Blue Buttonو غیـره بـه صـورت جلسـات
داخـل کشـور و بیـن المللـی برگـزار شـده که بـه اذعان
تمامـی مخاطبـان سـرویس ارائـه شـده دانشـگاه تبریـز
برتریـن کیفیت را داشـته اسـت.
کارشـناس  ITو ویدئو کنفرانس مرکز فنـاوری اطالعات
دانشـگاه تبریـز در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه در بحـث
ارتباطـی هـم بـا توجـه بـه تمهیداتی کـه از گذشـته در
راسـتای بازنگری و اصالح اساسـی شبکه دانشگاه توسط
مرکـز فنـاوری اطالعات اندیشـیده شـده و اخیرا بـه اوج
خود رسـیده اسـت که موجب افزایش سـرعت ،دسترس
پذیـری و اطمینـان پذیـری و دیگـر معیارهـای مربوطه
شـده اسـت ،یـادآور شـد :علاوه بـر این اختصـاص خط
اینترنت جایگزین پشـتیبان موجب گردیده که مشـکلی
در برقـراری ارتبـاط ویدئـو کنفرانـس ها وجود نداشـته و
شـاهد هیـچ گونه قطعـی ومشـکل در ویدئو کنفرانسـها
از طـرف دانشـگاه تبریـز نبـوده ایـم کـه این امـر موجب
افزایـش کیفیت ویدئـو کنفرانس هـا و رضابـت کاربران،
میزبانان و میهمانان شـده اسـت.
وی در خاتمـه تصریـح کـرد :برگزاری یک جلسـه ویدئو
کنفرانـس بـا کیفیـت مطلـوب نیازمنـد کار تیمـی قوی
بویـژه در پشـت صحنـه بـرای آمـادهسـازی بسـتر های
ی باشـد.
الزم ،م 

گسترش و توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
تبریز در بستر فضای مجازی
جلســـه ســـاماندهی فعالیـــت هـــای فرهنگـــی
و اجتماعـــی دانشـــگاه در فضـــای مجـــازی بـــا
حضــور معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
تبری ــز و برخ ــی از مدی ــران واحده ــای دانش ــگاه
برگزارش ــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
جلســـه هماهنگـــی و ســـاماندهی انجـــام
فعالیته ــای فرهنگ ــی در بس ــتر فض ــای مج ــازی
بـــا حضـــور دکتـــر ســـجاد توحیـــدی معـــاون
فرهنگـــی و اجتماعـــی دانشـــگاه و مدیـــران
حـــوزه هـــای فنـــاوری اطالعـــات ،آموزشـــی،
دانشـــجوئی ،آمـــوزش هـــای مجـــازی وآزاد
،فرهنگـــی واجتماعـــی دانشـــگاه برگزارشـــد.
دکتـــر توحیـــدی در ابتـــدای جلســـه ضمـــن
تســلیت ایــام ایــام ســوگواری امــام حســین (ع)
اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط خ ــاص بح ــران
کرون ــا و ع ــدم حض ــور دانش ــجویان دردانش ــگاه،
بهــره گیــری از امکانــات فضــای مجــازی جهــت
انجـــام فعالیـــت هـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی
بم ــوازات فعالیته ــای آموزش ــی ض ــروری اس ــت،
ل ــذا مجموع ــه معاون ــت فرهنگ ــی و اجتماع ــی

دانش ــگاه در نظ ــر دارد ضم ــن به ــره من ــدی از
پتانســیل هــای فنــی و ســخت افــزاری موجــود
در دانشــگاه و بــا تشــریک مســاعی ســایر واحــد
هـــای دانشـــگاه فعالیتهـــای خـــود را در بســـتر
فض ــای مج ــازی گس ــترش ده ــد.

مع ــاون فرهنگ ــی و اجتماع ــی دانش ــگاه ضم ــن
بی ــان برخ ــی از فعالیته ــای متن ــوع م ــد نظ ــر
ای ــن معاون ــت اف ــزود :فعالیته ــای ای ــن معاون ــت
بصــورت گســترده و در قالبهــای متنــوع ســمعی
و بص ــری ،کاره ــای گروه ــی ،ف ــردی ،کارگاه ــی،

آموزشـــی و ،...ســـطوح مختلـــف دانشـــگاهیان
راشـــامل مـــی شـــود و بایســـتی تمهیـــدات
مناســـب بـــرای اطـــاع رســـانی ،ثبـــت نـــام،
ش ــرکت در فعالیته ــا ب ــه مخاطبی ــن ه ــر ی ــک
از فعالیـــت هـــا صـــورت پذیـــرد.
فراهـــم نمـــودن تمهیـــدات الزم بـــرای ایجـــاد
لینـــک ویـــژه فعالیـــت هـــای فرهنگـــی در
ســـامانه ســـماد بـــا قابلیتهـــای مـــورد نیـــاز،
امـــکان برگـــزاری وبینـــار و کارگاه هـــای
مختلـــف بصـــورت ســـخنرانی یـــا تعاملـــی
ب ــرای دانش ــگاهیان ،ام ــکان برگ ــزاری جش ــنواره
دانش ــجوئی حرک ــت و روی ــش در بس ــتر فض ــای
مجـــازی و برگـــزاری انتخابـــات کانـــون هـــا و
انجمــن هــای علمــی بصــورت الکترونیکــی را از
مباحـــث مطـــرح شـــده در جلســـه بـــود.
در ای ــن جلس ــه تع ــدادی ازمدی ــران واح ــد ه ــای
مرتب ــط ضم ــن اع ــام آمادگ ــی ب ــه هم ــکاری
بـــه ارائـــه راهکارهـــا ،پیشـــنهادات در زمینـــه
مس ــائل مط ــرح ش ــده پرداختن ــد و مق ــرر ش ــد
هماهنگــی ومکاتبــات اداری الزم جهــت اجرائــی
نم ــودن مصوب ــات ص ــورت پذی ــرد.

تشریح مهمترین اقدامات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
تبریز در یک سال اخیر
راه اندازی  30رشته تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز
مهمترین اقدام های صورت گرفته توسط این
معاونت در یک سال اخیر در حوزه های مختلف
را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر باب
اله حیاتی در همین راستا با بیان اینکه در طول یک
سال اخیر  30رشته تحصیلی در مقاطع مختلف
تحصیلی راه اندازی شده است ،گفت :این رشته
ها شامل  12رشته در مقطع دکتری تخصصی،
 15رشته در مقطع کارشناسیارشد شامل 3
رشته مجازی و  3رشته در مقطع کارشناسی
با تاکید بر توسعه رشتههای بین رشتهای و نیز
با در نظر گرفتن جنبه های علمی -کاربردی و
اشتغال پذیری رشتهها و نیز راهاندازی دوره دکتری
رشته ژئوانفورماتیک کاربردی با همکاری دانشگاه
سالزبورگ کشور اتریش بوده است.
وی در ادامه تقویت و ایجاد رشتههای علمی-
کاربردی مورد نیاز جامعه از جمله رشتههای
حسابداری ،اکتشاف نفت ،علم ارتباطات ،حقوق،
مهندسی صنایع و  ...را از جمله دیگر اقدامات این
حوزه بیان کرد و افزود :در این راستا همچنین توجه
ویژه به جذب اعضای هیات علمی با سطح علمی
باال و مبرز در تولید علم از جمله پژوهشگران برتر و
تدوین شرایط و ضوابط خاص انتقال اعضای هیات
علمی سایر دانشگاهها به دانشگاه تبریز شده است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز،
راه اندازی کلیه رشته های دایر دانشگاه تبریز در
مقاطع کارشناسیارشد و دکتری در پردیس این
دانشگاه و اخذ مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی
و برگزاری آزمون اختصاصی برای جذب دانشجو
در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری در پردیس
بینالمللی ارس دانشگاه تبریز از نیمسال دوم سال
تحصیلی  1397-98تاکنون را از جمله دیگر برنامه
های این معاونت بیان کرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود تشکیل مستمر
جلسات کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه و

بازنگری در برنامههای درسی و بروزرسانی آنها با
هدف افزایش کارآمدی و رفع نیاز دانش آموختگان
را از دیگر اقدام های مهم این حوره اعالم کرد و
یادآور شد :از جمله موارد انجام شده در این راستا
میتوان به بازنگری اساسی برنامههای درسی
رشتههای زبانهای باستانی ایران و فقه و مبانی
حقوق اسالمی در مقطع کارشناسیارشد و افزودن
دروس کاربردی و بهروز در رشتههای مهندسی
برق -قدرت ،مهندسی برق -کنترل ،شیمی،
دامپزشکی و علوم اقتصادی در مقاطع کارشناسی
ارشد و دکتری اشاره نمود.
به گفته وی بروزرسانی آییننامهها و باز طراحی
فرآیندهای آموزش با عنایت به پرورش استعدادها،
قدرت ابتکار ،خالقیت و نوآوری از جمله بازنگری
آییننامه انتخاب روسای دانشکدهها و مدیران
گروههای آموزشی ،بازنگری ضوابط و مقررات خاص
ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز ،تدوین
آییننامه ایجاد رشتههای جدید و تدوین آییننامه

واگذاری برخی اختیارات شوراهای آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه به دانشکدهها جهت
روانسازی ،شفافیت و تسهیل امور از جمله دیگر
برنامه های این معاونت در سال اخیر بوده است.
دکتر حیاتی فراهمسازی زیرساختهای نرمافزاری و
سختافزاری جهت آموزش الکترونیکی و برگزاری
کلیه کالسهای آموزشی و نیز امتحانات پایان
نیمسال به صورت الکترونیکی و برخط (آنالین)
و استفاده حداکثری از فضای مجازی برای ارائه
آموزشهای دانشگاهی به ویژه در دوران همهگیری
ویروس کرونا را از دیگر برنامه های این معاونت بیان
کرد و خاطر نشان کرد :راه اندازی سامانه مدیریت
درخواست الکترونیکی در حوزه معاونت آموزشی و
انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان بدون نیاز به
حضور فیزیکی آنان صورت می گیرد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اجرای طرحهای
مهارتافزایی و اشتغالپذیری با تاکید بر جنبههای
علمی -کاربردی برنامههای درسی از جمله برگزاری

دوره کارورزی ،برگزاری کارگاه های متنوع
آموزشهای عملی به طور مشترک با سازمان
آموزش فنی و حرفهای ،برگزاری کارگاههای مختلف
آموزشهای آزاد و مجازی با همکاری واحدهای
آموزشی و انجمنهای علمی دانشجویی صورت
گرفته ،تصریح کرد :اجرای دروس اختیاری متناسب
با نیازهای جامعه از جمله دروس کارآفرینی ،آشنایی
با دفاع مقدس ،شناخت محیط زیست ،علوم اعصاب،
مهارتهای زندگی ،حقوق شهروندی ،زبان و ادبیات
ترکی و بازنگری سرفصل درس کارآفرینی با رویکرد
مهارتافزایی دانشجویان بوده است.
دکتر حیاتی اجرای کامل طرح پایش وضعیت
اشتغال دانشآموختگان دانشگاه تبریز ،به همراه
تهیه و تدوین گزارش نهایی و ارسال آن به وزارت
عتف را از دیگر اقدام های مهم این معاونت در یک
سال اخیر بیان کرد و یادآور شد :تدوین شیوه نامه
جذب ،حمایت و حفظ حائزین رتبه های برتر کنکور
و فارغ التحصیالن ممتاز جهت ادامه تحصیل در
دانشگاه تبریز در قالب نکوداشت معنوی و حمایت
از ایفای نقش مؤثر در فعالیت های دانشگاهی؛
تسهیالت آموزشی و پژوهشی متنوع؛ تسهیالت
رفاهی مختلف؛ و جوایز نقدی از دیگر برنامه های
این حوزه بوده است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تبریز ،در خاتمه با اشاره به دیگر اقدام های مهم
این معاونت در یک سال اخیر گفت :تسهیل در
صدور مجوز همکاری با اساتید خارجی و ایرانی
مقیم خارج کشور در قالب راهنمایی و مشاوره
پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی که میتوان به همکاری اساتید دانشگاههای
معتبر کشورهای کانادا ،آمریکا ،ایتالیا ،آلمان،
اتریش ،دانمارک ،انگلستان ،اسپانیا ،فنالند ،ژاپن،
چین ،رومانی ،نیوزیلند ،سوئد ،ترکیه و قبرس در
 24عنوان پایاننامه و رساله مشترک دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در دو سال اخیر اشاره نمود.

بــه مناســبت هفتــه دفــاع
مقــدس صــورت گرفــت؛
تجلیــل ازاســاتید رزمنده
دانشــگاه تبریــز
همزمـــان بـــا آغـــاز هفتـــه دفـــاع مقـــدس
مراســـم تجلیـــل ازاســـاتید رزمنـــده دانشـــگاه
تبریزبرگزارگردیـــد
مراســـم تجلیـــل از  34نفـــر از اســـاتید دانشـــگاه
تبریزک ــه در دوران هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس در
جبهـــه هـــای حـــق علیـــه باطـــل حضـــور داشـــتند
در ت ــاالر ش ــهریار دانش ــگاه تبری ــز برگ ــزار گردی ــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
دکت ــر می ــر رض ــا مجی ــدی رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز
و از رزمنـــدگان دوران جنـــگ تحمیلـــی ضمـــن
تبریـــک آغـــاز هفتـــه دفـــاع مقـــدس بـــا اســـتناد
ب ــه فرمای ــش حض ــرت عل ــی (ع) در نه ــج البالغ ــه
افـــزود :رزمنـــدگان و ایثارگـــران در طـــول هشـــت
ســـال دفـــاع مقـــدس بـــا رشـــادتهای خـــود بـــرای
مـــردم ایـــران عـــزت آفرینـــی نمودنـــد و اجـــازه
ندادنـــد حتـــی یـــک وجـــب از خـــاک ایـــران در
اختی ــار دش ــمن ق ــرار بگی ــرد و ای ــن ع ــزت ب ــرای
همـــه نســـلها و دوره هـــا مایـــه آبـــرو و افتخـــار
اســـت چنانچـــه حتـــی افـــراد و گروههائـــی کـــه
در برخـــی از مـــوارد اندیشـــه متفـــاوت بـــا انقـــاب
اســـامی دارنـــد بـــه رشـــادت و عـــزت آفرینـــی
رزمنـــدگان در جنـــگ تحمیلـــی افتخـــار میکننـــد.
دکتـــر مجیـــدی ضمـــن بیـــان بخشـــهائی ازپیـــام
حضـــرت امـــام خمینـــی (ره) در مـــورد شـــهادت
دکتـــر مصطفـــی چمـــران بـــه ویژگیهـــای بـــارز
شــخصیتی و اخالقــی ایشــان اشــاره نمــود و افــزود:
ش ــهید چم ــران ب ــا وج ــود اینک ــه دانش ــمند ب ــزرگ
و فـــارغ التحصیـــل یکـــی از بهتریـــن دانشـــگاههای
آمری ــکا ب ــود در ط ــول س ــالهای متم ــادی بعن ــوان
معلـــم متعهـــد و جنگجـــوی پرهیـــزکار بـــا عقیـــده
خال ــص و ایم ــان ب ــه ه ــدف ب ــزرگ اله ــی و جه ــاد
خالصانـــه جـــان خـــود را بـــا ســـرافرازی نثـــار
کـــرد و هنـــر مندانـــه بـــدون هیاهـــوی سیاســـی
و خودنمائـــی شـــیطانی بـــرای هـــدف الهـــی خـــود
ب ــه جه ــاد پرداخ ــت و ای ــن هن ــر م ــردان خداس ــت
و حـــال وظیفـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه شـــرمنده
شـــهداء و ایثارگـــران نشـــویم.
در ادام ــه مراس ــم رئی ــس بس ــیج اس ــاتید دانش ــگاه
تبری ــز ضم ــن تبری ــک هفت ــه دف ــاع مق ــدس اف ــزود:
براســـاس منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری مدظلـــه
العال ــی در خص ــوص تجلی ــل از مق ــام ش ــامخ ی ــک
میلیـــون رزمنـــده و ایثارگـــر دوران هشـــت ســـال
دفـــاع مقـــدس در مراســـم امســـال از  34نفـــر از
اســـاتید دانشـــگاه تبریـــز کـــه در دوران جنـــگ
تحمیلـــی در جبهههـــا افتخارآفرینـــی نمودنـــد
تجلیـــل بعمـــل مـــی آیـــد.
وی ضم ــن تجلی ــل از مق ــام ش ــامخ دکت ــر یعق ــوب
قاســـمی خوئـــی از اســـاتید دانشـــگاه تبریـــز
و از رزمنـــدگان دوران دفـــاع مقـــدس افـــزود:
تجلیـــل از رزمنـــدگان تجلیـــل از فرهنـــگ ایثـــار،
فرهنـــگ بســـیجی و فرهنـــگ شـــجاعت اســـت و
اســـتمرارچنین برنامـــه هایـــی ضـــروری اســـت..
شـــایان ذکـــر اســـت ذکـــر خاطـــره و بیـــان
مختصـــری از وقایـــع دوران حضـــور در جبهـــه
توســـط دونفـــر از اســـاتید و همچنیـــن اهـــداء
لـــوح بـــه  5نفـــر از اســـاتید بـــه قیـــد قرعـــه بـــه
نمایندگ ــی از  34نف ــر از دیگ ــر برنام ــه ه ــای ای ــن
مراســـم بـــود.

