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یکی از کارهای اساسی که ما در زمین ه مسائل
اقتصادی و آیند ه کشور باید انجام بدهیم،
قطعوابستگیاقتصادکشوربهنفتاست؛
که این را هم ه اقتصاددانهای وارد و فهیم،
نه امروز [بلکه] بارها ،سالها گفتهاند و تکرار
کردهاند؛ و این یک واقعیّتی است.

» دیدار دانشآموزان و دانشجویان
97/8/12

اولین همایش بین المللی بزرگداشت خواجه
رشیدالدین فضل اله همدانی با محوریت وقف
و علم األدیان با ارایه مقاالت برگزیده به صورت
مجازی به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
اولین همایش بین المللی بزرگداشت خواجه
رشیدالدین فضل اله همدانی با خیر مقدم
گویی و تشکر از دست اندرکاران برگزاری این
همایش از سوی حجت االسالم و المسلمین
دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان
اوقاف و امور خیریه کشور و سخنرانی حجت
االسالم و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و
امامجمعهتبریزودکترمحمدرضاپورمحمدی
استاندارآذربایجانشرقیبرگزارشد.
حجت االسالم سیدمحمد علی آل هاشم امام
جمعه تبریز در آیین آغاز بکار این همایش
ضمن قدردانی و تشکر از دست اندرکاران و
برگزارکنندگان و حامیان این همایش گفت:
برگزاری این همایش کار ارزشمند برای احیا
و شناساندن مجموعه تاریخی ربع رشیدی و
اداره موقوفات آن و به خصوص معرفی ابعاد
و اندیشه های علمی ،آموزشی ،فرهنگی،
فلسفی ،اجتماعی ،سیاسی خواجه رشید
الدین فضل اله همدانی خواهد بود.
وی در ادامه احیای ربع رشیدی و موقوفات آن
و معرفی ابعاد و اندیشه های مختلف خواجه
رشید الدین فضل اله همدانی برای آشنایی
نسل امروز و فردا ضروری بیان کرد و تاکید کرد:
مجموعه ربع رشیدی یک مجموعه آموزشی و
فرهنگی ارزشمند و اثرگذاری بوده است و از
این رو برای احیا و حفظ آن باید همه متولیان
و دستگاه های ذی ربط پای کار آیند.
امام جمعه تبریز در بخش دیگر سخنان خود
با اشاره به ویژگی ها و اندیشه های اخالقی
و شخصیتی خواجه رشید الدین فضل اله
همدانی گفت :خواجهرشیدالدین وزیری
دانشمند ،سیاستمدار باتدبیر،تاریخ نگار،
ادیب ،انسان فرهیخته و ژرفاندیش در
علوم مختلف و مورخی پرکار و بینظیر بود که
خدمات ارزشمندی برای هدایت و رفاه انسانها
در زمان خویش انجام داد که امروزه از وی به
نیکی یاد می شود و همچنین وی در بنیان
و ایجاد مراکز علمی ،مدرسه ،مساجد و امور
خیریه و موقوفه پیشتاز بودند که نمونه بارز آن
هم ایجاد مجموعه ربع رشیدی در تبریز بوده
است.
رئیس شورای سیاست گذاری اولین همایش
بینالمللیبزرگداشتخواجهرشیدالدینفضل
اله همدانی در خاتمه تاکید کرد :امیدواریم
این همایش گشایشی برای احیای این مرکز
و موقوفات آن باشد و محققان و اساتید نیز با
ارایه آخرین یافته های علمی خویش برای
شناساندنواحیایاینمجموعهومعرفیابعاد
وشخصیتوخدماتخواجهرشیدالدینفضل
اله همدانی به اهداف تعیین شده خود برسند.
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@publictabrizuniversity

السنّةأفضلمنالتّحقیق
هیچ راهی برتر از تحقیق و حقیقت
جویینیست.
» امام علی(ع)
معجم الفاظ غررالحکم ،ص249
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دکترمیرمجیدمجیدی

پیام رئیس دانشگاه

پیــام رییــس دانشــگاه
تبریــز بــه مناســبت
«روز بزرگداشــت
شــهدا»

اولیــن همایــش بین المللی بزرگداشــت خواجه رشــیدالدین
فضل الــه همدانــی برگزار شــد
دکتر محمد رضا پورمحمدی استاندار
آذربایجان شرقی نیز در سخنان کوتاهی با
اشاره به نقش و جایگاه مجموعه تاریخی ربع
رشیدی از سوی خواجه رشید الدین فضل
اله همدانی گفت :خواجهرشیدالدین وزیری
دانشمند بود که با اقدامات و فعالیتهای انسان
دوستان ه و خیرخواهانه در زمان خویش که
نمونه بارز آن احداث ربع رشیدی در تبریز بود
که امروزه از وی به افتخار یاد می کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ربع رشیدی
با معیارهای امروزی نیز یک مرکز علمی و
دانشگاهی پیشرفته به حساب میآید که علم
و جامعه را به هم پیوند زده بود ،یادآور شد:
خواجه رشیدالدین برای اداره این مجموعه از
نیرویعظیمسنتحسنهوقف،برایپیشبردو
ادارهاموربهرهمندشدکهامروزهازاینمجموعه
به عنوان بزرگترین دانشگاه جهان اسالم ،تنها
یکیازآثاروبرکاتتدبیرایندانشمندبرجسته
ایرانی است که امروز نیز میتواند سرمشقی
برایفعالیتهایعلمیماباشد.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگر
سخنان خود با تاکید بر اینکه خواجه
رشیدالدین با دوراندیشی و فکر بلند خود،
برنامههایوسیعیرادرحوزههایمختلفاجرا
کرده و منشأ آثار و خدمات بینظیری در تاریخ
کشورمان شده است ،تصریح کرد :خواجه
رشیدالدین ،به خاطر خدمات ارزشمندی
که داشته پس از قرنها همچنان بر تارک
افتخارات این سرزمین میدرخشد ،چرا که وی

یک انسان فرهیخته ،ژرفاندیش و باکفایت،
در هر عرصهای ورود کرده ،کار را به کمال انجام
داده است؛ در عین اینکه به اقتصاد و رفاه مردم
پرداخته ،در مناسبات دیوانی و سیاسی،
اصالحات گستردهای انجام داده و در کنار آن
برای گسترش فرهنگ دینی و وحدت در سایه
دین نیز تالش کرده است.
دکتر میر رضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز
هم در آیین آغاز بکار اولین همایش بین
المللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل
اله همدانی در سخنانی به نقش و جایگاه
آذربایجان و تبریز و مجموعه تاریخی ربع
رشیدی در تمدن تاریخ ،فرهنگ و علم
کشورمان پرداخت و گفت :آذربایجان و تبریز
نقش پیشگام ،مهم و درخشانی در تمدن
تاریخ ،فرهنگ و علم کشورمان برعهده داشته
که اخیرا رهبر انقالب در سالروز قیام  ۲۹بهمن
مردم تبریز به نقش نخبه پروری آن تاکید ویژه
ایداشتند.
وی در ادامه به ویژگی های تاریخی ،فهنگی
و علمی مجموعه تاریخی ربع رشیدی اشاره
کرد و یادآور شد :این مجتمع دانشگاهی در
عصر خود به مراتب پیشرفته تر و یا همتراز با
دانشگاه های پیشرفته و مطرح جهان مطرح
بود و به عنوان یک دانشگاه کارآفرین نقش
مهمی در تولید علم ،دانش و فناوری با توجه به
نیاز جامعه برعهده داشت که در قرن هشتم ه.
ق .بدست رشیدالدین فضل اله همدانی وزیر
فرزانهپادشاهمغول(ایلخانیان)ساختهشد.

رئیس دانشگاه تبریز در بخش دیگر سخنان
خود حفظ و احیای مجموعه تاریخی ربع
رشیدی و اداره موقوفات آن ضروری بیان کرد
و افزود :امروزه از مجموعه ربع رشیدی که در
زمان خود به عنوان دانشگاه مجهز و کارآفرین
مطرح بوده ،فقط آثار مختصری از بناهایی آن
باقی مانده است که امیدواریم با برگزاری این
همایش و برگزاری چنین همایش های گام
های مهم و موثری برای حفظ و احیای این
مجموعه تاریخی برای نسل های امروز و آینده
داشتهباشیم.
دکتر صمد بهروز رییس دانشکده الهیات و
علوم اسالمی دانشگاه تبریز نیز در آغاز بکار این
همایش در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم به
شرکتکنندگاندراینهمایشگفت:امیدوارم
این همایش بین المللی موجب شناساندن
بیشتر آثار و خدمات علمی و اندیشه های
خواجه رشید الدین فضل اله همدانی و حفظ
و احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی شود.
دکتر احمد مرتاضی دبیر علمی این همایش
نیز با اشاره به محورهای اصلی آن گفت:
اولین همایش بین المللی بزرگداشت خواجه
رشیدالدین فضل اله همدانی با محوریت وقف
و علم األدیان امروزه با ارایه مقاالت برگزیده در
چهار محور اصلی اندیشه های علمی خواجه
هلل همدانی ،احیای مجموعه
رشید الدین فضل ا
تاریخی ربع رشیدی و اداره موقوفات آن ،علم
األدیان در عصر خواجه رشیدالدین فضل اله
همدانی و آثار ایشان و دستاوردها و چشمانداز

برنامهبینالمللیپژوهشهایمیراثفرهنگی
ربع رشیدی برگزار می شود.
به گفته وی بعد از اعالم فراخوان در نهایت 80
مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود
که از این تعداد  70مقاله پذیرفته شده که 30
مقاله در قالب پوستر و  40مقاله دیگر در قالب
سخنرانی ارایه می شود.
وی اضافه کرد :از این تعداد مقاالت پذیرفته
شده  4تا مقاله از محققان کشور آلمان بوده
است.
حجت االسالم سید شهاب الدین حسینی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی
نیز با بیان اینکه این همایش به همت اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان و همکاری دانشگاه
تبریز و دانشکده الهیات و علوم اسالمی این
دانشگاه ،در حال برگزاری است ،گفت :این
همایش بستر مناسبی برای احیای موقوفات
ربعرشیدیوهمچنینشناساندناندیشههای
علمی ،فرهنگی و دینی خواجه رشید الدین
فضل اله همدانی خواهد بود.
بر پایه همین گزارش؛ نخستین همایش
بینالمللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین
هلل همدانی با محوریت وقف و علماالدیان،
فضلا
عصر امروز با ارایه مقاالت برگزیده در سه پنل
تخصصی با حضور اساتید و محققانی از ایران و
آلمانبهمیربانیدانشگاهتبریزبهکارخودپایان
داد.

رییــس دانشــگاه تبریــز بــهمناســبت
فرارســیدن  22اســفند ،روز بزرگداشــت
شــهدا بــا صــدور پیامــی یــاد و خاطــره
شــهدای گرانقــدر را گرامــی داشــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
تبریــز ،متــن کامــل ایــن پیــام بدیــن
شــرح اســت:

بسمهتعالی
شـهید ،بـاران رحمـت الهـی اسـت کـه بـه
زمیـن خشـک ،حیاتـی دوبـاره مـی دهـد
عشـق شـهید ،عشـق حقیقـی اسـت کـه بـا
هیـچ چیـز عـوض نخواهـد شـد.
پاسداشـت شـهدا و ایثارگـران ،پاسداشـت
همـه فضایـل انسـانی و خوبـی هاسـت؛
اینجانـب یقیـن دارم ،مـا همیشـه بـه ایـن
یـادآوری هـا نیـاز داریم تا خدا ی نکـرده ،راه
و مسـیر را گـم نکنیـم.
گرامـی بـاد یـاد و خا طره همه گلگـون کفنان
میهن اسلامی که در راه حق و حقیقت جان
درطبـق اخالص نهادند.
بـه همه ایثـار گـران،آزادگان ،خانـواده های
معظـم شـهدا ایـن روز عزیـز را تبریـک و
تهنیـت عرض مـی کنم و به خصـوص گرامی
مـی دارم یـاد شـهدای مدافـع سلامت را و
از خداونـد بـزرگ ،بـرای همـگان توفیـق روز
افـزون مسـئلت دارم.
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دانشــگاه تبریــز بعــد از دانشــگاه تهــران
بــه لحــاظ قدمــت دومیــن دانشــگاه
جامــع بــه فــرم نویــن و آکادمیــک ایــران
اســت و بــه نوعــی میــراث دار مجتمــع
علمــی ،فرهنگــی و تاریخــی معــروف و
عظیمــی تحــت عنــوان «ربــع رشــیدی »
اســت کــه حــدود  800ســال پیــش در
شــهر تبریــز بوجــود آمــد.
از ایــن رو نبایــد فرامــوش کــرد ،دانشــگاه
تبریــز بــا بیــش از هفــت دهــه ســابقه
فعالیــت همــواره در عرصــه آمــوزش عالی
کشــور در حــوزه هــای هــای مختلــف
تولیــد علــم و فنــاوری بــا توجــه بــه نیــاز
روز جامعــه پیشــگام بــوده و در همیــن
ارتبــاط نیــز در بیــن ســایر موسســات
و ســازمانهای وابســته بــه آمــوزش
عالــی کشــور در ســطح منطقــه از هــر
حیــث و از هــر نظــر در جایگاهــی رفیــع
و ارزشــمندی در کشــور برخــوردار اســت.
دانشــگاه تبریــز در روزهــای اخیــر در
تــازه تریــن رتبــه بنــدی موضوعــی
تایمــز2021؛ رتبــه دوم دانشــگاههای
جامــع ایــران و رتبــه  601تــا 800
جهانــی را از نظــر شــاخصهای
آموزشــی ،اســتنادی و بینالمللــی کســب
کــرده و بــر اســاس رتبــه بنــدی جدیــد
دانشــگاه هــای جهــان اســام  ،ISCهــم
رتبــه  51-75جهــان اســام و رتبــه نهــم
را در بیــن دانشــگاه هــای ایــران بدســت
آورده اســت.
همچنیــن دانشــگاه تبریــز در نظــام
رتبهبنــدی شــانگهای  2020در
حوزههــای موضوعــی مختلــف همچنــان
در جمــع برتریــن دانشــگاه هــای دنیــا
بــوده ،بــه طوریکــه ایــن دانشــگاه در
رتبهبنــدی شــانگهای ســال  2019رتبــه
 901تــا  1000دنیــا و  11تــا  13ایــران
را بــه خــود اختصــاص داده بــود کــه در
رتبهبنــدی امســال ایــن جایــگاه بــه
 801تــا  900جهانــی و رتبــه  8تــا 9
ملــی رســیده اســت.
بــا بررســی گــزارش عملکــرد چهــار ســاله
اخیــر امــور حــوزه معاونــت پژوهــش و
فنــاوری ایــن دانشــگاه نیــز مــی تــوان بــه
رشــد برخــی شــاخص هــا نیــز رســید ،بــه
عنــوان مثــال در ســال  96تعــداد مقــاالت
چــاپ شــده نمایــه شــده در  Scopusحــدود
 1278بــود کــه ایــن تعــداد تــا اواخــر دی
مــاه امســال بــه  1851مقالــه رســیده اســت.
در ســال  96حــدود  372مقالــه مشــترک بــا
پژوهشــگران و نویســندگان خارجی منتشــر
شــده بــود کــه ایــن تعــداد در ســال  99بــه
 1017مقالــه رســیده و همچنیــن تعــداد
مقــاالت چــاپ شــده در مجــات داخلــی و
بیــن المللــی در ســال  96در حــدود 2090
مقالــه بــود کــه ایــن میــزان تــا اوایــل بهمــن
مــاه ســال جــاری بــه تعــداد  3262مقالــه
رســیده اســت.الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه
توانســته حــدود 140نفــر دانشــجوی پســا
دکتــری در رشــته هــای مختلــف جــذب
نمایــد.
در حــوزه امــور فنــاوری؛ ایــن دانشــگاه در
ســال هــای اخیــر بــه دســتاوردهای رســیده
کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه ثبــت
اختراعــات اشــاره کــرد کــه در ســال 96
حــدود  11اختــراع بــه نــام دانشــگاه تبریــز
ثبــت شــده بــود کــه ایــن تعــداد تــا آخــر دی
مــاه 99بــه چهــار مــورد رســیده و همچنیــن
در مــورد قــرار داد پژوهشــی منعقــد شــده
نیــز در بیــن ســال هــای  96تــا آخــر دی
مــاه 99هــم بــه ترتیــب  62 ،61 ،73و 45
مــورد منعقــد شــده اســت .همچنیــن در
ســال  96تعــداد آنالیــز هــای انجــام یافتــه
در آزمایشــگاه مرکــزی در حــدود  4هــزارو
 775مــورد بــود کــه ایــن تعــداد تــا آخــر
دی مــاه 99بــه میــزان  12هــزارو 300
مــورد رســیده اســت .از جملــه طــرح هــای
پژوهشــی کالن ملــی دانشــگاه در  5ســال
گذشــته در ارتبــاط بــا احیــای دریاچــه
ارومیــه  5طــرح اجــرا شــده و  3طــرح در
حــال اجــرا و در حــوزه اکتشــاف نفــت دشــت
ســراب  1طــرح و در حــوزه تغییــر معیشــت و
اشــتغال روســتائی  1طــرح در حــال اجــرا را
در کارنامــه خــود دارد.
آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه تبریــز هــم
بــا دســتگاهای پیشــرفته بــه منظــور
افزایــش خدمــات دهــی از حیــث آنالیــز
انــواع نمونههــای تحقیقاتــی و صنعتــی
بــرای پژوهشــگران شــمالغرب بلکــه بــرای
سراســر کشــور تجهیــز شــده اســت کــه از
جملــه اهــم خدمــات مــی تــوان در حــوزه
نانــو و آنالیــز انــواع پســاب هــای صنعتــی
مــی تــوان اشــاره کــرد.
از دیگــر دســتاوردهای حــوزه پژوهشــی
دانشــگاه تبریــز ،در زمینــه همکاریهــای
علمــی و بیــن المللــی ایــن دانشــگاه بــوده
کــه از جملــه اقدامــات مهــم آن در ســال
هــای اخیــر مــی تــوان بــه توســعه اداره
دانشــجویان خارجــی و افزایــش جــذب
دانشــجویان غیــر ایرانــی از 30نفــر بــه
بیــش از  800نفــر ،تاســیس اداره کنســولی،
تاســیس اولیــن مرکــز بیــن المللــی آمــوزش
زبــان فارســی بــه غیرفارســی زبانــان
در شــمالغرب کشــور ،عملیاتــی ســازی
طرحهــای ملــی مشــترک بیــن المللــی
ایــران و ترکیــه (توبیتــاک -وزارت عتــف)،
راه انــدازی دبیرخانــه گفتگــو هــای علمــی
و فرهنگــی ایــران و ترکیــه ،توانمندســازی

پردیــس بیــن المللــی ارس در جــذب
دانشــجوی غیرایرانــی  ،طراحــی و اجــرای
فراخــوان طــرح هــای بیــن المللــی کــه در
ایــن راســتا  ۳۷طــرح پژوهشــی منتخــب
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز از
گروههــای عمــده دانشــگاه بــا محققینــی
از  ۳۰۰دانشــگاه برتــر دنیــا در قالــب برنامــه
 300-TabrizUمــورد حمایــت قــرار گرفتــه
اســت .همینطــور اجــرای فراخــوان طــرح
هــای بیــن المللــی  Tabriz-IslamicUویــژه
همکاریهــای علمــی بیــن المللــی اعضــای
هیــات علمــی گروههــای علــوم انســانی
دانشــگاه تبریــز بــا محققیــن کشــورهای
اســامی از دیگــر برنامــه هــای تعمیــق
همکاریهــای بیــن المللــی در گروههــای
آموزشــی دانشــگاه هســت .امضــای بالــغ
بــر  200تفاهــم نامــه بــا دانشــگاههای
معتبــر از کشــورهای کانــادا ،چیــن ،فرانســه
آلمــان ،ترکیــه و  ...و اجــرای بیــش از 300
طــرح مشــترک اســاتید دانشــگاه تبریــز
بــا دانشــگاههای خارجــی طــی  4ســال
گذشــته از مهمتریــن اقدامــات حــوزه بیــن
المللــی اســت.
از دیگــر فعالیتهــای مرکــز رشــد و نــو آوری
واحدهــای فنــاور اســتقرار  15شــرکت
دانــش بنیــان و پذیــرش و اســتقرار بیــش
از  40واحــد فنــاور و اشــتغال بیــش از 110
نفــر در ایــن مرکــز مــی باشــد .ایــن مرکــز
طرحهــای متعــددی در حــال اجــرا دارد
کــه  3طــرح بــزرگ آن در حــال تجــاری
ســازی مــی باشــد .ایــن مرکــز از اولیــن روز
هــای شــیوع ویــروس کرونــا فعالیــت خــود
را در مضاعــف نمــوده کــه از اهــم فعالیتهــا
و طرحهــا مــی تــوان بــه تولیــد و توزیــع
محلــول هــای ضــد عفونــی کننــده ســطوح
و دســت ،دســتگاه تــب ســنج از راه دور،
دســتگاه تصفیــه هــوا ،مــه پــاش ،اســپری
خــودکار ،طراحــی و ســاخت دســتگاه
تولیــد ماســک ،کــش زن ،پــد الکترونیکــی
جهــت آمــوزش اشــاره نمــود.
بــا ایــن وجــود ،از جملــه اقدامــات و
فعالیــت هــای کتابخانــه مرکــزی و مرکــز
اســناد و نشــر از ســال  96تــا ســال 99
هــم مــی تــوان بــه اشــتراک پایــگاه تامیــن
منابــع علمــی مگاپیپــر و فراهــم ســاختن
دسترســی کاربــران دانشــگاه بــه بیــش از
 85پایــگاه اطالعــات علمــی معتبــر خارجــی
در داخــل و خــارج از دانشــگاه ،برقــراری
دسترســی بــه پایــگاه اطالعاتــی مشــابهت
یــاب  iThenticateو  Grammarlyو دسترســی بــه
 800هــزار عنــوان کتــاب دیجیتــال خارجــی
بصــورت اینترانــت ،راه انــدازی بخــش
کتابهــای ترکــی و بخــش نابینایــان ،خریــد
 3184جلــد کتــاب فارســی و  36جلــد کتــب
التیــن ،برگــزاری  11نمایشــگاه کتــاب
بــه مناســبت هــای مختلــف ،عضویــت
در انجمــن بیــن المللــی کتابخانــه هــای
دانشــگاهی ،دسترســی بــه مجموعــه منابــع
الکترونیکــی  800هــزار عنــوان ،دسترســی
بــه کتابخانــه دیجیتــال ارکا بــا بیــش از 90
میلیــون منبــع دیجیتــال در داخــل و خــارج
از دانشــگاه ،ایجــاد کمیتــه اخــاق زیســت
پزشــکی دانشــگاه و  ...اشــاره نمــود.
راه انــدازی سیســم ویدئــو کنفرانــس
دانشــگاه تبریــز بــه ســفارش معاونــت
پژوهــش و فنــاوری و همــکاری مرکــز
فنــاوری اطالعــات بــا توجــه بــه شــیوع
ویــروس کرونــا و رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی بــرای برگــزاری جلســات،
همایــش هــا و دفــاع از پایاننامــه هــای
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا
ظرفیــت  800نفــر شــرکت کننــده طراحــی
گردیــده اســت.
بــا ایــن حــال از دســتاوردهای حــوزه
آموزشــی مــی تــوان بــه ایجــاد رشــته هــای
جدیــد اشــاره کــرد کــه در مقطع کارشناســی
ارشــد در ســال  96تــا  99بــه ترتیــب 8 ،1 ،2
و  5رشــته و در مقطــع دکتــری هــم در ســال
 97یــک رشــته 98 ،ده رشــته و امســال نیــز
یــک رشــته جدیــد ایجــاد شــده اســت.
همچنیــن از عملکــرد حــوزه معاونــت
آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه (
از فجــر  98تــا فجــر  )99بــا تاکیــد بــر شــرایط
کرونایــی مــی تــوان بــه بررســی  63پرونــده
ارتقــاء مرتبــه اعضــای هیــات علمــی از
اســتادیاری بــه دانشــیاری و 13مــورد
دانشــیاری بــه اســتادی ،بررســی و تنظیــم
 600فقــره قراردادهــای حــق التدریــس
مدرســین مدعــو ،بررســی  118مــورد پرونــد
هــای ترفیــع پایــه اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه ،بررســی  144مــورد پرونــده
هــای تمدیــد قــرارداد اعضــای هیــات
علمــی پیمانــی ،انتخــاب اســاتید نمونــه
دانشــگاه بــه تعــداد 44نفــر در دانشــکده
هــای مختلــف ،درخواســت  6000تاییدیــه
تحصیلــی و دریافــت آن و ارســال مجــدد
بــه دانشــکده هــا ،راه انــدازی و اســتفاده
از نــرم افزارهــا در راســتای ارائــه خدمــات
غیرحضــوری بــه دانشــجویان ،راه انــدازی
ســامانه الکترونیکــی مدیریــت درخواســت
و انجــام کلیــه امــور آموزشــی و تحصیــات
تکمیلــی دانشــجویان ،برگــزاری تعــداد
 830جلســه دفــاع کارشناســی ارشــد،
21جلســه دفــاع دکتــری عمومــی241 ،
جلســه دفــاع دکتــری تخصصــی و 678
جلســه آزمــون جامــع در شــرایط کرونایــی،
برپایــی 678آزمــون جامــع حضــوری و

غیرحضــوری،راه انــدازی  16رشــته جدیــد
در مقطــع کارشناســی ارشــد و 11رشــته
جدیــد در مقطــع دکتــری ،اعــزام 64نفــر
دانشــجوی مقطــع دکتــری بــه فرصــت
تحقیقاتــی کوتــاه مــدت خــارج از کشــور،
اعــزام 16نفــر دانشــجوی مقطــع دکتــری
بــه فرصــت تحقیقاتــی کوتــاه مــدت داخــل
کشــور ،پذیــرش 18نفــر دانشــجوی دکتــری
دانشــگاههای کشــور در قالــب فرصــت
تحقیقاتــی کوتــاه مــدت داخــل کشــور،
خریــد و نصــب ســختافزار مــورد نیــاز بــرای
راه انــدازی ســامانه آموزشــهای مجــازی،
برگــزاری شــش دوره دانــش افزایــی اعضــای
هیــات علمــی و  ...اشــاره نمــود.
در اختیــار داشــتن دانشــجویان مســتعد
و توانمنــد ،یکــی از ســرمایه هــای اصلــی
یــک دانشــگاه جهــت بــه ثمــر رســاندن
برنامههــای توســعه آموزشــی و پژوهشــی
بــه منظــور ارتقــای جایــگاه ملــی و بیــن

المللــی دانشــگاه اســت .در ایــن راســتا،
گــروه حمایــت از اســتعدادهای درخشــان
نســبت بــه تهیــه و تدویــن «شــیوه نامــه
جــذب ،حمایــت و حفــظ حائزیــن رتبــه
هــای برتــر کنکــور و فــارغ التحصیــان
ممتــاز جهــت ادامــه تحصیــل در دانشــگاه
تبریــز» اقــدام نمــوده اســت .از جملــه
دیگــر دســتاوردهای ایــن گــروه در ســال
تحصیلــی  1398-99مــی تــوان بــه تدویــن
و نشــر فراخــوان و شــیوه نامــه پذیــرش
بــدون آزمــون اســتعدادهای درخشــان
در مقطــع کارشناســی ارشــد ،پیگیــری
اجــرای شــیوه نامــه بکارگیــری دانشــجویان
مقطــع دکتــری تخصصــی در امــور اجرایــی
دانشــگاه ،بروزرســانی و اجــرای شــیوه نامــه
حمایــت و آمــاده ســازی تیــم دانشــگاه
تبریــز بــرای شــرکت در المپیــاد علمــی
دانشــجویی کشــور ،پرداخــت کمــک
هزینــه خریــد کتــاب بــه دانشــجویان عضــو

گــروه ،برگــزاری دوره هــای آمــاده ســازی
بــرای تیــم دانشــگاه تبریــز جهــت شــرکت
در المپیــاد علمــی دانشــجویی کشــور،
تجلیــل از حائزیــن رتبــه هــای برتــر کنکــور
و برگزیــدگان المپیــاد علمــی دانشــجویی
کشــور ،راه انــدازی ســامانه افتخــارات
دانشــجویان و دانــش آموختــگان دانشــگاه
تبریــز ،بروزرســانی شــیوه نامــه پذیــرش
بــدون آزمــون اســتعدادهای درخشــان در
مقطــع دکتــری بــه همــراه اجــرای کامــل
فرآینــد پذیــرش ،جــذب دانشــجویان
مســتعد دانشــگاه جهــت ادامــه تحصیــل
در دوره دکتــری در قالــب ســومین دوره
جایــزه شــهید احــدی ،تدویــن شــیوه نامــه
اجرایــی و برگــزاری چهارمیــن دوره جایــزه
بــزرگ علمــی دانشــجویی (جایــزه علــی
پــوالد) ،برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی
رایــگان ،اجــرای فرآینــد اهــدای تســهیالت
مصــوب بــرای رتبــه هــای برتــر کنکــور

کارشناســی ارشــد ،اجــرای طــرح پایــش
وضعیــت اشــتغال دانــش آموختــگان
دانشــگاه تبریــز ،تدویــن ســاز و کار
بکارگیــری دســتیار آموزشــی ،پژوهشــی و
فنــاوری و تهیــه قالــب قــرارداد و گواهــی
حســن عملکــرد و  ...اشــاه کــرد.
بــا بررســی گــزارش عملکــرد گــروه
آموزشهــای آزاد و مجــازی از ســال 96
تــا ســال  1399نیــز مــی تــوان بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه در ســال  96دو کارگاه
آموزشــی و ســه دورۀ آموزشــی آزاد در
دانشــگاه تبریــز برگــزار شــده و امســال
نیــز ســه دورۀ آموزشــی آزاد ،شــش دورۀ
آموزشــی دانــش افزایــی بــرای اســاتید،
راهانــدازی سیســتم آموزشــی مجــازی (
 ) LMSو اجــرای کلــیۀ کالسهــای درســی
و امتحانــات بصــورت مجــازی و برگــزاری
تــرم 7و  8زبانهــای خارجــی دانشــکدۀ
ادبیــات فارســی و زبانهــای خارجــی از
ســوی گــروه آموزشهــای آزاد و مجــازی
بــا اجــرا در آمــده اســت.
در حــوزه امــور دانشــجویی دانشــگاه تبریــز
در ســال هــای اخیــر در حــوزه هــای مهــم
عملکــرد و دســتاوردهای خوبــی داشــته که
از جملــه دســتاوردهای مهــم تربیــت بدنــی
ایــن دانشــگاه در ســال هــای اخیــر مــی
تــوان بــه کســب  12مــدال طــا 8 ،مــدال
نقــره و  1مــدال برنــز در مســابقات منطقــه
ای دانشــجویان در ســال  ،96کســب
عنــوان مدیریــت نمونــه تربیــت بدنــی در
وزارت علــوم (بیــن بیــش از یکصــد دانشــگاه
کشــور) بــا بیــش از  10مــورد و در تمامــی
ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه تربیــت بدنــی
وزارت در بیــن ســال هــای  96تــا  ،98کســب
2مــدال طــا 5 ،مــدال نقــره و  7مــدال برنــز
در مســابقات المپیــاد دانشــجویان کشــور
در ســال  ،97تغییــر سیســتم ضــد عفونــی
اســتخر دانشــگاه از کلــر بــه آب نمــک و
خریــداری دســتگاه آن بــا هزینــه کــرد
بالــغ بــر حــدود 70میلیــون تومــان در ســال
 ،97کســب  14مــدال طــا 6 ،مــدال نقــره
و  1مــدال برنــز در مســابقات منطقــه ای
دانشــجویان در ســال  ،97برگــزاری اولیــن
جشــنواره ورزش هــای همگانــی منطقــه ای
در ســال  ،98کســب 14مــدال طــا 6 ،مــدال
نقــره و  1مــدال برنــز در مســابقات منطقــه
ای دانشــجویان در ســال  ،98میزبانــی
مســابقات شــطرنج مجــازی دانشــجویان
دانشــگاهای اســتان آذربایجــان شــرقی
بــه تعــداد  90نفــر و برگــزاری طــرح ورزش
در خانــه بــرای همــکاران و دانشــجویان
بصــورت مجــازی در ســال  99و  ...اشــاره
کــرد.
آمــاده ســازی مطلــوب خوابــگاه هــا پــش
از شــروع هــر تــرم در تابســتان و انجــام
تعمیــرات اساســی در خوابــگاه هــا و تجهیــز
تمامــی اتــاق هــای دانشــجویی دانشــگاه
تبریــز در طــی چهــار ســال اخیــر به وســایلی
همچــون یخچــال ،فــرش ،پــرده و، ...
ارتقــاء رتبــه خوابــگاه فجــر و بلــوک شــهید
رجایــی خوابــگاه ولیعصر(عــج) بــه رتبــه ،1
ارتقــاء رتبــه بلــوک شــهید باهنــر و شــهید
بهشــتی خوابــگاه ولیعصر(عــج) بــه رتبــه
 ،2ارتقــاء رتبــه خوابــگاه شــهدا بــه رتبــه
 ،3تجهیــز خطــوط ســلف و ســرویس بــه
تجهیــزات مــدرن و صنعتــی در قالــب طــرح
ارتقــاء بــا حضــور خیریــن و صنــدوق رفــاه،
آمــوزش اصولــی کادر آشــپزخانه در ســال
 96و  97بــا برگــزاری کارگاه آموزشــی ،بهــره
گیــری از ایمیــل و پســت بــرای دریافــت
مــدارک متقاضیــان وام هــا در نیمســال
دوم ســال تحصیلــی  98-99بــا توجــه بــه

• خبرنامه داخلی  /سال سوم /شماره بیست و ششم •
شــیوع بیمــاری کرونــا در راســتای کاهــش
مراجعــات حضــوری دانشــجویان و ...
از جملــه دیگــر عملکــرد حــوزه امــور
دانشــجویی بــوده اســت.
از دســتاورد مهــم مرکــز بهداشــت
دانشــجویان از فجــر  98الــی فجــر 99
نیــز مــی تــوان بــه ویزیــت  5429نفــر،
ارایــه خدمــات پرســتاری بــه 728نفــر،
انجــام طــرح پایــش ســامت دانشــجویان
ورودی جدیــد بــه تعــداد 4150نفــر،
آمــوزش کمــک هــای اولیــه بــه 1600
دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی و ...
اشــاره نمــود.
همچنیــن از دســتاوردهای مهــم مرکــز
مشــاوره دانشــجویی مــی تــوان بــه
برگــزاری کارگاه هــای پیشــگیری از اعتیاد
و نشــاط اجتماعــی؛ ویــژه دانشــجویان،
بازدیــد و ارزیابــی مراکــز مشــاوره
دانشــگاه هــای منطقــه  ،3برگــزاری
کارگاه راهنمــای کمــک بــه دانشــجویان
دارای مشــکل؛ ویــژه اســاتید ،پیشــنهاد
اجــرای طــرح پژوهشــی "آســیب شناســی
آثــار شــبکه هــای اجتماعــی در زندگــی
دانشــجویی و راهکارهــای مواجهــه موثــر
بــر آن" بــا مشــارکت مدیریــت اجتماعــی
دانشــگاه تبریــز ،برگــزاری کارگاه 24
ســاعته آســیب شناســی اجتماعــی بــرای
کارکنــان اســتانداری آذربایجــان شــرقی،
برپایــی  19برنامــه سلســله کارگاه هــای
آنالیــن مرکــز مشــاوره دانشــگاه تبریــز
(آبــان و آذر  ،)1399برگــزاری مســابقه
کتابخوانــی بیــن دانشــجویان منطقــه
 3کشــوری و اهــداء جوایــز و  ...اشــاره
نمــود کــه از شــاخص هــای مهــم عملکــرد
ایــن مرکــز از فجــر  1398تــا فجــر 1399
اعــام شــده اســت.
بــا ایــن وجــود؛ در بحــث عمرانــی هــم
پــروژه هــای در دســت اجــرا از محــل
اعتبــارات عمومــی و اختصاصــی دانشــگاه
طــی ســال هــای  96تاکنــون مــی تــوان
بــه اجــرای  8پــروژه کــه از جملــه
ایــن پــروژه هــا مــی تــوان بــه احــداث
دانشــکده ادبیــات ،ســلف ســرویس
مرکــزی ،خوابــگاه دانشــجویی کرکــج،
مجموعــه شــهدای گمنــام ،گلخانــه
تحقیقاتــی ،دانشــکده کشــاورزی اهــر
و  ...اشــاره کــرد و در ایــن مــدت نیــز 4
پــروژه دانشــکده فنــی و مهندســی مرنــد و
دانشــکده دامپزشــکی از محــل اعتبــارات
عمومــی و ســاختمان حفاظــت فیزیــک
و خوابگاههــای فجــر از محــل اعتبــارات
اختصاصــی دانشــگاه خاتمــه یافتــه
اســت.
همچنیــن ازســال 1396تــا کنــون،
369،512میلیــون ریــال اعتبــار بــرای
تعمیــرات اساســی ،خریــد تجهیــزات و
محوطــه ســازی دانشــگاه تخصیــص داده
شــده اســت.
بــا رصــد و بررســی عملکــرد فعالیــت
هــای یکســاله مدیریــت منابــع انســانی
و پشــتیبانی ایــن دانشــگاه نیــز مــی
تــوان بــه مکانیــزه کــردن سیســتم صــدور
احــکام کارگزینــی ،اعمــال مصوبــه
اصــاح مــاده  20فصــل پنــج آئیــن نامــه
اســتخدامی ،اصــاح کمــک هزینــه عائلــه
منــدی و اوالد بــرای کلیــه همــکاران،
پرداخــت پــاداش شــش ماهه اول و شــش
ماهــه دوم ،افزایــش حقــوق بــرای کلیــه
همــکاران ،پرداخــت پــاداش غیــر نقــدی
در قالــب هزینــه هــای رفاهــی در مناســب
هــای مختلــف ،صــدور کارت رفاهــی،
پرداخــت کمــک هزینــه تهیــه مــواد ضــد
عفونــی و ماســک ،افزایــش حقــوق
موضــوع اصــاح مــاده  19و  20آئیــن
نامــه ،ثبــت و تکمیــل اطالعــات اعضــای
هیــأت علمــی و غیــر هیــأت علمــی در
ســامانه پاکنــا ،پیگیــری و اخــذ شــماره
اســتخدامی تعــداد  117نفــر از اعضــای
هیــأت علمــی ،بــروز رســانی اطالعــات
و احــکام مربــوط بــه اعضــای هیــأت
علمــی و غیــر هیــأت علمــی در ســامانه
آمــوزش عالــی  ، HESخریــد و شــماره
گــذاری تعــداد  7دســتگاه خــودرو اعــم از
مینــی بــوس ،وانــت و ســواری ،خریــد و
نصــب دســتگاه  GPSدر کلیــه خودروهــای
دانشــگاه و راه¬انــدازی ســامانه مربوطــه
در واحــد حمــل و نقــل دانشــگاه و ...
اشــاره کــرد.
در حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی ایــن
دانشــگاه نیــز فعالیــت هــای مهــم و
تاثیرگــذاری صــورت گرفتــه بــه گونــه ای
کــه در طــول چهــار ســال از ســال  96تــا
کنــون در مجمــوع بیــش از  5500برنامــه
در درگاه فرهنگــی وزارت عتــف) ثبــت
شــده و بعــد از شــیوع کرونــا نیــز صدهــا
برنامــه در بســتر فضــای مجــازی برگــزار
شــده اســت.
تدویــن ســند جامــع ،برنامــه ریــزی
عملیاتــی در قالــب برنامــه تکمیلــی
دو ســاله ،تشــکیل کارگــروه هــای
مشــورتی متعــدد ،توســعه زیرســاخت هــا
احــداث تــاالر شــهید باکــری ،بازســازی
تــاالر شــهید شــفایی ،فعالیــت هــای
متنــوع جهــت مقابلــه بــا آســیب هــای
اجتماعــی از جملــه نمایشــگاه تلنگــر و
جلســات هیــات اندیشــه ورز ،اجــرای
برنامــه هــای تفریحــی و جشــن هــای

مناســبتی در دانشــگاه و در خوابگاههــا،
برگــزاری اردوهــای ســیاحتی درون
و بــرون اســتانی بــرای غنــی ســازی
اوقــات فراغــت دانشــجویان و بــه ویــژه
دانشــجویان ســاکن خوابــگاه ،برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی متنــوع در زمینــه
هــای گوناگــون ،برگــزاری کرســی هــای
آزاداندیشــی ویــژه دانشــجویان بــا
موضوعــات متنــوع و کرســی هــای نقــد
و نظــر (مناظــره) ویــژه اســاتید ،برپایــی
برنامــه هــای مذهبــی و معنــوی مختلــف،
جشــنواره هــای خیریــه و اردوهــای
جهــادی ،برگــزاری برنامــه هــای متعــدد
بــا موضوعــات سیاســی و اجتماعــی در
قالــب ســخنرانی ،مناظــره ،نمایشــگاه
و تریبــون آزاد ،ویــزه برنامــه اســتقبال
از دانشــجویان ورودی هــای جدیــد،
برگــزاری  22عنــوان کارگاه آموزشــی
مدیــران مســئول نشــریات دانشــجویی،
برگــزاری همایــش منطقــه ای کرســی
هــای ترویجــی بــا حضــور روســا و
معاونیــن دانشــگاههای شــمال غــرب
کشــور،برگزاری کنفرانــس ملــی توســعه
اجتماعــی ،کســب عناویــن متعــدد در
جشــنواره بیــن المللــی حرکــت ،برگــزاری
«پانزدهمیــن آییــن نکوداشــت دانــش
آموختــگان غیــر ایرانــی دانشــگاههای
کشــور» و بــه طــور هــم زمــان بــا آن،
«دهمیــن جشــنواره بیــن المللــی فرهنگ
ملــل» در ســال  1396بــا حضــور 375
دانــش آموختــه غیرایرانــی دانشــگاههای
سراســر کشــور و  ...از جملــه دیگــر
فعالیــت هــای حــوزه امــور فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه تبریــز در ســال هــای
اخیــر اعــام شــده اســت.
در هــر حــال در نهایــت بایــد یــادآور
کنیــم ،دانشــگاه تبریــز عــاوه بــر
فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی در
امــر گســترش آمــوزش عالــی در منطقــه
شــمالغرب کشــور نیــز نقــش برجســته
و ارزنــده ای داشــته و دانشــگاه هــای
محقــق اردبیلــی ،مراغــه و بنــاب از آن
منشــعب شــده و هــم اکنــون در شــهرهای
مرنــد ،اهــر و میانــه دارای دانشــکده
اقمــاری بــوده و در منطقــه آزاد تجــاری
ارس نیــز یــک پردیس بیــن المللــی دارد.
ایــن دانشــگاه در حــال حاضــر بــا دارا
بــودن بیــش از  20دانشــکده ،بیــش
از10پژوهشــکده ،موسســه و مرکــز
تحقیقاتــی ،چندیــن قطــب علمــی ،مراکز
رشــد و واحدهــای فنــاور ،اداره ارتبــاط بــا
صنعــت ،حــدود  ۸۰۰نفــر عضــو هیــات
علمــی ،بیــش از  20هــزار دانشــجو،
ســایت هــای متعــدد کامپیوتــری و
اینترنتــی مجهــز ،آزمایشــگاه های بســیار
مجهــز در حــوزه هــای مختلــف ،انتشــار
بیــش از  25نشــریه علمــی -پژوهشــی و
اشــتراک مجــات معتبــر الکترونیکــی و
چاپــی دنیــا و بــا برخــورداری از امکانــات
منحصــر بــه فــرد علمــی در شــمالغرب
کشــور ،در خدمــت پژوهشــگران اســت.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه دانشــگاه
تبریــز ،از گذشــته تــا بــه امــروز ،بزرگانــی
زیــادی را در عرصههــای مختلــف
فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی و
اقتصــادی بــرای ســربلندی ،ســرافرازی
و شــکوفایی کشــورمان تربیــت کــرده ،کــه
نمونــه بــارز ایــن مفاخــر ،ســردار شــهیدی
چــون مهــدی باکــری اســت ،کــه دانــش
آموختــه ایــن دانشــگاه بــود.
بنابرایــن ،پیشــگامی در نهضــت انقــاب
اســامی ،تقدیــم اولیــن شــهید در قیــام
 29بهمــن ،شــروع انقــاب فرهنگــی
از ایــن دانشــگاه و پشــتیبانی علمــی
و تجهیزاتــی از رزمنــدگان اســام در
هشــت ســال دفــاع مقــدس از جملــه
دیگــر افتخــارات دانشــگاهیان دانشــگاه
تبریــز ،در صحنههــای خطیــر انقــاب
اســامی اســت.
بــه همیــن اعتبــار ،دانشــجویان دانشــگاه
تبریــز نیــز بــه تبعیــت از ولــی زمــان
خویــش ،در راه تحقــق ارمانهــای
انقــاب از هیــچ کوششــی دریــغ نکردنــد
و علــت اینکــه در حــال حاضــر دانشــگاه
تبریــز بــه عنــوان «مشهدالشــهدای
دانشــگاههای کشــور» مطــرح میشــود،
بــه خاطــر شــهادت  22تــن از دانشــجویان
ایــن دانشــگاه ،در  27دی ســال ،65
بــر اثــر یــورش وحشــیانه رژیــم بعثــی
بــه دانشــکده فنــی ایــن دانشــگاه بــوده
اســت.
کوتــاه ســخن آنکــه بــی گمــان امــروز
دانشــگاه تبریــز بــا ایــن پتانســیل هــا
و توانمنــدی هــای کــه در عرصــه هــای
جهانــی ،منطقــه ای و ملــی داشــته و
دارد کــه بــه گزیــده ای از آنهــا اشــاره
شــد ،بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه هــای
معتبــر دنیــا ،جامــع و مــادر در بیــن
دانشــگاههای کشــور مطــرح اســت و بــه
دلیــل همیــن پیشــینه درخشــانی کــه این
دانشــگاه در طــول بیــش از هفــت دهــه
فعالیــت علمــی و آموزشــی کــه داشــته در
ســطح ملــی ،منطقــه ای و فرامنطقــه ای
از آن بــه افتخــار یــاد مــی کننــد.

• هفته چهارم اسفندماه •99

3

افتتــاح نمایشــگاه مجــازی
دســتاوردهای دانشــگاه تبریــز

با حضور دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفت؛

بررســی مســائل آموزش عالی اســتان
آذربایجانشرقی
نشســت دبیــر شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی ،حجــت االســام و المســلمین
دکتــر ســید ســعید رضــا عاملــی بــا
روســای دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی
برخــی ازمدیــران صنایــع مــادر اســتان
آذربایجانشــرقی در تــاالر شــهید باکــری
دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز
در ایــن نشســت دکتــر میــر رضــا مجیــدی
رئیــس دانشــگاه تبریــز ضمــن خیــر مقــدم
و اشــاره اجمالــی بــه تاریــخ درخشــان
آذربایجــان و تبریــز در عرصــه هــای مختلــف
علمــی و فنــآوری و نقــش دانشــگاه تبریــز در
رویدادهــای اجتماعــی و سیاســی کشــور در
هشــت دهــه اخیــر افــزود :آذربایجــان ،تبریز
و دانشــگاه تبریــز همــواره منشــا خدمــات
خیــر بــه مــردم ایــران و جهــان بــوده انــد و
آنچــه امــروزه در جهــان بــا عنــوان دانشــگاه
کارآفریــن و جامعــه محــور مطــرح اســت
حــدود هفتصــد ســال پیــش در ربــع رشــیدی
تبریــز بعنــوان دانشــگاه بیــن المللــی اجــراء
میشــد و اکنــون دانشــگاه تبریــز بعنــوان
دومیــن دانشــگاه ایــران و مشــهد الشــهدای
دانشــگاههای کشــور بــا بیــش از هفتصدعضو
هیئــت علمــی ،دانشــکد هــا و پژوهشــکده
هــای مختلــف در راســتای حــل مشــکالت
علمــی وفنــآوری در عرصــه هــای ملــی و بیــن
المللــی فعالیــت مینمایــد و در برخــی از
رشــته هــای فنــی و مهندســی جــزء ســیصد
دانشــگاه برتــر دنیــا اســت.
دکتــر مجیــدی همــکاری پژوهشــی دانشــگاه
تبریــز بــا مراکــز علمــی و پژوهشــی کشــور
ترکیــه در قالــب طــرح توبیتــاک را از
طرحهــای بیــن المللــی دانشــگاه تبریــز
برشــمرد و افــزود :دانشــگاه تبریــز بعنــوان
کانــون و مرکــز ارتباطــی پژوهشــگران ایرانــی
بــا دانشــگاههای ترکیــه از طــرف وزارت
علــوم معرفــی شــده اســت همچنیــن انعقــاد
تفاهمنامــه بــا بیــش از دویســت دانشــگاه
موجــب بوجــود آمــدن دیپلماســی علمــی
گســترده اســاتید ایــن دانشــگاه بــا اســاتید
دانشــگاههای جهــان شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه معیــن اســتان بــا اشــاره
بــه توانمندیهــای علمــی و آموزشــی
دانشــگاههای اســتان آذربایجانشــرقی و
فعالیــت  107دانشــگاه و موسســه آمــوزش
عالــی در اســتان گفــت 133 :هــزار دانشــجو و
 4355عضــو هیئــت علمــی در دانشــگاههای
اســتان در رشــته هــای مختلــف فعــال
هســتند و بــا توجــه بــه پتانســیل هــای غنــی،
معــادن ،صنایــع ،کشــاورزی ،اجتماعــی و
فرهنگــی در اســتان میتــوان بــا برنامــه ریــزی
صحیــح و تفویــض اختیــارات بیشــتر بــه
دانشــگاهها در افــق  1420شــاهد پیشــرفت
علمــی و فنــاوری در کشــور و گســترش
دیپلماســی علمــی بشــویم.
در ادامــه حجــت االســام و المســلمین دکتر
ســید ســعید رضــا عاملــی دبیــر شــورای عالی
انقــاب فرهنگــی ضمــن ابــراز خشــنودی
از حضــور در اســتان آذربایجانشــرقی از
آذربایجــان و تبریــز بعنــوان ســرزمین
افتخــارات بــزرگ یــاد نمــود و افــزود:
دینــداری و التــزام بــه مبانــی دینــی ،تمــدن
ســازی وداشــتن میــراث هــای ارزشــمند
مــادی و معنــوی تمــدن ،انقالبــی بــودن و
تاثیــر گــذاری در همــه ادوار انقــاب اســامی
وحــواث مختلــف دوران انقــاب و جنــگ،
ســرزمین اولیــن هــا و نوآوریهــا و داشــتن
روحیــه تجــدد و پیشــرو بــودن در عرصــه
هــای مختلــف فنــآوری از ویژگیهــای بــارز
آذربایجــان اســت کــه همــواره بعنــوان نقطــه
اتــکاء انقــاب اســامی محســوب میشــود و
خصایــص بــارز فرهنگــی مــردم آذربایجــان
مقــوم و مشــوق فرهنــگ ایــران وآذربایجــان
اســت و بایســتی ضمــن احتــرام بــه آن
از فرهنــگ غنــی آذربایجــان در راســتای
تقویــت فرهنــگ کشــور اســتفاده نمــود.
دکتــر عاملــی بــا اشــاره بــه اینکــه تاریخچــه
تدویــن ،تصویــب و اجــرای ســند نقشــه
جامــع علمــی کشــور افــزود :بــرای اجــرای
طــرح در ســطح کشــور  10اســتان بعنــوان

پایلــوت انتخــاب شــده اســت کــه اســتان
بوشــهر بعنــوان اولیــن اســتان بخشــی از
برنامــه هــا را تــا حــدودی اجــراء نموده اســت
واســتان آذربایجانشــرقی دومیــن اســتانی
اســت کــه فرآینــد اجرائــی در آن آغــاز مــی
شــود و الزم اســت کــه همــه دســتگاههای
مرتبــط از جملــه اســتانداری و ســازمان
مدیریــت برنامــه و بودجــه و دانشــگاهها،
صنایــع ،شــرکتهای دانــش بنیــان ضمــن
بررســی طــرح اولیــه و رفــع نــکات منفــی
بــا همــکاری و تعامــل بــا یکدیگــر زمینــه
توســعه علــم و فنــاوری ،پیشــرفت اقتصــادی
و اجتماعــی را فراهــم نماینــد.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا
تاکیــد براینکــه برنامــه ریــزی مدیریــت بــاال
بــه پاییــن و دســتور از مرکــز دارای اشــکاالت
اساســی در اجــراء اســت و همــواره در مرحلــه
اجــراء بــا شکســت تــوام میگــردد افــزود:
برنامــ ه ریــزی کــه بــر مبنــای منطقــه و از
طــرف ذینفعــان شــکل میگیــرد موجــب
پیشــرفت کشــور و اســتان میگــردد کــه
مآموریــت گرائــی ،تمرکــز بــر برخــی از
حــوزه هــای مهــم ،تقســیم کار اســتانی،
ســامان دهــی از درون عناصــر فعــال و بهــره
بــرداری از ظرفیــت هــا و توانمندیهــای
طبیعــی ،اولویــت دادن بــه ســرمایه انســانی
و اجتماعــی اســتان از ویژگیهــای مهــم ایــن
طــرح اســت.
حجــت االســام و المســلمین عاملــی بــا
تاکیــد بــر اینکــه بــا برنامــه ریــزی کلــی
و بــدون توجــه بــه ویژگــی هــای خــاص
هرمنطقــه نمــی تــوان زمینــه پیشــرفت
رافراهــم کــرد افــزود :برنامــه ای کــه
بــرای بوشــهر مدنظــر اســت متناســب بــا
ظرفیتهــای آن اســتان اســت و نمــی تــوان
آنــرا بــه ســایر اســتانها تعمیــم داد چنانچــه
اســتان آذربایجانشــرقی دارای ظرفیــت
هــای بــزرگ در زمینــه کشــاورزی ،صنایــع
مختلــف ،معــادن زیــر زمینــی ،فنــآوری
پیشــرفته ،ظرفیتهــای صــادرات وحــوزه
مــرزی بــا ســه کشــور ،نیــروی انســانی ماهــر
و متخصــص ،پیشــینه هــای مهــم اجتماعــی
و انســانی ،دانشــگاههای معتبــر و اســاتید
برجســته هســت کــه بایســتی در برنامــه
ریــزی مســئولین مــد نظــر باشــند و متناســب
بــا ایــن ظرفیتهــا برنامــه ریــزی شــود.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی علــم و
پژوهــش را پایــه محــوری و راهبــرد اساســی
درزمینــه کســب قــدرت و پیشــرفت کشــور
دانســت و افــزود :بــا برنامــه ریــزی هــای
صــورت گرفتــه در ســالهای گذشــته موفــق
بــه کســب مــدارج بــاالی علــم و فنــآوری در
جهــان شــده ایــم چنانچــه ایــران در زمینــه
مقالــه نویســی و علــم نانــو بــه عنــوان یکــی از
کشــورهای دارای اعتبار وپیشــرفته در ســطح
جهــان مطــرح اســت وحــدود هشــتاد درصــد
از برنامــه هــای مــد نظــر بــرای دانشــگاهها در
زمینــه علــم و فنــآوری در ســند اولیــه تحقــق
یافتــه اســت ایــن موفقیتهــا مرهــون برنامــه
ریــزی اســت و الزم اســت بــا توجــه بــه تغییــر
برخــی از شــرایط در حــوزه هــای مختلــف
نســبت بــه بــروز رســانی ســند جامــع علمــی
کشــور متناســب باشــرایط اقــدام نمــود.
دکتــر عاملــی تدویــن ســند بصــورت اســتانی
و مــد نظــر قــرار دادن شــرایط خــاص اســتان
را از اولویتهــای اصلــی شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی برشــمرد و افــزود :در گذشــته
بدلیــل نبــودن برنامــه ریــزی هدفمنــد و
متناســب بــا شــرایط اســتانها متاســفانه
تعــداد زیــادی ازدانشــجویان بعــد از فــارغ
التحصیلــی بعنــوان قشــر بیــکار جامعــه
درمــی آینــد و الزم اســت هماهنگــی بیــن
همــه ســازمانهای اجرائــی و آموزشــی و
حــوزه هــای مرتبــط جهــت جلوگیــری از
تکــرار ایــن مســئله صــورت بگیــرد و تفویــض
اختیــارات بیشــتر بــه دانشــگاهها ،مدیریــت
هیئــت امنائــی دانشــگاهها ،پذیــرش
دانشــجو بــر اســاس ظرفیتهــا بعنــوان
اقدامــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در
ایــن راســتا اســت.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دوران

کرونــا و دیجیتالــی شــدن بســیاری از حــوزه
هــای اقتصــادی ،آموزشــی را از ویژگــی هــای
خــاص و ظرفیــت نــو بــرای ایــن دوره توصیف
کــرد و افــزود :دنیــای دیجیتالــی و امکانــات
اســتفاده از آن نامحــدود اســت و ایــن امــر
معنــای بزرگــی در جهــان امــروز بوجــود
آورده اســت و الزم اســت پژوهشــگران کشــور
در زمینــه تولیــدات دیجیتــال و فنــآوری
هــای مرتبــط بــا آن فعالیــت جــدی بعمــل
آورنــد.
ن شــرقی در این نشســت،
اســتاندار آذربایجا 
بــا اشــاره بــه نیــاز منطق ـهای دانشــگاهها بــه
رشــتههای مــورد پذیــرش ،گفــت :بایــد در
خصــوص رشــتههای آموزشــی و مقاطــع
تحصیلــی موجــود در ســند جامــع علمــی
بازنگــری شــود.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا
روســای دانشــگاهها و مدیــران صنایــع
آذربایجــان شــرقی در خصــوص ســند
آمایــش علــم و فنــاوری ،اظهــار داشــت :ایــن
طــرح کــه در ابتــدا بــه صــورت ســند جامــع
علمــی کشــور ترســیم شــده و ســپس بــه
عنــوان آمایــش علمــی و فنــاوری هــر اســتان
بررســی شــده اســت ،در راســتای جهــت
گیریهــای پژوهــش و فنــاوری میتوانــد بــه
عنــوان یــک معمــاری خــوب مطــرح شــود.
وی بــا اشــاره بــه نیــاز منطق ـهای دانشــگاهها
بــه رشــتههای مــورد پذیــرش در ایــن
ســند ،افــزود :بایــد در خصــوص رشــتههای
آموزشــی و مقاطــع تحصیلــی موجــود در
ایــن ســند بازنگــری شــود ،زیــرا نقــش
دانشــگاه در واقــع تربیــت نیــروی انســانی
بــرای کل کشــور اســت و دانشــگاههای
اســتان دانشــجویان خــود را تنهــا بــرای نیــاز
منطقــه خــود تربیــت نمیکننــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی ادامــه داد :مــا
نبایــد بــه فکــر ایجــاد بیــکاری ســاختاری
باشــیم و اگــر دانشــگاه دانشــجوی خــود را
پذیــرش میکنــد ،بایــد بــر اســاس نیــاز
کشــور باشــد.
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه هــر برنامــهای
نواقصــی دارد ،گفــت :ایــن نواقــص را
میتــوان در طــول زمــان تکمیــل کــرد و
فناوریهــا را بــا نیازهــا مطابقــت داد.
وی گفــت :هــر یــک از دانشــگاههای اســتان
بــا دانشــگاههای معتبــر دنیــا در حــال رقابــت
هســتند و بایــد انــواع مقــاالت را در حــد بیــن
الملــل و بــرای آی اس آی چــاپ کننــد و در
کنــار آن هــم بایــد بــه نیازهــای صنعــت و
جامعــه بپردازیــم و نیــروی کار مــورد نیــاز را
بــرای جامعــه تربیــت کنیــم.
پورمحمــدی افــزود :ایــن حرکــت دو
ســویه مــا را بــا مشــکل رو بــه رو کــرده
اســت و بنابرایــن مــا در اقتصــاد همــراه بــا
محدودیتهــا زندگــی میکنیــم و منابــع را
بایــد بــه جایــی هدایــت کنیــم کــه اولویــت و
نیــاز مــا اســت؛ البتــه اگــر ایــن محدودیتهــا
را نداشــتیم ،میتوانســتیم آمــوزش را تنهــا
بــه عنــوان یــک تقاضــای اجتماعــی در
جامعــه مطــرح کنیــم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه
تشــکیل کمیتــهای در خصــوص بررســی
ســند علمــی و فنــاوری اســتان ،گفــت:
ســند آمایــش فنــاوری کــه در ســند
آمایــش ســرزمینی آورده شــده اســت را بــه
صــورت تقســیم کار در نهادهــای مرتبــط
پیــش میبریــم و در ادامــه ایــن وظایــف،
ارزیابــی و بررســی ســند توســعه فنــاوری
نیــز بــا همــکاری دانشــگاه تبریــز پیگیــری
میشــو د .
در ادامــه جلســه برخــی از روســای
دانشــگاهها و مدیــران صنایــع مــادر اســتان
بــه ارائــه پیشــنهادات و نکاتــی در خصــوص
نقشــه جامــع علمــی کشــور و اســتان
پرداختنــد کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان
بــه اتخــاذ سیاســتهای تشــویقی ،ایجــاد و
گســترش زیرســاخت هــای توســعه و تحقیــق
در اســتان و توجــه بیشــتر بــه بودجــه
پژوهشــی ،توجــه بیشــتر بــه پتانســیل هــای
صنعتــی اســتان اشــاره نمــود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز بـا
حضـور رئیـس دانشـگاه تبریـز و اعضـای هیئـت
رئیسـه دانشـگاه اولیـن نمایشـگاه مجـازی دهـه
فجـر انقلاب اسلامی ایـران و دسـتاوردهای
دانشـگاه تبریز با تکنولوژی وب سایت سه بعدی
و بـه همـت شـرکت نـارون ایپـک از شـرکتهای
فنـاور خلاق در مرکـز رشـد دانشـگاه تبریـز آغاز
بـکار نمود.
دکتـر علـی پورزیـاد مدیـر مرکـز رشـد و نـوآوری
دانشـگاه تبریـز در رونمائـی از ایـن نمایشـگاه بـا
اشـاره بـه اینکـه امسـال بـه دلیـل ویـروس کرونا
و رعایـت محدودیـت پروتـکل هـای بهداشـتی
امـکان حضـور فیزیکـی در نمایشگاه،جشـن و
راه پیمایـی مقدورنمیباشـد افـزود :بـا توجـه بـه
شـرایط کرونا وبه دلیل بازدید بیشـتر هموطنان
از دنیـای مجـازی بـه جـای روشهـای سـنتی
چـاپ بنـر  ،بـه همـت یکـی از شـرکتهای خلاق
دانـش بنیـان در مرکـز رشـد دانشـگاه تبریـز
اولیـن نمایشـگاه مجـازی دهـه فجـر انقلاب
اسلامی ایران و دسـتاوردهای دانشـگاه تبریز را
بـا تکنولـوژی وب سـایت سـه بعـدی ،طراحـی و
فعالیـت خـود را آغـاز نمـوده اسـت.
پورزیاد داشـتن جذابیت بصـری برای مخاطب (
دانـش آموزان و ،) ...امـکان برگزاری وبینارهای
آنالیـن از سـخنرانی افـراد تاثیـر گـزار و ،برگزاری
مسـابقه و بخـش پوسـتر کاریکاتـور را از دیگـر
مزایـای نمایشـگاه مجازی برشـمرد و افـزود :در
ایـن نمایشـگاه امـکان بازدیـد از دسـتاوردهای
دانشـگاه بصورت سند,عکس و فیلم به صورت
نامحـدود مقدور میباشـد.
همچنین در این مراسـم رئیس دانشگاه تبریز از
دسـتاوردهای جدید فنآورانه چند شـرکت فعال
در مرکـز رشـد دانشـگاه تبریـز بازدیـد و توصیـه
هـای الزم درخصـوص ایجـاد شـرایط مسـاعد
بـرای تولیـد انبـوه و تجاری سـازی محصـوالت و
هماهنگـی بـا ارگانهـای مختلـف بـرای بازدیـد و
اسـتفاده از ایـن محصـوالت بیـان نمـود.
شـایان ذکـر اسـت شـرکت نـارون ایپـک از
شـرکتهای خلاق و مبتکـر دانشـگاه در عرصـه
ی باشـد
محصـوالت فنآورانـه فضـای مجـازی مـ 
و ایـن نمایشـگاه بـه آدرس صفحـه مجـازی
 expoirani.irآمـاده بازدیـد عالقمنـدان میباشـد.

بازســازی و بازگشــائی تــاالر
شــهید شــفائی دانشــگاه تبریــز
در چهارمیـن روز از دهه مبارک فجر و همزمان با
میالد حضرت فاطمـه زهرا (س) پروژه بازسـازی
تاالر شـهید شـفائی دانشـگاه تبریزتکمیـل واین
تـاالر باحضور اعضای هیئت رئیسـه و تعـدادی از
مدیران دانشـگاه بازگشائی شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز دکتر
سـجاد توحیـدی معـاون فرهنگـی و اجتماعـی
دانشـگاه تبریـز در ایـن مراسـم بـا تبریـک میالد
حضـرت فاطمـه زهـرا (س) ودهـه فجـر انقلاب
اسلامی از مسـاعدت هیئـت رئیسـه دانشـگاه و
همـکاری و زحمات مدیریتهـای مختلف ،تقدیر
نمـود و افزود :تاالر شـهید شـفائی دارای نقایص
زیـادی بـود و علیرغـم موقعیـت مکانـی مناسـب
بـه صـورت بهینـه از آن اسـتفاده نمیشـداما بـا
بازسـازی صـورت گرفتـه و بـا توجـه بـه مجـاورت
آن بـا تـاالر شـهید باکـری و کالسـهای کارگاهـی
و نگارخانـه شـهید آوینـی ،یـک مجموعـه کامـل
ایجـاد و بسـتر بـرای برگـزاری برنامـه هـای مهـم
علمـی و فرهنگـی فراهـم شـده اسـت.
دکتـر ناصـر تقـی زادیـه مدیر امـور فنـی و نظارت
برطرحهـای عمرانـی دانشـگاه نیـز بـا اشـاره بـه
مشـخصات فنـی پـروژه انجـام بازسـازی تـاالر
افزود :پروژه بازسـازی تاالر شـهید شفائی شامل
سـطح بنـدی کـف و اجـرای کـف پـوش ،خریـد و
نصـب سیسـتم صوتـی و روشـنائی ،ایجـاد اتـاق
فرمـان ،خریـد و نصـب صندلـی هـای جدیـد بـه
تعـداد  435نفـر میباشـد و طـی مـدت دو مـاه
باهمـکاری و هماهنگی این مدیریـت با مدیریت
بودجـه و تشـکیالت ،مدیریـت امـور مالـی،
مدیریـت امـور اداری و پشـتیبانی ،مدیریت امور
اجتماعـی و مدیریـت امـور فرهنگـی دانشـگاه به
اتمـام رسـیده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت شـهید غالمحسـین شـفائی
متولـد شـهر زنجـان و دانشـجوی رشـته ریاضـی
در دانشـگاه تبریز بود ایشان از دانشجویان مبارز
و پیـرو خـط امام بود کـه در مبارزات دانشـجویان
علیـه رژیـم ستمشـاهی فعالیـت مینمـود .ایـن
شـهید وارسـته بعـد از پیـروزی انقلاب در حـوزه
فعالیتهـای فرهنگـی و جهـاد دانشـگاهی در
دانشـگاهها خدمـات بزرگـی انجـام داد و در طول
جنـگ تحمیلـی در چند عملیـات بزرگ شـرکت
نمـود و در پنجـم اسـفند مـاه  1365در شـلمچه
بـه درجـه رفیع شـهادت نائـل گردید .مسـئولین
دانشـگاه تبریـز بـه پـاس گرامیداشـت یـاد و
خدمـات این شـهید بزرگوار نـام تاالر سـاختمان
مرکـزی دانشـجویان را به نام این شـهید واالمقام
مزیـن نمـودهاند.

4

• خبرنامه داخلی  /سال سوم /شماره بیست و ششم •

• هفته دوم بهمن ماه•99

نشسـت دانشـجوی مطالبه
گـر در گام دوم انقلاب
بـا موضـوع محیط زیسـت
اسـتان آذربایجانشـرقی و
چالشـها و فرصتهـا برگـزار
شد
نشست دانشجوی مطالبه گر در گام دوم انقالب
با موضوع محیط زیست استان آذربایجانشرقی
و چالشها و فرصتها با حضور دکتر احمدعلیرضا
بیگی و حجت االسالم و المسلمین سید
محمدرضا میر تاج الدینی نمایندگان مردم
شریف تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای
اسالمی ،دکتر حسن عباسنژاد مدیرکل سازمان
حفاظت محیط زیست استان و دکتر جالل
شیری دانشیار دانشگاه تبریز به همت جامعه
اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز درتاالر شهید
باکری دانشگاه تبریز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز در
ابتدای این نشست محمدحسین کاظمی ،دبیر
جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز با
اشاره به اینکه این نشست به تبعیت از منویات
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب
درخصوص نقش دانشجویان در مطالبه گری
و آرمانخواهی و ایجاد شفافیت در عملکرد
دستگاههای اجرائی برگزار شده و با توجه
به اهمیت موضوع محیط زیست ،مسائل و
چالشهای این حوزه در استان از قبیل پاالیشگاه
تبریز ،پتروشیمی تبریز ،معادن اندریان و کاوه
سودا توسط نمایندگان و مسئولین استان مورد
بررسی قرار میگیرد.
در ادامه نشست دکتر احمدعلیرضا بیگی ضمن
تاکید بر نقش و اهمیت محیط زیست و رعایت
اصول حفاظت از آن درمراحل قانونگذاری،
اجراء و نظارت افزود :هرچند اشتغال ،توسعه
صنعتی و پاسخگوئی به نیازهای جامعه ضروری
است اما بایستی بموازات توسعه صنعتی همه
افراد و سازمانها خود را مقید به اجرای مصوبات
قانونی حفاظت از محیط زیست بنمایند و
موضوع نظارت و اجراء صحیح امور باید بیش
از پیش وجه همت مسئولین و نمایندگان قرار
بگیرد.
حجت االسالم و المسلمین سید محمدرضا میر
تاج الدینی نیز با تاکید بر اینکه موضوع محیط
زیست از اعتبار باالئی نسبت به مسائل اشتغال،
صنعت و توسعه دارد افزود بایستی برای شروع
همه پروژههای صنعتی و معدنی از سازمان
حفاظت محیط زیست استعالم و مجوز بالمانع
بودن اخذ شود و در مراحل بعدی نیز باید کلیه
قوانین مصوب در این زمینه اجراء و با خاطیان
برخورد بعمل آید.
در ادامه نشست دکتر حسن عباسنژاد مدیر کل
حفاظت محیط زیست استان آذربایجانشرقی
با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت
از محیط زیست را وظیفه آحاد مردم دانسته و
بر ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اجرائی
فعال در این زمینه تاکید نمود و تحقیقات و
فعالیتهای دانشگاهی در زمینه حل چالشهای
زیست محیطی را مورد اعتماد و مفید دانست.
دکتر جالل شیری سرپرست پژوهشکده
مهندسی و علوم آب دانشگاه تبریز نیز در ادامه
این جلسه با تاکید بر ضرورت استفاده از مدیریت
پایدار و یکپارچه ،بیان کرد :دغدغههای حوزه
محیط زیست باید با زبان علمی ،فنی پژوهشی،
نظارتی و مطالعاتی دقیق بررسی شود ومشکل
اصلی در حوزه مدیریت منابع آب و محیط
زیست ،نبود رویکرد و مدیریت یک جانبه و
یکپارچه است و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی
برای ما راهگشا است ،اگر بتوان این را در کشور
جا انداخت ،بسیاری از مشکالت فرصت بروز و
ظهور نخواهند داشت.
در ادامه نشست چالشها و مسائل موجود در
حوزه محیط زیست استان مطرح و مسئولین
ذیربط توضیحات الزم را ارائه دادند.

انتصــاب معــاون پشــتیبانی و
توســعه منابــع دانشــگاه تبریــز
در کارگــروه تبصــره  ۲مــاده
 ۲۰آئیــن نامــه اســتخدامی
اعضــای غیــر هیئــت علمــی
وزارت علــوم
معاون پشـتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز در
کارگـروه تبصـره  2مـاده  20آئیـن نامه اسـتخدامی
اعضـای غیر هیئت علمـی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری منصوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،بـا
حکـم محمـد تقـی نظرپـور معـاون اداری ،مالی و
مدیریـت منابـع وزارت علوم ،تحقیقـات و فناوری
دکتر محمدتقی اعلمی معاون پشتیبانی و توسعه
منابع دانشـگاه تبریز در کارگروه تبصـره  2ماده 20
آئیـن نامـه اسـتخدامی اعضای غیـر هیئت علمی
منصوب شـد.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت :دکتـر محمدتقـی
اعلمـی ،قائـم مقـام ریاسـت دانشـگاه و اسـتاد
تمـام گـروه مهندسـی عمـران آب دانشـکده فنـی
مهندسـی عمـران دانشـگاه تبریـز اسـت.

بر اساس رتبه بندی جدید دانشگاه های
جهان اسالم  ،ISCدانشگاه تبریز همچنان
در جمع برترین دانشگاه های جهان اسالم
قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
نتایج رتبهبندی دانشگاههای جهان اسالم
 ISCدر سال  ۲۰۲۰انتشار یافته و ۴۶
دانشگاه از ایران در میان  ۲۸۲دانشگاه از
 ۲۶کشور اسالمی در لیست مربوطه حضور
دارند که دانشگاه تبریز از جمله یکی از آنها
است.
براساس این رتبهبندی دانشگاه تبریز رتبه
 51-75جهان اسالم و رتبه نهم را در بین
دانشگاه های ایران بدست آورده است.
همین گزارش حاکی است؛ در " رتبه
بندی دانشگاه های جهان اسالم ،"ISC
دانشگاههایی مورد بررسی قرار میگیرند
که حداقل  ۸۰۰مدرک در سالهای -۲۰۱۸
 ۲۰۱۶در پایگاه وب آو ساینس (  ) WoSبه
ثبت رسانیده باشند .مهمترین شاخص و
معیار رتبه بندی دانشگاه ها نیز بر اساس
پژوهش (با وزن  ۶۰درصد) ،نوآوری (با وزن
 ۱۵درصد) ،آموزش (با وزن  ۱۰درصد) و
فعالیتهای بینالمللی (با وزن  ۱۵درصد)
در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است؛ براساس مأموریتهای
دانشگاهها ،تعداد  ۲۴دانشگاه جامع کشور
در این رتبه بندی حضور دارند .دانشگاه
های جامع حاضر در این رتبه بندی
عبارت از :دانشگاه تهران ،تربیت مدرس،
نشسـت علمی بزرگداشـت مقام علمـی آیت
هلل محمـد تقـی مصبـاح یـزدی بـا عنـوان عمار
ا
انقلاب بصـورت مجازی با سـخنرانی حجت
االسلام آل هاشـم ،نماینـده ،ولـی فقیـه در
اسـتان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز،
حجـت االسلام علـی مصبـاح ،فرزنـد آیـت ا
هلل
مصبـاح یـزدی (ره) و حجت االسلام سـعید
نیـازی از اسـاتید حـوزه علمیـه و بـا شـرکت
دکتـر محمـد علـی کـی نـژاد رئیس دانشـگاه
هنر اسلامی تبریز و اسـاتید حوزه و دانشگاه
برگـزار گردید.
در ایـن نشسـت حجـت االسلام آل هاشـم،
نماینـده ،ولـی فقیـه در اسـتان آذربایجـان
شـرقی و امـام جمعـه تبریـز ضمن تجلیـل از
هلل محمد تقی مصباح
مقام شـامخ علمی آیـت ا
یـزدی و تالشـهای علمـی و عملـی ایشـان
ایشـان افزود:جامعیـت علمـی ،قـدرت بـی
نظیر شـاگرد پروری و کادر سازی ،تالیف بالغ
بـر یکصدو پنجـاه اثـر در حوزه هـای مختلف
مرتبـط بـا علوم اسلامی ایـن علم مجاهـد را
بعنـوان یکـی از ارکان ترویج حکمت متعالیه
اسلامی در دوران معاصـر قـرار داده اسـت و
نقـش مهـم وکلیـدی ایشـان در تدوین سـند
اسلامی نمـودن دانشـگاهها در قابل تجلیل
میباشـد و باید این سـند پیـاده و به مفـاد آن
عمل شـود.
دیگـر سـخنران این نشسـت حجت االسلام
علی مصباح ،فرزند آیتهللا مصبـاح یزدی (ره)
ضمن بیان برخی از ابعاد فکری و شخصیتی
پدرشـان ،بحث دانشگاهها و اسلامی کردن
دانشـگاهها را از مهمترین دغدغـه های آیت
هلل مصبـاح (ره) در طـول حیـات فکری و علمی
ا
دانسـت و افـزود :دغدغـه اسلامی کـردن
دانشـگاهها در حیـات علمـی ایشـان قبـل از
سـالهای پیروزی انقالب سـابقه دیریـن دارد
و از نـگاه جامـع ایشـان و تیـز بینی نسـبت به
نیازهای جامعه و اسلام سرچشـمه میگیرد
قائممقام رئیس دانشـگاه و معاون پشتیبانی
و توسـعه منابـع دانشـگاه تبریـز گفـت :الزم
اسـت در آییننامـه اسـتخدامی اعضای غیر
هیـأت علمـی دانشـگاه هـا تجدیدنظـر بـه
عمـل آمـده و با لحـاظ نمـودن کلیـات قانون
مدیریت خدمات کشوری ،مشکالت موجود
ق های بازنشسـتگی ،سازمان برنامه
با صندو 
و بودجه ،سـازمان اداری و استخدامی کشور
و  ...در ارتبـاط بـا آیین نام ه هـا را به حداقل
برسانیم.
دکتـر محمد تقی اعلمی در گفتوگو با ایسـنا
اظهـار کـرد :طبـق مـاده یـک قانـون احـکام
دائمـی برنام ه های توسـعه کشـور ،دانشـگاه
هـا مراکـز و مؤسسـات آموزشـی عالـی و
ک های علم
ن ها و پار 
پژوهشـی و فرهنگسـتا 
و فنـاوری بـدون رعایـت قوانیـن و مقـررات
عمومـی حاکـم بـر دسـتگاه هـای دولتـی بـه
ویژه قانون محاسـبات عمومی کشـور ،قانون
مدیریـت خدمات کشـوری و قانـون برگزاری
مناقصـات فقـط در چارچـوب مصوبـات و
ن نامـه هـای مالـی معامالتـی اداری و
آییـ 
اسـتخدامی و تشـکیالتی مصـوب هیئـت
ی کننـد .مراجع نظارتـی نیز بر
امنـاء عمل م 
مبنای همین مصوبات ،عملکرد دانشـگاهها
را مـورد نظـارت و ارزیابـی قـرار میدهنـد .در
راسـتای همیـن قانـون کـه ً
قبلا در بنـد (ب)
ماده  ۲۰برنامه پنجم توسـعه کشـور نیز آمده
بـود ،کارگـروه هایـی از حـدود  ۱۰سـال پیش
در وزارت علـوم تحقیقات و فناوری متشـکل
از کارشناسـان سـتاد وزارتـی و دانشـگا ه هـا
تشـکیل ،و آییـن نامـه هـای اسـتخدامی
اعضـای هیـأت علمـی ،اعضـای غیـر هیـأت
علمـی ،تشـکیالتی و مالـی و معامالتـی را
تدویـن کردند از همـان ابتـدا و در اجرای این
آییننامهها ،مشـکالت عدیدهای گریبانگیر
دانشـگاه هـا میشـد کـه بـا تلاش اعضـا و
برگزاری جلسـات بیشمار ی برای هماهنگی
بـا سـایر دسـتگاههای ذیربـط و صـرف انرژی
زیـادی ،برطـرف میشـدند .حتـی چندیـن
ی هـای اساسـی
مـورد اصالحـات و بازنگـر 

درخشــش دانشــگاه تبریــز در
میــان دانشــگاههای برتــر
جهــان اســام
فردوسی مشهد ،شهید بهشتی ،شیراز،

تبریز ،گیالن ،اصفهان ،یزد ،کاشان ،بوعلی

نشســت علمــی بــا عنــوان عمــار
انقــاب بــه مناســبت بزرگداشــت
مقــام علمــی آیــت اهلل محمــد
تقــی مصبــاح یــزدی برگــزار شــد
کـه بـه نظـر ایشـان بایسـتی در تمامـی ابعـاد
دانشـگاهها مخصوصـا" بـا اولویت تحـول در
شـناخت و معرفـت و دیدگاهـی اسـت کـه در
دانشـگاه تدریـس میشـود آغـاز گـردد.
در ادامـه نشسـت حجتاالسلام سـعید
نیـازی از اسـاتید حـوزه علمیـه تبریـز ضمن
بیـان مطالبـی در خصـوص ظرفیتشناسـی

هلل مصبـاح یزدی در
اندیشـههای حضرت آیت ا
پشـتیبانی نرم افزاری گام دوم انقالب افزود:
نسـل جـوان ،ذائقـه ،تاریـخ ،زبـان و مسـایل
خـاص خـود را دارد و مـا نمیتوانیـم بـدون
شـناخت و توجـه بـه ایـن شـاخص هـا نسـل
جدیـد را به سـمت توجـه به محتـوای بیانیه
گام دوم و نهادینـه کـردن این محتـوا در ذهن

م مقام رئیس دانشگاه تبریز در گفتگو با ایسنا تاکید کرد:
قائ 

لزوم تجدیدنظر در آییننامه استخدامی
اعضای غیر هیأت علمی دانشـگاهها
در طـی دورههـای مختلـف در آنهـا بـه وجود
آمده اسـت.
وی ادامـه داد؛ اخیـر ًا بـا توجـه بـه مصوبـه
سـال گذشـته هیئـت محتـرم وزیـران مبنـی
بـر افزایش  ۵۰درصدی امتیـازات فصل دهم
قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری ،الزم بود
کـه ایـن افزایـش در حقـوق کارکنان خـدوم و
صدیـق دانشـگاهها نیز اعمـال گـردد؛ ولی از
ت پوشـش قانون
آنجایـی کـه دانشـگاهها تح 
ی هـای به
خدمـات کشـوری نبودنـد بـا رایزنـ 
عمـل آمده بین وزارت علوم و سـازمان برنامه
و بودجـه بـه صـورت ناقـص و فقط بـا افزایش
 ۳۰درصـد و فـوقالعـادههـای شـغل و جذب
اجـرا گردید کـه اعتـراض به حق ایـن عزیزان
و پیگیریهای مسـئوالنه و مسـتمر شـورای
صنفـی کارمنـدان دانشـگاههـا را بـه دنبـال
داشـت؛ تا اینکـه مقـرر گردید با لغـو افزایش

 ۳۰درصـد فوق ،افزایـش  ۵۰درصدی حقوق
مبنـا صـورت پذیـرد ،که بـا توجه بـه موافقت
سـازمان برنامـه و بودجـه در مـورخ بیسـت و
دوم دی مـاه  ،۱۳۹۹آن هـم بـا لحـاظ نمودن
تأمیـن بـار مالـی از محـل صرفـه جویـی و
درآمدهـای اختصاصـی ،مقرر گردیـد احکام
اصالحـی از اول بهمن ماه سـال جـاری صادر
ت ها در صورتی که سـایر دسـتگاه ها
و پرداخ 
از اول اسـفندماه سـال گذشـته از ایـن امتیاز
بهرهمنـد شـده بودنـد ،مطابـق آن صـورت
پذیرد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه بـدون تأمین بـار مالی
ایـن افزایـش بـه طـور متوسـط  ۲۰درصـدی
در حقـوق و مزایـای کارمنـدان ،دانشـگاه هـا
مشـکالتی را پیـش رو خواهد داشـت ،گفت:
ی هـا در خصوص
بـه منظور پـارهای هماهنگ 
اجرای این بخشـنامه هفته گذشـته همایش

سینا ،رازی ،سمنان ،شهید باهنر کرمان،
شهید چمران اهواز ،کردستان ،مازندران،
ارومیه ،یاسوج ،الزهرا ،بین المللی امام
خمینی ،شاهد ،شهرکرد و محقق اردبیلی
است.
یادآور می شود :از میان دانشگاه های ۵۷
کشور اسالمی ،در مجموع  ۲۸۲دانشگاه از
 ۲۶کشور در این نظام رتبه بندی حضور
دارند و  ۱۰دانشگاه برتر حاضر در این رتبه
بندی از کشورهای عربستان ،ترکیه ،ایران،
مالزی ،قطر و مصر بوده و در این ارتباط نیز
بیشترین تعداد حضور دانشگاه ها متعلق
به کشورهای ترکیه ،ایران و مالزی است
که به ترتیب  ۴۶ ،۸۰و  ۲۲دانشگاه در این
رتبهبندی قرار دارند.
بر پایه همین گزارش ،دانشگاه تبریز در
سال های اخیر در بسیاری از شاخص ها و
موضوعات در رنکینگ های بین المللی در
بین دانشگاه های برتر دنیا بوده که از جمله
این افتخارات می توان به صعود  ۶پله ای
این دانشگاه در برنامه ملی ارتقای دانشگاه
های منتخب به تراز بین المللی ،کسب رتبه
دوم دانشگاههای جامع ایران و رتبه  601تا
 800جهانی از نظر شاخصهای آموزشی،
استنادی و بینالمللی بر اساس نظام رتبه
بندی جهانی تایمز  ، ۲۰۲۱درخشش
مجدد دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی
شانگهای  ۲۰۲۰در حوزه های موضوعی
مختلف و  ...اشاره کرد.
و قلـب و این نسـل اقدام کنیم و باید بسـتری
فراهم کنیم تا نسـل جـوان از جهـت فکری و
عقلی سـلوک ذیل اندیشـه انقالب اسالمی را
بپذیرنـد تـا زمانی که نسـل جـوان در گام دوم
کـه مخاطـب اصلی هسـتند ،از حیـث نظری
و ذهنـی بـا منظومـه فکـری انقالب اسلامی
همراهـی نکننـد در مقـام عمـل بـرای تحقق
اهـداف انقالب ،پـای کار نخواهد بود و در این
میان شـخصیتی کـه میتواند نسـل جدید را
بـا زبـان ،ذائقه ،تاریخ و مسـائل خـاص خود،
بـا اندیشـههای انقالب اسلامی همـراه کند،
هلل مصباح اسـت.
اندیشـههای آیـتا
دکتـر صمـد بهـروز رئیـس دانشـکده الهیات
و معـارف اسلامی دانشـگاه تبریـز در ایـن
نشسـت با اشـاره به جامعیت و ذوفنون بودن
در علـوم و فنـون مختلـف اسلامی افـزود:
ایشـان فقیـه ،فیلسـوف ،مفسـر ،متکلـم و
اسـتاد اخالق ،عرفـا و دارای جامعیت علمی
بود و مباحث تفسـیر از خداشناسـی گرفته تا
کیهـان شناسـی ،اخلاق ،اقتصـاد ،مدیریت
سیاسـی ،فلسـفه و ...یـک اسـتاد زبردسـت
بـوده و تسـلط ایشـان بـر مباحـث فلسـفی،
زبانـزد بود.
دکتر بهـروز دالیتمداری را یکـی از بزرگترین
شـاخصه های عالمه مصباح یزدی برشـمرد
و افـزود :وی هیچ زمـان از اصول و معیارهای
انقالبی عقب نشـینی نکرد و بصیرت ،روشن
بینـی و عمـق تفکـر ایشـان موجب شـد تا به
«عمار انقالب» مشـهور شوند.
شـایان ذکـر اسـت ایـن نشسـت علمـی بـا
همـکاری مجمـع عالـی حکمـت اسلامی
تبریـز ،دانشـکده الهیـات و علـوم اسلامی
دانشـگاه تبریـز و مرکـز مطالعات علـم و دین
دانشـگاه صنعتـی سـهند در دانشـگاه تبریـز
برگـزار شـد.
معاونیـن اداری و مالـی دانشـگاههای کشـور
بـا حضور مقـام عالـی وزارت ،معـاون محترم
اداری و مالـی ،رئیـس مرکـز هیأتهـای امنـا
و معاونیـن اداری و مالـی دانشـگاههـا برگـزار
گردید.
اعلمـی بـا اشـاره بـه حواشـی بـه وجـود آمده
در مـورد سـخنان وی و همراهانـش ،گفـت:
در ایـن همایـش ،بنـده نیـز درک کـردم کـه
بـرای رفـع مشـکالت موجـود بهتـر اسـت در
آییـننامه اسـتخدامی کارمنـدان دانشـگاه
هـا تجدیـد نظـر بـه عمـل آمـده و هماننـد
ن نامـ ه ها
دانشـگاههای علـوم پزشـکی ،آییـ 
مبتنـی بر قانـون مدیریـت خدمات کشـوری
ی ها و جلسـات
تنظیـم گردد ،تا نیـاز به رایزن 
بیشـمار و صـرف انـرژی زیـاد و هماهنگـی با
صندوقهـای بازنشسـتگی و برنامـه و بودجه
و سـازمان اداری استخدامی نداشته باشیم.
منظـور ایـن نبـود که خـدای نکـرده بـا وجود
مشـکالت معیشـتی و اقتصـادی موجـود در
جامعـه حقـوق و مزایـای کارکنـان را کاهـش
ن سـازی
دهیـم .بـه عنوان مثال االن همسـا 
حقـوق بازنشسـتگان دانشـگاه هـا با مشـکل
مواجـه شـده اسـت و فقـط  ۷۰درصـد آن
محقـق گردیـده در صورتـی که مطابـق قانون
بایـد  ۹۰درصـد باشـد.
وی اشـاره کـرد کـه علیرغـم مشـکالت مالـی
موجود در طی دو سـال گذشـته ،پاداش یک
مـاه کارمنـدان دانشـگاه بـه موقـع پرداخـت
شـده و علاوه بـر آن در طـول سـال در
مناسـبتهای مختلف پـاداش هـای نقدی و
غیـر نقدی نیز اعطا گردیده اسـت .همچنین
در اسـفندماه سـال گذشـته جـزو اولیـن
دانشـگاه ها بودیم که به موقع احکام افزایش
ق هـا را صـادر و پرداخـت کردیـم .االن
حقـو 
هـم احـکام جدیـد از اول بهمـن مـاه بـه طور
هلل کارمنـدان عزیز ما حقوق
کامـل صادر و انشـاا
بهمن را بـا این احکام دریافـت خواهند کرد.

در نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه ها و پارک
های علم و فناوری منطقه ۳کشور

انتخــاب مجــدد دکتر عســگری
به عنــوان دبیــر منطقه ۳کشــور
نشسـت معاونیـن پژوهش و فنـاوری دانشـگاه ها و
پـارک های علم و فناوری منطقه 3کشـور به صورت
مجازی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز؛ دکتـر
اصغرعسـگری معـاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه
تبریـز و دبیـر منطقه 3کشـور در این مراسـم ضمن
خوش آمد گوئی به اعضای جلسـه ،با ارایه گزارشـی
بـه برخـی برنامه هـای ایـن حـوزه پرداخت.
وی در ایـن جلسـه بـه برنامه هائـی از قبیل تاکید بر
تقویت آزمایشـگاه های مرکزی ،برگزاری جلسـات
منظـم دوره ای با سـتاد معاونت پژوهـش و فناوری
در راسـتای بررسـی چالش ها و تنگناهای پژوهش
و فنـاوری منطقـه ،تبییـن سیاسـت هـای کلـی
پژوهـش منطقـه ای ،تسـهیل زمینـه سـازی برای
انجـام پژوهـش های مـورد نیـاز منطقـه ای و ملی،
تقویـت پژوهش بیـن المللـی و برقـراری ارتباطات
منطقـه بـا دانشـگاه هـای معتبـر دنیـا و همچنیـن
واگـذاری برخـی از اختیـارات پژوهش و فنـاوری در
منطقـه به دبیـر جدیـد اشـاره کرد.
بـر پایـه همیـن گـزارش ،در ایـن جلسـه همچنین
اعضای شـرکت کننده با ارایه نکته نظرات خود ،در
خاتمه دکتر اصغر عسـگری را دوباره به سـمت دبیر
منطقه 3کشـور انتخاب کردند.

معرفی طرح های برتر
استارت آپ سبک زندگی
اسالمی -ایرانی
در مراســـمی از ایـــده هـــا و طـــرح هـــای رویـــداد
ملـــی اســـتارت آپ ســـبک زندگـــی اســـامی-
ایرانـــی در دانشـــگاه تبریـــز تجلیـــل بعمـــل آمـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،
دکت ــر عل ــی پ ــور زی ــاد مدی ــر مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری
دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه رون ــد اج ــرای ای ــن
اســـتارت آپ در حـــوزه ســـبک زندگـــی اســـامی-
ایرانـــی گفـــت ،بـــا اعـــام فراخـــوان در حـــدود
 ۵۰طـــرح و ایـــده در ســـه محـــور اصلـــی پوشـــش
اســـامی -ایرانـــی ،اســـباب بـــازی و ســـرگرمی و
تولیـــد محتـــوای دیجیتـــال دریافـــت شـــد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه رونـــد داوری ایـــن
ایـــده هـــا و طـــرح هـــای رســـیده بـــه دبیرخانـــه
ای ــن اس ــتارت آپ اضاف ــه ک ــرد ،مرحل ــه داوری ۵۰
طــرح رســیده در ابتــدا بــه صــورت مجــازی برگــزار
و در نهای ــت  ۱۴ط ــرح و ای ــده ب ــه مرحل ــه نهای ــی
رســـیدند.
بـــه گفتـــه وی ،تیـــم هـــای برتـــر ایـــن  ۱۴طـــرح
برگزی ــده نی ــز ام ــروز ب ــا حض ــور داوران ،ای ــده ه ــا
و طـــرح هـــای خـــود را ارایـــه مـــی دهنـــد کـــه در
نهای ــت س ــه تی ــم برت ــر انتخ ــاب و ط ــی مراس ــمی
ب ــا حض ــور جمع ــی از مس ــئوالن از تی ــم ه ــای برت ــر
تجلی ــل بعم ــل م ــی آی ــد.
دکت ــر پ ــور زی ــاد ی ــاداور ش ــد ،ب ــه س ــه تی ــم برت ــر
و برگزیـــده هـــم بـــه ترتیـــب  ۱۰ ،۱۵و  ۵میلیـــون
تومــان جایــزه نقــدی اهــدا مــی شــود و همچنیــن
در مرکــز رشــد و نــواوری دانشــگاه مســتقر و از ایــن
گ ــروه ه ــا نی ــز حمای ــت ه ــای الزم ص ــورت خواه ــد
گرف ــت.
وی در بخ ــش دیگ ــر س ــخنان خ ــود ب ــا اش ــاره ب ــه
لـــزوم برپایـــی ایـــن اســـتارت آپ در ســـطح ملـــی
اف ــزود ،ای ــن اس ــتارت آپ س ــبک زندگ ــی اس ــامی
 ایرانــی بــرای اولیــن بــار اســت کــه در ســطح ملــیدر بی ــن دانش ــگاه ه ــا برگ ــزار م ــی ش ــود و ض ــروری
اســـت همـــه متولیـــان امـــر و دســـتگاه هـــای ذی
ربـــط بـــرای تحقـــق ســـبک زندگـــی اســـامی و
ایرانـــی در جامعـــه و تحقـــق منویـــات رهبـــری در
ای ــن زمین ــه بی ــش از اینه ــا ت ــاش نماین ــد.
وی در ادامـــه همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف
اج ــرای ای ــن روی ــداد در س ــطح مل ــی خاط ــر نش ــان
کـــرد ،اجـــرای ایـــن اســـتارت آپ در ایـــن زمینـــه
بیشـــتر بـــه خاطـــر دغدغـــه و مشـــکالت ســـر راه
مســـایل فرهنگـــی و اجتماعـــی اســـت ،بنابرایـــن
تحق ــق و ارای ــه س ــبک زندگ ــی اس ــامی و ایران ــی
در جامعـــه ،شناســـایی توانمنـــدی هـــای ایـــن
ح ــوزه ،شناس ــایی ای ــده ه ــای برت ــر و اف ــراد فع ــال
و تی ــم ه ــای برت ــر ،انتق ــال دان ــش و تجربی ــات الزم
و اگاهـــی ،ایجـــاد فضـــای ســـالم رقابتـــی ،ترویـــج
فرهن ــگ س ــبک زندگ ــی اس ــامی و ایران ــی جه ــت
رس ــیدن ب ــه تم ــدن نوی ــن اس ــامی و  ...از جمل ــه
دیگـــر اهـــداف ایـــن اســـتارت آپ بـــوده اســـت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت ،در ایـــن مراســـم تیـــم هـــای
برگزیـــده بـــا ارایـــه طـــرح هـــای خـــود بـــا حضـــور
داوران ،در نهای ــت داوران س ــه تی ــم و ط ــرح را ب ــه
عنــوان برتــر انتخــاب کردنــد و در پایــان بــا حضــور
جمعـــی از مســـووالن دانشـــگاه و اســـتان از گـــروه
ه ــای برت ــر تجلی ــل بعم ــل ام ــد.
ب ــر پای ــه همی ــن گ ــزارش؛ روی ــداد مل ــی اس ــتارت
آپ ســبک زندگــی اســامی -ایرانــی بــا همــکاری و
مشــارکت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
تبری ــز برگ ــزار ش ــد.
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کرونا ،زنان شاغل ،
فرصتهاوچالشها
صغری حاتم زاده

کرونا ،فرصت ها ،تهدیدها و تجربیات بانوان
شاغل در دانشگاه تبریز

در روزمـره گـی هـای زندگـی کارمنـدی
عـادت کـرده بودیـم بـه صبـح علـی الطلوع

ماننـد خورشـید ازخانـه بیـرون مـی زدیـم

و عصرهاکمـی زودتـر از خورشـیدغروب
مـی کردیـم  .مـدارس و مهدهـا امانتـدار

فرزندانمـان بودنـد و شـبانگاهان ماننـد
مسـافران مسـافرخانه دور هـم جمـع مـی

شـدیم از بچـه هـا و همسـایه هـا شـناختی
نداشـتیم حتـی از خودمـان نیـز شـناخت
نداشـتیم .

ناگهـان کرونـا مهمـان ناخوانـده زندگـی

هایمان شـد و مجبور شـدیم به خاطر کرونا

بیشتر درخانه بمانیم و فرصت بیشتر باهم
بـودن ،همدیگـر راشـناختن و کمبـود هـا و

خلاء هـای خـود را درک کـردن ،فهمیـدن
میـزان تاب آوری اعضای خانه و سـاختمان

بمناسـبت گرامیداشـت مقـام مـادر و روز زن روابـط عمومی دانشـگاه
تبریز طی فراخوانی از بانوان شـاغل در دانشگاه تبریز درخواست نمود
تـا مطالب خـود را در خصـوص کرونا ،فرصتها ،تهدیدهـا و تجربیات
بانـوان شـاغل در دانشـگاه تبریـز بـه روابط عمومـی ارسـال نمایند که
تعدادی از همکاران مطالبی را ارسـال نمودند و در مراسـم نکوداشـت
مقـام مـادر و روز زن بـه قیـد قرعـه ،پنج نفر از همـکاران با اهـداء لوح
و جایـزه مـورد تقدیر قـرار گرفتند ..روابـط عمومی دانشـگاه با هدف
تشـریک تجربیات و نظرات بانوان شـاغل در دانشـگاه مطالب ارسالی
را بصـورت الکترونیکـی در ایـن شـماره چاپ نموده اسـت .همچنین
روابط عمومی دانشـگاه آماده دریافت و نشر نظرات و تجربیات تمامی
همکاران در خصوص موضوعات مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،هنری
و  ...می باشـد.

نقش اساسی زنان در مهار
همه گیری کرونا
نسرینرفیعی

ویـروس کرونا نه تنهـا به لحاظ اهمیت
حفظ جان و سلامت جسـم بر مسائل
پزشـکی اثرگـذار بـوده بلکـه تمـام
جوانـب سیاسـی اقتصـادی بشـری را
موردتهدیـد قـرار داده و جهـان را بـه
مکانـی ناعادالنهتر تبدیل کرده اسـت.
ظهـور ویـروس نوظهـور کرونا بـه دلیل
ماهیـت ناشـناخته و مرمـوز خـود ،در
کنـار آثار و تبعات بسـیاری کـه در همه
عرصـه هـای زندگـی انسـان بـر جـای
گذاشـت ،اجتماعـات بشـری را ناگزیـر
از سـازگاری بـا شـرایط جدیـد زندگـی
کرد.
بـا ایـن وجـود ،ورود ایـن میهمـان
ناخوانـده و ناشـناس به صحنـه زندگی
انسـانها که حتـی جامعه علمـی و کادر
پزشـکی و درمانـی و مقامـات کشـورها
نیـز در مهـار آن و یافتـن درمانـی
قطعـی بـرای آن مسـتأصل شـدهاند،
هـراس و اسـترس مقابلـه بـا آن را نیـز
در میـان انسـانها پراکنـد .ترسـی کـه
در برخـی مـوارد حتـی بـه شـکل فوبیا
و توهمـی ،خـود عاملـی در جهـت
تشـدید ابتلا بـه بیمـاری محسـوب
میشـود .بنابرایـن در وهلـه اول بـرای
پیشـگیری و همچنیـن درمـان ،بایـد
بـا نگاهـی واقعنگـر بـا حفـظ روحیـه
ایـن اسـترس را کاهـش داد و بـا تامین
بهداشـت روانی افـراد ،آنها را به رعایت
پروتکلهـای بهداشـتی ترغیـب کـرد.
در این میان ،زنان با وجود احساسـات
و هیجانـات لطیف خود نشـان داده اند
کـه در برابـر شـرایط بحرانـی مقاومتـر
بـوده و با مسـئولیتپذیری مضاعف به
دنبـال راهکارهای مناسـب بـرای حل
مسـائل دشـوار برمیآیند.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه زنـان بـا
تقبل مسـئولیت هـای مضاعـف تری،
بیشـتر از همه درمعرض این اضطرابها
قـرار داشـته انـد و بایـد بـا قبـول ایـن
واقعیت ،بیشـترین مسـئولیت سـبک
جدیـد زندگـی را در دوره همه گیری بر
عهـده گیرند .زنان عالوه بر مسـئولیت
هـای چندگانه کارهای خانـه ،تربیت و
مراقبـت از فرزنـدان و اعضـای خانواده
کـه در روزگار معاصـر با کارهـای بیرون
از منـزل نیز بار بزرگتـری از زندگی را بر
دوش مـی کشـند ،به دلیـل پیامدهای
اجتماعـی حاصـل از تدابیـر قرنطینه،
با دشـواری های بیشـتری مواجه شده
انـد کـه نیازمنـد توجـه و برنامـه ریـزی
دقیـق بوده اسـت.
زنـان موفـق دریافتـه اند کـه اولین قدم
مثبـت بـرای مقابلـه بـا ایـن بیمـاری
منحـوس ،خویشـتنداری و مدیریـت

بـر احساسـات خـود اسـت .چـرا کـه از
ایـن طریق قـادر بـه مدیریت اسـترس
و بحـران در خانـواده خواهنـد بـود و به
دنبـال آن از ایجـاد ضعـف در خانواده و
بالطبـع در جامعـه جلوگیـری خواهند
کرد.
زنـان بـا ایجـاد فضایـی بانشـاط و آرام،
عالوه بر تامین بهداشـت جسمی خود
و اعضـای خانـواده ،بهداشـت روانـی و
آرامـش موردنیـاز را در دوره کرونا برای
خانـواده بـه ارمغـان آوردنـد .بنابرایـن
زنـان نشـان داده انـد کـه بـا مدیریـت
صحیـح فضـای خانـواده مـی توانند در
مدیریـت جامعـه و کاهـش اضطـراب
هـای ناشـی از ایـن بیمـاری نوظهـور
نقشـی برجسـته ایفـا کنند.
نـان نـه تنهـا از مهـارت هـا و تجـارب و
دانـش خـود بـرای بهتـر کـردن اوضـاع
اسـتفاده کردنـد بلکـه بسـیاری از ایـن
مهـارت هـا را بـه فرزنـدان خـود نیـز
منتقـل نمودنـد به طـوری که شـاید در
مواقـع عـادی فرصت کافی بـرای انجام
این فعالیت ها برای مـادران و فرزندان
فراهـم نمیشـد.
بنابرایـن علیرغـم ایـن وضعیـت مبهم
و دشـواریهای ناشـی از آن ،اثربخشـی
رهبـری زنـان در برابـر ویـروس کرونـا
ً
کاملا اثبات شـده اسـت .همـه تجزیه
و تحلیـل هـا همزمان نشـان مـی دهد
در میان دولتهایی که با ابعاد بیشـتری
با بحـران ویروس کرونا روبـرو بوده اند،
تعـداد بیشـتری از زنان مسـئول وجود
داشـته اند.
برخـی مطالعـات نشـان داده مـردان
بیـش از زنـان در اثر ابتال بـه کرونا جان
خـود را از دسـت میدهنـد .سیسـتم
ایمنـی قویتـر زنان نسـبت به مـردان
میتوانـد یکـی از دالیـل اصلـی ایـن
موضـوع باشـد.
موضـوع اثبات شـده درباره مـردان این
اسـت که آنها تمایلی بـه انجام مراقبت
های بهداشـتی ندارنـد و تا حـد امکان
آنهـا را بـه تأخیـر میاندازنـد ،عالئـم
بیمـاری را نادیـده میگیرنـد یـا آنهـا را
رد میکننـد .دیویـد ایـزل روانشـناس
میگوید :بسـیاری از مردان مراقبت از
خـود را پذیـرش ضعف میداننـد و این
منجـر بـه نادیـده گرفتـن عالئـم قابـل
فهـم نـه تنهـا در مـورد کرونـا بلکـه هـر
بیماری تهدیدکننده زندگی میشـود.
نگاهـی بـه اخبـار و یافتـه هـای اخیـر،
نقش اساسـی زنان در مهار همه گیری
در مقابـل مـردان را نشـان مـی دهد.

کرونا؛ این بالی
جهانی

کرونا نعمت و
نقمت توآمان

سیمامقدّ منیا

رحیمه قاسمی قره تپه

ولنبلونکــم بشــی مــن الخــوف و الجــوع و
نقــص مــن االمــوال و االنفــس و الثمــرات
و بشــر الصابرین(بقــره)155/
البتــه شــما را بــا ســختی هایــی چــون
نــا امنــی  ،گرســنگی وکاهــش امــوال و
نقصــان نفــوس وکمــی محصــوالت مــی
آزماییــم و بــه مقاومــان در برابــر ایــن
بالهــا بشــارت پیــروزی و نــزول رحمــت
الهــی را ابــاغ کــن.
یکـی از حوادثـی کـه در یـک سـال اخیر کل
جهـان را به خـود درگیر کرده اسـت ویروس
کرونـا اسـت .اهمیـت ایـن موضـوع تأثیـر
گـذاری آن در همـه ی ابعـاد اقتصـادی،
اجتماعی،سیاسی ،محیط زیسـتی و ...بر
جامعـه بشـری اسـت ،هـدف از ایـن بحث ،
تبییـن فرصت ها و چالـش های موجود این
بیمـاری در ابعـاد مختلف اجتماعی اسـت.
شـناخت فرصت هـا و چالش هـای بیماری
کرونـا بـر نحـوه تنظیـم سـبک زندگـی در
مقابـل آن اسـت .نتایـج نشـان مـی دهد که
شـدت شـیوع این بیماری بسـیار باالسـت.
از چالـش های جدی این بیمـاری می توان
بـه کاهـش اقتصـاد خانـواده هـا و دولتهـا،
افزایش فقر  ،افزایـش بزهکاری اجتماعی،
سـرقت هـا و خشـونت هـای خانوادگـی و
اجتماعی اشـاره نمـود .در کنـار این چالش
هـا نیـز مـی تـوان بـه فرصـت هـای ایـن
ویـروس از جملـه مشـارکت همگانـی مردم
در کنتـرل بیمـاری ،تقویـت روحیه همدلی
و همبسـتگی ملی ،ظهـور کسـب و کارهای
جدیـد اینترنتـی ،پـی بـردن به نقـط ضعف
زیرسـاخت های کشـوری و ترسـیم طراحی
هـای جدیـد ملی در توسـعه آینده کشـورها
نـام برد.
شـیوع کرونا فرصت هایی را در(فراهم کردن
زمینة تغییـر ،توجه به داشـتن برنامهریزی
راهبـردی و توجـه بـه آموزشهـای برخط و
مجازی ،خلق فرصت آموزشـی برابر و خلق
نـوآوری آموزشـی جدیـد) بـه دنبال داشـته
اسـت .امـا باوجـود همـه فرصـت هایـی
کـه در عرصـه تعلیـم و تربیـت ایجادکـرد ،
چالشـهایی جدي درزمینه( تفکر راهبردی
مدیـران و برنامهریـزان؛ سیاسـتگذاری
نامطلـوب ،ضعـف فنـاوری آموزشـی و
مدیریـت ناکارآمـد؛ ضعـف فناوریهـای
معرفـی شـده ،نداشـتن اسـتقالل و آزادی
عمـل و برهم خـوردن بودجه بنـدی )ایجاد
نمود.
از چالشـهای مهم اقتصـادی کرونا می توان
بـه عـدم فعالیـت بخشـی از صنایع و کسـب
وکارهـا  ،کاهش فـروش و تولیـدات ،کاهش
درآمدهـا  ،تعدیـل نیروهـا و ورشکسـتگی
بنگاه ها  ،کاهش درآمدهای مالیاتی اشـاره
کرد .
کرونـا بـرای بخـش هـای خصوصـی فرصت
توسـعه مشـاغل خانگـی ،کسـب وکارهـای
دیجیتـال و پلـت فرمـی ،بسـته بنـدی
کاالهـا ،توسـعه اقلام بهداشـتی ،اسـتارت
آپ هـا ،هـوش مصنوعـی ،حـوزه سلامت
و برندسـازی در توزیـع مویرگـی و )...
را مهیـا سـاخت .همچیـن فرصـت هایـی
بـرای تصمیم گیران و سیاسـتگذاران مانند
توسـعه کامل و فزاینده دولـت الکترونیک و
ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل
و تهیه نظـام جامع آماری و اطالعاتی دولت
در بخـش هـای مختلـف ازجملـه تکمیـل
سـامانه هـای مالیاتـی ،نظـام جامـع آمـار و
اطالعـات شـاغالن (رسـمی و غیررسـمی)،
شناسـایی ضعـف هـای زیرسـاختی بخـش
بهداشـت و درمـان و  )...بیـش از گذشـته
فراهـم اسـت.

انسـان بـه معنـی عـام در طـول ادوار گذشـته
در مواجـه بـا پدیـده هـای مختلـف تأثیـرات
متفاوتـی را دریافـت نمـوده اسـت .چه بسـا در
پیـش هر پدیـده طبیعـی و غیرطبیعـی ناگوار،
نتایـج و آثار مثبت و مؤثـر در طول زمان نصیب
انسـان گشـته اسـت .اما ایـن موارد نفـی کننده
آثـار سـوء ناشـی از بالیـای مذکـور نیسـت .هـر
ـب
چنـد ویژگـی سـازگاری انسـان صرفـ ًا از ُح ّ
جـان و زندگـی؛ آنـان را آبدیـده کرده اسـت و از
هـر فراینـد و پدیـده ای برای ادامـه زندگی بهره
گرفتـه اسـت تـا راحـت تـر و آسـوده تـر زندگـی
کند .
مهـم تریـن
از
یکـی
جهانـی
بلای
ایـن
؛
کرونـا
ّ
دغدغـة سـده اخیـر اسـت کـه تمـام معـادالت
اقتصـادی ،سیاسـی ،فرهنگی و علمـی جهان
را تحـت تاثیـر قـرار داده و بـر همیـن اسـاس
تغییر سـبک زندگی بر ای شـیوع ویروس کرونا
ضروری اسـت لـذا با این اوصاف اگـر کرونا را نیز
در زمـره چنیـن پدیده ای قـرار دهیم و با عطف
بـه سـوابق مشـابه ،انسـان از وجـود و حضـور
دردناک آن تنها آسـیب ندیده و چه بسـا درسها
و آمـوزه هایـی هـم بـرای خـود کسـب نمـوده
اسـت کـه شـدت  ،ضعـف و عمـق آن بـا سـبک
زندگی اشـرف مخلوقـات متفاوت خواهـد بود.
ایـران اسلامی به جهـت قرارگرفتـن در تحریم
هـای مختلف جهانی دغدغه بیشـتری نسـبت
توجه به
بـه مقابلـه بـا ویـروس کرونـا دارد ،لـذا ّ
شـیوه هـای مختلـف شـیوع آن و لـزوم مقابلـه
بـا انتقـال ضـروری اسـت .ارگان هـا و ادارات و
از جملـه دانشـگاه ها علاوه بر اینکـه باید تمام
پروتـکل هـای بهداشـتی را رعایـت کننـد ،در
خصوص همـکاران خانـم نیز نکات ضـروری را
مد نظر داشـته باشـند در همین راسـتا ویروس
حاضـر از دو ُبعد در سـبک زندگی افراد تأثیرات
فراوانـی داشـته اسـت  .به زبان علمی تـر آنرا به
دو مقولـه تهدیـدات و فرصـت هـا تقسـیم مـی
کننـد .طبیعـی اسـت ایـن دو مقولـه در افـراد
انسـانی بـا شـرایط سـنی ،جنسـی و رفاهـی
تأثیـرات مختلـف و متفاوتـی خواهد گذاشـت.
در ایـن مجـال بـه تهدیدات و فرصتهای شـیوع
ویـروس کرونـا در بانـوان شـاغل پرداختـه مـی
شود.

تهدیدها

تهدید بعنوان عامل بیماری و اثرات آن :
 - 1درگیـری بـا بیمـاری و احتمال بـروز عواقب
جبـران ناپذیـر (مرگ)
 - 2عامـل بـروز اختلاف در خانـواده ناشـی از
بیمـاری فـرد
الـف) اختلاالت جسـمانی (معلولیـت هـا و
محدودیتهـای ناشـی از عـوارض بیمـاری)
ب ) اختلاالت روحـی و روانـی ( اضطـراب،
اسـترس ،شـوک هـای عصبـی و )...
 - 3عامل تهدید در محیط کار و کاهش راندمان
و بهره وری
الف) نگرانی بعنوان عامل انتقال به سایر افراد
ب ) نگرانی بعنوان معلول انتقال از سایر افراد
تهدید بعنوان عامل اثر گذار در خاواده :
 - 1احتمـال درگیـری اعضـا خانـواده و نیـاز بـه
مراقبـت توسـط بانـوی شـاغل
 - 2احتمال فوت اعضا خانواده و تغییر سـاختار
خانواده
 - 3نیازهـای خـود مراقبتـی و خانوادگـی،
مراقبـت توسـط بانـوی شـاغل
 4ـ بروز اختالفات خانوادگی

 5عدم تأمین نیازهای اساسی بعلت مشکالت
اقتصادی
تهدید بعنوان عامل بیمـاری اثرگذار در محیط
کار:
 - 1تغییر فرایند انجام وظیفه و کند شدن آن
 - 2بروز نارضایتی عمومی و اداری
 - 3انباشـت وظایـف معوقـه بـرای فرصـت
منا سـب
 - 4تغییـر شـکل ارتباطـات اداری و مشـکالت
ناشـی از آن...
تهدید بعنوان عامل بیمـاری اثرگذار در محیط
اجتماعی:
 - 1احتمـال عاملیـت شـیوع بیمـاری در
رفتارهـای اجتماعـی
 2ـ مشکالت ناشی از سطح فرهنگ افراد
 - 3مشـکالت باورها و برداشـت های اجتماعی
افراد
 - 4بروز مشـکالت اقتصادی و اجتماعی ناشـی
از آن
 - 5بـروز انـواع اختالفـات رفتـاری و بـزه هـای
ناشـی از آن
 - 6مشـکالت بیـکاری و دامـن گیر شـدن نتایج
آن بـه افراد
- 7کاهـش کیفیت آمـوزش و پـرورش و پر رنگ
شـدن نفـش مـادران در آمـوزش و پـرورش
رسـمی کـودکان

نمونه

 - 1همـکاران خانـم ،مـادران یـک خانـواده
ّ
محـل کار ،بـه
انـد پـس اگـر بـه هـر طریقـی در
ایـن ویـروس مبتلا شـوند ،در حقیقـت امکان
ابتالی سـایر اعضـای خانـواده نیز وجـود دارد.
زیـرا همـکاران خانـم علاوه بـر خانـه داری،
تربیـت فرزنـد ،همسـر داری و لـزوم پخـت و پز
و انجـام کار هـای خانـه ،هـر لحظـه با مسـائل و
مشـکالتی روبرو هسـتند که احسـاس می شود
بایـد نسـبت بـه ایـن امـر حساسـیت بیشـتری
داشـت.
 -2از آنجایـی کـه هـر تغییـر در سـبک زندگـی
می تواند اسـترس زا باشـد بنا بر این اسـترس،
ایمنـی بـدن را کاهـش مـی دهد.
 - 3قرنطینـه در خانـه باعث افزایش افسـردگی
در بیـن افـراد مـی گردد.
 - 4افزایـش خشـونت خانگـی (همسـرآزاری
و کـودک آزاری) ،بدلیـل عـدم وجـود مهـارت
زندگـی

فرصتها

- 1تغییـر فرایند آموزش از کالسـهای حضوری
به کالسـهای مجازی
 2ـ توفیـق اجبـاری ارتقـاء تجهیـزات و زیـر
سـاختهای آمـوزش مجـازی
 - 3تعالی مسـائل بهداشت فردی و اجتماعی و
پرداختـن به امـور و کارهای معوقه
 - 4کاهـش هزینه های مـازاد در آینده و امکانی
برای همدلی بیشتر در خانواده

نمونه

 -1ایجـاد صمیمیـت بیشـتر و افزایش و عمیق
تـر شـدن روابـط عاطفـی مـادر بـا خانـواده بـا
امـکان حضـور بیشـتر در بیـن آنهـا
 -2شـکوفایی خالقیت و استعداد های خانواده
از قبیـل پخـت غـذا هـای مختلـف مانند نـان و
شـیرینی جهت کاهـش تـردد در جامعه
 3ـ افزایش مشـارکت اعضای خانـواده در انجام
کار هـای خانـه و تعامـل و همـکاری بیشـتر در
بیـن اعضـاء خانواده
 -4افزایـش تمرین تحمل اجتماعـی و افزایش
انضبـاط خانوادگی و اجتماعی
 -5فرصـت بیشـتر مطالعـه کتاب هایـی که قب ً
ال
بـه خطر کمبـود و ضیـق وقت امـکان پذیر نبود

 ،چـه توفیـق اجبـاری عالـی شـناخت خود

،خانـه ،همخانـه ،همسـایه،همکار،جامعه

و...

معصومیـت بچه هارا دیـدن و اینکه چطور

در میـان برنامـه ناشـاد مدرسـه و زودرنجی
هـای بزرگترهـا در جنـب و جـوش کودکانـه

هسـتند و بزرگتریـن قشـری کـه از کرونـا

آسـیب جدی دیدند اما صدایشان درنیامد

همیـن کـودکان معصـوم بودند .اینکـه چرا

تابحـال هیـچ کـس رسـمی و غیـر رسـمی

بـرای باهـم بودن خانـواده ها فکـری نکرده

و شـاید بـه خاطـر بـی فکریهـای گذشـته
اسـت کـه حـال حرفـی بـرای گفتـن بـا هـم
نداریـم .

کرونـا فصلـی زمسـتانی اسـت از تقویـم

زندگـی مـان کـه یـک روز عمـر آن نیـز
بـه پایـان میرسـد و بهـاری نـو و زندگـی بـا

شـرایطی نـو فرا مـی رسـد و ای کاش تجربه
ای بگیریـم و برنامـه ای داشـته باشـیم تـا

تکـراری زندگـی نکنیـم و خودمـان را برای
همـه فصلهای سـرد و گـرم ،زشـت و زیبای

زندگـی آمـاده کنیـم شـاید روزی را داشـته
باشـیم کـه همـان خانـه هـم نباشـد ومـا
مجبـور باشـیم در کنـار هـم بـا مشـکالت
مقابلـه کنیـم .

تجربیات کرونایی
کیوانی

در جوامـع بشـری تا بـه امروز بیمـاری های
واگیـر مختلفـی از قبیـل طاعـون در جهـان
اتفاق افتاده اسـت .در دسامبر  2019جهان
شـاهد ویروس جدیـدی بنام ویـروس کرونا
بوده اسـت  .این ویـروس ،بحران اجتماعی
متعـددی را در جوامع بشـری بوجـود آورده
اسـت و مـا شـاهد سـریعترین تغییـرات،
از قبیـل تغییـر در سـبک زندگـی هـا ماننـد
زندگـی بانوان شـاغل بوده ایـم تغییراتی که
مـی تـوان به آنهـا اشـاره کـرد عبارتند :
تهدیدات:
– افـزاش کـم تحرکـی اعضـای خانـواده در
دوران قرنطینـه و محدودیتهـای اجتماعی
کـه بایـد بـا تغذیـه سـالم و پرهیـز از مصرف
چربـی و کربوهیدراتهـای بـا مصـرف مـواد
مغـذی و میوه و سـبزیجات سیسـتم ایمنی
بـدن خـود را تقویـت و از افزایـش وزن
جلوگیـری نماینـد.
 افزایـش اسـترس و افسـردگی  :برگـزاریکالسـها در بسـتر فضای مجـازی و پیگیری
امـور درسـی فرزنـدان موجـب فشـار کاری
بیشـتر ،افزایـش دامنـه مسـئوولیت آنـان
گردیـده اسـت کـه بـا مدیریـت صحیـح و
مشـارکت و همدلـی سـایر اعضای خانـواده
ایـن مشـکل نیـز برطـرف مـی گـردد.
 حسـاس سـازی خانـواده در مقابـلپیشـگیری از کرونـا
فرصتها:
 افزایـش سـطح آگاهـی بانـوان شـاغل:نظـر بـه اهمیـت سلامت جسـمی و روانـی
اعضای خانواده بانوان شـاغل باید اطالعات
پزشـکی خـود را افزایـش دهنـد تـا به نقش
محـوری خـود در این زمینه بـه خوبی عمل
کنند.
 ارتقاء سطح بهداشت خانواده– مشـارکت و همدلـی بیشـتر بـه لحـاظ
حضـور فیزکـی مـادر در خانـه
افزایش انظباط در خانواده
-
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کســب رتبــه دوم طــرح عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز
در هشــتمین جشــنواره ربــع
رشــیدی RINOTEX۲۰۲۰

آئین رونمایی از دومین
همایش ملی انقالب اسالمی،
کارآمدی ،فرصتها و چالشها
برگزار شد
نشسـت خبـری و رونمائـی از پوسـتر دومیـن
همایـش ملی انقالب اسلامی کارآمـدی ،فرصتها
و چالشـها در تـاالر عالمـه جعفری دانشـگاه تبریز
برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،طـی
مراسـمی بـا حضور دکتـر میر رضا مجیـدی رئیس
دانشـگاه تبریـز و اعضـائ هیئـت رئیسـه دانشـگاه
،اصحـاب رسـانه و مسـئولین علمـی و اجرائـی
دومیـن همایش ملـی انقلاب اسلامی کارآمدی،
فرصتهـا و چالشـها ضمـن رونمائـی از پوسـتر،
فعالیـت رسـمی دبیرخانـه همایـش جهـت انجـام
امـور اجرائـی آغـاز شـد.
دکتـر میر رضا مجیـدی رئیس دانشـگاه در ابتدای
جلسـه ضمـن تبریک ایـام اله دهـه فجـر و تبریک
والدت حضـرت فاطمـه (س) و روز مـادر ،دهـه
فجـر یـادآور یـک پیـروزی بی نظیـر مردم ایـران به
رهبـری حضرت امام (ره) با دسـتهای خالی بر یک
حکومـت اسـتبدادی اسـت حکومتـی کـه بعنـوان
ژانـدارم منطقـه علاوه بر اسـتبداد داخلـی در امور
کشـورهای منطقـه نیـز دخالـت میکـرد امـا بدلیل
مردمـی بـودن انقلاب و حمایـت همه آحـاد مردم
از این انقالب توانسـت این حکومـت خودکامه را از
بیـن ببرند.
دکتـر مجیـدی بـا اشـاره بـه نقـش بـی بدیـل
دانشـگاهیان در پیروزی انقالب و تـداوم آن افزود:
دانشگاهیان بعنوان رابطین امام و مردم توانستند
اندیشـه هـای امـام را در میـان عمـوم مـردم ترویج
کننـد و موجـب همدلـی مـردم بـا امـام و پیـروزی
انقلاب شـوند و بعـد از آن نیـز بـا حضـور در جبهـه
هـای جتـگ نحمیلـی و جهـاد علمـی بـی نظیـر و
بـا اعتمـاد به نفـس و خود بـاوری کشـور را بـه رتبه
هـای برتر علمی و فنـآوری نائل کنند درحالیکه در
قبـل از انقلاب علی رغم داشـتن هیئت علمی بارز
بدلیـل عـدم خودبـاوری نمـی توانسـتند در عرصه
هـای بیـن المللـی علمی حضـور پیـدا کنند.
رئیـس دانشـگاه تبریـز مردمـی بـودن را شـاخصه
مهـم انقلاب توصیف نمـود و اضافـه کـرد :انقالب
بـدون پشـتوانه مـردم نمـی توانسـت پیروز شـود و
مردم برای تداوم آن باید همیشـه درصحنه باشـند
و از نـکات قابـل توجـه در دومیـن همایش اهمیت
دادن بـه نقـش مـردم در همـه محـور ها میباشـد.
در ادامـه دکتـر صمـد بهـروز دبیـر اجرائـی دومیـن
همایـش ملی انقالب اسلامی کارآمـدی ،فرصتها
و چالشـها ضمن اشـاره بـه برگـزاری موفقیت آمیز
اولیـن دوره همایـش در سـال  1397افـزود :در
همایـش قبلـی  30مقالـه علمـی و پژوهشـی در
مجلات معتبـر کشـور بـدون تغییـر چـاپ گردیـد
و ایـن نشـان دهنـده ارزش علمـی اولیـن همایش
اسـت و در حـال حاضـر نیـز بـا توجـه بـه اهمیـت
فرصتهـا و چالشـهای پیـش رو انقلاب اسلامی،
مقدمـات برگـزاری دومین دوره با حمایتهـای امام
جمعـه محبوب تبریز و اسـتاندار فرهیخته اسـتان
آذربایجانشـرقی و همکاری هیئت رئیسه دانشگاه
فراهـم شـده و امید اسـت در صورت مسـاعد بودن
وضعیـت کرونـا بصورت حضـوری در خـرداد 1400
برگـزار نمائیم.
دکتـر بهـروز بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع انقلاب
اسالمی فراگیر و گسترده اسـت افزود :این موضوع
بدلیل شـناخته شـدن در آنسـوی مرزهـا و تاثیری
که در جنبشـها و معادالت بین المللی دارد قابلیت
برگـزاری همایـش در سـطح بین المللی و بررسـی
ابعـاد مختلـف آن را دارد کـه امیـد اسـت درآینـده
شـاهد برگـزاری در سـطح بین المللی باشـیم.
در ادامـه نشسـت دکتـر حسـین احمـدی دبیـر
علمـی دومیـن همایـش ملـی انقلاب اسلامی
کارآمـدی ،فرصتهـا و چالشـها بـا بیـان اینکـه در
دومیـن همایـش بر مسـئله محـوری و معضلات و
مشـکالت تاکید داریـم افزود :این همایش در سـه
محـور اصلـی گفتمـان انقلاب اسلامی کارآمدی،
گفتمان انقالب اسلامی فرصتها و گفتمان انقالب
اسلامی چالشـها میباشـد و بیـش از سـی و دو
موضـوع درچهارچـوب محورهـای ایـن همایش با
تاکید بیشـتر بر نقش مردم ،ظرفیت ها و پتانسیل
های ملی و بین المللی انقالب اسلامی و شـناخت
چالشـها قبل از بـروز بحران آمـاده پذیرش مقاالت
اندیشـمندان و صاحبنظـران میباشـد.
دکتـر احمـدی بـا بیـان حمایـت معنـوی و مـادی
بیـش از  35دسـتگاه اجرائـی و مرکـز علمـی و
دانشـگاهی کشـور از همایش افزود :فرصت ارسال
چکیـده مقـاالت سـی ام بهمـن میباشـد و فرصت
ارسـال اصـل مقـاالت بیسـتم اردیبهشـت 1400
اسـت و امید است در صورت مسـاعد بودن شرایط
کرونائی کشـور همایـش بصورت حضـوری در دهم
خرداد ماه سـال آتی در دانشـگاه تبریـز برگزارگردد
تابتوانیم گامی شایسته در راستای اهداف متعالی
انقلاب اسـلمی و بیـان ارزشـها ی آن برداریـم.

طـرح دکتـر خسـرو محمـدی ،اسـتادیار گروه مهندسـی
بیوسیسـتم دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تبریـز در
هشـتمین جشـنواره ملی فناوری و نواوری ربع رشـیدی
(رینوتکـس  )2020رتبـه دوم را بدسـت آورد.
به گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز؛ دکتر محمدی

بـا ارایه طرحی تحت عنوان« دسـتگاه اتوماتیک پوسـت
کنی و برشـته کنـی نخود» بـا راهنمایی دکتـر حمیدرضا
قاسـم زاده استاد گروه مهندسی ماشـینآالت کشاورزی
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تبریـز ایـن مقـام را کسـب
کرده اسـت.

براسـاس همیـن گـزارش؛ نمایشـگاه نـوآوری و فنـاوری
ربع رشـیدی در راسـتای بهبود فضای کسـب و کار دانش
بنیـان و بـا رویکـرد توسـعه و تجـاری سـازی فنـاوری هر
سـاله در اسـتان برگزار می گردد که امسـال نیز هشتمین
نمایشـگاه نـوآوری و فنـاوری ربـع رشـیدی RINOTEX

 2020در  20زون تخصصی و در چهار بخش شـامل ایده
هـای فناورانه ،توسـعه و تجاری سـازی فنـاوری ،فروش
محصـوالت فناورانـه و دانـش بنیـان و نیازمنـدی هـای
فناورانـه بدلیل شـرایط ویـژه کرونایی ،به شـکل مجازی
برگزار شـد.

دوازدهمین کنفرانس فناورها و سیسـتم هـای الکترونیک قدرت و محرکه
های الکتریکی در دانشـگاه تبریزبرگزار شد

دوازدهمین کنفرانس فناورها و سیستم
های الکترونیک قدرت و محرکه های
الکتریکی در دانشگاه تبریز(PEDSTC
 )2021در دانشگاه تبریز آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز؛
ی به مدت سه
این کنفرانس بین الملل 
روز با حضور و شرکت اساتید ،محققان،
متخصصان و فعاالن خارجی و داخلی
این حوزه به صورت مجازی در دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
برگزار شد.
از آنجایی که زبان اصلی ارایه این کنفرانس
به صورت انگلیسی است ،دکتر اصغر
عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
تبریز در آئین آغاز بکار این کنفرانس در
سخنانی ضمن معرفی اجمالی ظرفیت ها
و پتانسیل های دانشگاه تبریز در بخش
های مختلف گفت :این دانشگاه هم اکنون
در بسیاری از شاخص ها و تولید علم و
فناوری به خاطر پتانسیل های که دارد،
جزو یکی از دانشگاه های مهم و تاثیرگذار
در سطح جهانی ،منطقه ای و ملی است.
وی تصریح کرد :برای رسیدن به این
حقیقت و ظرفیت های دانشگاه تبریز در
حوزه های مختلف می توان به کسب رتبه
های برتر و رنکینگ های بین المللی این
نشست بررسی نقش اساتید بسیجی در
ت های علمی با حضور تعدادی
پیشرف 
ازرؤسای دانشگاه های استان ،اساتید
دانشگاهها و اصحاب رسانه در تاالر شهید
باکریوباحضورهمزماناساتیدودانشجویان
از طریق فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز در
این نشست ،دکتر میر رضا مجیدی ،رئیس
دانشگاه تبریز ضمن تبریک ایام دهه فجر
و تقارن آن با والدت حضرت فاطمه زهرا
(س) با اشاره تاریخی به وضعیت اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی کشور در زمان پهلوی
و نقش دولت های استکباری در تحوالت
اجتماعی ایران از کودتای  28مرداد  1332تا
 15خرداد  1342افزود :یکی از مسائل مطرح
در فضای مجازی و دربین جوانان امروز
چرائی وقوع انقالب  57و علل تغییر حکومت
میباشد و الزم است دلسوزان انقالب و اساتید
دانشگاه ها جهت جلوگیری از پایمال شدن
خون شهداء و زحمات مردم در طول انقالب
بایستیباروشنگریوتبیینصحیحواقعیات
موجود در آن دوره مسائل را بر جوانان و مردم
آشکارنمایند.
دکتر مجیدی داشتن دغدغه پیشرفت
های علمی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی کشور را از مشخصات فکری
دانشجویان و دانشگاهیان در قبل از انقالب
توصیف کرد و افزود :در آن دوره اکثر
دانشجویان علی رغم داشتن نحله های
مختلف فکری اعم از مذهبی ،غیر مذهبی
و حتی مارکسیستی دغدغه ایران آباد و
پیشرفته در همه مسائل را داشتند و همان
جوانان دانشگاهی با تبعیت از اندیشه های
امام خمینی (ره) و ایجاد حلقه اتصال مابین
مردم عادی با رهبری توانستند از ارکان اصلی
پیروزیانقالباسالمیقراربگیرند.
دکتر مجیدی با تجلیل از فعالیت های
دانشگاهیان در دوران جنگ تحمیلی و
پیشرفتهای علمی و فناوری کشور در دوران
تحریم افزود :اساتید و دانشجویان دانشگاه
های کشور همواره با جهاد علمی توانسته اند
افتخارات بی نظیری برای ایران کسب نمایند
و علی رغم محدودیت های آزمایشگاهی و
تحریمهامدارجرفیععلمیوفنآوریراکسب
نمایند و در برخی از رشته ها از قبیل نانو

دانشگاه در بین دانشگاه های برتر مراجعه
کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز
در ادامه ضمن تشکر از برگزارکنندگان
این کنفرانس در سطح بین المللی افزود:
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و در
این میان گروه مهندسی برق ،قدرت
و الکترونیک از جمله تاثیرگذارترین و
مهمترین دانشکده ها و گروه ها در تولید
علم و فناوری و آموزش دانشگاه تبریز
محسوب می شود ،به طوری که می توان
بسیاری از طرح ها و پروژه ها را در سطح
ملی ،منطقه ای و جهانی با کمک اساتید،
دانشجویان و محققان این دانشکده به
سرانجام رساند.
دکتر ضیاالدین دائی کوزه کنانی رئیس
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
تبریز و دبیر دوازدهمین کنفرانس ساالنه
 PEDSTCنیز در مراسم افتتاحیه این
کنفرانس در سخنانی ضمن خیر مقدم
به شرکت کنندگان در این کنفرانس با
ارایه گزارشی از روند نحوه اجرا و برگزاری
دوازدهمین کنفرانس ساالنه گفت:
دوازدهمین کنفرانس ساالنه الکترونیک
قدرت ،سیستم های محرک و فناوری
است که بر الکترونیک قدرت ،کاربردها

و کنترل آنها تمرکز دارد که دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
با همکاری و مشارکت انجمن علمی
الکترونیک قدرت ایران این کنفرانس را
برگزار می کند.
به گفته وی این کنفرانس بیشتر به منظور
مشارکت اساتید ،محققان و فعاالن این
حوزه برای به اشتراک گذاشتن ایده ها
و تجربیات پیرامون فناوری ها و ارایه
راه حل های نوآورانه ،نتایج تحقیقات و
همچنین ابتکارات مربوط به الکترونیک
صنعتی و کاربردهای آنها برگزار می شود.
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز در بخش دیگر سخنان
خود با اشاره به اهمیت برق ،الکترونیک
و برنامه های کاربردی این حوزه ها در
بخش های مختلف زندگی جوامع بشری
گفت :امروزه برق و خدمات الکترونیکی
و سامانههای الکترونیکی در بخش های
مختلف زندگی انسانها نقش حیاتی دارد
که نمونه بارز کوچک این امر برگزاری
این کنفرانس در سطح جهانی به صورت
مجازی در این ایام شیوع همه گیر ویروس
کرونا است.
دکتر محمدرضا ذوالقدری رئیس انجمن
علمی الکترونیک قدرت ایران ،از دیگر

برگـزاری همایـش «نقش اسـاتید
بسـیجی در پیشـرفتهای علمـی»
دردانشـگاه تبریـز
فنآوری در جهان جزء پنج کشور برتر هستند
و این امر نشان دهنده روحیه جهادی و عملی
باالیدانشگاهیاناست.
رئیس دانشگاه تبریز عمل گرائی و داشتن
روحیه جهادی و اعتماد به همه تفکرات
معتقد به نظام مقدس جمهوری اسالمی را
از نیازهای اصلی کشور در حال حاضر دانست
و افزود اگر بتوانیم همانند اندیشه ها و اعمال
شهید باکری و شهیدسلیمانی فکر نموده و
عمل نمائیم شاهد موفقیت کشور و رسیدن
به اهداف و آرمان های واالی انقالب اسالمی
خواهیمشد.
در ادامه نشست ،حجت االسالم و المسلمین
دکتر علی خدیوی ،مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا ه
های استان آذربایجان شرقی ضمن تجلیل
از دستاوردهای علمی کشور در رشته های
مختلف علمی و فنآوری ،بسیجی بودن را
یک فرهنگ ،ارزش و نگاه معرفتی به هستی
و انسان توصیف کرد و افزود :الگوی اساتید

بسیجی شهید مصطفی چمران است که
عالوه بر داشتن مدارج باالی علمی دارای نگاه
معرفتی واال و الهی به مسائل جامعه میباشد.
دکتر خدیوی ضمن تقسیم فعالیت های
دانشگاهی به دو بخش نظام اجرائی و نظام
فکری افزود :نظام فکری به حوزه تربیت،
جامعه پذیری دانشجویان و ارتباط مستمرو
قوی دانشجویان با جامعه و دغدغه مند بودن
نسبت به مسائل جامعه مرتبط میباشد و
متاسفانه در این حیطه ما غفلت نمودهایم
و باید در این حوزه اساتید فعالیت اساسی
بنمایند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه های استان آذربایجان
شرقی غفلت از علوم انسانی را مهمترین
مشکل نظام فکری دانشگاه ها دانست و
افزود :ما برای تمدن سازی به علوم انسانی
نیاز داریم و با علوم انسانی و اسالمی می
توانیم دانشگاه چند بعدی و قوی در همه
عرصه ها داشته باشیم تا بتوانیم چالش های

سخنرانان آئین افتتاحیه این کنفرانس
بود که درباره نحوه تاسیس و حوزه فعالیت
این انجمن علمی و همچنین به تاریخچه
برگزاری کنفرانس ساالنه  PEDSTCدر
دانشگاه ها و موسسات پرداخت.
دکتر ابراهیم بابایی دبیر علمی دوازدهمین
کنفرانس ساالنه  PEDSTCدر دانشگاه تبریز
نیز با بیان اینکه دوازدهمین کنفرانس با
محوریت الکترونیک قدرت و درایوهای
الکتریکی برگزار می شود ،اضافه کرد215 :
مقاله به دبیرخانه این کنفرانس رسیده که
از این تعداد  129مقاله پذیرفته شده که
در طول سه روز برگزاری این کنفرانس به
صورت سخنرانی ارایه خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مقاالت
ارایه شده و پذیرفته شده از  20کشور از
 35دانشگاه خارجی و  34دانشگاه داخلی
است ،تصریح کرد 7 :کارگاه آموزشی نیز
در این ارتباط برگزار شده و در طول سه
روز برگزاری این کنفرانس  21نشست
تخصصی نیز با حضور اساتید و محققان
این حوزه برگزار خواهد شد.
بر پایه همین گزارش؛ این کنفرانس از
امروز  14بهمن به مدت سه به صورت
مجازی در دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار می شود.
موجود در جامعه را حل نمائیم.
دکتر رضا محمدی رئیس سازمان بسیج
اساتید و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
استان آذربایجانشرقی ضمن اشاره به
منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی و توصیه معظمله به علم و
فنآوری ،حمایت از علم و فنآوری و فعالیت
های علمی دانشگاهیان را راه برون رفت
از مشکالت دانست و افزود :ما با سیاست
جذب حداکثری ،همه اساتیدی که به نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران عقیده دارند
را بسیجی میدانیم و آماده همکاری و دریافت
پیشنهاداتوانتقاداتوراهکارهادرخصوص
مسائلمختلفهستیم
دکتر محمدی با اشاره به فعالیت اساتید
دانشگاه ها در  1600شرکت دانش بنیان
در سطح کشور افزود :اساتید دانشگاه
نقش کلیدی در تحقق اهداف متعالی کشور
بر اساس بیانیه گام دوم انقالب و اسناد
باالدستی کشور دارند و تلفیق علم و ایمان
و تعهد با تخصص ،اولویت دادن به مباحث
علمی و برگزاری کرسی های نقد و نظریه
پردازی از اهداف و راهکارهای بسیج اساتید
است.
دکتر جالل شیری معاون علمی و فناوری
سازمان بسیج اساتید استان آذربایجانشرقی
در پایان این نشست یکی از رسالت های
بسیج را ورود به مسائل و نیازهای کشور
با راهکار علمی و فنآوری دانست و افزود:
ایجاد استقالل علمی و فنی در همه زمینه
ها از اهداف سازمان بسیج اساتید است و
در این راستا امیدواریم با همکاری اساتید
دانشگاهای استان شاهد حل مشکالت
ی دانشگاهیان
جامعه ،اعتالی فکری و علم 
و کسب مدارج معتبر علمی در سطح کشور و
جهانباشیم.

برپایی نمایشــگاه مشترک
عرضــه محصــوالت
مرکــز رشــد و نــوآوری
دانشــگاه تبریــز و کمیتــه
امــداد امام خمینــی (ره)
آذربایجانشــرقی
نمایشـگاه مشـترک عرضـه محصـوالت مرکـز رشـد
و نـوآوری دانشـگاه تبریـز و معاونت اشـتغال کمیته
امـداد امـام خمینـی (ره) اسـتان آذربایجان شـرقی
بمـدت سـه روز دایـر گردیـد.
بـه گزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز دکتر علی
پورزیـاد ،مدیـر مرکز رشـد و نـوآوری دانشـگاه تبریز
بـا اشـار بـه برگـزاری نمایشـگاه مشـترک عرضـه
محصـوالت مرکـز رشـد و نـوآوری دانشـگاه تبریـز و
معاونـت اشـتغال کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره)
اسـتان آذربایجـان شـرقی افـزود :ایـن نمایشـگاه
در راسـتای همـکاری مشـترک دوسـازمان و بـه
منظـور عرضه مسـتقیم محصـوالت به بـازار هدف و
کسـب درآمـد شـرکتها و واحدهـای فنـاور و معرفـی
ی های برخی ازواحدهای فناور مسـتقر در
توانمند 
مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه تبریز و تولیدات حوزه
اشـتغال مددجویی کمیته امـداد امام خمینـی (ره)
در محـل سـاختمان مرکـزی اداره کل کمیتـه امـداد
اسـتان دایر شـده اسـت.
پورزیـاد بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن نمایشـگاه
محصوالتـی با جامعـه هدف کارمندان کمیتـه امداد
اسـتان جهـت فـروش عرضـه شـده اسـت افـزود:
در ایـن نمایشـگاه محصوالتـی بـا کیفیـت و قیمـت
مناسـب بـه صـورت مسـتقیم از طریق تولیـد کننده
در اختیـار مشـتری قرار داده شـده اسـت که شـامل
دسـتگاههای تصفیه هوا ،سازههای چوبی در قالب
ل های
آموزش و سـرگرمی کودکان و بزرگسـاالن ،پن 
ل هـای ضدعفونی
تزیینـی و پوششـی دیـوار ،محلو 
ک های بهداشتی ،تب
کننده دسـت و سـطح ،ماسـ 
سـنجهای جیبـی ،دسـتگاههای دزدگیـر خـودرو،
دسـتگاه دنبـال کننـده سرویسـهای حمـل و نقـل
بههمـراه نرمافـزار مربوطـه ،دسـتگاههـای اسـپری
ت هـای آموزشـی ،ایسـتگاه هـای
خـودکار ،ربـا 
غذارسـانی بـه حیوانات ،انواع میوهخشـک و بسـته
هـای نـرمافزاری می باشـد کـه از طرف مرکز رشـد و
نـوآوری دانشـگاه تبریز ا

برگــزاری کارگاه آموزشــی
«خانــواده موفــق» ویــژه
کارکنــان دانشــگاه تبریــز
اولیـن کارگاه آموزشـی «خانـواده موفـق» ویـژه
کارکنان دانشـگاه تبریـز به مدت  5روز برگزار شـد
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
جعفـر رازقی با اعالم این خبر گفـت :این کارگاه با
هدف آشـنایی کارکنان دانشـگاه تبریـز و خانواده
ایشـان بـا اصـول و مبانـی اسـتحکام خانـواده،
افزایـش مهارت های ارتباطی همسـران و تربیت
صحیـح فرزنـدان و بـه مـدت  5روز از تاریـخ  26تـا
 30بهمـن و برای تمام کارکنان دانشـگاه تبریز در
بسـتر ادوب کانکـت برگـزار گردید.
مدیـر امور فرهنگی دانشـگاه تبریز افـزود :در این
کارگاه موضوعات ،شـناخت تفاوتهـای زن و مرد،
تحلیـل رفتـار متقابـل و راههای افزایش سـرمایه
محبـت ،توسـط اسـتاد سـید مجتبـی حورایـی،
روانشـناس و مشـاور خانـواده ،مورد بررسـی قرار
گرفت.
شـایان ذکـر اسـت :مقـرر گردیـد بـرای شـرکت
کننـدگان ،گواهـی مربوطـه از طـرف اداره آموزش
کارکنـان دانشـگاه صـادر خواهـد شـد.

دیــدار مســئوالن دانشــگاه تبریــز
بــا خانــواده هــای دانشــجویان
شــاهد و ایثارگــر
رییـس دانشـگاه و مدیـر امور دانشـجویان شـاهد
و ایثارگـر دانشـگاه تبریـز به مناسـبت دهـه فجر و
فرارسـیدن قیـام  29بهمـن تبریز بـا خانواده سـه
تـن از دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر این دانشـگاه
دیـدار کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
دیـدار بـا خانـواده های فریبـا باغبانی دانشـجوی
کارشناسـی ارشـد رشـته روانشناسـی بالینـی،
مریم کوچه مشـکی دانشـجوی کارشناسـی ارشد
علـوم قـرآن و تفسـیر و آنیتا سـرتیبی دانشـجوی
کارشناسـی رشـته ادبیـات زبـان انگلیسـی انجام
گرفت.
یـادآور مـی شـود :هم اکنـون  470نفر دانشـجوی
شـاهد و ایثارگـر در مقاطـع مختلـف تحصیلی در
دانشـگاه تبریز مشـغول به تحصیل هسـتند.
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توانایی آزمایشگاه داده
های ماهواره ای دانشگاه
تبریز در تشخیص مخاطره
آب و هواشناسی یخ زدگی
هواپیما

مراســم گرامیداشــت مقــام
مــادر و روز زن بصــورت
مجــازی در دانشــگاه تبریــز
برگزارشــد
مراسـم گرامیداشـت مقـام مـادر و روز زن با حضور
دکتـر مجیـدی رئیـس دانشـگاه تبریـز و اعضـای
هیئت رئیسـه دانشـگاه ،مشـاور رئیس دانشگاه در
امـور بانـوان و چهـار نفـر از بانـوان بـه نمایندگـی از
همکاران شـاغل در دانشگاه تبریز و حضورمجازی
بانـوان شـاغل در دانشـگاه تبریـز برگـزار گردید.
بـه گزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز دکتر میر
رضـا مجیـدی رئیـس دانشـگاه تبریـز بـا اشـاره بـه
حضـور فعال زنـان در جامعه افزود :بعـد از پیروزی
انقلاب اسلامی زنـان در جامعـه براسـاس الگوی
فکـری حضرت فاطمه (س) و حضـرت زینب (س)
بعنـوان یک مادر ،همسـر ،جهادگـر فکری و علمی
در همـه عرصـه ها حضـور داشـتند و فعالیـت آنان
موجـب پیشـرفت کشـور درهمـه عرصـه هـا شـده
است.
دکتـر مجیدی بااشـاره به حضـور  50درصدی زنان
در عرصـه علـم و دانش و جهـاد علمی افـزود :زنان
در عرصـه علمـی براسـاس برنامـه هـای رقابتـی
یکسـان با مردان و بدون تبعیض جنسـیتی پنجاه
درصد قشـر علمی و دانشـگاهی جامعه را تشـکیل
میدهنـد و انتظـار میـرود همچنانکـه در عرصـه
علمـی فعال هسـتند در فعالیتهـای اجرائی حضور
فعال داشـته باشـند و ما از اعالم آمادگی و داوطلب
شـدن بانـوان شـاغل در دانشـگاه جهـت تصـدی
پسـت هـای ریاسـت دانشـکده و یـا مدیـر گـروه یـا
سـایر پسـت هـای اجرائـی اسـتقبال میکنیم.
در ادامـه مراسـم خانـم دکتـر لیلا خازینی مشـاور
رئیـس دانشـگاه تبریز در امور بانـوان و عضو هیئت
علمـی دانشـکده مهندسـی شـیمی و نفـت ضمـن
ارائـه گزارشـی اجمالـی از وضعیـت زنـان در امـور
آمـوزش عالـی در دنیـا ،کشـور و دانشـگاه تبریـز و
همچنیـن طـرح برخـی از تئـوری هـای مدیریتـی
در خصـوص فعالیـت زنـان افـزود :در حـال حاضـر
بانـوان دانشـگاهی اعم از دانشـجو ،هیئت علمی و
کارمند پنجاه درصد جامعه دانشـگاهی را تشـکیل
میدهنـد کـه بهتـر اسـت تمهیـدات الزم بـرای
مشـارکت بانـوان در امـور اجرائـی دانشـگاه فراهـم
گـردد و اسـتفاده از توانمنـدی بـاال و مسـئولیت
پذیـری بانـوان در دانشـگاه میتوانـد بـه پیشـرفت
هرچـه بهترامـور کمـک نماید.
دکتـر خازینـی ضمـن تقدیـر از اقدامـات مثبـت
ریاسـت وهیئـت رئیسـه دانشـگاه در خصـوص
حـل برخـی ازمشـکالت بانـوان از قبیـل برابـری
جنسـیتی در امـور پژوهشـی ،خواسـتار فرهنـگ
سـازی وسیاسـتگذاری دانشـگاه در راسـتای
افزایش برابری جنسـیتی درمسئولیتهای اجرائی
و حضور بانوان در تصمیم گیری های دانشـکده ها
و دانشـگاه گردیـد.
درادامـه مراسـم چهـار نفـر از بانوان حاضـر به بیان
برخـی ازمشـکالت وپیشـنهادات بانـوان شـاغل
در دانشـگاه پرداختنـد کـه از اهـم آنهـا میتـوان
بـه لـزوم حـل تدریجـی مشـکالت وجلوگیـری از
تکـرار در سـالهای بعـد ،مسـاعدت درخصـوص
بازنشسـتگی همکاران باالی  25سـال سـابقه کار،
برنامه ریزی برای اسـتفاده بیشتر و بهتر ازامکانات
ورزشـی دانشـگاه و فراهـم نمـودن امـکان شـرکت
در مسـابقات استانی و کشـوری ،اختصاص بیشتر
پسـت های مدیریتی ،اجرائی و کارشناس مسئول
بـه بانـوان ،تسـریع رسـیدگی بـه بررسـی پرونـده
ارتقاء علمی بانوان ،اسـتفاده بهتـر از امکانات مهد
کودک دانشـگاه و رسـیدگی به مشـکالت آن اشـاره
نمود.
در ایـن مراسـم دکتـر محمـد تقـی اعلمـی معـاون
پشـتیبانی و توسـعه منابع انسـانی دانشگاه ضمن
اشـاره بـه لـزوم پیگیـری جـدی درخواسـت هـای
مطـرح شـده بـه بیـان برخـی ازموانـع قانونـی در
زمینـه درخواسـتهای مطـرح شـده پرداخـت و
افـزود :بازنشسـتگی زودتـر از موعـد بدلیـل شـرط
تقبـل کسـورات قانونـی توسـط دسـتگاه اجرائـی و
عدم امکان دانشـگاه برای تحقق این شـرط عمال"
مقـدور نمیباشـد.
دکتـر اعلمـی همچنیـن شایسـته سـاالری را
مهمتریـن ملاک اختصـاص پسـت هـای اجرائـی
اعلام کـرد و افـزود :بانـوان بـه نسـبت جمعیـت بر
اسـاس شایسـته سـاالری از پسـت هـای اجرائـی
برخـوردار هسـتند.
همچنیـن در ایـن مراسـم بـه قیـد قرعـه اسـامی
پنـج نفـر از بانـوان شـاغل در دانشـگاه تبریـز کـه به
فراخوان روابط عمومی دانشـگاه مطالب خود را در
زمینـه کرونا ،فرصتها ،تهدیدها و تجربیـات بانوان
شـاغل ارسـال کـرده بودنـد اعلام گردید.

رییس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه
تبریز از توانایی آزمایشگاه داده های ماهواره ای دانشگاه
تبریز در تشخیص مخاطره آب و هواشناسی یخ زدگی
هواپیما  Icing Disasterذر تمام مسیرهای هواپیمایی
کشور و خاورمیانه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر بهروز
ساری صراف استاد گروه آموزشی آب و هواشناسی
دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز ،با
اعالم این خبر گفت :چنانچه می دانیم یخ زدگی هواپیما
در مسیرهای پروازی در طول سال های اخیر یکی از

نتایـج نهایـی اولیـن فراخـوان طرحهـای
پژوهشـی بیـن المللـی  300-TabrizUاعالم
شـد.
دکتـر اصغرعسـگری ،معـاون پژوهـش و
فنـاوری دانشـگاه تبریـز بـا اعلام ایـن خبـر
افـزود :اولیـن فراخـوان همـکاری طـرح های
پژوهشـی بیـن المللـی ویـژه اعضـای هیـات
علمی دانشـگاه تبریز با یکی از  ۳۰۰دانشـگاه
برتـر دنیـا در نظـام رتبـه بنـدی الیـدن ،آبـان
سـالجاری از سـوی مدیریـت همکاریهـای
علمـی و بیـن المللـی طراحـی و اعلام شـد.
وی در ادامـه افـزود :در ایـن برنامـه ،اعضـای
هیـات علمـی از  ۴گـروه عمـده علمـی بعـد
از همتایابـی از یکـی از ۳۰۰دانشـگاه برتـر
جهـان در نظـام رتبـه بنـدی الیـدن و بحـث و
تبـادل نظر در خصوص تنظیم پیشـنهاد یک
طـرح پژوهشـی شـامل پیـش بینـی اقدامات
و وظایـف و نیـز نتایـج مـورد انتظـار و نهایتـا
حصـول توافـق ،بـا ارسـال طـرح پژوهشـی و
موافقـت نامـه همـکار خارجـی طـرح و رزومه
تخصصـی در این فراخوان شـرکت کردند .در
دسـتورالعمل اعالم شده مقرر شـده بود که از
هـر گـروه عمـده  ۵طرح یعنی نهایتـا  ۲۰طرح
منتخـب مـورد حمایـت قرارگیرند.
دکتـر عسـگری بـا اعلام اینکـه بعـد از اتمـام
مهلـت دوماهـه تعـداد  ۳۹پیشـنهاد طـرح
پژوهشـی دریافت شـد که وارد مرحله ارزیابی
شـدند ،اظهـار داشـت :ارزیابـی طرحهـا
براسـاس  ۵معیـار برتـری علمـی و فنـاوری،
روش شناسـی ،مدیریـت پـروژه ،اهمیـت
همکاری بین المللی ،رتبه دانشگاه خارجی،
هفتمیـن کنفرانس بیـن المللی کنتـرل ،ابزار
دقیق و اتوماسـیون از امروز به مـدت دو روز به
صـورت مجازی در دانشـکده مهندسـی برق و
کامپیوتر دانشـگاه تبریزبرگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز؛
ی با سـخنرانی دکتر
ایـن کنفرانـس بین المللـ 
علـی خاکـی صدیـق معـاون آموزشـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فناوری آغاز شـد کـه زبان
اصلـی ارایه مطالـب و ارایه مقـاالت به صورت
انگلیسـی است.
دکتـر ضیاالدیـن دائـی کـوزه کنانـی رئیـس
دانشـکده مهندسـی برق و کامپیوتر دانشـگاه
تبریز و دبیر کنفرانس هفتمین کنفرانس بین
المللـی کنتـرل ،ابـزار دقیـق و اتوماسـیون در
مراسـم افتتاحیـه ایـن کنفرانس در سـخنانی
ضمـن خیر مقـدم به شـرکت کننـدگان گفت:
ایـن کنفرانس بین المللـی با همکاری انجمن
مهندسـان کنتـرل و ابزار دقیق ایـران به مدت
دو روز در شـهر تاریخـی و زیبـای تبریز ،شـهر
اولینهـا برگزار شـد.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروزه حوزه
کنتـرل ،ابـزار دقیـق و اتوماسـیون نقش مهم
و تعییـن کننـده ای در زندگـی انسـان هـا و به
خصـوص در تمامـی صنایـع بـر عهـده دارد،
تصریـح کـرد :ایـن کنفرانـس درصـدد اسـت
همزمـان بـا گسـترش دانـش فنـی ،محیطـی
پویـا جهـت تبـادل نظـر علمـی و فنـی ،ارائـه
آخریـن یافتههـای پژوهشـی و همچنیـن
دبیـر طـرح پایـش وضعیـت اشـتغال دانـش
آموختـگان دانشـگاه تبریـز از آغـاز فـاز
دوم طـرح پایـش وضعیـت اشـتغال دانـش
آموختـگان ایـن دانشـگاه خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز،
دکتـر حمیـد احمـدی بـا اعلام ایـن خبـر در
این خصوص گفت :وضعیت اشـــتغال دانش
آموختـگان یکـی از مهـم تریـن مســـائل در
توسـعه علمی ،اقتصادی و اجتماعی کشـــور
اسـت .چرا کـه نرخ باالی بیکاری از یک ســـو
باعـث افزایش نارضایتی و کاهش تمایل برای
ورود به دانشـگاه ها می شـود و از سـوی دیگر
عواقـب ناگـوار اجتماعی و اقتصـادی به دنبال
دارد.
به گفته وی برخی از دانشـــگاه ها ،پژوهشگاه
هـا و مراکـز آمـوزش عالـی کشـــور از سـال 97
رصد اشـــتغال دانش آموختگان خـود را آغاز
نمـوده انـد تـا بر مبنـای نتایج به دسـت آمده،
تصمیم گیری هـای کالن درخصوص توسـعه
آموزش عالی به درسـتی و بـه کمک اطالعات
جمـع آوری شـده طـی ایـن طـرح صـورت
پذیـرد .دانشـگاه تبریـز نیـز سـال گذشـته
بـا انجـام برنامه-ریـزی هـای الزم و ایجـاد
زیرسـاخت هـای مـورد نیـاز ،فـاز اول طـرح
پایـش وضعیـت اشـتغال دانـش آموختـگان
را اجرایـی نمـود و اجـرای فـاز دوم نیـز هفتـه
گذشـته آغـاز شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد :بـا بررسـی میـزان اشـتغال
رشـته هـای مختلـف دانشـــگاهی مـی تـوان
سیاسـت هـای مناســـب مرتبـط بـا پذیـرش
دانشـجو ،توسـعه رشـته هـای جدیـد و
همچنین بهبود فعالیت های حـوزه ارتباط با
صنعت و مهارت افزایی را رقم زد .با اســتمرار

عوامل مخاطرات پرواز هواپیما بوده و عامل سقوط در
بعضیرخدادهااست.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بر اساس نتایج تحقیقی در
این دانشگاه ،آزمایشگاه داده های ماهواره ای دانشگاه
تبریز توانایی در تشخیص مخاطره آب و هواشناسی یخ
زدگی هواپیما را دارد ،تصریح کرد :با استفاده از داده
های ماهواره ای لحظه ای که توسط این آزمایشگاه
دریافت می شود ،و نیز با الگوریتم های هوش مصنوعی
که در این آزمایشگاه به دست آمده است ،این توانایی را
داریم که بتوانیم قبل از پرواز مخاطره یخ زدگی هواپیما را

به صورت نقشه های ژئو دیتابیس در اختیار کادر پرواز ،یا
مهندسینپروازشرکتهایهواپیماییقراردهیم.
رییس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه
تبریز همچنین با بیان این نکته که با توجه به اینکه
کادر پرواز منابع اطالعاتی خودشان را دارند ،معهذا این
داده ها و اطالعات بدست آمده در آزمایشگاه داده های
ماهواره ای می توانند به عنوان منابع اطالعات کمکی
مورد استفاده قرار گیرد ،اضافه کرد :یکی از ثمرات و
کاربردهای تشخیص مخاطره یخ زدگی برای خلبان و
شرکت های هواپیمایی صرفه جویی میلیون ها دالر در

اعالم نتایج نهایی اولین فراخوان
طرحهای پژوهشی بین المللی
۳۰۰-TabrizU
و اختصـاص امتیـاز بـه هـر معیـار انجـام
گرفـت .بـا توجه بـه دریافـت تعـداد زیـادی از
پیشـنهادهای طرحهای پژوهشـی کـه امتیاز
خوبـی را در ارزیابی کسـب کرده بودند ،انگیزه
مجریان این برنامه جهـت حمایت حداکثری
از تعـداد زیـادی از طرحهـا( فراتـر از حداکثـر
 ۲۰طـرح اعالم شـده اولیـه ) را افزایش داد که
در نهایـت با حمایت هیات رییسـه دانشـگاه،

مقـرر شـد؛ از  ۳۷طـرح پژوهشـی از محـل
ظرفیتهـای درآمـدی مدیریـت همکاریهـای
علمـی و بیـن المللـی حمایـت بعمـل آید.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تبریـز
گفـت :در ایـن راسـتا طبقـه بندی بودجـه ای
براسـاس امتیـاز کسـب شـده هـر طـرح انجام
گرفـت و بالفاصلـه قـرارداد بـا مجریـان ایـن
طـرح تنظیم شـد و مقـرر شـد؛ پنجـاه درصد

هفتمین کنفرانس بین المللی کنترل،
ابزار دقیق و اتوماسیون در دانشگاه تبریز
برگزار شد
تشـویق مشـارکت محققـان بوجـود آورد.
دکتـر محمدعلـی بادامچـی زاده دبیـر علمـی
هفتمیـن کنفرانس بیـن المللی کنتـرل ،ابزار
دقیق و اتوماسـیون هم با اشـاره به محورهای
اصلـی ایـن کنفرانـس بیـن المللـی گفـت:

تحلیـل و طراحـی سیسـتم هـای کنتـرل،
کاربردهـای مهندسـی کنتـرل ،اتوماسـیون
صنعتـی و سیسـتم های ابـزار دقیـق ،امنیت
سیسـتم هـای کنتـرل ،آمـوزش مهندسـی
کنتـرل ،افق نو در مهندسـی کنتـرل ،رباتیک

آغــاز اجــرای فــاز دوم طــرح پایش
وضعیــت اشــتغال دانــش آموختگان
دانشــگاه تبریز
اجـرای ایـن طـرح ،مـی تـوان بـه تدریـج بین
عرضـه و تقاضـا در تمامی رشـته ها در سـطح
کشـور تعـادل مناسـبی برقـرار نمـود .علاوه
بـر ایـن دسـتاورد ،ارتبـاط منسـجم دانشـگاه
هـا با دانـش آموختگان خـود مـی تواند نتایج
مفیـدی در بر داشـته و زمینه سـاز هـم افزایی
مناسـبی گـردد .بـه عبـارت دیگـر ،جامعـه
دانـش آموختـگان هـر دانشـــگاه مـی توانـد

علاوه بـر کمـک در اجـرای مســـئولیت های
اجتماعی دانشـــگاه ها ،مرجع مناسبی برای
ارزیابی و آسـیب شناسـی برنامه های موجود
باشد.
دکتـر احمـدی افـزود :پایـش اشـتغال ،بـرای
دانـش آموختـگان  4سـال قبـل صـورت مـی
گیـرد تـا اطالعـات جمـع آوری شـده قابـل
اسـتناد باشـد .در واقـع ،فرصـت کافـی بـرای
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مصرف سوخت در طول یک سال است.
به گفته وی داده های مورد استفاده در این تحقیق با
استفاده از داده های حاصله در این آزمایشگاه و مقایسه
آن با پایگاه های داده آب و هوایی بین المللی به دست
آمده است.
یادآور می شود :یافته های فوق با استفاده از تحقیقات
آقای عزیزاده دانشجوی دکتری به راهنمایی دکتر هاشم
رستم زاده و مشاوره دکتر علی محمدخورشیددوست به
دست آمده است.

بودجـه اختصـاص داده شـده بـه هـر طـرح
در شـروع اجـرای آن بـه عضـو هیـات علمـی
دانشـگاه تبریـز پرداخـت شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن فراخـوان ،اعضـای
هیات علمـی دانشـگاه تبریز با دانشـگاههای
مختلفـی از لیسـت  ۳۰۰دانشـگاه برتـر از
اروپـا و آسـیا و آمریـکای شـمالی و جنوبـی
وارد مذاکـره و اخـذ توافق جهت پیاده سـازی
و پیشـبرد یک طرح پژوهشـی شـدند ،یادآور
شـد :اخـذ ایـن توافـق هـا ،نشـان از تـوان باال
و پتانسـیل تحسـین برانگیـز اعضـای هیـات
علمی دانشـگاه تبریـز در ورود به همکاریهای
علمی بیـن المللـی دارد.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تبریـز
هـدف اصلـی از اجـرای ایـن برنامـه را تعمیـق
فعالیـت های پژوهشـی بیـن المللـی در گروه
های آموزشـی و افزایش حس خودبـاوری در
عرصـه همـکاری هـای بیـن المللی ذکـر کرد.
وی ،بـه فراخوان در حال اجـرای TabrizU-
 IslamicUویـژه اعضـای هیـات علمـی
گـروه عمـده علـوم انسـانی دانشـگاه تبریـز بـا
محققیـن دانشـگاه های جهان اسلام اشـاره
کـرد و گفـت :ایـن اقدام حاکـی از نگـرش ویژه
دانشـگاه بـه علـوم انسـانی در انجـام پژوهش
هـای بیـن المللی اسـت.
دکتـر عسـگری ،در خاتمـه اجـرای چنیـن
برنامـه هـا و فراخـوان هایـی را در راسـتای
افزایش اشـتهار بیـن المللی دانشـگاه تبریز و
معرفـی پتانسـیل باالی علمی آن بسـیار مهم
دانسـت و اظهار امیدواری کرد؛ در سـال های
آتـی نیز اجـرای ایـن فراخـوان ها ادامـه یابد.
و مکاترونیـک و کاربردهـای هـوش مصنوعـی
در کنتـرل از جمله محورهای اصلی هفتمین
کنفرانـس بیـن المللـی کنتـرل ،ابـزار دقیق و
اتوماسـیون بـود.
بـه گفته وی بعـد از اعالم فراخـوان حدود 184
مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسـال شـده
بـود که از این تعـدداد  95مقاله پذیرفته شـده
که در قالب سـخنرانی در طول دو روز برگزاری
ارایه شد.
دکتـر امیـر امیـن زاده قـوی فکر دبیـر اجرایی
هفتمیـن کنفرانس بیـن المللی کنتـرل ،ابزار
دقیـق و اتوماسـیون در دانشـگاه تبریـز نیـز با
اشـاره بـه برنامـه هـای جنبـی ایـن کنفرانـس
بیـن المللـی گفـت :همزمـان بـا برگـزاری این
کنفرانـس 8 ،سـخنرانی کلیـدی 5 ،کارگاه
آموزشـی با حضـور صاحبنظران دانشـگاهی
و صنعتـی و سـازمانهای مرتبط برگزار شـد.
بـه گفتـه وی مقـاالت ارایـه شـده در ایـن
کنفرانـس بین المللی نیز با مشـارکت اسـاتید
و محققانـی از  20کشـور جهـان از جملـه
مکزیـک ،ایتالیـا ،اسـپانیا ،آلمـان ،کانـادا،
ترکیـه ،پاکسـتان ،آمریـکا و  ...برگـزار شـد.
بـر پایـه همیـن گـزارش؛ هفتمیـن کنفرانـس
بیـن المللی کنتـرل ،ابزار دقیق و اتوماسـیون
پنجم و ششـم اسـفند مـاه به مـدت دور روز به
صـورت مجازی در دانشـکده مهندسـی برق و
کامپیوتـر دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
کاریابـی بـا توجـه بـه طـی دوره خدمـت نظام
وظیفـه ،ادامـه تحصیـل در مقاطـع تحصیلی
باالتـر و مـوارد شـابه لحـاظ مـی گـردد.
دبیـر طـرح پایـش وضعیـت اشـتغال دانـش
آموختـگان دانشـگاه تبریـز همچنیـن
درخصـوص نحـوه اجـرای فـاز دوم ایـن طـرح
در سـال تحصیلـی جـاری گفـت :در فـاز دوم
ایـن طـرح ،دبیرخانـه طـرح در نظـر دارد
وضعیـت اشـتغال دانـش آموختگانـی را کـه
در سـال تحصیلـی  ،1395-96یعنـی در بـازه
زمانـی اول مهـر  95تا آخـر شـهریور  ،96فارغ
التحصیل شـده اند پایش نماید .لـذا از دانش
آموختـگان عزیزی که در این بـازه زمانی فارغ
التحصیـل شـده انـد ،درخواسـت می شـود با
مراجعه بـه لینـک https://dotsa.tabrizu.ac.ir/
 197/fa/formجهـت تکمیل فرم آنالین پایش
اقـدام نمایند.
وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد :تکمیـل این
فـرم ،بـه حـدود  3دقیقـه زمـان نیـاز دارد و
دانـش آموختـگان محتـرم برای تکمیـل آن،
حداکثـر تـا  20اسـفند  99فرصـت دارنـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه جهـت دریافـت
گواهـی موقـت پایـان تحصیلات و همچنین
دانشـنامه ،تکمیـل ایـن فـرم الزامـی اسـت.
لـذا دانـش آموختگان گرامی بایسـتی رسـید
الکترونیکـی تکمیـل فـرم را کـه حـاوی کـد
پیگیری اسـت ،ذخیـره نموده و نـزد خود نگه
دارنـد .در پایـان پایش ،بـه تعـدادی از دانش
آموختـگان عزیـز کـه بـا تکمیـل ایـن فـرم،
دانشـگاه تبریـز را در اجرای موفقیت آمیز این
طـرح یـاری نموده انـد ،هدایایی بـه قید قرعه
اهـدا خواهـد شـد.

گرامیداشــت روز زن و
دهــه فجــر در دانشــکده
کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اهــر
بـه مناسـبت گرامیداشـت والدت بـا سـعادت
حضـرت فاطمـه زهـرا(س) روز مـادر و والدت
حضـرت امام خمینـی (ره) و پیروزی شـکوهمند
انقلاب اسلامی و ایـام اله دهه فجر ،وبینـاری در
محل دانشـکده کشـاورزی و منابع طبیعـی اهر با
سـخنرانی امام جمعه شهرسـتان اهر برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
نعمتـی رئیـس دانشـکده کشـاورزی و منابـع
طبیعـی اهـر در ابتـدای ایـن آییـن ضمـن عـرض
تبریـک والدت دخـت نبـی اکـرم حضـرت فاطمه
زهـرا (س) و میلاد حضـرت امـام خمینـی (ره) و
چهل و دومین جشـن پیروزی انقالب شکوهمند
اسلامی ،بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای انقلاب
گفـت :در چهـل و دومیـن سـال پیـروزی انقلاب
اسلامی شاهد شـکوفایی هر چه بیشـتر علمی و
فرهنگـی در تمام عرصه ها هسـتیم و این انقالب
اسلامی بود که زمینه را برای رشـد هر چه بیشتر
فرهنگـی فراهـم نمود تـا محققین و دانشـمندان
در عرصـه هـای مختلـف بـه بالندگی برسـد.
هلل جـواد حاجـیزاده امـام جمعـه شهرسـتان
آیـتا
اهـر نیـز در این مراسـم در ابتدا والدت با سـعادت
حضـرت زهرا (س) و والدت حضرت امام خمینی
(ره) و ایـام الـه دهـه فجر را تبریـک وتهنیت گفت
و سـپس بـه بررسـی فضائـل اخالقـی آن بانـوی
بزرگـوار پرداخـت کـه آن حضـرت در عیـن عفـاف
سـاده زیسـتی همسـرداری و تربیـت فرزنـدان
نمونـه در اقتصـاد خانـواده و مسـائل سیاسـی روز
نیـز نقـش بسـیار فعالی داشـت.
وی در ادامه به مناسـبت پاس داشـت جایگاه زن
در جامعـه و اسلام ،در مورد نقش مـادران و زنان
در قبـل و بعـد از انقلاب در عرصـه های سیاسـی
اجتماعی اشـاره کرد.
امـام جمعـه شهرسـتان اهـر در بخـش دیگـر
سـخنان خـود بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای انقالب
در حـوزه هـای مختلـف گفت :رشـد تولیـد علم و
فناوری و کسـب جایگاه ممتاز در علوم مختلف از
جملـه ایـن دستاوردهاسـت.
وی در خاتمـه تاکیـد کـرد :مـردم مـا االن بیشـتر
از هـر زمـان دیگـری بایـد آگاه تـر و هوشـیار تـر از
فتنـه دشـمن باشـند تـا بتواننـد در تمـام زمینـه
هـا پیشـرفت و موفقیـت کسـب نماینـد و در برابر
دسیسـه ها و نقشـه های آنان ایسـتادگی نمایند.

جــذب هیــات علمــی
جدیــد در دانشــگاه تبریز
در رشــته حســابداری
بعد از سـالها تالش ،پایه اولیه رشـته حسـابداری
بـا جذب هیـات علمـی جدیـد از طریـق فراخوان
در دانشـکده اقتصـاد و مدیریـت دانشـگاه تبریـز
پایه ریزی و برای سـال تحصیلی آینده ،دانشـجو
در مقطع کارشناسـی ارشـد حسـابداری پذیرش
خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
بسـتر با همـت و تالش مسـئوالن و هیات رئیسـه
دانشـکده اقتصـاد و مدیریـت فراهم شـده اسـت.
یکـی از خلاء هـای اساسـی در حوزه کسـب و کار
بعـد از سـالها تلاش برطـرف شـد از اینـرو تلاش
هـای شـبانه روزی مسـئوالن دانشـگاه منجـر بـه
جـذب متخصصین در حوزه حسـابداری از طریق
فراخـوان جـذب ،در سـال  1399گردیـد کـه امید
اسـت بـا تلاش و پشـتیبانی تمامـی مسـئولین
بـرای سـال تحصیلـی آینـده ،دانشـجو در مقطع
کارشناسـی ارشـد حسـابداری ،جـذب گـروه
حسـابداری گـردد.
یـادآور می شـود؛ گـروه اقتصاد دانشـگاه تبریز در
مهرمـاه سـال  1369بـا پذیـرش  25دانشـجو در
رشـته اقتصـاد ( نظـری ) رسـم ًا فعالیـت خـود را
آغـاز نمود .در سـال  1390مجوز ایجاد دانشـکده
مستقل تحت عنوان دانشـکده اقتصاد ،مدیریت
و بازرگانی از سـوی وزارت علوم صادر شـد و از این
رو دانشـکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی از بهمن
 1396بـه دانشـکده اقتصـاد و مدیریـت تغییـر نام
داد.
بـر پایه همین گزارش؛ دانشـگاه تبریـز هم اکنون
نزدیـک  800نفـر هیـات علمـی در رشـته هـای
مختلـف دارد.
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آئیــن
برگــزاری
نکوداشــت هفتــه منابــع
طبیعــی و روز درختکاری
در دانشــگاه تبریــز

همزمـــان بـــا هفتـــه منابـــع طبیعـــی و روز
درختـــکاری طـــی مراســـمی بـــا حضـــور اعضـــای
هیئـــت رئیســـه دانشـــگاه ، ،شـــهردار منطقـــه 2
تبریز،جمعـــی از مدیـــران وکارکنـــان دانشـــگاه و
دانشــجویان کانــون محیــط زیســت کاشــت تعــداد
 1200اصل ــه نه ــال در س ــطح دانش ــگاه آغ ــاز ش ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز دکت ــر
میـــر رضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه ضمـــن
تبریـــک روز درختـــکاری ایـــن روز را مناســـبت
مب ــارک و فرخن ــده ای دانس ــت ک ــه درتقوی ــم مل ــی
کشــورمان ثبــت شــده اســت و از اقدامــات صــورت
گرفت ــه در زمین ــه گس ــترش فض ــای س ــبز دانش ــگاه
تمجی ــد نم ــود.
دکتـــر مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه وســـعت نهصـــد
هکت ــاری دانش ــگاه تبری ــز و انج ــام ح ــدود ش ــصت
هکتــار عملیــات فضــای ســبز تاکنــون در دانشــگاه
ایــن میــزان فضــای ســبز را کــم و ناکافــی دانســت و
افــزود :اکثــر دانشــگاههای دنیــا دارای درختــکاری
و فض ــای س ــبز مطل ــوب هس ــتند و الزم اس ــت ب ــا
توج ــه ب ــه موقعی ــت جغرافیائ ــی دانش ــگاه تبری ــز
در س ــطح ش ــهر تبری ــز ب ــا گس ــترش فض ــای س ــبز
دانشـــگاه ضمـــن ایجـــاد زیبائـــی بصـــری در ایـــن
قس ــمت ش ــهر ،نق ــش اساس ــی در رف ــع آالیندگ ــی
ه ــوا و بهب ــود کیفی ــت ه ــوای ش ــهر تبری ــز داش ــته
باش ــیم.
دکتـــر مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود چندیـــن
حلقـــه قنـــات در دانشـــگاه تبریـــز و اتـــاف آب آن
در فص ــل زمس ــتان اف ــزود :باوج ــود مناب ــع آب زی ــر
زمین ــی در دانش ــگاه تبری ــز وتفاهمنام ــه قبل ــی ب ــا
ش ــهرداری تبری ــز متاس ــفانه بخ ــش عم ــده آب در
فصـــل زمســـتان هـــدر میـــرود و امیـــد اســـت بـــا
اجرائ ــی ش ــدن تفاهمنام ــه اخی ــر و ق ــول مس ــاعد
شـــهرداری محتـــرم کالنشـــهر تبریـــز و منطقـــه 2
تبریــز بــا هدایــت آب قنــات بــه فضــای دره مشــرف
بــه کتابخانــه مرکــزی و ایجــاد دریاچــه مصنوعــی و
درخت ــکاری اط ــراف آن ش ــاهد گس ــترش فض ــای
ســبز و بهبــود کیفیــت هــوای شــهر تبریــز باشــیم.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه تحصیـــل
 23ه ــزار نف ــر دانش ــجو در دانش ــگاه تبری ــز اف ــزود:
یکـــی از برنامـــه هـــای مـــد نظـــر مـــا کاشـــت 23
ه ــزار نه ــال توس ــط  23ه ــزار دانش ــجوی دانش ــگاه
میباش ــد ک ــه بدلی ــل مش ــکالت کرون ــا امس ــال ای ــن
کار مق ــدور نگردی ــد و امی ــد اس ــت درس ــال آین ــده
ب ــا رف ــع کرون ــا و حض ــور دانش ــجویان در دانش ــگاه
ای ــن برنام ــه محق ــق گ ــردد.
در ای ــن مراس ــم مهن ــدس باقرخوش ــنواز ش ــهردار
منطقـــه دو کالنشـــهر تبریـــز در مصاحبهـــای
بـــا روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ،ضمـــن تجلیـــل از
اقدامـــات دانشـــگاه تبریـــز در زمینـــه گســـترش
فضـــای ســـبز و درختـــکاری در دانشـــگاه تبریـــز
افـــزود :دانشـــگاه تبریـــز هویـــت شـــهر تبریـــز و
متعلـــق بـــه همـــه شـــهروندان اســـت و گســـترش
فضـــای ســـبز در ایـــن دانشـــگاه عامـــل بهبـــود
کیفیـــت هـــوای شـــهر ،ایجـــاد زیبائـــی در شـــهر
شـــده و بازتـــاب فکـــری و پژوهشـــی مثبـــت در
نگــرش ،اندیشــه دانشــجویان و شــهروندان نســبت
بـــه احیـــای محیـــط زیســـت و گســـترش فضـــای
ســـبز خواهـــد داشـــت.
مهن ــدس خوش ــنواز ب ــا اش ــاره ب ــه پتانس ــیل غن ــی
مناب ــع طبیع ــی و انس ــانی دانش ــگاه تبری ــز اف ــزود:
وج ــود فض ــای مناس ــب و تحصی ــل  23ه ــزار نف ــر
دانشـــجو در دانشـــگاه پتانســـیل مناســـبی بـــرای
گســـترش فضـــای ســـبز در شـــهر تبریـــز فراهـــم
ک ــرده اس ــت و شایس ــته اس ــت در ط ــول س ــال ب ــه
مناســـبتهای مختلـــف درختـــکاری در دانشـــگاه
ص ــورت پذی ــرد و ای ــن کار نبایس ــتی تنه ــا منحص ــر
بـــه روز درختـــکاری گـــردد.
همچنیـــن در ادامـــه ایـــن مراســـم مهنـــدس
اســـماعیل محمـــدی مســـئول اداره باغبانـــی و
فضــای ســبز دانشــگاه تبریــز ضمــن ارائــه گــزارش
اجمالــی عملکــرد مدیریــت فضــای ســبز دانشــگاه
افـــزود :عـــاوه بـــر اقدامـــات روزمـــره حفـــظ و
نگهـــداری فضـــای ســـبز موجـــود ،ایجـــاد بـــاغ
پـــارک روبـــروی حـــوزه ریاســـت ،ایجـــاد حصـــار
س ــبز خواب ــگاه ش ــهداء ،کاش ــت  700اصل ــه نه ــال
در بــاغ گیاهشناســی ،مســتند ســازی قنــات هــای
دانشـــگاه و تعییـــن موقعیـــت دقیـــق  UTMمحـــل
قرارگیـــری چـــاه هـــای قنـــات و احیـــای قنـــات
باالچشــمه در محوطــه بــرج شــهران را از اقدامــات
ای ــن اداره در س ــال  1399برش ــمرد و ضم ــن تش ــکر
از مســـاعدت هیئـــت رئیســـه دانشـــگاه برنامـــه
ریــزی بــرای ایجــاد دریاچــه مصنوعــی در روبــروی
کتابخانـــه مرکـــزی و ایجـــاد بـــاغ رز  2در ضلـــع
جنوب ــی ب ــاغ گیاهشناس ــی را از اه ــم برنام ــه ه ــای
ایـــن اداره بـــرای ســـال  1400عنـــوان نمـــود.
شــایان ذکراســت توزیــع نهــال در میــان همــکاران
وکاش ــت  1200اصل ــه نه ــال از دیگ ــر برنام ــهه ــای
ایـــن آئیـــن بـــود کـــه طـــی آن  1200اصلـــه نهـــال
درســـطح دانشـــگاه در تپـــه مشـــرف بـــه مجتمـــع
خوابـــگاه شـــهداء ،محوطـــه ســـاختمان جدیـــد
دانشــکده کشــاورزی و دانشــکده دامپزشــکی آغــاز
گردی ــد.

نشســت خبــری رییــس دانشــگاه تبریــز
بــا اصحــاب رســانه برگــزار شــد

در نشسـت رئیـس دانشـگاه تبریـز بـا
خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه ،دسـتاوردها،
مسـائل مرتبـط بـا طـرح مدیریـت اسـتانی
آمـوزش عالـی و سـایر مسـایل مرتبـط بـا
دانشـگاه تبریز مطرح و رئیس دانشگاه تبریز
بـه سـواالت خبرنـگاران پاسـخ داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز
دکتـر میـر رضـا مجیـدی رئیـس دانشـگاه
تبریـز ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن مبعـث
حضـرت رسـول اکـرم (ص) و اشـاره بـه اولین
آیـات نـازل شـده بـر پیامبراکـرم (ص) بـر
نقش علـم در آزادی انسـانها از اسـارت نفس
و بازگشـت بـه سـوی خـدا تاکید کـرد و بعثت
را برای نجات جامعه بشـری از خشـونت ها و
تکمیل مـکارم اخالق دانسـت و کارکرد علم،
سیاسـت و اقتصـاد بـدون مـکارم اخالقـی را
ناقـص دانسـت.
رئیس دانشـگاه تبریز ،رسـالت خبرنگاران را
انعکاس دسـتاوردهای سـازمانها و همچنین
انتقـال شـفاف انتظـارات دغدغـه هـا و
مطالبـات مـردم از آنهـا توصیف کـرد و ضمن
اسـتقبال از انتقـال دغدغـه هـای مـردم از
مسـئولین دانشـگاه بـر عـزم جـدی دانشـگاه
تبریـز بـر گسـترش پیشـرفتهای علمـی و
فرهنگـی در جامعـه و حـل مطالبـات تاکیـد
نمـود.
رئیس دانشـگاه تبریز با اشـاره به فعالیتهای
دانشـگاه تبریز طی سـال جـاری در دو محور
دسـتاوردهای آموزشـی و پژوهشـی دانشگاه
در سـطح ملـی و بیـن المللـی ،بحـث آمایش
آمـوزش عالـی و مدیریـت اسـتانی آمـوزش
عالـی ،افـزود :در بحـث دسـتاوردهای
دانشـگاه تبریـز در امـور آموزشـی بـا توجه به
شـیوع کرونا و اجرای پروتکل های بهداشتی
هرچنـد حضـور دانشـجویان کمتـر بـود امـا
ً
اصلا تعطیـل نبـود .قبـل از کرونـا
دانشـگاه
هرچنـد مرکز آمـوزش مجازی وجود داشـت
امـا زیر سـاختهای فنی الزم تکمیـل نبود اما
بـه واسـطه شـیوع کرونا بـا تمهیـدات صورت
گرفته و سعی شبانه روزی همکاران و تجهیز
دسـتگاههای الزم از شـانزدهم فروردیـن
کالسـها ی مجازی شـروع شـد و کرونا ،بستر
جدیـدی برای آمـوزش باز نمود و مـا راهی را
کـه قـرار بـود در  10سـال آینده طـی کنیم در
طـول یکسـال بـا تقویـت زیرسـاختهای فنی
الزم انجـام دادیـم و با وجود برخی مشـکالت
اولیـه ،االن دارای سـه سـامانه گسـترده و
مجـزا هسـتیم بنحویکـه بـرای برگـزاری
کالسـهای آموزشـی دانشـجویان کارشناسی
سـامانه مجزاء و برای دانشجویان تحصیالت
تکمیلـی سـامانه دیگـر در نظـر گرفتـه شـده
اسـت همچنین بـرای برگـزاری کنفرانسـها و
وبینارهـا در بسـتر فضـای مجـازی ،سـامانه
خاصـی در نظـر گرفتـه ایـم و در ایـن مـدت
تعداد کیفی وکمی همایشـها و کنفرانسـهای
دانشـگاه تبریـز نسـبت بـه سـالهای قبـل
پیشـرفت و افزایـش قابـل توجهـی داشـته
است.
رئیـس دانشـگاه تبریـز ،گسـترش
زیرسـاختهای اطالعـات و فنـاوری در همـه
مناطـق کشـور را ضـروری دانسـت و افـزود:
با گسـترش زیرسـاختها در مناطق روسـتائی
و شـهری شـاهد برقـراری عدالـت آموزشـی،
بهبـود کیفیـت آمـوزش و کاهـش هزینـه هاو
مشـکالت تـردد خواهیـم بـود.
رئیـس دانشـگاه بـا اشـاره بـه کیفیـت انجـام
فعالیتهـای پژوهشـی در دانشـگاه در دوران
کرونـا افـزود :در ایـن مـدت بـا تمهیـدات در
نظرگرفتـه شـده و رعایت دسـتورالعمل های
سـتاد ملـی کرونـا ،فعالیـت هـای پژوهشـی
بـرای همـه دانشـجویان بومـی و غیـر بومـی
بـدون کمتریـن کـم و کاسـتی صـورت گرفتـه
چنانچـه از اوایـل مـرداد مـاه تعـداد  600نفـر
از دانشـجویان غیـر بومـی که نیاز بـه فعالیت

آزمایشـگاهی دارنـد ضمن مسـتقر شـدن در
خوابـگاه هـا ی یـک نفـری و اسـتفاده از غـذا
بـه فعالیت پژوهشـی ادامـه دادند ،همچنین
تمامی جلسـات دفاع از پروپـوزال و پایاننامه
در بسـتر فضای مجازی برگزار شـد و در حال
حاضـر همـه دانشـجویان بومـی و غیـر بومی
فعالیتهـای الزم پژوهشـی را انجام میدهند.
دکتـر مجیـدی ،ارتقـای رتبه دانشـگاه تبریز

های شـدید مالی ،تجهیزاتی و آزمایشگاهی
موفـق بـه پیشـرفتهای گسـترده شـده ایم.
دکتـر مجیـدی بـا اشـاره فعالیتهـای مرکـز
رشـد و نوآوری دانشـگاه در تولید محصوالت
متعـدد دانـش بنیـان مخصوصـ ًا در زمینـه
پیشـگری از سـرایت بیمـاری کرونـا و انجـام
رسـالت اجتماعی دانشـگاه خاطرنشان کرد:
علاوه بـر ایـن ،انجـام بیـش از  680برنامـه

را در ارزیابـی هـا و رتبـه بنـدی هـای ملـی و
بیـن المللی چشـمگیر توصیف کـرد و افزود:
در ارزیابـی ملـی پـروژه اقتصـاد مقاومتـی و
ورود  5دانشـگاه کشـور به جمع  200دانشگاه
برتـر جهـان در سـال  99در رده هفتـم کشـور
و بـه عنـوان دومیـن دانشـگاه جامـع کشـور
قرارگرفتـه ایـم و در عرصـه بیـن المللـی در
رتبـه بنـدی هـای معتبر در رشـته هـای فنی
و مهندسـی رتبه مابیـن  100 -150در رشـته
هـای عمران و آب رتبه مابین  150 -200و در
رشـته برق جزو  300دانشـگاه برتر هسـتیم و
همچنیـن در میـان دانشـگاههای جامـع از
رتبـه بـاالی  1000به رتبـه مابیـن 800-900
صعـود کـرده ایـم و این امـور مدیـون زحمات
همه دانشـگاهیان اسـت.
رئیس دانشـگاه تبریز ارتقاء رتبه بین المللی
دانشـگاه تبریـز را نتیجـه عملکـرد گسـترده
دانشـگاه در سـطح بیـن المللـی دانسـت و
گفـت :افزایـش پذیـرش دانشـجوی خارجی
از  ۷۰نفـر بـه  ۸۸۶نفـر از کشـورهای مختلف
منطقه ،انجام پروژههای مشـترک پژوهشی
بـا دانشـگاههای کشـورهای دیگـراز جملـه
ترکیـه (طـرح توبیتـاک) اطریـش (دانشـگاه
سـالزبورگ) آلمان ،اسـترالیا وسایر کشورها،
داشـتن تفاهمنامه پژوهشـی بابیـش از 200
دانشـگاه جهـان و عملیاتـی شـدن برخـی از
آنهـا موجـب ارتقـای رتبـه دانشـگاه تبریز در
جهـان شـده انـد کـه علـی رغـم محدودیـت

فرهنگـی از جملـه؛ برگزاری منظم جلسـات
هیئـت اندیشـه ورز اسـتان بـا مشـارکت
مسئولین فرهنگی و اجتماعی سازمان های
اسـتان و اساتید دانشـگاه تبریز ،افتتاح خانه
فرهنگ خوابگاه شـهداء ،صدها برنامه تولید
محتوا ،چند اسـتارت آپ مهم درسـطح ملی
را داشـتیم.
رئیـس دانشـگاه تبریـز در خصـوص طـرح
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی مبنـی
بـر منطقـهای کـردن جـذب دانشـجویان
دانشـگاهها ،گفـت :بـر اسـاس ایـن طـرح،
وزارت علـوم بایـد اختیـارات خـود را بـه هـر
منطقـه بدهد و یـک دانشـگاه در این مناطق
مسـئولیت سـاماندهی دانشـگاهها دیگـر را
برعهـده بگیـرد.
دکتـر مجیـدی یکـی از دالیـل انجـام طـرح
مدیریـت اسـتانی وآمایـش آمـوزش عالـی را
کاهش تعداد دانشـجویان دانشگاهها دانست
و یادآور شـد :تعداد دانشجویان سطح کشور
در سـال تحصیلـی  ۹2_۹3بالـغ بـر چهـار
میلیـون و  ۸۰۰هـزار نفـر بـود کـه امسـال بـه
سـه میلیـون و  ۲۰۰هـزار نفر کاهـش یافته و
دانشـجویان اسـتان نیـز از تعـداد  ۲۰۷هـزار
دانشـجو بـه  ۱۳۳هـزار نفـر رسـیده اسـت که
براساس مصوبات شـورای انقالب فرهنگی و
ابالغ وزارت عتف در راسـتای حل مشـکالت
طـرح آمایـش آمـوزش عالـی از سـال  99در
دانشـگاهها عملیاتـی شـده اسـت کـه یـک

مراســم نمادیــن یــادواره
راهیــان نور در دانشــکده
فنــی و مهندســی میانــه

مراســم نمادیــن یــادواره راهیــان نــور بــا همــکاری
و مش ــارکت بس ــیج دانش ــجویی و دانش ــگاه ه ــای
شهرس ــتان میان ــه برگ ــزار ش ــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
ای ــن مراس ــم ب ــا حض ــور جمع ــی از دانش ــجویان،
اســـاتید و مســـئوالن و کارکنـــان دانشـــگاه هـــای
شهرســـتان میانـــه ( دانشـــکده فنـــی و مهندســـی
میانــه ،دانشــگاه پیــام نــور ،دانشــگاه آزاد اســامی
و آموزش ــکده فن ــی و حرف ــه ای میان ــه) و برخ ــی از
مس ــئوالن محل ــی و بس ــیج شهرس ــتان در س ــالن
آمف ــی تئات ــر دانش ــکده فن ــی و مهندس ــی میان ــه
و در ج ــوار م ــزار ش ــهدای گمن ــام ای ــن شهرس ــتان
کـــه در مجـــاورت ایـــن دانشـــکده قـــرار دارد ،بـــارعایـــت کامـــل دســـتورالعمل هـــای بهداشـــتی
برگزارشـــد.
یـــادآور مـــی شـــود؛ خیـــر مقـــدم گویـــی توســـط
دکتـــر امیـــن محمـــدی مشـــاور رئیـــس و عضـــو
هیئـــت علمـــی دانشـــکده فنـــی و مهندســـی
میان ــه ،پخ ــش کلی ــپ ه ــای از بیان ــات ارزش ــمند
مقـــام معظـــم رهبـــری در خصـــوص اردوهـــای
راهی ــان ن ــور و پخ ــش کلی ــپ تصوی ــر ی از اردوی
دانشــجویی راهیــان نــور ســال گذشــته شهرســتان
میان ــه ،س ــخنرانی س ــرهنگ محس ــین محم ــدی
فرمانــده ســپاه ناحیــه میانــه در خصــوص ضــرورت
پاسداش ــت فرهن ــگ ایث ــار و ش ــهادت و اردوه ــای
راهیـــان نـــور بـــه عنـــوان فنـــاوری فرهنگـــی
جمه ــوری اس ــامی ای ــران در می ــان آح ــاد جامع ــه
بـــه ویـــژه قشـــر فرهیختـــه دانشـــجویان ،پیـــاده
روی و زی ــارت مرق ــد مطه ــر م ــزار ش ــهدای گمن ــام
شـورای مدیریـت اسـتانی آمـوزش عالـی در شهرســـتان میانـــه ،قرائـــت فاتحـــه و مداحـــی در
اسـتانها بـه ریاسـت یک دانشـگاه تشـکیل راس ــتای ش ــهیدان دوران دف ــاع مق ــدس از جمل ــه
میشـود و سیاسـت گذاریهـا در خصـوص دیگ ــر برنام ــه ه ــای ای ــن آیی ــن ب ــود.
جـذب دانشـجویان ،حـذف برخی رشـتهها،
تجمیـع برخـی دانشـگاهها و ...
انجـام اهــدای تندیــس زریــن
میگیرد و سـپس این تصمیمـات و مصوبات
بـه وزارت علـوم ارجـاع داده میشـود.
حمایــت از حقــوق مصــرف
دکتـر مجیـدی بـا اشـاره بـه تمرکـز زدائـی،
افزایـش کارآئـی و اثر بخشـی نظام آموزشـی کننــدگان بــه شــرکت پمــپ
بـه عنـوان اهـداف ایـن طـرح و بـا اشـاره بـه
ســازی نویــد ســهند
سـوق یافتن دانشـگاههای اسـتان به سـمت
افزایـش پذیـرش دانشـجویان بومـی گفـت :در پنجمی ــن جش ــنواره حامی ــان حق ــوق مص ــرف
در این راسـتا هیچ دانشـگاه دولتی در استان کننـــدگان تندیـــس زریـــن حمایـــت از حقـــوق
تجمیـع نخواهـد یافـت ولـی قـرار اسـت تـا مص ــرف کنن ــدگان ب ــه ش ــرکت پم ــپ س ــازی نوی ــد
برخـی رشـتههای جدیـد در دانشـگاههای س ــهند اه ــدا ش ــد.
اسـتان وارد شـود؛ مثلا بـرای منطقـه مراغه ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،در
کـه دارای موقعیـت ویـژه کشـاورزی اسـت ،پنجمیـــن جشـــنواره حمایـــت از حقـــوق مصـــرف
بایسـتی رشـتههای کشـاورزی در دانشـگاه کننـــدگان کـــه بـــا حضـــور معـــاون وزیـــر صمـــت
مراغـه توسـعه یابـد و در دانشـگاه بنـاب  ،رییـــس ســـازمان حمایـــت از حقـــوق مصـــرف
درزمینـه صنعـت دانشـجو پذیـرش صـورت کننـــدگان و تولیـــد کننـــدگان برتـــر اســـتانی و
کشـــوری در ســـالن ســـازمان صمـــت اســـتان
پذیـرد.
رئیـس دانشـگاه تبریـز در بخـش دیگـری آذربایجـــان شـــرقی برگـــزار شـــد از واحـــد هـــای
از سـخنان خـود ضمـن اشـاره بـه جـذب نمونـــه تقدیـــر بعمـــل آمـــد.
مشـارکت خیریـن در احـداث و تجهیـز یـــادآور مـــی شـــود؛ شـــرکت پمـــپ ســـازی نویـــد
دانشـکده "مهندسـی فرآینـد" توسـط ســـهند بـــه مدیریـــت دکتـــر احقاقـــی ،هیئـــت
خانـواده مرحـوم مهنـدس مقیمـی اصـل علم ــی دانش ــکده مکانی ــک دانش ــگاه تبری ــز ب ــرای
بـا هزینـه  20میلیـارد تومـان و در طـی سـه س ــومین س ــال متوال ــی موف ــق ب ــه اخ ــذ تندی ــس
سـال آینـده کـه فـارغ التصیلان آن جـذب زری ــن حمای ــت از حق ــوق مص ــرف کنن ــدگان م ــی
بخـش صنعـت خواهنـد شـد ،افـزود :ارتقـاء شـــود.
سـطح خوابگاههـای دانشـگاه از درجه چهار از دیگـــر افتخـــارات مدیریـــت اینمجموعـــه مـــی
بـه درجـه  2بـا جـذب مشـارکت خیریـن ت ــوان ب ــه انتخ ــاب ب ــه عن ــوان پیشکس ــوت نمون ــه
بـرای تجهیـز و بازسـازی خوابگاههـای صنعتــی و کارآفریــن برتــر کشــوری و اســتانی طــی
دانشـجوئی بـا همـکاری دانشـگاه و صنـدوق س ــالیان متم ــادی اش ــاره نم ــود.
رفـاه دانشـجویان در قالـب طرح مشـارکتی،
برگـزاری جلسـات کانـون جامعـه
خیریـن برگــزاری آخریــن جلســه
دانشـگاه تبریـز متشـکل از برخی افـراد خیر
اسـتان از فعالیـت هـای دانشـگاه در سـال هیــات اندیشــهورز اســتان در
اخیـر اسـت.
مجیدی بـا بیان اینکه بحـث همکاری ســال جــاری در دانشــگاه تبریز
دکتـر
خیـران با آمـوزش عالـی و دانشـگا ه در تبریز
چنـدان فرهنگ سـازی نشـده اسـت ،گفت :آخرین جلسه هیات اندیشهورز استان آذربایجان
آقـای علـی پـوالد در سـال  ۹۴بـا ریاسـت شـرقی در سـال جـاری و بـا موضـوع کرونـا در تاالر
قبلی دانشـگاه و اعضای هیات رییسـه وقت ،شـهید باکری دانشـگاه تبریز برگزار شد.
تفاهـم نامـهای را بـرای تقدیـر و حمایـت از به گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،در این
دانشـجویان برتـر دانشـگاه بـا مبلـغ مجموع جلسـه که با حضور جمعی از اسـاتید دانشگاههای
 ۲۰هـزار دالر امضـا کـرده و تـا کنـون نیـز اسـتان و مسـئوالن اسـتانی برگـزار شـد ،دکتـر
هـر سـاله جشـنوارهای بـا ایـن عنـوان برگـزار میکائیل جمال پور ،اسـتاد دانشگاه پیام نور تبریز
میشـود و مسـئولین اسـتان درجریـان به ارائه «نظریه ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی
و موضوعـی بنام کرونا » پرداخته و برخی از اعضای
برگـزاری ایـن جشـنواره هسـتند.
دکتـر مجیـدی بـا اشـاره بـه میـزان جوایـز حاضر در جلسـه ،نظرات و پیشـنهادات خود را در
جشـنواره در چهـار دوره اخیـر افـزود :در زمینههـای ابعـاد اجتماعـی و فرهنگـی کرونـا و
سـال  ،۹۴بـه  ۱۲دانشـجوی دانشـگاه تبریز پیامدهـای آن در میـان آحـاد جامعـه و همچنیـن
در مجمـوع مبلـغ  ۷۰میلیـون تومـان ،در لـزوم مدیریـت بهینـه ابعـاد مختلـف آن در سـطح
سـال  ۹۵بـه  ۱۳دانشـجوی دانشـگاه تبریـز کالن بیـان کردند.
مبلـغ  ۷۷میلیـون تومان ،در سـال  ۹7به  ۵۴شـایان ذکـر اسـت؛ جلسـات هیـات اندیشـهورز
دانشـجوی برتر دانشـگاههای متخب استان اسـتان کـه بـا مشـارکت معاونـت فرهنگـی و
مبلـغ  ۱۹۱میلیـون تومـان ،در سـال  ۹8بـه اجتماعی دانشـگاه تبریز و اداره کل امور اجتماعی
 ۱۰۰دانشـجوی برتـر اسـتان مبلـغ  ۳۴۳و فرهنگـی اسـتانداری ،اعضـای هیئتعلمـی
ی برگـزار میشـود بـه بررسـی
میلیـون تومـان توسـط علـی پـوالد جایـزه و مسـئوالن اسـتان 
نقـدی اهـدا شـده اسـت و در فراخـوان سـال آسـیبهای اجتماعی مبتالبه جامعه میپـردازد.
 99نیـز بـه  ۲۰۰دانشـجوی برتـر و  50دانش
آموز المپیادی اسـتانهای آذربایجان شرقی،
آذربایجـان غربـی ،اردبیـل و زنجـان بیـش
از یـک میلیـارد و چهارصـد میلیـون تومـان
پرداخـت خواهـد شـد.
وی ،در بخـش دیگـری از سـخنان خـود ،در
خصـوص حـل موضـوع پروژههـای ناتمـام
دانشـگاه ،گفت :یک مجموعه خوابگاه مازاد
 190واحـدی دانشـگاه تبریز واقع در شـهرک
امـام را بـه مزایـده گذاشـته ایـم تـا بـا فـروش
ایـن واحدهـا ،پروژههـای ناتمـام دانشـگاه
از جملـه سـلف مرکـزی و پـروژه  ۱۰سـاله
خوابـگاه کرکـج را بـه اتمـام برسـانیم.
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برگزاری جلســه مجازی
بررســی راهکارهــای
ایجــاد همکاریهــای
مشــترک بــا دانشــگاه
دولتــی کشــاورزی
تاشــکند

کســب  ۱۵عنــوان برتــر
توســط دانشــگاه تبریــز در
ســیزدهمین جشــنواره بین
المللــی حرکــت
انجمنهـای علمـی دانشـجویی دانشـگاه تبریـز،
موفـق بـه کسـب  15عنـوان برتـر در زمینههـای
رقابتی مختلف سـیزدهمین جشنواره بین المللی
حرکـت شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،معاون
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تبریـز با اعلام این
خبـر گفـت :انجمـن علمی دانشـجویی مهندسـی
شـیمی و نفـت در حـوزه نشـریه و انجمـن علمـی
دانشـجویی مهندسـی بیـو سیسـتم در حـوزه
فعالیـت علمـی خالقانـه موفق به کسـب مقـام اول
شدند.
دکتـر سـجاد توحیـدی اظهار کـرد :انجمـن علمی
دانشـجویی علـوم دامـی در حـوزه کتـاب ،انجمـن
علمـی دانشـجویی روابـط بیـن الملـل در حـوزه
فعالیت علمی خالقانه ،انجمن علمی دانشـجویی
فیزیک در حوزه محتوای دیجیتال ،انجمن علمی
دانشـجویی تربیـت بدنی و علـوم ورزشـی در حوزه
اختـراع و انجمـن علمی دانشـجویی ویـرا در حوزه
انجمـن برتر مقـام دوم را به دسـت آوردند و انجمن
علمی دانشـجویی زبان و ادبیات فرانسـه در بخش
مسـابقه و انجمـن علمـی دانشـجویی مهندسـی
مکانیـک در حـوزه انجمـن برتـر ،حائـز مقـام های
سـوم این جشـنواره شـدند.
وی افـزود :همچنیـن انجمـن علمـی دانشـجویی
مهندسـی بیو سیسـتم در حـوزه مسـابقه ،انجمن
علمی دانشجویی مهندسی محیط زیست و انرژی
هـای نـو در حـوزه محتـوای دیجیتـال و انجمـن
علمـی دانشـجویی زبان ،ادبیـات فرانسـه در حوزه
انجمـن برتر و انجمـن علمی دانشـجویی معماری
در بخـش محتـوای دیجیتـال ،عنـوان شایسـته
تقدیـر را کسـب کردند.
وی در ادامـه گفـت :دانشـگاه تبریـز در زمینـه
عملکـرد انجمنهـای علمـی دانشـجویی در بیـن
دانشـگاههای برگزیـده کشـور قـرار گرفـت.
بـه گفتـه وی ،از نظر تعـداد عناوین به دسـت آمده
نیـز دانشـگاه تبریز رتبـه اول را دارد و از این جهت،
جـا دارد بـه همـه دانشـجویان فعـال در انجمـن
هـای علمـی دانشـجویی دانشـگاه و همـکاران
عزیـز در مدیریت امـور اجتماعی تبریک گفتـه و از
زحماتشـان تشـکر کنیم.
دکتـر توحیـدی اضافـه کـرد :امسـال نیز بـه خاطر
شـیوع کرونـا ،ایـن جشـنواره بـه صـورت مجـازی
برگـزار شـد.
بـر پایـه همیـن گـزارش ،هماکنـون تعـداد 103
انجمن علمـی دانشـجویی در زمینههـای مختلف
علوم انسـانی ،معماری ،کشـاورزی و دامپزشـکی،
فنـی و مهندسـی و علـوم پایـه مشـغول بـه فعالیت
هستند .
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نشسـت مجـازی بررسـی راهکارهـای ایجـاد
فرصتهـای همـکاری مشـترک بیـن دانشـکده
کشـاورزی دانشـگاه تبریـز و دانشـگاه دولتـی
کشـاورزی تاشـکند برگزارشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز درایـن
جلسـه کـه بـا حضـور معـاون پژوهـش و فنـاوری
در آستانه فرارسیدن اعیاد شعبانیه و میالد با
سـعادت حضـرت ابوالفضـل (ع) و روز جانباز،
تعـدادی از همـکاران جانباز و فرزند شـهید با
رئیس دانشـگاه تبریز دیدارکردند.
به گزارش روابط عمومی دانشـگا تبریز در این
دیدار که به دلیل در نظر گرفتن دسـتورالعمل
هـای دوران کرونـا ،فقط با حضـور نمایندگان
همـکاران جانبـاز و همکاران فرزند شـهید در
تاالر عالمه جعفری برگزار شـد ،دکتر میررضا
مجیدی ،رئیس دانشـگاه تبریز ضمن تجلیل
و تمجیـد از مقام شـامخ شـهیدان و ایثارگران
گفـت :رزمنـدگان در دوران جنـگ تحمیلـی
خدمـات ارزنـده ای بـرای کشـور انجـام داده
انـد و امنیت امروز ایران مدیـون دالوری های
رزمنـدگان اسـت و خـدا به مـا توفیـق دهد که
شـرمنده خـون شـهیدان مظلـوم و ایثارگـران
نشویم.
دکتـر مجیـدی ،بزرگتریـن افتخـار دوران
دفـاع مقـدس را حفـظ تمامیت ارضی کشـور
دانسـت و افزود :بواسطه رشـادت ها و از جان
گذشـتگی هـای شـهداء واالمقـام و ایثارگـران
و آزادگان و رزمنـدگان سـرافراز ،حتـی یـک
وجـب از خـاک ایـران عزیز به چنگ دشـمنان
نیفتـاد و ایـن افتخـار بـزرگ بـر تـارک تاریـخ
ایـران در همـه عصرهـا خواهـد درخشـید و
همـه ایرانیـان حتـی آنهایـی کـه بـه نوعـی بـا
نظـام جمهـوری اسلامی همصـدا نیسـتند
بـه رشـادت و جانفشـانی رزمنـدگان ایـران در
مقابـل دشـمن بعثـی افتخـار میکننـد.
دکتر مجیدی با اشـاره به اینکه بایسـتی نسل
امـروز منش و سـیره شـهداء و ایثارگـران را در
تمـام رفتارهـای فـردی و اجتماعـی الگـوی
خـود قـرار بدهندافـزود :ایثارگـران و شـهداء
با جانفشـانی ،رشـادت و گذشـتن از مادیات،
زندگـی و خانـواده خـود در راه کشـور متحمل
آسـیبهای جسـمی و روحـی شـده اند و نسـل
امـروز نیـز بایـد هر کـس در مقـام و رتبـه خود

به مناسبت میالد با سعادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز انجام پذیرفت؛

رضـا میرزائی به نمایندگی از همـکاران فرزند دانشـگاه تبریـز ،نماینـده وزارت امورخارجـه در

دیــدار رئیــس دانشــگاه تبریــز و
همــکاران جانبــاز و فرزند شــهید

شـهید ضمن تقدیر از اقدامات هیئت رئیسـه شـمال غرب کشور ،مدیر همکاریهای علمی و بین

همـکاران ایثارگـر و جانبـاز دانشـگاه ضمـن
تجلیـل از همـکاری و مسـئولیت پذیـری
مسـئولین دانشـگاه تبریـز در قبـال همـه
همـکاران دانشـگاهی باالخـص ایثارگـران
از اقدامـات و فعالیتهـای معاونـت توسـعه
منابـع و پشـتیبانی دانشـگاه و حـوزه مربوطه
تشـکر نمـود و افـزود علی رغـم محدودیتهای
مالـی بـا درایـت ریاسـت دانشـگاه و همکاری
معاونـت توسـعه منابـع پشـتیبانی دانشـگاه
اقدامـات ارزنـده ای در زمینـه صـدور احـکام
و پرداختهـای مالـی انجـام شـده اسـت و ایـن
زحمـات ارزنـده شایسـته تقدیـر اسـت کـه
بدلیـل کرونـا امـکان حضـور همـه همـکاران
میسـر نگردیـد و بنده بـه نمایندگـی از بقیه از
زحمات مسـئولین دانشگاه تشـکر مینمایم.
نماینـده همـکاران ایثارگـرو جانباز با اسـتناد
بـه برخـی از مصوبـات در خصـوص همـکاران
ایثارگـر بـه بیـان برخی از مشـکالت و مسـائل
مرتبـط در زمینـه ایثارگـران پرداخـت کـه از
اعـم آنهـا میتـوان بـه برقـراری فـوق العـاده از
محـل اسـتناد هـای قانونی منـدرج در مـاده و
تبصـره هـای مصـوب در خصـوص ایثارگران،
اعمـال مـدرک تحصیلـی و تطبیـق مـدرک
جهـت ارتقـاء ،انتخـاب کارمنـد نمونـه از بین
ایثارگـران ،درخواسـت برقـراری اردوهـای
فرهنگـی و زیارتـی بـرای ایثارگـران اشـاره
نمود.

تبریـز ضمـن تبریـک اعیـاد مـاه شـعبان و آن دانشـگاه و سفیر کشـور ازبکستان در جمهوری

در راه کشـور و هموطنـان خود ایثار و گذشـت
داشـته باشـد و در رفتـار هـای خـود شـهداء را
الگوی رفتار و شـاهد اعمال خـود قرار بدانند.
دکتـر مجیـدی افتخـار آفرینـی دانشـگاهها و
مجاهدتهـای دانشـگاهیان را درعرصـه هـای
مختلـف علمـی و فنـآوری علیرغـم تحریمهـا
و محدودیتهـا را شایسـته تقدیـر دانسـت و
افـزود :ایـن افتخـارات مدیـون تلاش همـه
دانشـگاهیان اسـت والزم اسـت نـکات مثبت
را در جامعـه تبییـن نمائیـم و اینکـه بـا وجود
محدودیـت هـای شـدید مالـی و تجهیزاتـی
توانسـته ایـم در عرصـه علمـی و فنـاوری و
تبدیـل ایـده هـای علمی بـه ابداعـات فناوری
در راسـتای حـل نیازهای جامعـه به موفقیت
هائـی نائل شـویم.
در ادامـه ایـن دیـدار حجـت االسلام و
المسلمین رحیم همزبان قراملکی مدیر گروه
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز و از
جانبـازان دوران دفـاع مقدس ،ضمن تمجید
و تجلیـل از اسـتقامت مـردم ایـران در دوره
جنـگ و دوران تحریمهـا افـزود :ملـت ایـران
بـه اذعـان دوسـت و دشـمن توانسـته انـد بـا
همدلـی در برابر مشـکالت خارجـی و داخلی
پیـروز شـوند وامـروز نیـز ضـرورت دارد بـا
وحـدت و افزایش اعتماد عمومـی در جامعه،
مشـکالت را ازبیـن ببریـم.
مهنـدس اباصلـت حاجـی زاده نماینـده

دانشـگاه و حـوزه پشـتیبانی و توسـعه منابـع المللی ،هیات رییسـه دانشکده کشاورزی دانشگاه
دانشـگاه ،برخی از مشـکالت همکاران فرزند
و تنـی چنـد از اعضای هیـات علمی این دانشـکده
شـهید در دانشـگاه را بیـان نمود.
و رییـس دانشـگاه کشـاورزی دولتـی تاشـکند و
در ادامـه جلسـه دکتـر محمـد تقـی اعلمـی
معـاون پشـتیبانی و توسـعه منابـع دانشـگاه مدیـر روابـط بیـن المللـی و تعـدادی از محققیـن
فرارسـیدن روز جانباز ،از رشـادتها و فداکاری اسلامی ایـران برگزارشـد ،دو طـرف ضمن معرفی
رزمنـدگان در طـول هشـت سـال جنـگ دانشـگاه هـای خود و توانمندیها بـه ویژه در بخش
تحمیلـی تجلیـل نمـود و افـزود :امـروز همـه

مـا مدیون خون شـهداء و ایثارگری جانبازان،

تحقیقـات در حـوزه کشـاورزی و پـرورش آبزیـان
بـه بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص نحـوه ایجـاد

آزادگان و رزمندگان سـرافراز هستیم و وظیفه
داریـم با ادامه منش و رفتار ایثارگـران راه آنها همـکاری مشـترک و بهرهبـرداری از فرصتهـای

را ادامـه دهیـم.

غنـی موجـود پرداختنـد و برامادگـی کامـل جهـت

دکتـر اعلمی با اشـاره به اینکه دانشـگاه تبریز پیـاده سـازی برنامه هـای تبادل اسـتاد و دانشـجو
با وجود محدودیت های مالی شـدید توانسته
و فرصتهـای مطالعاتـی و نیـز دوره هـای آموزشـی
اسـت بـا تدابیـر ریاسـت دانشـگاه و همـکاری
کوتـاه مدت و انجام پروژه های تحقیقاتی مشـترک
معاونیـن و مدیریـت هـا طـی سـالهای اخیـر
بیشـترین موارد اجـرای احـکام و پرداختهای تاکیـد کردند .سـفیر کشـور ازبکسـتان در ایران نیز
مالی را براساس قوانین باالدستی اجراءنماید بـر حمایت کامل از توافقات دو دانشـگاه و تسـهیل

و تنهـا ملاک مسـئولین دانشـگاه در برقراری عملیاتـی سـازی آن تاکیـد کرد.
احـکام و پرداختهـا قوانیـن باالدسـتی اسـت خاطرنشـان مـی شـود؛ در پایان این جلسـه ،متن

و سـعی میکنیـم بـا در نظـر گرفتـن قوانیـن
باالدسـتی و مصوبـات هیئـت امنـاء دانشـگاه

تفاهـم نامه برای امضا توسـط روسـای دانشـگاهها
مورد بررسـی قرارگرفـت و مقرر شـد اقدامات اولیه

جوابگـوی دغدغـه هـا و مشـکالت همـکاران
باشـیم و درمـورد همکاران ایثارگـر نیز نهایت جهـت شـروع همکاریهـا توسـط نماینده دانشـگاه

همـکاری و تعامل را داشـته باشـیم.

تبریز انجـام گیرد.

10

• خبرنامه داخلی  /سال سوم /شماره بیست و ششم •

• هفته دوم بهمن ماه•99

خبرنامهداخلیدانشگاهتبریز
مدیرمسئول:محسنبابازاده
تحریریه :زهرا اسالمی موسی کاظم زاده  ،ناصر نعمتی
عکس:فیروزپاکپور
مدیرهنری:مهدیهادی

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

حضــور جمعــی از
پژوهشــگران دانشــگاه
تبریــز در کمیتــه علمــی
جایــزه م ّلــی کتاب ســال
تبریــز

جمعـــی از پژوهشـــگران و اســـتادان دانشـــگاه
تبریـــز بـــه عنـــوان کمیتـــه علمـــی جایـــزه کتـــاب
ســـال تبریـــز معرفـــی شـــدند.
ش ــورای سیاس ــتگذاری جای ــزه کت ــاب س ــال تبری ــز
در نشســـت اخیـــر خـــود نـــام اعضـــای منتخـــب
بـــرای داوری هـــای علمـــی بـــه منظـــور انتخـــاب
کت ــاب س ــال تبری ــز را منتش ــر ک ــرد.
ب ــر پای ــه ای ــن گ ــزارش دکت ــر مه ــری باقری(اس ــتاد
بازنشســـته گـــروه زبـــان هـــای باســـتانی) ،دکتـــر
باقـــر صـــدری نیا(اســـتاد گـــروه زبـــان و ادبیـــات
فارســـی) دکتـــر ابراهیـــم اقبالی(دانشـــیار گـــروه
زبـــان و ادبیـــات فارســـی) و محمـــد طاهـــری
خسروشـــاهی( مســـئول مرکـــز امـــوزش زبـــان
فارســـی بـــه دانشـــجویان غیرایرانـــی دانشـــگاه
تبریــز) اعضــای کمیتــه علمــی جایــزه کتــاب ســال
تبریـــز از دانشـــگاه تبریـــز هســـتند.
همچنیـــن اســـتاد عبدالمجیـــد نجفی(داســـتان
نویــس نامــدار معاصــر) و خانــم معصومــه ســپهری(
نویســـنده صاحـــب نـــام حـــوزه دفـــاع مقـــدس و
دانش ــجوی دکت ــرای فلس ــفه دانش ــگاه تبری ــز) دو
عضـــو دیگـــر ایـــن کمیتـــه معرفـــی شـــده انـــد.
اعضـــای کمیتـــه علمـــی کتـــاب ســـال تبریـــز در
نشســـت اخیـــر خـــود ،ضمـــن بررســـی فعالیـــت
هـــای صـــورت گرفتـــه در دبیرخانـــه ،راهکارهـــای
افزایـــش مشـــارکت نویســـندگان ،محققـــان،
ناشـــران و نیـــز افـــراد مرتبـــط بـــا حـــوزه فرهنـــگ
کت ــاب و نش ــر در تبری ــز و ی ــا آث ــاری ک ــه پیرام ــون
تبریـــز بـــه رشـــته تحریـــر در آمـــده انـــد را مـــورد
بحـــث و نظـــر قـــرار دادنـــد.
همچنیـــن ،ارائـــه پیشـــنهاداتی در خصـــوص
برگ ــزاری هرچ ــه بهت ــر ای ــن جای ــزه فرهنگ ــی ک ــه
بع ــد از چن ــد س ــال س ــکوت ،اکن ــون ب ــا همراه ــی
اهال ــی فرهن ــگ و ادب در ح ــال برگ ــزاری اس ــت،
بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره ارائـــه شـــد.
گفتنــی اســت پنجمیــن جایــزه کتــاب ســال تبریــز
ب ــا انتش ــار فراخ ــوان نس ــبت ب ــه دع ــوت از اهال ــی
فرهنـــگ و هنـــر و متخصصـــان مؤلـــف و مترجـــم
کت ــاب اق ــدام نم ــوده اس ــت.
ب ــر اس ــاس اع ــام دبیرخان ــه جای ــزه کت ــاب س ــال
تبری ــز عم ــوم نویس ــندگان ،مؤلف ــان ،مترجم ــان،
ناشـــران و پدیدآورنـــدگان کتـــاب در حـــوزه هـــای
گوناگ ــون عل ــوم انس ــانی ،عل ــوم و فن ــون ،هن ــر و...
بایس ــتی ب ــرای ش ــرکت در ای ــن روی ــداد تع ــداد 3
جل ــد از آث ــار خ ــود را ک ــه در  1398چ ــاپ و منتش ــر
ش ــده اس ــت ،ب ــه دبیرخان ــه ارس ــال نماین ــد.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش ،نویســـنده ،مؤلـــف،
مترج ــم ی ــا ناش ــر اث ــر بایس ــتی متول ــد ی ــا س ــاکن
یکـــی از اســـتانهای آذربایجـــان شـــرقی،
آذربایجــان غربــی ،اردبیــل یــا زنجــان باشــد .البتــه
پدیدآورنـــدگان و مولفـــان ،بـــه غیـــر از اســـتانهای
ذکرشـــده در صورتـــی میتواننـــد در ایـــن رویـــداد
شــرکت کننــد کــه محتــوای اثرشــان از نظــر موضوع
و مضمـــون دربـــاره تبریـــز و آذربایجـــان باشـــد.
شـــایان ذکـــر اســـت بخـــش ویـــژه جایـــزه کتـــاب
ســال تبریــز موضــوع شــهریارپژوهی اســت و کلیــه
مؤلف ــان و ناش ــران ک ــه از س ــال  1393ت ــا  1398در
زمینـــه اســـتاد شـــهریار اثـــری منتشـــر کردهانـــد
(ب ــدون درنظرگرفت ــن جنب ــه بوم ــی) میتوانن ــد در
جش ــنواره ش ــرکت کنن ــد.

فراخــوان مســابقه طراحــی
لوگــو بــرای همایــش مجــازی
دوســاالنه بیــن المللــی چالــش
هــای نوین علــوم ورزشــی در
دانشــگاه تبریــز
همایـش مجازی دوسـاالنه بین المللی چالش های
نوین علوم ورزشـی و تندرسـتی در جاده ابریشـم در
دانشـگاه تبریز برگزار خواهد شـد کـه در این ارتباط
فراخـوان مسـابقه طراحـی لوگـو برای ایـن همایش
صادر شـده است.
به گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز؛ فراخوان
مسـابقه طراحـی لوگـو بـرای همایـش مجـازی
دوسـاالنه بیـن المللـی چالـش هـای نویـن علـوم
ورزشـی از سـوی دانشـکده تربیـت بدنـی و علـوم
ورزشـی دانشـگاه تبریـز برگـزار مـی شـود.
بـر پایـه همیـن گـزارش؛ در ایـن بـاره از همـه
عالقمندان و دانشـجویان خواسته شده در طراحی
لوگو و پوسـتر این همایش مشـارکت داشـته باشـند
و طـرح هـای ارسـالی نیـز بایسـتی منعکـس کننده
مفهوم و سـاختار همایش(مجموعه علوم ورزشـی)
باشد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریز،
نشسـت شـورای سیاسـت گـذاری همکاری
هـای فـی مابیـن دانشـگاه تبریـز و مؤسسـه
فرهنگی و هنری حکیم نظامی ،شـنبه دوم
اسـفند مـاه در تـاالر عالمـه جعفـری حـوزه
ریاسـت دانشـگاه تبریـز برگـزار گردید.
در ایـن نشسـت ،دکتـر میررضـا مجیـدی
رئیـس دانشـگاه تبریـز ضمـن تجلیـل از
اقدامـات علـی پـوالد مؤسـس مؤسسـه
فرهنگـی و هنـری حکیـم نظامـی در زمینه
تشـویق و حمایـت از دانشـجویان مسـتعد
دانشـگاه هـای اسـتان آذربایجـان شـرقی
افـزود :حمایت های مادی و معنوی خیرین
آمـوزش عالـی از اسـتعدادهای درخشـان
موجـب ارتقـای فکـری و فرهنگـی جامعـه
مـی گـردد و آثـار مثبـت آن در طـول زمـان
در اذهـان باقـی خواهد مانـد .دکتر مجیدی
بـا اشـاره بـه همـکاری گسـترده خیریـن بـا
دانشـگاه هـا در کشـورهای توسـعه یافتـه
افـزود :فعالیـت های خیرین دانشـگاهی در
اکثر کشـورها به عنـوان یک حرکت فرهنگی
مثبت رایج اسـت و در جامعـه ما نیز با توجه
بـه سـنت هـای دینـی و اجتماعـی ،انتظـار
مـی رود خیریـن در فعالیـت هـای مرتبط با
گسـترش آمـوزش عالی مشـارکت بیشـتری
داشـته باشـند و در ایـن میـان جـا دارد از
تمامـی خیریـن دانشـگاهی باالخـص آقای
علـی پـوالد کـه بـا حمایـت هـای بـی دریـغ
مـادی و معنوی خـود از برگزاری چهـار دوره
جایزه بزرگ علمی دانشجویی ،دانشجویان
مسـتعد را تشـویق می نمایند تقدیر و تشکر
نمود.
در این جلسـه ،علی پوالد مؤسـس مؤسسـه
فرهنگـی و هنـری حکیـم نظامـی ضمـن
اشـاره بـه ایـن کـه ما بـه شـهر تبریـز مدیون
هسـتیم افزود :هـرکاری که موجـب اعتالی
فرهنـگ و پیشـرفت اجتماعـی و اقتصـادی

به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز طی
مراسـمی بـا حضـور رئیـس دانشـگاه تبریز و
جمعی از اسـاتید ،دکتر جعفـر رازقی بعنوان
مسئول بسـیج اساتید دانشگاه تبریز معرفی
و از زحمـات دکتـر جلیـل شـفق قدردانـی
بعمـل آمد.
دکتر میررضا مجیدی رئیس دانشـگاه تبریز
در ایـن مراسـم ضمـن تجلیـل از زحمـات
هشـت سـاله دکتـر جلیـل شـفق در بسـیج
اسـاتید دانشـگاه و آرزوی توفیـق بـرای دکتر
رازقی در مسـئولیت جدید افزود :به اسـتناد
مضمون آیه قرآنی «همواره بایسـتی از میان
شـما جمعی باشـند که مـردم را به خیـر و امر
بـه معـروف و نهـی از منکـر دعـوت نماینـد»
افـرادی بایـد باشـند تـا در راسـتای اهـداف
جمهـوری اسلامی ایران دیدگاههـای فکر و
فرهنگـی را برای نسـل جدید تبیین نموده و
آنها را با مسـائل دوران انقلاب وزمان حاضر
آشـنا نمایند.
دکتـر مجیـدی وحـدت و همدلـی را رمـز
موفقیـت ملـت ایـران در انقلاب اسلامی
دانسـت و تاکید نمود به حرمت خون شـهداء
بایسـتی همـه آحـاد جامعـه بـا همدلـی در
راسـتای آرمانهـای نظـام مقـدس جمهوری
اسلامی ایـران گام بردارنـد.
مسـئول نهاد نمایندگی مقـام معظم رهبری
در دانشـگاه تبریز در مراسـم تکریم و معارفه
مسئول بسـیج اساتید دانشـگاه تبریز ضمن
تبریـک ایـام مبـارک ماه رجـب ،از تالشـها و
زحمـات دکتـر شـفق مسـئول سـابق بسـیج
اسـاتید دانشـگاه تبریـز تجلیـل و قدردانـی
کرد.
حجـت االسلام والمسـلمین محمـد انـوری
با اشـاره به ابتـکار حضرت امـام خمینی(ره)
در تاسـیس بسـیج خاطرنشـان کـرد :امـام
خمینـی(ره) پدیـده انسـانی قـرن بودنـد کـه
هنرهای مختلفی داشـتند ،یکی از هنرهای
امام نهادسـازی بود ،که نهاد بسیار ارزشمند
بسـیج یکـی از ثمرات وجودی ایشـان اسـت
کـه امروز کشـور از خدمات ارزنده این شـجره
طیبـه در تمامـی عرصـه ها بهرمند اسـت.
وی افـزود :در کنـار همـه ویژگـی هـای بـارز
امام ،ایشـان مسئله شـناس بودند و هنر این
را داشـتند کـه تمام جریـان ها را در راسـتای
حـل مسـئله اصلـی بسـیج کننـد ،همانگونه
کـه قبـل از انقلاب تمـام جریانـات را علـی

نشست شورای سیاست گذاری همکاری های
فی مابین دانشگاه تبریز و مؤسسه فرهنگی و
هنری حکیم نظامی برگزار شد
ایـن شـهر گـردد ،موجب افتخـار اسـت و در
نظـر داریم با حمایت های مـادی و معنوی،
جوانان مسـتعد و نخبـه را در راه رسـیدن به
اهداف واالیشـان یاری رسـانیم.
در ایـن نشسـت ،دکتـر محمدتقـی اعلمـی،
معاون پشـتیبانی و توسعه منابع و دکتر باب
الـه حیاتـی ،معـاون آموزشـی و تحصیلات
تکمیلی دانشـگاه تبریز ،دیدگاه ها و نظرات
خود را درخصوص نحوه گسـترش و افزایش
بازدهـی همـکاری هـای فـی مابیـن بیـان

نمودند.
دکتـر اصغـر عسـگری ،معـاون پژوهـش و
فنـاوری دانشـگاه تبریـز نیـز طـرح تعریـف
بورسـیه تحصیلـی حکیم نظامی و بورسـیه
تحصیلی استاد شهریار مختص دانشجویان
خارجـی و همچنین بورسـیه تحصیلی علی
پـوالد ،مختـص دانشـجویان داخلـی جهت
ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در
رشـته های مختلف دانشـگاه تبریز را مطرح
نمـود کـه کلیـات تأمیـن بودجـه مـورد نیـاز

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج اساتید
دانشگاه تبریز برگزار شد
رغـم همـه اختالفاتشـان در مبـارزه بـا رژیـم

طیـف حتمـا در جبهـه انقلاب قـرار دارنـد و

طاغـوت کـه راهبرد اصلی ایشـان بـود همراه
خـود کـرده بودند.
حجـت االسلام والمسـلمین محمـد انـوری
در ادامه با اشـاره به اهمیت مسـئله شناسـی
در عصـر حاضـر ،مهمتریـن راهبـرد امـروز
را حفـظ و تقویـت جبهـه انقلاب اسلامی
توصیـف کرد و افـزود :حفـظ و تقویت جبهه
انقلاب اسلامی مهمتریـن رسـالت امـروز
ماسـت و بـه ایـن امـر در ایـن ایـام کـه بـه
انتخابات نزدیک می شـویم بیش از گذشـته
نیازمندیـم.
وی ادامـه داد :شـرط الزم بـرای حـل ایـن
مسـئله ،تبییـن مرزهـای جبهـه انقلاب
اسلامی اسـت کـه با تبییـن مرزهـای جبهه
حـق از دیـدگاه قـرآن عملـی اسـت؛ بایـد
مرزهـای انقالبـی گـری را توسـعه بدهیـم،
مـا بایـد تلاش کنیـم دایـره جبهـه انقلاب
اسلامی را وسـعت ببخشـیم.
رئیـس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشـگاه
تبریـز با اشـاره به تقسـیم بندی هـای جبهه
حـق از منظر قـرآن کریم تصریح کـرد :اولین
گروه در جبهه حق ،مومنین مجاهد هستند
که جلـو دار حرکت جبهه انقالب هسـتند که
سـرآمد آنـان رهبـر فرزانـه انقلاب و امثـال
شـهید سردار سـلیمانی است.
وی ادامـه داد :گروه دیگـر ،مومنین قاعدین
هسـتند کـه بـه مسـائل اسلام و انقلاب،
نگـرش حداقلـی دارنـد ،کـه امـکان نفـوذ
دشـمن در میـان ایـن گـروه زیـاد اسـت؛ این

بایـد از آنهـا مراقبت کنیم تا مبـادا به دیگران
گرایـش پیـدا کنند.
حجـت االسلام والمسـلمین انـوری گـروه
دیگـر جبهـه حـق را مومنیـن دارای ضعـف
فکـری عنـوان کـرد و افـزود :ایـن گـروه از
مومنیـن نیازمنـد توانمنـد سـازی در عرصه
هـای مختلـف هسـتند کـه ایـن وظیفـه
نخبـگان و دلسـوزان عرصـه هـای فکـری و
دانشـگاهی اسـت.
وی افـزود :عـده ای دیگـر ،مومنیـن شـاکی
هسـتند کـه انقلاب را قبـول دارنـد امـا بـه
خاطـر عملکـرد غلـط برخـی مسـئوالن در
دلشـان شـک افتـاده اسـت و گالیـه هـای
شـدیدی دارنـد ،ایـن افـراد را نمیتوانیـم
از دایـره انقلاب حـذف کنیـم بلکـه بایـد بـا
ارتباط صحیح و رفع شـبهه جذبشـان کنیم.
مسـئول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم
رهبـری در دانشـگاه تبریـز با تاکیـد بر جذب
حداکثـری تصریـح کـرد :مـا نبایـد همـه را
با شـخص رهبـر انقلاب و سـردار سـلیمانی
مقایسـه کنیـم و اگـر کمـی تفـاوت احسـاس
کردیـم در مقابـل خـود بدانیم ،آنـگاه چیزی
در دایـره انقلاب برایمـان نمی مانـد ،ما باید
دایـره انقلاب را گسـترش دهیـم.
وی افـزود :البتـه در جبهـه مقابـل جریـان
نفـاق و ضد انقلاب را داریم که راهبرد قرآنی
در مقابـل آنهـا عفـو و مـدارا اسـت تـا زماتـی
کـه بـر علیـه منافـع ملـی و آرمانهـای انقالب
اسلامی اقـدام عملـی نکنند.

بـرای ایـن بورسـیه هـا ،مـورد موافقـت علی
پـوالد ،مؤسـس مؤسسـه فرهنگـی و هنری
حکیـم نظامـی قـرار گرفت .ضمن ًا مقرر شـد
معاونـت پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تبریز
پیش نویس شـیوه نامه اجرایی این بورسـیه
هـا را تهیـه نمـوده و جهـت بررسـی و توافـق
نهایـی ارائـه نماید.
در ادامه این نشسـت ،دکتر حمید احمدی،
رئیـس گـروه حمایـت از اسـتعدادهای
درخشـان دانشـگاه تبریـز ،شـیوه نامـه
اجرایـی پنجمیـن دوره جایـزه بـزرگ علمی
دانشـجویی (جایـزه علـی پـوالد) را مطـرح
نمـوده و پـس از بحـث و بررسـی ،مقـرر
گردیـد در پنجمیـن دوره این جایـزه ،تعداد
برگزیـدگان دانشـجویی به  200نفـر افزایش
پیـدا کنـد و  27دانشـگاه از چهـار اسـتان
آذربایجـان شـرقی ،آذربایجـان غربـی،
زنجـان و اردبیل پوشـش داده شـوند .ضمن ًا
مقرر شـد علاوه بـر برگزیدگان دانشـجویی،
بـرای اولیـن بـار 50 ،نفـر از دانـش آمـوزان
برنـده مـدال هـای طلا ،نقـره و برنـز در
المپیادهـای علمـی دانـش آمـوزی کشـور
نیـز جـزو نفـرات منتخـب پنجمیـن دوره
ایـن جایـزه باشـند .مبلـغ جایـزه نقـدی
بـرای برگزیـدگان دانشـجویی در مقاطـع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد/دکتری حرفه
ای ،و دکتـری تخصصـی به ترتیـب ،60 ،40
و  80میلیـون ریـال بـه ازای هـر نفـر در نظـر
گرفتـه شـد .مبلـغ جایـزه نقـدی برگزیدگان
دانـش آمـوزی نیز  40میلیـون ریال بـه ازای
هـر نفر تعییـن گردید .مجمـوع مبالغ جوایز
نقـدی پنجمیـن دوره جایـزه 14 ،میلیـارد و
یکصد میلیـون ریال ،معـادل با یک میلیارد
و  410میلیون تومان ،تعیین شـد که توسط
علـی پـوالد ،مؤسـس مؤسسـه فرهنگـی و
هنـری حکیـم نظامـی تقبـل خواهـد شـد.

حجت االسلام والمسلمین محمد انوری در
پایـان بـا اشـاره بـه انتخابـات پیشـرو تصریح
کـرد :رهبـر انقلاب بـا یـک نـگاه وسـیعی به
دولـت جـوان حـزب اللهـی اشـاره مـی کنند
مـا نبایـد نـگاه ایشـان را ضیـق کنیـم ،توجه
به اصـل جمهوریت در انتخابات بسـیار مهم
اسـت و ایـن اصـل بـا گسـترش دایـره انقالب
محقـق خواهد شـد.
در ایـن مراسـم دکتـر جعفـر رازقـی عضـو
هیئـت علمـی دانشـکده علـوم طبیعـی ،بـه
عنوان مسـئول جدید بسیج اساتید دانشگاه
تبریـز معرفی شـد.
در ادامـه مراسـم دکتـر رضا محمـدی رئیس
بسـیج اسـاتید اسـتان آذربایجانشـرقی
دانشـگاهها را موتور پیشـران جامعه و مبداء
علـم و فناوری دانسـت و افزود :ایجاد نشـاط
علمی ،نشـاط معنوی و نشـاط سیاسـی را از
مهمترین وظایف بسـیج اسـاتید در دانشگاه
تمدن سـاز اسـت ودر این راسـتا و به اسـتناد
سـند راهبـردی گام دوم انقلاب بایسـتی
ضمـن برگزاری کرسـی هـای نظریه پـردازی
و آسـیب شناسـی با ارائه راهبرد در راسـتای
اهـداف نظـام مقـدس جمهمـوری اسلامی
ایـران گام برداریـم.
در ادامـه ،دکتـر جلیـل شـفق ضمـن تشـکر
از حمایتهـای مسـئولین و اسـاتید دانشـگاه
از وی طـی هشـت سـال مسـئولیت ،بـرای
مسـئول جدید بسیج اساتید دانشگاه آرزوی
توفیـق نمود.
شـایان ذکـر اسـت؛ دکتـر جعفـر رازقـی،
مسـئول جدید بسیج اسـاتید دانشگاه تبریز
دانشـیار دانشـکده علـوم طبیعـی و مدیـر
امـور فرهنگـی دانشـگاه تبریـز مـی باشـد و
فـارغ التحصیـل رشـته بیولـوژی مولکولـی و
بیوتکنولـوژی از دانشـگاه  LMUمونیـخ آلمان
اسـت ،چـاپ  21مقالـه در مجلات  ISIو
علمی پژوهشـی ،ارایه  16مقالـه در همایش
هـای ملـی و بیـن المللـی ،اجـرای سـه طرح
تحقیقاتی بیـن المللی و داخلـی ،ترجمه دو
کتـاب تخصصـی ،مدیـر گـروه علـوم گیاهی،
دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشکده
علـوم طبیعـی ،مشـاور دانشـجویان شـاهد
و ایثارگـر دانشـکده علـوم طبیعـی ،مشـاور
فرهنگـی سـازمان ملی جوانـان اسـتان و ...
از جملـه سـوابق علمـی و اجرایی وی اسـت.

به همت جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز و با
حضور شهردار تبریز برگزار شد؛

نشست مدیریت شهری
کالنشهر تبریز در
دانشگاه تبریز

از نشسـتهای دانشـجوی مطالبـه گـر و گام دوم
انقلاب اسلامی  ،نشسـت مدیریـت شـهری
کالنشـهر تبریـز بـا حضـور شـهردار و دوتـن از
اعضای شـورای شـهر کالنشـهرتبریز در دانشـگاه
تبریـز بـه همـت جامعـه اسلامی دانشـجویان
برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز از
سلسـله نشسـتهای دانشـجوی مطالبـه گـر و گام
دوم انقالب اسلامی  ،نشستی با عنوان مدیریت
شهری کالنشـهر تبریز با حضور دکتر ایرج شهین
باهـر شـهرداری کالنشـهر تبریـز ،محمدحسـن
اسـوتچی و دکتـر علـی آجـودان زاده از اعضـای
شـورای شهر کالنشهر تبریز در تاالر شهید باکری
دانشـگاه تبریز و با حضوربرخی از دانشجویان در
فضـای مجازی برگـزار و در خصوص مسـائل مهم
مدیریـت شـهری بحـث گردید.
در ایـن نشسـت ایـرج شـهین باهر پرسشـگری و
مطالبه دانشـجویان در خصوص مسائل مختلف
شـهری ،اسـتانی و کشـوری را اتفاقـی خـوب و
مبـارک دانسـت کـه میتوانـد موجـب شـفافیت
سـازی مسـئولین در حـوزه هـای تحـت مدیریت
میگـردد وضمـن جلوگیـری از افـراط ،تفریـط،
سـیاه نمایـی و فسـادها ،موجـب افزایـش نظارت
بـه امور میشـودو این اقدام دانشـجویان دانشـگاه
تبریـز شایسـته تقدیر اسـت.
در ادامه جلسـه دو تن ازاعضای شـورای شـهر نیز
ضمـن تقدیـر از برگـزاری ایـن جلسـه به سـواالت
دانشـجویان در خصـوص مسـائل مختلـف حـوزه
مدیریـت کالنشـهر تبریـز پاسـخ دادنـد کـه از اهم
مسـائل مطرح شـده میتـوان به آالیندگی زیسـت
محیطـی شـهر تبریـز و مسـائل زیسـت محیطـی
پتروشیمیوپاالیشگاهتبریز،تجهیزناوگانحمل
و نقـل عمومـی اعـم از متـرو ،اتوبـوس و تاکسـی و
مشـکالت این حـوزه ،تصادف اخیر قطار شـهری
تبریـز و پیگـری علـل وقـوع آن ،کلیـات بودجـه
سـال آینـده شـهرداری تبریـز و میـزان تحقـق
بودجـه سـالجاری،وضعیت اسـتخدامی متنـوع
در شـهرداری و مشـکالت نیروی انسـانی  ،میزان
کمـک و بودجـه تخصیصی دولت به شـهرداری و
کمیـت و کیفیت تحقق بودجه در سـالهای اخیر،
عـوارض شـهری و اقدامـات شـهرداری در حـوزه
گسـترش فضای سـبز و جلوگیری از شهر فروشی
و تغییر کاربری فضای سـبز به مسـکونی و تجاری
اشـاره نمود.
شـایان ذکـر اسـت ایـن نشسـت دومین نشسـت
مطالبـه گـری دانشـجویان و گام دوم انقلاب
اسلامی اسـت و محمـد حسـین کاظمـی دبیـر
جامعـه اسلامی دانشـجویان دانشـگاه تبریـز
برگـزاری ایـن نشسـت هـا را به تبعیـت از منویات
مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم انقلاب
درخصـوص نقـش دانشـجویان در مطالبـه گـری
و آرمانخواهـی و ایجـاد شـفافیت در عملکـرد
دسـتگاههای اجرائـی اعلام کـرد و گفـت در
ماههـای آتـی نیز ادامـه این جلسـات را با حضور
سـایر مسـئولین خواهیـم داشـت.

جلســه شــورای نظارت و
ارزیابــی خوابــگاه هــای
غیردولتــی آذربایجــان
شــرقی برگــزار شــد
دهمین جلسـه شـورای نظارت و ارزیابی خوابگاه
هـای غیردولتـی اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه
میزبانـی دانشـگاه تبریـز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
جلسـه بـا حضـور معاونـان دانشـجویی دانشـگاه
های اسـتان آذربایجان شرقی و نمایندگان ارگان
هـای ذیربـط برگـزار شـد کـه در ایـن آییـن ضمن
بررسی مشـکالت خوابگاه های غیردولتی استان
بویـژه مشـکالت خـاص ایـام کرونـا ،آییـن نامـه
جدیـد خوابـگاه هـای غیـر دولتـی مـورد بررسـی
قـرار گرفت.
بـر پایـه همیـن گـزارش؛ همچنیـن مقـرر گردیـد
شـورای مرکز اسـتان کلیـه فعالیت هـای خوابگاه
های غیردولتی اسـتان را مدیریت نماید و معاون
دانشـجویی دانشـگاه معیـن اسـتان بـه عنـوان
رئیـس و دبیـر این شـورا تعیین گردید و دانشـگاه
هـای تبریـز ،مراغـه ،شـهید مدنـی ،نبـی اکـرم
و دانشـگاه آزاد تبریـز بـه عنـوان اعضـای کمیتـه
اجرایـی انتخـاب شـدند.

