public-relation@tabrizu.ac.ir

@pr.tabrizu

@publictabrizuniversity

الغِنى َکال ْ َع ْق ِلَ ،وال َف ْق َر َکال ْ َج ْه ِل،
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بَ ،و َ
َ
الظهی َر َکال ْ ُمشا َو َر ِة
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اسالم دين «علم» و
«پايبندى به ارزشهاى
معنوى» است.

ثروتى ،چون عقل ،و فقرى ،چون
جهل ،و میراثى ،چون ادب ،و
پشتیبانىهمچونمشورتنیست.
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ثبت و معرفی ارقام جدید
گنـدم توسـط محققـان
دانشـگاه تبریز
تأکیــد رئیــس دانشــگاه تبریــز
بــر گســترش همکاریهــای
حــوزه و دانشــگاه درزمینــه علوم
اجتماعــی و علــوم انســانی و
پاســخگویی بــه نیازهــای فکــری
و علمــی نســل جــوان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز دکتر میر
رضامجیدیرئیسدانشگاهتبریزدرحاشیهمراسم
تمدیدتفاهمنامههمکاریعلمیوپژوهشیمابین
حوزههایعلمیهاستانودانشگاهتبریز،برضرورت
همکاریوبهرهگیریازتوانمندیهایدانشگاههاو
حوزهها درزمین ٔه انجام پژوهش علمی درزمینه
مسائلعلومانسانیواجتماعیتأکیدنمود.
دکتر مجیدی در دیدار با روسای واحد خواهران و
برادران حوزههای علمیه استان آذربایجان شرقی
با اشاره به تاریخچه همکاری دانشگاه و حوزه
قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،بر ضرورت
وحدت وهم کاری درزمینه رویکردها تأکید نمود
و افزود :تقویت جنبههای اعتقادی با استفاده
از پژوهشهای علمی و همچنین جوابگویی به
نیازهای فکری و عقیدتی نسل جوان با استفاده
از پژوهشهای دینی بایستی به عنوان اولویت دو
مجموعهقراربگیردومسائلعلومانسانیازظرفیت
باالیی درزمینهٔ تقویت وحدت رویکرد دانشگاه و
حوزه برخوردار است.
دکترمجیدیانجاممطالعاتبینرشتهای،افزایش
همکاری علمی به صورت تخصصی و عمومی،
بهرهمندی از توانمندی باالی اساتید دو مجموعه
را به عنوان راهکارهای عملی همکاری حوزه و
دانشگاه برشمرد و بر آمادگی دانشگاه تبریز بر
پیگیریتفاهمنامههایقبلیوفعلیتاکیدنمود.
در ادامه این دیدار حجت االسالم و المسلمین
اسماعیل روشن تن و حجه االسالم محمدی
مدیران حوزههای علمیه برادران و خواهران
آذربایجان شرقی نیز ضمن اعالم آمادگی بر
گسترشهمکاریهایعلمیوپژوهشیبادانشگاه
تبریز ،از وجود ظرفیت باالی علمی و پژوهشی در
حوزههای استان جهت هم افزائی اندیشه ها و رفع
نیازهای فکری جوانان متناسب با شرایط روز خبر
دادند.
شایان ذکر است در پایان این نشست تفاهمنامه
همکاری علمی و پژوهشی ما بین دانشگاه تبریز و
حوزههای علمیه استان آذربایجان شرقی تمدید
گردید.

ثبـت و معرفـی ارقـام جدیـد گندم توسـط
محققـان دانشـگاه تبریز
پیام تسلیت دانشگاه
تبریز در پی درگذشت
محمدرضاحکیمی

ارقـــام جدیـــد گنـــدم توســـط محققـــان
دانشـــگاه تبریـــز ،ثبـــت و معرفـــی شـــد و
در همی ــن راس ــتا اعض ــای هی ــات رییس ــه
و جمعـــی از مدیـــران دانشـــگاه و دیگـــر
مســـئوالن بـــا حضـــور در منطقـــه ماکـــو از
نزدیـــک بـــا رونـــد تولیـــد ایـــن محصـــول
جدیـــد قـــرار گرفتنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،ایـــن ارقـــام جدیـــد گنـــدم کشـــت
ش ــده در مرک ــز تحقیق ــات دانش ــگاه تبری ــز،
در منطق ــه ش ــوط ماک ــو ،ام ــروز ب ــا حض ــور
جمعـــی از مدیـــران و کارشناســـان مرکـــز
تحقیق ــات غ ــات کش ــور ب ــه ثب ــت رس ــید.
ایـــن طـــرح از ســـوی دکتـــر ابوالقاســـم
محمـــدی ،اســـتاد دانشـــکده کشـــاورزی

دانشـــگاه تبریـــز در محـــل مزرعـــه
تحقیقـــات و پژوهشـــی دانشـــگاه تبریـــز،
بـــه اجـــرا در آمـــده اســـت.
در آیی ــن ثب ــت و معرف ــی از ای ــن محص ــول
جدیـــد کـــه دکتـــر عبدالرحیمـــی مدیـــر
عامـــل منطقـــه آزاد ماکـــو نیـــز حضـــور
داش ــت ،اعض ــای هی ــات رییس ــه دانش ــگاه
تبریـــز ،بـــا طـــرح موضوعـــات و مســـایل
مـــورد عالقـــه و مشـــترک دانشـــگاه و
منطق ــه آزاد ماک ــو ،ب ــا توج ــه ب ــه ظرفی ــت
ه ــا ،توانمندیه ــا و امکان ــات طرفی ــن ب ــرای
توس ــعه و پیش ــرفت منطق ــه و کش ــورمان را
مـــورد بررســـی قـــرار دادنـــد.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش ،ایســـتگاه
تحقیقاتـــی بـــه نـــژادی گیاهـــی در

مســـاحت  ۵هکتـــار در شهرســـتان شـــوط
منطق ــه آزاد ش ــوط تاس ــیس ش ــده اس ــت
و در ح ــال حاض ــر  ۱۵الی ــن جدی ــد گن ــدم
نـــان و دو الیـــن جدیـــد گنـــدم دوروم کـــه
نتیجـــه فعالیـــت هـــای پژوهشـــی دکتـــر
سیدابوالقاســـم محمـــدی اســـت از طـــرف
دکتـــر فرهـــاد خیـــری معـــاون تحقیقـــات،
شناس ــایی و ثب ــت ارق ــام گیاه ــی موسس ــه
تحقیقـــات ثبـــت و گواهـــی بـــذر و نهـــال،
دکتـــر محســـن اســـمعیل زاده ،معـــاون
پژوهشـــی موسســـه تحقیقـــات اصـــاح
و تهیـــه نهـــال و بـــذر و دکتـــر مظفـــر
روس ــتایی رئی ــس بخ ــش غ ــات موسس ــه
تحقیقـــات دیـــم کشـــور بـــرای ثبـــت بـــه
عن ــوان ارق ــام م ــورد بازدی ــد و تایی ــد ق ــرار

گرفـــت و مقـــرر شـــد بـــذر ایـــن الیـــن هـــا
ب ــرای انج ــام آزم ــون ه ــای  DUSو VCU
بـــه موسســـه تحقیقـــات ثبـــت و گواهـــی
بـــذر ارســـال شـــود.
ع ــاوه ب ــر ای ــن ۸ ،الی ــن جدی ــد گن ــدم ن ــان
و  ۴الیـــن گنـــدم دوروم در مرحلـــه تکثیـــر
نیـــز مـــورد تاییـــد قـــرار گرفـــت کـــه ســـال
بع ــد ب ــه عن ــوان رق ــم جدی ــد ثب ــت خواه ــد
شـــد .همچنیـــن  ۷۲جمعیـــت در حـــال
تفـــرق  ۴ ،۲و  ۶والدینـــی در نســـل هـــای
 F4 ،F3و  F5بـــا خصوصیـــات متفـــاوت
در ح ــال ارزیاب ــی و گزین ــش ب ــرای تولی ــد
الیـــن هـــای جدیـــد پرمحصـــول متحمـــل
ب ــه تن ــش ه ــا اس ــت.

دانشــگاهیان دانشــگاه تبریــز در پیامــی
درگذشــت عالــم و متفکــر برجســته
محمدرضــا حکیمــی را تســلیت گفتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
تبریــز ،دانشــگاهیان دانشــگاه تبریــز در
پیامــی بــا تســلیت رحلــت عالم وارســته
و اســتاد بزرگــوار ،آقــای محمدرضــا
حکیمــی ،ایــن ضایعــه تاســف بــار را
بــه ملــت ایــران و بــه خصــوص عمــوم
ارادتمنــدان آن مرحــوم و خانــدان مکرم
حکیمــی تســلیت گفتنــد و از درگاه
خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم علــو
درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر
مســألت کردنــد.
محمدرضــا حکیمــی ،اندیشــمند
دینــی و نویســنده در  ۱۴فروردیــن ۱۳۱۴
در مشــهد متولــد شــد .او در ســال
 ۱۳۲۶وارد حــوزه علمیــه خراســان
شــد و تــا  ۲۰ســال در ایــن حــوزه بــه
تحصیــل پرداخــت .محمدتقــی ادیــب
نیشــابوری ،شــیخ مجتبــی قزوینــی
خراســانی ،ســیدمحمدهادی میالنــی،
احمــد مــدرس یــزدی ،اســماعیل
نجومیــان ،حــاج سیدابوالحســن
حافظیــان و حاجیخــان مخیــری از
مهمتریــن اســتادان حکیمــی بودهانــد.
از آثــار محمدرضــا حکیمــی میتــوان
بــه «الحیــاة»« ،خورشــید مغــرب»،
«عقــل ســرخ»« ،عاشــورا :مظلومیتــی
مضاعــف»« ،شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی»،
«تفســیر آفتــاب»« ،فریــاد روزهــا»،
«ســپیدهباوران»« ،گــزارش (برگرفتــه از
الحیــاة)» و  ...اشــاره کــرد.
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رو نمایی از تندیس استاد
جانباز دانشگاه تبریز
با حضور جمعی از مسئولین شهری و تعدادی از
یادگاران و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس
ازتندیساستادجانبازدانشگاهتبریزرونماییشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،در آئین
رونمایی از این تندیس ،مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس ،منتخب شورای ششم شهر
تبریز ،مدیر عامل سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری تبریز و تعدادی از جانبازان دوران دفاع
مقدسحضورداشتند.
سردار اصفر عباسقلیزاده ،مدیرکل بنیاد حفظ آثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس ،با قدردانی از طراحی
و رونمایی این تندیس گفت  :ما آرامش و اقتدار
کنونی کشور عزیزمان را مدیون از خودگذشتگی
عزیزانی هستیم که به فرمان بنیانگذار کبیر انقالب
اسالمی لبیک گفته و برای دفاع از کیان اسالمی،
بسوی جبهههایجنگ حق علیه باطلشتافتند.
در ادامه مراسم،دکتر محمد علی پرغو ،جانباز
دوران دفاع مقدس و عضو هیات علمی دانشگاه
تبریز ضمن تشکر از حاضرین در مراسم ،گفت  :ما
امروز اینجا جمع شده ایم تا فرهنگ ایثار و مقاومت
را پاس بداریم .وی هم چنین بر ادامه راه شهدا
و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله
العالی ) تاکید کرد.
الزم به ذکر است دکتر محمدعلی پرغو جانباز ۷۰
درصد دفاع مقدس ،عضو هیات علمی دانشگاه
تبریز و رییس موسسه تاریخ و فرهنگ این دانشگاه
است.

ارائـه تسـهیالت ویـژه بـه
حائزیـن رتبـه هـای برتـر
کنکور و فـارغ التحصیالن
ممتـاز در دانشـگاه تبریـز
رئیس گروه حمایت از استعدادهای درخشان
دانشگاهتبریزازارائهتسهیالتویژهبهحائزینرتبه
های برتر کنکور و فارغ التحصیالن ممتاز جهت
ادامه تحصیل در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر
حمید احمدی رئیس گروه حمایت از استعدادهای
درخشان درخصوص ارائه تسهیالت متنوع به
رتبه های برتر کنکور و فارغ التحصیالن ممتاز
جهت ادامه تحصیل در دانشگاه تبریز گفت :در
اختیار داشتن دانشجویان مستعد و توانمند ،یکی
از سرمایه های اصلی یک دانشگاه جهت به ثمر
رساندن برنامههای توسعه آموزشی و پژوهشی به
منظور ارتقای جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه
است.
وی در ادامه اضافه کرد :در همین راستا هم گروه
حمایت از استعدادهای درخشان نسبت به تهیه
و تدوین "شیوه نامه راهبردی جذب ،حمایت
و حفظ حائزین رتبه های برتر کنکور و فارغ
التحصیالن ممتاز جهت ادامه تحصیل در دانشگاه
تبریز"اقدامنمودهوشیوهنامهمذکورتوسطهیئت
رئیسه و هیئت امنای دانشگاه تبریز مورد تصویب
قرار گرفته است.
به گفته وی ،تسهیالت حمایتی مصوب در این
شیوه نامه به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند
که عبارتند از :نکوداشت معنوی و حمایت از ایفای
نقش مؤثر در فعالیت های دانشگاهی؛ تسهیالت
آموزشی و پژوهشی متنوع؛ تسهیالت رفاهی
مختلف؛ و جوایز نقدی.
دکتر احمدی افزود :دانشجویان گرامی می توانند
جهتمشاهدهفهرستکاملاینجوایزوتسهیالت
ویژه و همچنین آشنایی با شرایط مشمولین بهره
مندی از این تسهیالت ،به لینک زیر در وب سایت
رسمی گروه حمایت از استعدادهای درخشان
مراجعهنمایند:
https://dotsa.tabrizu.ac.ir/fa/page/8932

تعیین سمت جدید اعضای هیات
مدیره کانون بازنشستگان دانشگاه تبریز
سمت جدید اعضای هیات مدیره کانون
بازنشستگاندانشگاهتبریزمشخصشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،با برگزاری
انتخاباتداخلی،سمتجدیداعضای هیاتمدیره
کانونبازنشستگاندانشگاهتبریزتعیینشد.
در همین راستا صفائیل یوسف زاده به عنوان
رییس کانون ،محمدحسین نبی نوع معاون کانون،
یوسفیوسفیمرزیبهعنوانخزانهداروعباسعلی
حیدر پور و محسن مرتب عماری به عنوان عضو
آزادهیئتمدیرهکانونبازنشستگاندانشگاهتبریز
انتخاب و معرفی شدند.
یادآور می شود :کانون بازنشستگان تبریز با هدف
حفظ حقوق قانونی بازنشستگان محترم و تالش
برای ارتقاء و اعتالی سطح رفاهی و معیشتی و باال
بردن جایگاه رفیع بازنشستگان در جامعه و حفظ
حرمت اجتماعی و فرهنگی آنان تشکیل شده
است.

جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس ملی
"انقالب اسالمی ،کارآمدی ،فرصتها و چالشها"
با حضور امامجمعه تبریز و برخی مسئولین استانی
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جلسه شورای
سیاستگذاری دومین همایش ملی "انقالب
اسالمی ،کارآمدی ،فرصتها و چالشها" در
حضور حجتاالسال م والمسلمین دکتر آل هاشم
امامجمعه محبوب تبریز و نماینده ولیفقیه در
استان و با شرکت سید قاسم ناظمی مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی،
حجتاالسالموالمسلمین مطهری اصل مدیر
حوزه علمیه استان ،حجت االسالم و المسلمین
خدیوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان ،حجتاالسالم حمیدی
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز ،دکتر
میر رضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز و برخی از
اعضای هیئت رئیسه دانشگاه تبریز بهمراه مسئولین
اجرائی و علمی همایش در دفتر امامجمعه تبریز
برگزار شد.
حجتاالسالموالمسلمین دکتر آل هاشم امامجمعه
محبوب تبریز و نماینده ولیفقیه در استان ضمن
تبریک میالد امام رضا (ع) و موفقیتهای نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران در انتخابات ،از
حضور قابلقبول و پرمعنی مردم در عرصه تشکر
نمود.
حجتاالسالموالمسلمین دکتر آل هاشم یکی از
برکات بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را شناخت
کارآمدی ،فرصتها و چالشهای نظام برشمرد و
افزود :این شناخت جزء با گفتمان سازی نخبگانی
در جامعه محقق نمیشود و دراینبین مراد از
گفتمان صرفاً" مفهوم تئوری نیست بلکه بیان
واقعیات است بنحویکه در آن بهطور صحیح و دقیق
واقعیات موجود در زمان وقوع انقالب و رویدادها و
نتایج آن در عرصه ملی و بینالمللی بهطور علمی
برای عموم مخاطبین تبیین گردد و مخاطبین
مخصوصاً" نسل جوان بدانند که انقالب اسالمی
در عصر جاهلیت مدرن دو ابرقدرت شرق و غرب را
به چالش کشیده و با اتکا به مبانی الهی و اسالمی
نظامی را در کشور مستقر نمود که دو جبهه
لیبرالیستی و سوسیالیستی را به چالش کشانده و
بازتابهای عمیقی بر نظامهای بینالمللی و منطقهای
گذاشته است.
نماینده ولیفقیه در استان آذربایجان شرقی تمدن
سازی انقالب اسالمی را بهعنوان مهمترین مؤلفه
در راســـتای تحقـــق رســـالت دانشـــگاه
مســـئولیت پذیـــر و جامعـــه محـــور دفتـــر
"مس ــئولیت اجتماع ــی" دانش ــگاه تبری ــز
در ح ــوزه اقتص ــاد و مدیری ــت ش ــروع ب ــکار
نمـــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز دفتـــر "مســـئولیت اجتماعـــی"
در ح ــوزه اقتص ــاد باه ــدف ایف ــای رس ــالت
اجتماعـــی دانشـــگاهها در خصـــوص
تحلیـــل مســـائل اقتصـــادی و مدیریتـــی
جامع ــه ،کســبوکارها و ارائ ــه راهکاره ــای
مبتن ــی ب ــر نگ ــرش علم ــی ب ــا حض ــور دکت ــر
روح ا ...متفکــر آزاد نماینــده مــردم شــریف
تبریـــز ،اســـکو و آذرشـــهر در مجلـــس
شـــورای اســـامی و اســـاتید دانشـــکده
اقتص ــاد و مدیری ــت دانش ــگاه تبری ــز ش ــروع
بـــکار نمـــود.
در ابت ــدای ش ــروع ب ــکار ای ــن دفت ــر دکت ــر
علیرضـــا فضلـــزاده ،رئیـــس دانشـــکده
اقتصـــاد و مدیریـــت دانشـــگاه تبریـــز بـــا
اشـــاره بـــه اینکـــه در چنـــد ســـال اخیـــر
در عرصـــه اقتصـــادی و اجتماعـــی کشـــور
بـــه دالیـــل مختلـــف از قبیـــل کرونـــا،
تحریمهـــا ،نوســـانهای ارزی و...
تحـــوالت قابلتأمـــل بـــه وجـــود آمـــد
کـــه زندگـــی آحـــاد مـــردم را تحـــت تأثیـــر
قـــرارداد و در ایـــن میـــان الزم بـــود کـــه
دانشـــگاهها بهعنـــوان عرصـــه نخبگانـــی
جامعـــه در راســـتای ایفـــای رســـالت
اجتماع ــی و تحق ــق اه ــداف دانش ــگاههای
نســـل چهـــارم در ایـــن مســـائل ورود و
ضم ــن تحلی ــل مس ــائل ب ــه ارائ ــه راه ــکار
علمـــی بپردازنـــد .باوجـــود انجـــام برخـــی
از رویدادهـــای علمـــی –دانشـــگاهی در
ای ــن م ــدت ،دانش ــکده اقتص ــاد و مدیری ــت
دانشـــگاه تبریـــز باهـــدف ســـازماندهی و
هدفمن ــد ک ــردن ای ــن رویداده ــا اق ــدام ب ــه
تشـــکیل ایـــن دفتـــر نمـــود.
رئیـــس دانشـــکده اقتصـــاد و مدیریـــت
دانشـــگاه تبریـــز بـــا اشـــاره نامگـــذاری
ســـال  1400بهعنـــوان ســـال «تولیـــد،
پش ــتیبانی و مان ــع زدای ــی» از ط ــرف رهب ــر
معظـــم انقـــاب و همچنیـــن پتانســـیل
عظی ــم بنگاهه ــای تولی ــدی ب ــزرگ و خ ــرد
متعـــدد در حوزههـــای مختلـــف صنعتـــی،

جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس
ملی انقالب اسالمی ،کارآمدی ،فرصتها و
چالشها با حضور امامجمعه تبریز برگزار شد

کارآمدی انقالب اسالمی برشمرد و افزود :به دلیل
گسترش مبانی فکری نظام مقدس جمهوری
اسالمی در منطقه و جهان در حال حاضر شاهد
رویارویی دو مکتب فکری اسالم و استکبار هستیم
و انقالب ما در سایر کشورها از حقوق مسلمانان و
مظلومان دفاع مینماید و این همایش فرصتی برای

تبیین این موضوع برای عموم است.
امامجمعه تبریز اقدام دانشگاه تبریز برای برگزاری
چنین رویداد مهم را شایسته تقدیر دانست و افزود:
با توجه به ارزشمند بودن موضوع ضمن تقدیر و
حمایت از کلیه سازمانها ،دستاندرکاران اجرائی،
علمی و حامیان این رویداد علمی مخصوصاً"

دانشگاه تبریز به خاطر برگزاری این کنفرانس تقدیر
و تشکر مینمایم.
در این جلسه دکتر میر رضا مجیدی رئیس
دانشگاه تبریز ضمن تبریک میالد امام رضا (ع)
و گرامیداشت یاد و خاطره شهید چمران بهعنوان
الگوی مستضعفین افزود :برگزاری انتخابات پرشور
و حضور حماسی مردم موجب کسب پیروزی مردم
شده است و امیدواریم دولت جدید منشأ خدمات
ارزنده و خیر برای مردم گردد.
دکتر مجیدی با اشاره به موضوع کارآمدی بهعنوان
یکی از محورهای همایش افزود :پیشرفتهای
مهمی در عرصههای مختلف مخصوصاً" در
عرصه علمی و فنآوری نصیب کشور شده است
و در عرصه علمی علیرغم تحریمهای ناجوانمردانه
کشورمان توانسته است جایگاه پانزدهم دنیا را به
دست بیاورد و تبیین این افتخار بزرگ نشانگر
کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران است.
در ابتدای این جلسه دکتر حسین احمدی دبیر
علمی این همایش ضمن ارائه گزارش کلی
در خصوص دومین کنفرانس انقالب اسالمی،
کارآمدی ،فرصتها و چالشها افزود :بعد از برگزاری
موفقیتآمیز همایش اول در سال  ،97طی
برنامهریزیهای صورت گرفته تاکنون تعداد هفت
نشست علمی کنفرانس دوم با حضور اندیشمندان
و صاحبنظران مهم از دانشگاهها و انجمنهای
علمی کشور تشکیلشده است و نظر به فراخوان
قبلی تاکنون  184مقاله برای کنفرانس ارسالشده
است که بر اساس نتایج داوری متشکل از  49نفر
از اساتید متخصص دانشگاههای کشور ،تعدادی از
مقاالت منتخب در روز  28تیرماه ارائه خواهند شد
و بخشی از مقاالت در قالب مجموعه مقاالت چاپ
و تعدادی نیز در  4مجله علمی و پژوهشی معتبر
چاپ خواهد شد.
دکتر صمد بهروز دبیر اجرائی کنفرانس پیشنهادها
و راهکارهایی جهت برگزاری هرچه بهتر کنفرانس
و کسب نتایج مطلوب علمی از این رویداد مهم
ارائه داد که اعضای حاضر در نشست شورای
سیاستگذاری کنفرانس راهنماییهای الزم ارائه
دادند.
شایانذکر است دومین کنفرانس ملی "انقالب
اسالمی ،کارآمدی ،فرصتها و چالشها" روز
دوشنبه  28تیرماه با توجه به شرایط کرونا و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی بهصورت مجازی برگزار
خواهد شد.
در حـــل چالشهـــا نمودهایـــم و در ایـــن
میـــان ضمـــن تعامـــل بـــا دولـــت ســـعی

کردهایـــم ســـاختارهای الزم بـــرای اجـــرا

و رفـــع موانـــع تولیـــد و حـــل مشـــکالت
اقتصـــادی بـــرای دولـــت آینـــده را نیـــز
فراه ــم نمایی ــم .دکت ــر متفک ــر آزاد انج ــام

تحلیلهـــا و آسیبشناســـی مشـــکالت
اقتصـــادی جامعـــه بـــر اســـاس نگـــرش

علمـــی و مشـــاوره بـــا اســـاتید و مراکـــز

دانشـــگاهی را از دیگـــر مشـــخصات بـــارز

تصمیمگیریهـــای ایـــن دوره از مجلـــس

آغاز به کار دفتر مسئولیت
اجتماعی دانشگاه تبریز در حوزه
اقتصاد و مدیریت
کش ــاورزی ،خدمات ــی در اس ــتان و ش ــمال
غـــرب کشـــور افـــزود :نخبـــگان اقتصـــادی
دانشـــگاهها بهعنـــوان همیـــار صنعـــت و
جامعـــه میتواننـــد ضمـــن انجـــام رســـالت
آموزشـــی و آگاهـــی بخشـــی بـــه جامعـــه،
بهعن ــوان پ ــل ارتباط ــی بی ــن قانگ ــذاران،
مجریـــان و تولیدکننـــدگان قـــرار بگیرنـــد
و ضمـــن تشـــخیص موانـــع موجـــود بـــا
ارائ ــه راهکاره ــای علم ــی و عمل ــی قان ــون
گـــذاران ،مســـئولین اجرائـــی و متولیـــان
تولیــد را درزمینـهٔ رفــع موانــع و پشــتیبانی
از تولیــد همــگام نماینــد .دکتــر فضــل زاده
بـــه اشـــتراکگذاری پژوهشهـــای علمـــی
اس ــاتید ،رص ــد مش ــکالت انج ــام مش ــاوره
بـــه صاحبـــان بنگاههـــای تولیـــدی
کالن و خـــرد درزمینـــهٔ هـــای مختلـــف
اقتصـــادی ،مشـــاوره بـــه تولیدکننـــدگان
نوپ ــا درزمین ــهٔ رون ــق کســبوکار ،ایج ــاد
اش ــتغال ،کاه ــش زی ــان در زم ــان نوس ــان

بــازار و،....ایجــاد وبســایت مخصــوص و
دای ــر نم ــودن دفت ــر جه ــت انج ــام مش ــاوره
بهصـــورت الکترونیکـــی و حضـــوری کـــه
عمدتـــ ًا" بهصـــورت رایـــگان خواهـــد بـــود
را از دیگ ــر برنامهه ــای مدنظ ــر ای ــن دفت ــر
توصی ــف نم ــود.
در ادامـــه ایـــن نشســـت دکتـــر روح
ا ...متفکـــر آزاد ،عضـــو هیئترئیســـه
مجلـــس شـــورای اســـامی ضمـــن تقدیـــر
از اق ــدام دانش ــگاه تبری ــز در دای ــر نم ــودن
ایـــن دفتـــر ،گـــزارش اجمالـــی از عملکـــرد
یکســـاله مجلـــس یازدهـــم در عرصـــه
اقتصـــادی ارائـــه نمـــود و افـــزود :در ایـــن
مـــدت بـــا نگـــرش اولویـــت شناســـانه و
مبتنـــی بـــر شـــناخت و رفـــع دغدغههـــای
بـــا اولویـــت بیشـــتر اقتصـــادی جامعـــه
عمـــل نمو دهایـــم و درزمینـــهٔ هـــای
متعـــدد اقتصـــادی و معیشـــتی ضمـــن
قانونگـــذاری و اصـــاح ســـاختارها ســـعی

برشـــمرد و بـــر آمادگـــی کمســـیونهای

مختلـــف اقتصـــادی مجلـــس بـــرای

هم ــکاری ب ــا اس ــاتید دانش ــگاهی درزمین ـهٔ
ح ــل مش ــکالت اقتص ــادی جامع ــه تأکی ــد
کـــرد.

در ادامـــه ایـــن نشســـت برخـــی از اســـاتید
دانشـــگاه تبریـــز ضمـــن اعـــام آمادگـــی

ب ــرای تحق ــق اه ــداف ای ــن دفت ــر ،ب ــه بی ــان

دغدغههـــا ،راهکارهـــا و پیشـــنهادها
خـــود درزمینـــهٔ مســـائل اقتصـــادی

پرداختنـــد کـــه از مهمتریـــن آنهـــا
میتـــوان بـــه لـــزوم قانونگـــذاری علمـــی

و کارشناســـی شـــده فـــارغ از دیدگاههـــای
جناحـــی ،کنتـــرل و نظـــارت بـــر اجـــرای

قوانیـــن ،جلوگیـــری از رانـــت و فســـاد

اقتصـــادی و راهکارهـــای حـــل آن ،لـــزوم
دقـــت در انتصـــاب مســـئولین اقتصـــادی

کش ــور و اس ــتان و ل ــزوم تخص ــص و تعه ــد
گرانـــی ،لـــزوم نظریهپـــردازی علمـــی
از طـــرف دانشـــگاه ،تعریـــف ســـاختار و

فرآینـــد اصولـــی بـــرای انجـــام فعالیـــت

علم ــی و پژوهش ــی اس ــاتید در ای ــن دفت ــر
و مدنظـــر قـــرارداد در آئیننامههـــای
داخلـــی دانشـــگاه اشـــاره نمـــود.

اجالس رؤسای دانشگاه های
بزرگ کشور به میزبانی دانشگاه
صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

سی و دومین اجالس رؤسای سیزده دانشگاه بزرگ
کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین
طوسی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،سی و دومین
اجالس رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور بیستم
خرداد با حضور دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به صورت مجازی و
دکتر نیلی احمدآبادی ،رییس دانشگاه تهران و رییس
اجالس؛ دکتر یزدان دوست ،رییس دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی؛ دکتر فتوحی ،رییس
دانشگاه صنعتی شریف؛ دکترسلیمی ،رییس دانشگاه
عالمه طباطبایی؛ دکترنصیری قیداری ،رییس دانشگاه
شهیدبهشتی؛ دکتر ابطحی ،رییس دانشگاه صنعتی
اصفهان و دکتر میرزابزرگ ،رییس امور آموزش عالی،
تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه به صورت
حضوری و جمعی دیگر از رؤسای دانشگاهها از جمله
دکتر مجیدی رییس دانشگاه تبریز به صورت مجازی
به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برگزارشد.
در دستور جلسه سی و دومین اجالس رؤسای دانشگاه
های بزرگ کشور موضوعات بازگشایی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی از مهرماه ۱۴۰۰؛ بررسی طرح
تعاون؛ آسیب شناسی بخشنامه اخیر خزانهداری کل؛
آزمون دکتری و مساله لغوحد نصاب نمره از سوی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری و چگونگی نظارت
بر حسن اجرای تمام وقتی ویژه در مرحله دوم همسان
سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حمایت مدیریت امور اجتماعی
دانشگاه تبریز از پژوهشهای
علوم انسانی
مدیر امور اجتماعی دانشگاه تبریز از حمایت این
مدیریت از فعالیتهای پژوهشی اساتید علوم انسانی
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر اصغر
ایزدی جیران با اعالم این خبر گفت :کارگروه مسائل
اجتماعی دانشگاه تبریز ،در راستای مشارکت اساتید
علوم انسانی در بررسی و حل مسائل اجتماعی و
فرهنگی دانشگاه و حمایت از فعالیتهای پژوهشی
اساتید ،عناوین متعدد پژوهشی را ب ه طور دور ه ای
تصویب می نماید.
مدیر امور اجتماعی دانشگاه تبریز افزود :اخیرا ً عناوین
اولویت دار طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی به
اساتید علوم انسانی این دانشگاه ارسال شده است.
بر اساس توافقات فیمابین معاونت پژوهشی و فناوری و
معاونت فرهنگی و اجتماعی ،در صورت ارایة پیشنهاد
ت های
طرح پژوهشی توسط اساتید در راستای اولوی 
اعالمشده ،مزایایی از قبیل عدم نیاز به ارائه مقاله در
طرح پژوهشی مذکور تعلق خواهد گرفت.
همچنین عالوه بر حمایت مالی مدیریت امور پژوهشی،
مدیریت امور اجتماعی نیز در تأمین مالی این پژوهش
ها مشارکت قابل توجهی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه اساتید علوم انسانی ،در صورت
ی توانند پیشنهادات خود را با لحاظ
عالقمندی ،م 
کردن شرایطی ارسال نمایند ،گفت :در طراحی عناوین
طرحها ،بُعد کاربردی آنها مورد توجه جدی است و
ل هایی برای
ی رود انجام طرح ها به راه ح 
انتظار م 
بهبود و ارتقاء شرایط اجتماعی و فرهنگی دانشگاه
تبریز منجر شود.
در همة طرحها ،جامعه مورد بررسی ،دانشگاهیان
تبریز یعنی اساتید ،دانشجویان و کارکنان است.
ح های ذکرشده در فراخوان ،عنوان
یادآور می شود؛ طر 
طرح هستند نه محور ،بنابراین ،موضوعات پیشنهادی
دقیقا با عناوین منطبق باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :پیشنهادات در قالب فرم
مورد تأیید مدیریت امور پژوهشی تنظیم و به مدیریت
امور پژوهشی ارسال شوند.

حمایت مدیریت امور اجتماعی
دانشگاه تبریز از پژوهشهای
علوم انسانی

دومین دوره کالس های آموزشی ترتیل خوانی و تدبر
در قرآن کریم با هدف انس و آشنایی بیشتر با مفاهیم
متعالی این کتاب آسمانی به همت بسیج کارکنان
شهدای دانشگاه تبریز آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،مسئول بسیج
کارکنان شهدای دانشگاه ،با اعالم این خبر و با بیان
اینکه طبق رهنمودهای بنیان گذار کبیر انقالب
اسالمی حضرت امام خمینی(ره) قرآن بعنوان پناه
هم ه مردم باید در تمام شئون زندگی حاضر و ناظر
باشد ،گفت  :دومین دوره کالسهای آموزشی تدبر
در قرآن با محوریت سوره مبارکه غاشیه جهت بهره
مندی همکاران دانشگاهی از چشمه زالل و ناب آیات
الهی برگزار می شود.
دکتر یونس برزگز افزود  :هدف از برگزاری این دوره از
کالس های آموزشی عالوه بر ایجاد بستر انس با قرآن
کریم ،فراهم نمودن مقدمات الزم جهت آموزشهای
تخصصی در سطوح باالتر می باشد.
به گفته وی این کالس های آموزشی در تاالر شهید
باکری با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور دکتر
حکم آبادی از اساتید بنام قرآنی ،روزهای دوشنبه هر
هفته از ساعت  14:30بصورت حضوری و مجازی در
حال برگزاری است.
یادآور می شود :همکاران محترم جهت استفاده
مجازی از کالسها می توانند از طریق لینک Vclass.
 tabrizu.ac.ir/cul2در جلسات شرکت نمایند .همچنین
فایل کلیه جلسات از طریق صفحه اینستاگرامی بسیج
کارکنان به آدرس  asiruniv1365قابل دریافت می
باشد.
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مراسم گرامیداشت
پیشکسوت مهندسی مکانیک
کشور در دانشگاه تبریز
برگزار شد
مراسـم گرامیداشـت یـاد دکتـر خوشـروان ،از
بنیانگـذاران دانشـکده فنی و از اسـاتید برجسـته
دانشـگاه تبریـز برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز در
مراسـم نکوداشـت یـاد و خاطـره دکتـر خوشـروان
کـه بـا حضـور رئیـس دانشـگاه تبریـز ،اعضـای
هیئترئیسـه دانشـگاه و رؤسـای دانشـکدهها،
اسـاتید پیشکسـوت ،فارغالتحصیلان سـالهای
قبـل مخصوصـ ًا" دهههـای  40و پنجـاه دانشـکده
فنـی ،اسـاتید ،کارکنـان و دوسـتداران اسـتاد
فرهیختـه حضـور داشـتند سـخنرانان و حاضرین
ضمـن تجلیـل از مقـام شـامخ علمـی اسـتاد،
شـخصیت واالی انسـانی اسـتاد را گرامی داشتند.
دکتـر میـر رضـا مجیـدی رئیـس دانشـگاه تبریـز
ضمـن تسـلیت درگذشـت اسـتاد فرزانـه دکتـر
خوشـروان افـزود :دیـار آذربایجـان بهعنـوان
تجلـیگاه علـم ،آگاهـی و فرهنـگ همـواره نقـش
بسـزایی در پیشـرفت و آبادانی ایران داشـته اسـت
و در هـر عصـر افرادی بودند کـه جایگاه علمی واال و
شخصیتی وارسـته داشتند که با وقف عمروسخت
کوشـی موجـب پیشـرفت ایـران شـدهاند و دکتـر
خوشـروان آذر یکـی از آن انسـانهای وارسـته
عصـر حاضـر اسـت که بـا جدیت ،تعهـد و تخصص
بینظیـر خـود در پنج دهه فعالیـت علمی خدمات
ارزنـدهای بـه جامعـه نمـوده اسـت.
دکتـر مجیدی حـس وطندوسـتی و تعهد خدمت
به میهن را از ویژگیهای برجسـته دکتر خوشروان
آذر برشـمرد و افـزود :هرچنـد امـکان اقامـت در
کشـورهای بیشـمار برای این اسـتاد مهیا بـود ولی
بـه دلیـل دوسـت داشـتن وطـن و تعهـد قلبـی و
اخالقـی خدمـت بـه میهـن ،به شـهر و کشـور خود
بازگشـت و خدمـت بـه جوانـان و صنعتگـران ایـن
سـرزمین را علیرغـم وجـود سـختیها ،بـه ماندن
در سـایر کشـورها ترجیح داد و بهعنوان بنیانگذار
علم مکانیـک در دانشـگاه تبریزتالشـهای فراوانی
در راه تربیـت دانشـجویان متحمـل شـد و امـروزه
اکثـر اسـاتید برجسـته و مدیـران فنـی و صنعتـی
کشـور افتخـار شـاگردی ایشـان را دارنـد وتعهـد
خدمـت بـه وطـن بـدون چشمداشـت بـه ارتقـاء
جایـگاه بهعنـوان ویژگـی بـارز نیـم قـرن فعالیـت
اسـتاد میتواند بهعنوان الگوی شایسـته برای همه
مخصوصـا" جوانـان قراربگیـرد.
دکتـر مجیـدی ضمـن تجلیـل از خدمـات ارزنـده
و تالشـهای علمـی ایشـان در زمینـه علـوم فنـی
مخصوصـا" مکانیـک ضایعـه درگذشـت اسـتاد
خوشـروان آذر را بـه جامعـه علمـی کشـور و
دوسـتداران تسـلیت گفـت.
در ادامـه مراسـم حجـت االسلام والمسـلمین
محمد انوری مسـئول دفتـر نمایندگی مقام معظم
رهبـری در دانشـگاهها از نیـم قـرن فعالیت علمی
و شـخصیت وارسـته دکتـر خوشـروان آذر تجلیـل
وافـزود :فعالیت ها ی ایشـان مصداق بارز کوشـش
در راه اعتالی معنویت وانسـانیت و رسیدن به علم
الهـی اسـت و توفیـق خدمـت بـه خلـق و به یـادگار
گذاشـتن آثـار علمـی و تعلیـم و تربیـت شـاگردان
متعهـد و متخصص ،فعالیـت در راه نیل بـه اهداف
الهی اسـت.
در ادامـه مراسـم دکتـر موسـی رضایـی رئیـس
دانشـکده فنی مهندسـی مکانیک ،دکتر جمشید
جمشـیدی از اسـاتید هم دوره ای دکتر خوشروان
آذر در دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز و دکتر سـید
فرامـرز رنجبر ازشـاگردان دکتـر خوشـروان آذر و از
اسـاتید فعلی دانشکده مکانیک ضمن بیان برخی
از ویژگیهـای شـخصیتی و خاطراتـی از ایشـان،
درگذشـت استاد خوشـروان آذر را به جامعه علمی
و صنعتی کشـور تسـلیت گفتند.
شـایان ذکـر اسـت دکتـر اسـماعیل خوشـروان آذر
بنیانگـذار و اسـتاد مکانیـک دانشـگاه تبریـز ،طی
نیـم قرن فعالیـت صادقانـه به جامعه علمی کشـور
منشـآ خدمـات ارزنده بود که تـــالیف شـش کتاب
تخصصـی در زمینه مکانیک ،چـاپ و ارائه مقاالت
متعدد در نشـریات و کنفرانسـهای معتبر علمی در
داخـل و خـارج ازکشـور ،دریافـت جوایـز و نشـان
علمـی معتبـر از انجمـن مکانیـک آمریکا در سـال
 ،1999انتخاب بعنوان استاد نمونه در سطح کشور
و دانشـگاه تبریـز از اهـم آثـار و افتخـارات اوسـت
همچنیـن از اهـم مسـئولیت هـای اجرائی ایشـان
میتـوان بـه معاونـت دانشـگاه تبریـز ،سرپرسـت
دانشـکده فنی ،مدیریت امور فنی دانشـگاه تبریزو
رئیس مجتمع عالی آمـوزش و پژوهش آذربایجان
اشـاره نمود.

اهدای خون،
اهدای زندگی است

• هفته سوم شهریورماه•1400
دانشگاه تبریز در جمع برترین دانشگاههای
آسیا قرار گرفت
براساس نتایج رتبهبندی تایمز کشورهای
آسیایی در سال  ،۲۰۲۱دانشگاه تبریز با
کسب رتبه  121همچنان در جمع برترین
دانشگاههایآسیاقرارگرفتهاست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
براساس نتایج رتبهبندی تایمز کشورهای
آسیایی در سال  ،۲۰۲۱دانشگاه تبریز با 42
پله صعود ،از رتبه  163در سال  ۲۰۲۰به رتبه
 121در سال  ۲۰۲۱ارتقاء یافت.
در گزارش اخیر رتبهبندی دانشگا ه های
آسیایی سال  ، ۲۰۲۱از ایران تعداد ۴۷
دانشگاه حضور داشتهاند که  ۷دانشگاه کشور
درمیان ۱۰۰دانشگاهبرترآسیاقرارگرفتهاند.
این در حالی است که تعداد دانشگاه های
ایران در سال گذشته  ۴۰دانشگاه بوده است.
دانشگاهعلومپزشکیکردستانکهبرایاولین
بار در این رتبه بندی حضور دارد ،با رتبه ۴۵
و دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی
نوشیروانی بابل به ترتیب با رتبههای  ۵۸و
 ۵۹دانشگاههای دوم و سوم هستند .بهترین

دانشگاه تبریز در نظام رتبهبندی شانگهای
 ۲۰۲۱در حوزههای موضوعی مختلف؛
همچنان در جمع برترین دانشگاههای دنیا
است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،در
نظام رتبهبندی شانگهای در سال ۲۰۲۱
میالدی 34 ،دانشگاه از ایران در رتبهبندی
موضوعی حضور دارد که یکی از این
دانشگاههایتأثیرگذاردانشگاهتبریزاست.
در رتبهبندی موضوعی شانگهای ،این
دانشگاه در رشته مهندسی مکانیک،
رتبه ،300-201مهندسی برق و الکترونیک،
جایگاه ،500-401اتوماسیون و کنترل،
رتبه ،200-151علوم و فنون ابزار ،رتبه-101
 ،150مهندسی عمران ،جایگاه،200-151
مهندسی شیمی رتبه ،400-301علوم و
مهندسی انرژی ،رتبه ،300-201منابع آب،
جایگاه  100-76و علوم و فناوری تغذیه،
رتبه 300-201را بدست آورده است.
بر مبنای این نتایج و مقایسه رتبه دانشگاه
تبریز در این نظام رتبهبندی در سالهای
 2020و  2021میتوان گفت که رتبه دانشگاه
تبریز در تمام حوزههای موضوعی ثابت
مانده ،در حوزه منابع آب رتبه از  101تا 150
به  76تا  100بهبود یافته است و برای اولین
بار دانشگاه تبریز در حوزه موضوعی علوم و
فناوری تغذیه حائز رتبه جهانی  201تا 300
شده است.

دانشگاه تبریز بر اساس شاخص های نظام
رتبهبندی الیدن  ۲۰۲۱همچنان در جمع
برتریندانشگاههایدنیاست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
نظام رتبهبندی الیدن ،نتایج رتبهبندی
دانشگاههای برتر دنیا درسال ۲۰۲۱میالدی
را منتشر کرد و ایران با  ۳۶دانشگاه در بین
دانشگاههای کشورهای اسالمی رتبه نخست
را کسب کرد که دانشگاه تبریز از جمله یکی از
دانشگاه های برتر این دوره بوده است.
در این رتبه بندی ،دانشگاه تبریز در معیار
مرجعیت علمی جایگاه  486جهان و رتبه
 11را در بین دانشگاه های ایران بدست آورده
است.
دانشگاه تبریز در معیار دیپلماسی علمی و در
معیار دسترسی آزاد هم رتبه  615جهان و
رتبه  11را در بین دانشگاه های ایران کسب
کرده است.
در معیار تنوع جنسیتی هم این دانشگاه باز
هم در بین دانشگاه های ایران رتبه  15و در
بین دانشگاه های دنیا جایگاه  630را کسب
دکتر مقصود سلیمانپور ،رایزن علمی و
سرپرستدانشجویانایرانیدرترکیه،اروپای
شرقی یونان و قبرس با دکتر میررضامجیدی
رئیس دانشگاه تبریز دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
در ابتدای این جلسه ،دکتر مجیدی ضمن
تبریک انتصاب دکتر سلیمانپور و آرزوی
موفقیتدرماموریتمهموی،بهارائهخالصه
ای از فعالیتهای دانشگاه تبریز در راستای
ایفای رسالت ملی توسعه همکاریهای علمی
با کشور ترکیه پرداخت.
رییس دانشگاه تبریز ،ضمن تشریح اقدامات
صورت گرفته در راستای عملیاتی سازی
تفاهم نامه وزارت عتف و سازمان پژوهشهای
علمی و فناوری کشورترکیه ،توبیتاک و
اجرای دو فراخوان موفق طرحهای پژوهشی
مشترک به لزوم ورود شرکتهای دانش بنیان و
نیز بخش صنعت به این فراخوانها اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،ایجاد
دوره های مشترک آموزشی و راهنمایی
مشترک دانشجویان تحصیالت تکمیلی را
یکی دیگر از روشهای کارآمد برای تقویت
ارتباطات علمی و نیز یکی از روشهای موثر
تعدیل خروج جوانان جهت تحصیل در کشور
ترکیه عنوان کرد و گفت :این موضوعات در
حالحاضردغدغهاصلیدانشگاهتبریزجهت

ارتقای  ۴۲رتبهای دانشگاه تبریز در
رتبهبندیتایمزآسیایی
رتبه ایران نسبت به سال گذشته  ۳مرتبه
ارتقاء داشته است و از  ۴۸به  ۴۵رسیده است.
پایگاه رتبهبندی تایمز یکی از نظامهای

رتبهبندی معتبر در سطح بینالمللی است
که در سال  ۲۰۱۳میالدی برای اولین بار
رتبهبندی دانشگاه های آسیایی را در کنار

درخشــش دانشــگاه تبریــز در نظام رتبــه بندی
شــانگهای  ۲۰۲۱در حــوزه هــای موضوعــی
مختلــف /بهبــود در رتبــه حــوزه منابــع آب از
 ۱۰۱تــا  ۱۵۰بــه  ۷۶تــا ۱۰۰
نظام رتبهبندی شانگهای یکی از معتبرترین
رتبهبندیهای جهانی است که نتایج آن
توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین

منتشر میشود .این رتبهبندی در قالب یک
پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در
ژوئن سال  2003میالدی توسط دانشگاه

رتبهبندیهایبینالمللیخودانجامداد.
روششناسی این رتبهبندی همانند
روششناسی رتبهبندی جهانی دانشگاهها
است که از  ۱۳شاخص در قالب  ۵معیار
آموزش ( ،)۲۵پژوهش ( ،)۳۰استنادات
( ،)۳۰درآمد صنعتی ( )۷.۵و وجهه
بینالمللی ( )۷.۵بهره جسته است؛ با این
حال در رتبهبندی دانشگاههای آسیایی پس
از محاسبه امتیازات بر اساس شاخصها،
نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاههای
موجود در این رتبهبندی مجدد تنظیم
میکند.
برپایه همین گزارش ،دانشگاه تبریز بیش از
 ۷۰سال قبل با تأسیس دو دانشکده ادبیات
و پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و در حال
حاضر با داشتن بیش از ۲۰دانشکده ،چندین
پژوهشکده و گروه پژوهشی ،قطب علمی،
 ۸۰۰نفر عضو هیأت علمی و بیش از  ۲۰هزار
نفر دانشجو یکی از دانشگاههای بین المللی،
سطح یک و برتر کشور است.

شانگهای منتشر شد و به صورت ساالنه
روزآمد می شود.
اینرتبهبندیبرایپنجمینسال،رتبهبندی
موضوعی دانشگاههای برتر دنیا را منتشر
کرده است .رتبهبندی موضوعی شانگهای
در سال  ۲۰۲۱در  54رشته در قالب  5حوزه
کلی شامل حوزه مهندسی ( 22رشته) ،حوزه
علوم پایه ( 8رشته) ،حوزه علوم زیستی (4
رشته) ،حوزه علوم پزشکی ( 6رشته) و حوزه
علوم اجتماعی ( 14رشته) صورت گرفته
است .اسامی بیش از  ۱۸۰۰دانشگاه از بین
 ۴۰۰۰دانشگاه مورد بررسی از  ۹۳کشور
جهان در فهرست نهایی این رتبهبندی قرار
گرفتند.
الزم به ذکر است؛ تنها دانشگاههایی می
توانند در این حوزهها مورد ارزیابی قرار
گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در
بازه زمانی  ۲۰۱۵-۲۰۱۹در پایگاه وب آو
ساینسبرخوداربودهاند.
همین گزارش حاکی است؛ دانشگاه تبریز در
حال حاضر با داشتن بیش از  20دانشکده،
 ۸۰۰نفر عضو هیات علمی ،بیش از 20
هزار نفر دانشجو و نیز به جهت همجواری
با دانشگاه های بزرگ کشورهای منطقه،
به عنوان بزرگترین مرکز علمی غرب و
شمال غرب کشور ،عهده دار بخش بزرگی
از مسئولیت تولید علم و فناوری و رقابت در
عرصه های بین المللی است.

آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در الیدن
مورد رتبه بندی قرار گرفتند .این ارزیابی ها
از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های
 ۲۰۱۶الی  ۲۰۱۹از پایگاه اطالعاتی علم
 Web of Science،استفاده کرده است.
همین گزارش حاکی است؛ دانشگاه تبریز در
حال حاضر با داشتن بیش از  20دانشکده،
 ۸۰۰نفر عضو هیات علمی ،بیش از 20

دانشــگاه تبریــز؛ همچنــان در جمــع برترین
دانشــگاه هــای دنیا
کرده است.
برپایه همین گزارش ،الیدن یکی از نظام های
معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله
دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص

های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه
بندی قرار می دهد .در سال  ،۲۰۲۱دانشگاه
های دنیا در  ۲۰شاخص در قالب  ۴معیار کلی
مرجعیتعلمی،دیپلماسیعلمی،دسترسی

در دیدار رایزن علمی ایران در ترکیه با رییس دانشگاه تبریز مطرح شد؛

توبیتــاک و اجــرای دو فراخــوان موفــق
طرحهــای پژوهشــی مشــترک
تسهیل ایجاد این دوره ها تبدیل شده است
و خواستار توجه و پیگیری جدی وزارت عتف
به این مقوله شد.
در ادامه این دیدار ،دکتر سلیمانپور با ابراز
خوشحالی از حضور در این جلسه در دانشگاه
تبریز به عنوان مرجع ملی همکاریها با کشور

ترکیه ،اقدامات و پیگیریهای این دانشگاه
در راستای تقویت همکاریهای جمهوری
اسالمی ایران با کشور ترکیه را زیربنایی و
ستودنیخواند.
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی
در ترکیه ،ضمن بیان اهمیت استفاده

هزار نفر دانشجو و نیز به جهت همجواری
با دانشگاه های بزرگ کشورهای منطقه،
به عنوان بزرگترین مرکز علمی غرب و
شمال غرب کشور ،عهده دار بخش بزرگی
از مسئولیت تولید علم و فناوری و رقابت در
عرصه های بین المللی است.
از ابزارتوانمند دیپلماسی علمی جهت
تقویت مناسبات همه جانبه بین کشورها به
اشتیاق فراوان دانشگاهها و موسسات علمی
تحقیقاتی کشور ترکیه برای ایجاد ارتباط
علمی با محققین و اعضای هیات علمی
کشورمان اشاره کرد.
دکتر سلیمانپور با ارایه گزارشی از استقرار
دفتر رایزنی علمی جمهوری اسالمی در
آنکارا ،ابرازامیدواری کرد :با اجرای یک نمونه
دوره آموزشی مشترک بین دانشگاه تبریز و
یکی از دانشگاههای کشورترکیه و سپس با
همکاری تنگاتنگ با دانشگاه تبریز ،اقدامات
بسیارخوبی در آینده نزدیک انجام خواهد
گرفت که ثمرات بسیار خوبی برای کشور
عزیزمان ارمغان خواهد آورد.
در این دیدار اقای دکتر عسگری ،معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه و نیز دکتر سعید
شجاعی ،مدیرهمکاریهای علمی و بین
المللی به بیان نقطه نظرات و تجربیات خود
در راستای تقویت مناسبات علمی با کشور
ترکیهپرداختند.
ایجاد دوره های پسادکتری مشترک،
فرصتهای مطالعاتی ،بهره برداری از
آزمایشگاهها و بهره گیری از توان و ظرفیت
مراکز رشد و فناوری دانشگاهها از محورهای
بحث شده در این دیداربود.
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مراســـم تجلیـــل از برگزیـــدگان
و مقـــام آوران دانشـــگاه تبریـــز در
ســیزدهمین جشــنواره بینالمللــی
حرکـــت برگـــزار شـــد
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز طـــی
مراســـمی از انجمنهـــای علمـــی حائـــز رتبههـــای
برتـــر دانشـــگاه تبریـــز ،در ســـیزدهمین جشـــنواره
بینالمللـــی حرکـــت بـــا حضـــور دکتـــر میـــر رضـــا
مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه و برخـــی از اعضـــای
هیئترئیســـه تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.
در ایـــن مراســـم دکتـــر مجیـــدی ضمـــن تجلیـــل از
کس ــب موفقی ــت در ای ــن جش ــنواره ،رون ــق بخش ــیدن
ب ــر فعالیته ــای علم ــی و اجتماع ــی دانش ــجویان را از
اه ــداف برگ ــزاری جش ــنواره حرک ــت برش ــمرد و اف ــزود:
دانشـــجویان بـــا فعالیـــت در انجمنهـــای علمـــی و
شـــرکت در چنیـــن جشـــنوارههایی بـــا برنامهریـــزی،
تب ــادل تجربی ــات و ب ــه اش ــتراکگذاری توانمندیه ــای
خــود عــاوه بــر کســب نتایــج علمــی مطلــوب ،زمینــه
مش ــارکت اجتماع ــی و نی ــل ب ــه اه ــداف دانش ــگاههای
ٔ
زمینـــه هـــای مختلـــف
نســـل ســـوم و چهـــارم را در
فن ــی ،کش ــاورزی ،عل ــوم انس ــانی و اجتماع ــی فراه ــم
مینماینـــد.
دکت ــر مجی ــدی اس ــتفاده ضم ــن توصی ــه ب ــه اس ــتفاده
از پتانســـیل مرکـــز رشـــد و نـــوآوری دانشـــگاه توســـط
انجمنهـــای علمـــی افـــزود :بـــا اســـتفاده از ایـــن
پتانس ــیل میت ــوان ضم ــن برق ــراری ارتب ــاط ب ــا مراک ــز
علمـــی ،صنعتـــی و تولیـــدی دانشـــگاه را در ایفـــای
رس ــالت کارآفرین ــی و ح ــل مش ــکالت اجتماع ــی ی ــاری
نم ــود.
در ادام ــه مراس ــم حجتاالس ــام و المس ــلمین محم ــد
انــوری مســئول دفتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
در دانش ــگاه تبری ــز ،جش ــنواره حرک ــت را نقط ــه تالق ــی
فعالیتهـــای علمـــی و فرهنگـــی دانســـت و افـــزود:
ضـــرورت دارد مالحظـــات فرهنگـــی در انجـــام امـــور
انجمــن علمــی و برگــزاری جشــنواره هــای دانشــجویی
م ــد نظ ــر ق ــرار گی ــرد ت ــا زمین ــه تقوی ــت اعتم ــاد ب ــه
نفـــس دانشـــجویان و مشـــارکت اجتماعـــی آنهـــا در
دانش ــگاه فراه ــم گ ــردد.
دکتـــر اصغـــر عســـگری معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری
دانشـــگاه نیـــز ضمـــن اعـــام آمادگـــی معاونـــت
پژوهشـــی و فنـــآوری دانشـــگاه در زمینـــه انجـــام
مســـاعدتها و گســـترش فعالیـــت انجمنهـــای
علمــی ،پیشــنهادات و راهکارهایــی در زمینــه فعالیــت
انجمنهـــای علمـــی ارائـــه کـــرد کـــه از اهـــم آنهـــا
میتـــوان بـــه تقویـــت بنیـــه علمـــی اعضـــاء توســـط
پژوهش ــگران دانش ــگاه ،ورود انجمنه ــای دانش ــجویی
بـــه هســـته هـــای پژوهشـــی علمـــی ســـطح کشـــور،
گســـترش تبـــادالت علمـــی بینالمللـــی ،اســـتفاده و
همـــکاری بـــا دانشـــجویان خارجـــی در انجمنهـــای
علمـــی اشـــاره کـــرد.
مع ــاون فرهنگ ــی و اجتماع ــی دانش ــگاه تبری ــز نی ــز در
ای ــن مراس ــم گف ــت :ه ــم این ــک  103انجم ــن علم ــی
دانشـــجویی در دانشـــگاه فعالیـــت مـــی کننـــد کـــه
افتخـــارات چشـــمگیری را در جشـــنواره هـــای ملـــی
و بیـــن المللـــی ســـال هـــای اخیـــر بـــرای دانشـــگاه
بـــه ارمغـــان آورده انـــد ،بـــه گونـــه ای کـــه در  5ســـال
گذشـــته ،در حـــوزه عملکـــرد انجمنهـــای علمـــی
دانش ــجویی ،دانش ــگاه تبری ــز  3ب ــار عن ــوان برگزی ــده
و  2بـــار عنـــوان شایســـته تقدیـــر را از آن خـــود کـــرده
اســـت.
دکت ــر س ــجاد توحی ــدی اف ــزود :از نظ ــر تع ــداد عناوی ــن
ب ــه دس ــت آم ــده نی ــز دانش ــگاه تبری ــز ج ــزو برتری ــن
دانشــگاه هــای کشــور بــوده و بــرای مثــال ،در آخریــن
جشـــنواره 15 ،عنـــوان در زمینـــه هـــای مختلـــف
نصیـــب انجمنهـــای علمـــی دانشـــجویی دانشـــگاه
ش ــده اس ــت.
وی ،توج ــه ب ــه کادرس ــازی و ج ــذب نیروه ــای جدی ــد
در شـــرایط پســـاکرونا و نیـــز توجـــه بـــه کارآفرینـــی و
اش ــتغال دانش ــجویان را از اولویته ــای اصل ــی برنام ــه
هـــای انجمنهـــای علمـــی در ســـالهای آتـــی
دانســـت.
شـــایان ذکـــر اســـت:در ســـیزدهمین جشـــنواره
بینالمللـــی حرکـــت کـــه از  23لغایـــت  25اســـفند
 1399باحضـــور انجمنهـــای علمـــی دانشـــگاه
ه ــای کش ــور بـــه میزبان ــی دانش ــگاه عل ــم و صنع ــت
و بصـــورت ارائـــه آثاردرغرفـــه مجـــازی برگـــزار گردیـــد،
دانشـــجویان و انجمنهـــای علمـــی دانشـــگاه تبریـــز
درای ــن دوره موف ــق ب ــه کس ــب چه ــارده مق ــام برت ــر و
شایس ــته تقدی ــر ش ــدند .همچنی ــن دانش ــگاه تبری ــز در
می ــان دانش ــگاههای برترکش ــوررتبه اول را بدس ــت آورد.
ضمـــن آنکـــه در ایـــن دوره  ۳۰۷اثـــر از دانشـــجویان
خارج ــی از  ۵۱کش ــور در  ۱۱مح ــور مختل ــف دریاف ــت
شـــد کـــه بعـــد از داوری هـــا  ۱۵اثـــر از ده کشـــور بـــه
عنـــوان آثـــار برگزیـــده انتخـــاب گردیـــد.
شــایان ذکــر اســت در پایــان ایــن مراســم از چهــار نفــر
از اســاتید مشــاور برتــر در زمینــه مشــاوره انجمنهــای
علمــی و انجمنهــای علمــی مقــام آور در ســیزدهمین
جش ــنواره بینالملل ــی حرک ــت ب ــا اه ــداء ل ــوح تقدی ــر
ب ــه عم ــل آم ــد.
اضافـــه مـــی نمایـــد :طـــی مراســـمی نیـــز ،از طـــرف
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزرات علــوم ،تحقیقــات
و فنـــاوری ،از برگزیـــدگان ایـــن جشـــنواره تقدیـــر بـــه
عم ــل آم ــده ب ــود.
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در قالب یک پژوهش مهم در دانشگاه تبریز؛

نتیجه بررسی خطرات
طوالنیمدتبمبهای
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مشخصشد

به میزبانی دانشگاه تبریز؛

مدرسه پیشرفته بین المللی
افزارههایاپتوالکترونیکی
( )OED۲۰۲۱برگزار شد
مدرسـه پیشـرفته افـزاره هـای اپتوالکترونیکـی
( )OED2021بـه میزبانـی پژوهشـکده فیزیـک
کاربـردی و سـتاره شناسـی دانشـگاه تبریـز و بـا
حضور سـخنرانان مدعو از  ۸کشـور دنیا و نیز چند
سـخنرانان مدعو از جمهوری اسلامی ایـران طی
روزهـای  ۲۰و  ۲۱خـرداد به صـورت مجازی برگزار
شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
رویـداد بین المللی سـاالنه با محوریت افـزاره های
اپتوالکترونیکـی و دعوت از  ۱۱محقق برجسـته از
کشورهای چین ،اسـترالیا ،آلمان ،کانادا ،آمریکا،
انگلیـس ،ترکیـه و جمهـوری اسلامی ایـران در
تاریـخ هـای  ۲۰و  ۲۱خـرداد در بسـتر رویدادهای
مجـازی دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،در ایـن رویـداد دوروزه،
سـخنرانان ضمن تشـریح مبانی و اصـول فیزیکی
افـزاره هـای اپتوالکترونیکـی مـدرن ،تـازه تریـن
یافتـه هـای تجربی و نظری و نیز چشـم انداز آینده
ایـن حـوزه را مـورد بحـث قراردادند.
سـلولهای خورشـیدی ،دیودهـای نورگسـیل،
اشکارسـازهای نـوری ،افزاره های پالسـمونیکی،
کاردبردهای اپتوالکترونیکی نانوساختارهای نوین
از محورهـای مـورد بحث در این رویـداد  ۲روزه بود
کـه در قالب  ۱۱سـخنرانی  ۷۵دقیقـه ای به همراه
بخش پرسـش و پاسـخ ارائه شـد.
خاطـر نشـان مـی شـود :از میـان مقـاالت رسـیده
بـه دبیرخانـه ایـن رویـداد  ۲۱مقاله توسـط کمیته
علمـی جهـت ارائـه بـه صـورت سـخنرانی کوتـاه
انتخـاب شـدند کـه در دوبخـش ارایـه شـدند و
درنهایـت دو مقالـه به عنـوان مقـاالت برتر انتخاب
شـدند.
مدرسـه پیشـرفته افـزاره هـای اپتوالکترونیکـی
( )OED2021بـا حمایـت انجمنهـای فیزیـک
ایـران و اپتیـک و فوتونیـک ایـران بـه همـراه پارک
علـم و فنـاوری اسـتان و قطـب علمـی فوتونیـک
دانشـگاه تبریـز و پایـگاه اسـتنادی جهـان
اسلام( )ISCبرگزارشـد.
بـر اسـاس اعلام برگزارکننـدگان ایـن مدرسـه بین
المللـی ،این رویداد ضمن انتقـال دانش و فناوری
نویـن بـه داخـل کشـور ،امـکان مبادله یافتـه های
علمـی و ورود محققیـن بـه زمینـه هـای جدیـد
پژوهشـی را فراهـم خواهـد کـرد.

بر اساس نتایج یک پژوهش مهم یک تیم تحقیقاتی
دانشگاهتبریزدرمحیطزیستمنطقهسردشتآذربایجان
غربیهیچنشانه ای از وجودترکیباتبمبهایشیمیایی در
محصوالتکشاورزیاینمنطقهیافتنشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،نیروی هوایی
رژیم صدام هفتم تیر ماه  ۱۳۶۶با استفاده از بمبهای
شیمیایی چهار نقطه ی پرازدحام شهر سردشت از توابع
استان آذربایجان غربی و یکی از روستاهای اطراف را مورد
بمباران هوایی قرار داد که در در این حمله وحشیانه۱۱۰ ،
نفر از ساکنان غیرنظامی شهر شهید شده و ۸۰۰۰تن دیگر
نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفتند و مسموم شدند که
بهعنوانجانبازشیمیاییهنوزتحتدرمانهستند.
سـومین نشسـت کارگـروه همکاریهـای
علمـی و تحقیقاتی ،بین دو کشـور جمهوری
اسلامی ایـران و جمهـوری ترکیـه ،امـروز به
صـورت مجـازی بـه میزبانـی دانشـگاه تبریز
برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز،
دکتـر حسـین سـاالرآملی ،رئیـس مرکـز
همکاریهـای علمـی بینالمللـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،در این نشسـت
اظهار داشـت :جمهوری اسالمی ایران با دارا
بودن توانمندیهای بسـیار و پیشـرفتهای
چشـمگیر سـالیان اخیر در حوزههای علمی
و فناورانـه برای تعمیـق همکاریهای علمی
و گسـترش آن با کشـورهای مسـلمان و برادر
اهمیـت بسـزایی قائل اسـت.
وی ،بـا اشـاره بـه سیاسـت فعـال
بینالمللیسـازی وزارت علـوم و تعـدد
ارتباطـات دانشـگاهی و فناورانـه اعلام کرد:
همکاری با کشـور ترکیه به دلیـل قرابتهای
دینـی و فرهنگـی بسـیار بـرای مـا اهمیـت
دارد.
دکتـر سـاالر آملـی افـزود :در دوران پاندمی،
محققـان کشـورمان اقدامات ارزشـمندی در
تولیـد لوازم پزشـکی مـورد نیاز داشـتند.
رئیـس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی
وزارت علـوم ،تحقیقات و فنـاور تصریح کرد:
هـم اکنـون بیـش از  ۴۶۰طـرح تحقیقاتـی
توسـط محققان ایرانی با کشـورهای مختلف
جهـان در حال انجام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سیاسـت فعـال
بینالمللیسـازی وزارت علـوم و تعـدد
ارتباطـات دانشـگاهی و فناورانـه اعلام کرد:
اجـرای دو فراخـوان طرحهـای تحقیقاتـی با
کشـور ترکیـه و اسـتقبال محققـان دو کشـور
نشـان داد زمینـه همـکاری بسـیار مسـاعد
هسـت و در آینـده بایـد در فراخوانهـای
بعـدی زمینههـای تحقیقاتـی گسـتردهتری
فراهـم شـود.
دکتر سـاالرآملی خاطرنشـان کرد :هم اینک
رتبه دانشـگاههای ایرانـی در رتبهبندیهای
جهانـی بسـیار قابل توجه اسـت و تعـداد آنها
در رتبههـای برتر نشـان از عزم جـدی آنها در
در نشستی راه های توسعه همکاریهای
مشترک دانشگاه تبریز و صندوق کارآفرینی
امید به میزبانی دانشگاه تبریز مورد بررسی
قرارگرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این
نشست که با حضور رئیس ،معاون پژوهش
و فناوری و تعدادی از مدیران دانشگاه تبریز
و شهامت مشاور عالی مدیر عامل صندوق
کارآفرینی امید و محمد کریمزاده مدیر
صندوق کارآفرینی امید آذربایجان شرقی
برگزار شد ،راه های توسعه همکاریهای
مشترک دانشگاه تبریز و صندوق کارآفرینی
امید به میزبانی دانشگاه تبریز مورد بررسی
قرارگرفت.
دکتر میررضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز،
در این جلسه ضمن معرفی اجمالی برخی
دستاوردهای دانشگاه تبریز در حوزه های
مختلف گفت :این دانشگاه بعد از دانشگاه
تهران به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاه
های کشور ،از بدو تاسیس جزو دانشگاه های
تاثیرگذاربودهاست.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دانشگاه تبریز در
حال حاضر با داشتن بیش از  800نفر هیات
علمی 20 ،هزار دانشجو و  ...به عنوان یکی از
دانشگاه های جامع و برتر کشور ایران مطرح
است ،اضافه کرد :این دانشگاه هم اکنون به
خاطر توانمندیها و ظرفیت های که در عرصه
های مختلف دارد ،به سوی دانشگاه نسل
چهارم و کارآفرین در حرکت است.
رئیس دانشگاه تبریز ،در ادامه با بیان اینکه
این دانشگاه در رشته های مختلف ظرفیت
های فراوانی دارد و از این رو آماده هرگونه
همکاریمشترکبادیگردستگاهها،سازمان
ها و صنایع مختلف است ،اضافه کرد :ما
باید از پتانسیل های دانشگاه های کشورمان

عالوه بر ابعاد فاجعه انسانی این حادثه ،گسترش مواد
شیمیایی در محیط زیست منطقه جزء مسائلی بوده
است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،بدین منظور
تیم تحقیقاتی دانشگاه تبریز به سرپرستی دکتر عبدالرضا
واعظی ،دانشیار گروه علوم زمین ،طی دو سال یک
پژوهش کاربردی بر روی بررسی ماندگاری این مواد
شیمیایی در محیط زیست منطقه انجام داده اند.
بر اساس این گزارش ،در این پژوهش ،چهار بخش مختلف
محیط زیست شامل آب سطحی ،آب زیرزمینی ،خاک و
مواد گیاهی بومی از محل اصابت بمبها جمع آوری و مورد
آزمایش قرار گرفت و از روش کروماتوگرافی گازی-طیف
سنجی جرمی برای تجزیه نمونه ها استفاده شد.

براساس نتایج آنی پژوهش هیچ اثری از ترکیبات مرتبط
با عوامل بمبهای شیمیایی در نمونه های خاک و آب
تشخیص داده نشد .با این حال ،مقادیر کمی از محصوالت
حاصل از تجزیه عوامل تاول زا مانند گاز خردل و لوئیزیت
در نمونه چوب جمع آوری شده از خانه ای که مورد حمله
شیمیایی قرار گرفته بود و همچنین در نمونه های جو
(مخلوط ساقه و ریشه) جمع آوری شده از زمین های
کشاورزی یافت شد که نشان دهنده مواجهه کم و مزمن
افراد و محیط با این مواد است.
این مطالعه عالوه بر اینکه یک کار پژوهشی با ارزش برای
دانشگاه تبریز محسوب می شود ،از نظر کاربردی نیز
بخشی از نگرانی های جوامع محلی را مرتفع کرد .از جمله

سومین نشست کارگروه
همکاریهای علمی و تحقیقاتی
ایران و ترکیه به میزبانی دانشگاه
تبریز برگزار شد
حضور در عرصههای جهانی است.
پروفسـور مانـدال رئیـس سـازمان علـم و
فناوری ترکیه(توبیتاک) ،نیز در این نشسـت
اظهـار داشـت :توبیتـاک گسـتره وسـیعی از
همکاریهـای فناورانـه و علمـی را در کشـور
ترکیـه رهبـری میکنـد و هـم اکنـون مرجـع
اصلی اجـرا و حمایت از طرحهای تحقیقاتی
بینالمللـی بـا بیـش از  ۶۴کشـور دنیاسـت.
وی بـا بیـان اینکه هـم اکنـون ایران بـه دلیل
فعالیتهـای پژوهشـی درخشـان توسـط
محققـان و دانشـگاههای خـود ،بـرای مـا

از اهمیـت زیـادی برخورداراسـت ،عنـوان
کـرد :بایـد از ظرفیتهـای فـراوان موجـود
کـه توسـط دوفراخـوان موفـق مـا اثبات شـد
بهرهبـرداری حداکثـری کـرد.
رئیـس سـازمان علـم و فنـاوری ترکیـه
خاطرنشـان کرد :توبیتاک اکوسیستم عظیم
فنـاوری بـا شـرکت بیـش از  ۲۰۰دانشـگاه
و موسسـه خـود ایجـاد کـرده اسـت کـه از
دسـتاوردهای بزرگ آن محسـوب میشـود.
بـه گفتـه مانـدال ،فراخوانهـای پروژههـای
عظیـم و درخشـان از برنامههـای مهـم بـا

بررسی راه های توسعه همکاریهای
مشترک دانشگاه تبریز و صندوق
کارآفرینیامید
برای پیشبرد اهداف کالن نظام و رفع نیاز روز
جامعهبهرهمندشویم.
دکتر اصغر عسگری معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه تبریز نیز در این نشست بر ضرورت
توسعه همکاری های مشترک با صندوق
کارآفرینی امید در زمینه های مختلف تاکید
کرد و گفت :دانشگاه تبریز در سال های اخیر
گام های موثری برای توسعه همکاری های
مشترک با سایر نهادها و به خصوص صنایع
برداشته است و از این رو با توجه به ظرفیت

های که دارد ،آماده همکاری مشترک نیز با
صندوقکارآفرینیامیداست.
وی در ادامه توسعه مراکز رشد و نوآوری
دانشگاه و بسترسازی برای فعالیت واحدهای
فناور نوپا در راستای تولید و تجاری سازی
محصول را از جمله اهداف کالن این دانشگاه
بیان کرد و افزود :به خاطر توسعه ،رشد و
افزایش تعداد متعدد مراکز رشد و نوآوری در
این دانشگاه ،برخی مراکز رشد این دانشگاه
به دلیل کمبود مکان در آینده نزدیک در

اینکهآسیبیکهبهصنعتتوریسممنطقهبعدازاینحادثه
وارد شده بود می تواند با انتشار عمومی نتایج این پژوهش
رفع شود.
همچنین بر اساس یافته های این پژوهش و با آنالیز دو
محصول کشاورزی مهم منطقه یعنی انگور سیاه و سماق
هیچ نشانه ای از وجود ترکیبات بمبهای شیمیایی یافت
نشد .در حالی که این دو محصول که سالهاست با پیش
فرض اینکه منطقه سردشت آلوده به مواد شیمیایی است
بازارهای ملی و محلی خود را از دست داده است.
یادآور می شود؛ این پژوهش که با هدایت و هماهنگی دفتر
خلع سالح وزارت امورخارجه صورت گرفت ،یافته های با
ارزشی داشت و اخیر ًا در یک مجله معتبر به چاپ رسید.

کشورهای مختلف اسـت که امیدواریم ایران
هـم بـه آن بپیوندد.
وی در پایـان بـا بیان اینکه ایجـاد علوم نوین
و آمـوزش دانشـجویان از اهـداف اصلـی مـا
میباشـد ،ابـراز امیـدواری کـرد کـه دو طـرف
بـرای اجـرای فراخـوان سـوم همکاریهـا
بـهزودی اقـدام نماینـد.
دکتـر نجفـی ،معـاون علمـی فنـاوری وزارت
بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی هـم در
ایـن آیین بـا بیـان اینکه
رونـد رو به رشـد همکاریهای کشـور با کشـور
ترکیـه در بخـش بهداشـت و درمـان از سـال
 ۲۰۱۲تـا کنـون بیش از دوبرابر شـده اسـت،
گفـت :همکاریهـای علمـی تحـت حمایـت
نیمـاد بـا کشـورهای مختلـف در جریـان
اسـت کـه در ایـن میـان اجـرای برنامـه هـای
طرحهـای تحقیقاتـی مشـترک بـا کشـور
سـوییس در قالـب برنامـه seed money
 grantو همینطـور بـا کشـور آلمـان از آن
جمله اسـت و هم اکنون با خرسـندی شـاهد
شـروع همکاریهـای محققـان علوم پزشـکی
با مخققان کشـور ترکیـه در چارچـوب برنامه
 MSRT TUBITAKهسـتیم کـه از
برگزارکنندگان آن بویژه دانشـگاه تبریز جای
قدردانـی دارد.
دکتـر مجیـدی رییس دانشـگاه تبریـز نیز در
ایـن نشسـت گفت :دانشـگاه تبریز بـه عنوان
مرجـع همکاریهـای علمـی بیـن المللـی
بـا کشـور بـرادر ترکیـه ،اقدامـات وسـیعی در
راسـتای ظرفیتسـازی انجـام داده اسـت که
اجـرای دو فراخـوان در سـالهای  ۲۰۱۹و
 ۲۰۲۰یکـی از آنهاسـت.
وی در ادامه سـخنان خود ،پیشـنهاد اجرای
فراخـوان طرحهـای بـزرگ کاربـردی out
 standing projectsو پسادکتری مشترک
در زمینـه هـای فناورانـه را داد.
بـه گفتـه وی ،توزیـع جغرافیایـی طرحهـا،
نشـان از اسـتقبال محققان سراسـر کشـور از
فراخوانهـای طرحهای پژوهشـی مشـترک
با محققان کشـور ترکیه اسـت و حمایتهای
بیشـتر از طرحهـا امـکان افزایـش تعـداد
طرحهـا را فراهـم مـیآورد.
دیگرساختمان های بیرون دانشگاه مستقر
خواهندشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در
بخش دیگر سخنان خود گفت:
دانشگاه تبریز با اتکا به پتانسیل و توانمندی
های علمی و پژوهشی و مراکز رشد ،آماده
ارائه خدمات حمایتی از ایده های نوآورانه
و توسعه کسب و کارهای نوین توسط
کارآفرینان است و در این راستا نیز با تقویت
سیاست ارتباط با صنایع مختلف ،موظف به
ایجاد توسعه کارآفرینی با صنایع نموده است
که در این خصوص نقش مراکز رشد و نوآوری
دانشگاهتعیینکنندهبودهاست.
یادآور می شود :شهامت مشاور عالی مدیر
عامل صندوق کارآفرینی امید و محمد
کریمزاده مدیر صندوق کارآفرینی امید
آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره
به توانمندیهای دانشگاه تبریز در عرصه های
مختلف ملی و بین المللی خواستار توسعه
همکاریهایمشترکشدند.
الزم به ذکر است ،در این جلسه مقرر شد،
با تنظیم تفاهم نامه همکاری مشترک
بین دانشگاه و صندوق کارآفرینی امید ،و
با امضای این سند توسعه همکاری های
مشترک در پیش گرفته شود.
همین گزارش حاکی است؛ دانشگاه تبریز در
حال حاضر با داشتن بیش از  20دانشکده،
 ۸۰۰نفر عضو هیات علمی ،بیش از 20
هزار نفر دانشجو و نیز به جهت همجواری
با دانشگاه های بزرگ کشورهای منطقه،
به عنوان بزرگترین مرکز علمی غرب و
شمال غرب کشور ،عهده دار بخش بزرگی
از مسئولیت تولید علم و فناوری و رقابت در
عرصه های بین المللی است.

صرفه جويي در مصرف
اداي دين به نعمت هاي الهي است

کسب عنوان برتر
توسط مرکز مشاوره
دانشگاهتبریز
مرکز مشـاوره دانشجویان دانشـگاه تبریز در ارزیابی
مراکـز مشـاوره دانشـگاه های کشـور در سـال 1399
عنـوان "مرکـز مشـاوره برتر" را کسـب کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،دکتـر
جلیـل باباپـور ،رئیس مرکز مشـاوره دانشـگاه تبریز
بـا اعلام ایـن مطلب افـزود :بر اسـاس لـوح معاون
وزیـر و رئیـس سـازمان امـور دانشـجویان وزارت
عتـف ،مرکـز مشـاوره دانشـگاه تبریـز در ارزیابـی
عملکرد مراکز مشـاوره دانشـجوئی در سـال  1399و
ارائـه خدمـات ارزنـده در زمینـه سلامت روانـی و
اجتماعـی دانشـجویان در ایـام کرونا عنوان "مرکز
مشـاوره برتـر" را در بین مراکز مشـاوره دانشـجوئی
سراسـر کشـور بدسـت آورد.
دکتـر جلیـل باباپـور ،رئیـس مرکـز مشـاوره و عضو
هیئـت علمـی دانشـگاه تبریـز گفـت :بـا توجـه بـه
شـرایط کرونایـی کشـور کـه منجـر بـه تعطیلـی اکثر
مراکـز فرهنگـی ،ورزشـی و آموزشـی شـد ،مرکـز
مشـاوره دانشـگاه تبریـز بـا اسـتفاده از ظرفیت های
فضـای مجـازی و بـه کمـک اسـاتید متخصـص در
حـوزه های مختلف روانشناسـی ،جامعه شناسـی و
روانپزشـکی ،اقدامـات مفید و ارزشـمندی را فراهم
نمـود؛ بـه طـوری کـه از ابتـدای سـال  1399تا کنون
بیـش از  50کارگاه آموزشـی و  2ویـژه برنامـه نوروزی
برگـزار کرده اسـت و تعداد زیادی پوسـتر آموزشـی،
کلیـپ و پادکسـت (رادیـو اینترنتـی) در موضوعـات
متنـوع مرتبط با سلامت روان بـرای اعضای هیئت
علمـی ،دانشـجویان ،کارکنـان و همچنیـن خانواده
آنهـا ارائـه نموده اسـت.
رئیـس مرکـز مشـاوره دانشـگاه تبریـز افـزود :بـر
اسـاس گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی ،پـس از
اجتماعی
کنترل عالئم جسـمانی ،پاندمی روانـی –
ِ
کرونـا حداقـل یـک سـال ادامـه خواهـد داشـت و
آمـوزش هـای روانی – تربیتـی و مداخالت مشـاوره
ای و روانشـناختی بـرای کاهـش عالئم ناشـی از این
اختلال ضـروری اسـت.
شـایان ذکر اسـت؛ شـیوع ویـروس کرونا در سراسـر
دنیـا منجـر بـه دگرگونـی سـبک زندگـی و تعطیلـی
اغلـب فعالیتهـا از جملـه مراکـز آموزشـی شـده و
بسـیاری از مدارس و دانشـگاه هـا اقدام بـه برگزاری
کالس هـای آنالیـن بـه جـای مشـارکت حضـوری
نمودنـد .اسـترس ناشـی از ایـن اختلال بـه بـروز
مشکالت روانشـناختی متعددی از قبیل اضطراب،
افسـردگی ،افـکار خودکشـی ،وسـواس ،اختلال
اسـترس پـس از حادثـه ،اختلاف بیـن اعضـای
خانـواده و به دنبال آن جدایی ،طالق و انواع آسـیب
هـای اجتماعی ،نمونه هایی از این مشـکالت منجر
شـده اسـت.

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

• هفته سوم شهریورماه•1400

درخشش دانشجویان دانشگاه
تبریز در مرحله نهایی بیست
و پنجمین المپیاد علمی
دانشجوییکشور

تجلیل از دانشـجویان مدال آور
علوم ریاضی دانشـگاه تبریز
در مراسمی از دانشجویان مدال آور دانشکده علوم
ریاضی دانشگاه تبریز که در مسابقات جهانی ریاضی
موفقبهکسبمدالطالشدهبودند،تجلیلبعملآمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،در این آیین
که در تاالر عالمه جعفری حوزه ریاست این دانشگاه
صورتگرفتازدودانشجویمدالآوربهنامهایعرفان
معصومیوآرمانشیردلکهدربیستوهشتمیندوره
مسابقاتجهانیریاضیدانشجویی()IMC2021موفقبه
کسبمدالشدهبودند،تجلیلبعملآمد.
برپایههمینگزارش،تیمدونفرهریاضیدانشگاهتبریز
بهسرپرستیدکترکمالعزیزیهریس،موفقبهکسب
دو مدال طال و کسب رتبه اول کشوری در این دوره
مسابقاتشدهاست.
دکتر مجیدی رییس دانشگاه تبریز در این آیین ضمن
تبریکاینموفقیتازایندانشجویانبهعنوانسرمایه
های بزرگ کشور یاد کرد و گفت :این چهره های علمی
و نخبه جامعه باید به خوبی در جامعه شناخته شوند
و برای کسب موفقیت های بیشتر این نخبگان هم
حمایتهایالزمصورتگیرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دانشگاه تبریز نیز در حد
توان با فراهم نمودن بسترهای الزم از این چهره های
نخبه حمایت های الزم را انجام می دهد ،یادآور شد:
این چهره های نخبه علمی سرمایه های ارزشمند
کشورمان هستند و برای توسعه همه جانبه کشورمان
به این گونه افراد در حوزه ها و رشته های مختلف نیاز
داریم.
رییس دانشگاه تبریز اضافه کرد :ما باید از این مغزهای
متفکر جامعه با فراهم نمودن بسترهای الزم از آنها
حمایتبکنیم،چراکهالزمهتوسعهکشورماندرعرصه
هایمختلف،توجهوحمایتازاینگونهافرادفراهممی
شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه برای
توسعهورشدعلمیدرسایررشتههاتوجهبهرشتههای
پایههمضروریاست،تصریحکرد:کشورهایپیشرفته
و توسعه یافته نیز ضمن حمایت از نخبگان رشته های
پایه ،توجه ویژه ای هم به این رشته ها دارند.
دکتر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز
همدراینمراسمدرسخنانیضمنتبریکوحمایتاز
این مدال آور دانشجوی این دانشگاه گفت :این وظیفه
دانشگاه و مسئوالن است که در حد توان با فراهم نودن
بسترهای الزم ،از آنها حمایت های ویژه ای صورت
گیرد.
بهگفتهویمادانشجویاننخبهوپرتالشدیگریهمدر
سایر رشته ها داریم که با غربالگری و برگزاری مسابقات
و آموزن های داخلی ،بهتر می توانیم در سایر رشته ها
درسطحدنیامدالآورداشتهباشیم.
دکتر کمال عزیزی هریس سرپرست دانشجویان
مدال آور دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز هم
در این آیین در سخنانی با اشاره به روند برگزاری این
مسابقات گفت :مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی
( )IMC2021از معتبرترین مسابقات جهانی ریاضی در
سطح دانشجویان دوره کارشناسی است که هر ساله
به میزبانی دانشگاه کالج لندن و با شرکت تیم هایی از
برترین دانشگاه های جهان برگزار می شود که امسال
نیز همانند سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به صورت
مجازیبرگزارشد.
به گفته وی در این دوره از مسابقات که از تاریخ دوم تا
هشتم آگوست سال  2021به میزبانی دانشگاه کالج
لندن برگزار شد ،دانشجویان دانشگاه تبریز موفق به
کسب دو مدال طال (جایزه اول) شدند و در نتایج تیمی
نیزتیمایندانشگاهدربینهمهتیمهایدانشگاههای
کشور ،رتبه اول تیمی را به خود اختصاص داده است.

اولین رقابت فتح پرچم
تاپار در دانشگاه تبریز
برگزار می شود

اولیـن رقابـت پرچـم تاپـار بـه همـت آزمایشـگاه آپا
دانشـگاه تبریـز در ایـن دانشـگاه برگـزار مـی شـود.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،مسـابقات
فتـح پرچـم ( )CTFبین متخصصـان و عالقه مندادن
بـه امنیـت سـایبری برپـا میشـود .ایـن رویـداد بـه
عنـوان رونـدی بـرای یادگیـری و محـک زدن دانش
متخصصـان و عالقه منـدادن به این حوزه اسـتفاده
می شـود.
ایـن مسـابقه در هفـت حـوزه برنامـه نویسـی،
شناسـی(،)Forensics
جـرم
رمزنـگاری،
جمـع آوری اطالعـات ( ،)Osintدسترسـی بـه
سیسـتم( ،)PWNمهدسـی معکـوس و امنیت وب
اپلیکیشـن هـا برگـزار مـی شـود.
بـر پایه همیـن گـزارش ،چالش هـای طرح شـده در
ایـن مسـابقه بصـورت تدریجـی و طـی  3روز بـرای
شـرکت کننـدگان نمایـش داده خواهـد شـد.
عالقمنـدان بـرای ثبـت نام تـا  25تیـر  1400فرصت
دارنـد بـه آدرس https://evnd.co/ND4kf
مراجعـه نماینـد.
این مسـابقه طـی  3روز در روزهـای  4و5و 6مرداد به
صـورت انفرادی برگزار خواهد شـد.

 26دانشجوی دانشگاه تبریز در مرحله نهایی بیست و
پنجمینالمپیادعلمیدانشجوییکشورافتخارآفریدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر حمید
احمدی،رئیسگروهحمایتازاستعدادهایدرخشانبا
اعالم این خبر گفت :بر اساس نتایج مرحله نهایی بیست
و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور ( )1399که
اخیر ًا توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شده
است 26،نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز موفق به کسب
رتب ه های برتر در مرحله نهایی المپیاد بیست و پنجم
شدهاند.
وی افزود :دانشجویان دانشگاه تبریز در این دوره ،موفق

نشست مجازی «پیوندهای فرهنگی و
زبانی ایران و ترکیه» از سوی مدیریت
همکاریهایعلمیوبینالمللیدانشگاه
تبریز و با مشارکت جمعی از مراکز علمی
ایران و ترکیه و وابستگی فرهنگی ایران
و نمایندگی بنیاد سعدی در استانبول در
مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان
غیرایرانیدانشگاهتبریزبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
این نشست ادبی و فرهنگی ،با حضور
جمع کثیری از عالقه مندان زبان و ادب
فارسی و به منظور گسترش مناسبات
علمی و فرهنگی و با هدف توسعه روابط
دانشگاهی میان ایران و مراکز دانشگاهی
کشورترکیهبرگزارگردید.
امیرسعید کرمی؛ معاون گسترش زبان
هلل ایران زاده،
فارسی وزارت عتف ،نعمت ا
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
هلل واحد و
دانشگاه عالمه طباطبایی؛ اسدا
باقر صدرینیا ،از استادان زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه تبریز ،محمد طاهری
خسروشاهی؛ مسئول مرکز آموزش زبان
فارسی به دانشجویان غیرایرانی دانشگاه
تبریز ،عدنان کارا اسماعیل اوغلو ،مدیر
گروه ادبیات شرقی دانشگاه قیریک قلعه
ترکیه ،حجابی گیرالنگیچ ،استاد زبان و
ادبیان فارسی دانشگاه آنکارا ،علی گوزل
یوز ،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
استانبول و کوروش مقتدری ،وابسته
فرهنگی ایران در استانبول در این نشست
سخنرانیکردند.
دکتر امیرسعید کرمی معاون گسترش
زبان فارسی وزارت عتف در این نشست
با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های
موجود در دانشگاه های ایران جهت
پذیرش دانشجویان خارجی ،کشور ترکیه
را یکی از مهمترین جوامع هدف به منظور
گسترشمناسباتعلمیدانست.
وی اقداماتی چون بروز رسانی دروس
مربوط به آموزش زبان فارسی در مراکز
علمی خارج از کشور ،دقت در اعزام
اساتید توانمد ،و تقویت و گسترش آزمون
سامفا را از جمله راهکارهای تقویت این
مناسباتعلمیارزیابینمود.
دکتر عدنان کارا اسماعیل اوغلو مدیر گروه
ادبیات شرقی دانشگاه قیریک قلعه ترکیه
نیز اظهار داشت :دانشجویان ترک از
جلسات مثنوی خوانی و غزلیات شمس
تبریزی استقبال زیادی به عمل اورده اند
و این دانشجویان پس از آشنایی با متون
ادب فارسی در ترکیه ،اشتیاق فراوانی
جهت عزیمت به ایران و آشنایی بیشتر با
فرهنگایرانیدارند.
وی به ارائه گزارشی از روند آموزش زبان
فارسی در این دانشگاه پرداخت و گفت:
رساله ای دانشجویی تدوین شده در حوزه
راهکارهـای گسـترش همـکاری مشـترک چهـار
دانشـگاه اسـتان آذربایجـان شـرقی و شـرکت
توسـعه منابع انرژی توان وزارت دفاع و پشـتیبانی
نیروهای مسـلح در نشسـتی با حضور نمایندگان
طرفیـن بـه میزبانی دانشـگاه تبریز مورد بررسـی
قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
اصغر عسـگری معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه
تبریز در این نشست با معرفی برخی توانمندیها و
دسـتاوردهای دانشگاه تبریز در حوزه منابع انرژی
گفـت :این نشسـت به منظـور هم افزایـی ،انتقال
دانـش و تجربیات و بررسـی و توسـعه راهکارهای
گسترش همکاری مشـترک چهار دانشگاه استان
آذربایجان شـرقی و شـرکت توسـعه منابع انرژی
تـوان وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح
برگزار و امید می رود این نشسـت موجب توسـعه
همکاری های بیشـتر طرفین بـا توجه به ظرفیت
های دانشـگاه های اسـتان شود.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه امـروزه در دانشـگاه
هـای اسـتان و بـه ویـژه ایـن چهـار دانشـگاه (
تبریـز ،صنعتی سـهند ،شـهید مدنـی آذربایجان
و آزاد) ظرفیـت هـای فراوانـی بـرای حل مسـایل
و مشـکالت صنعـت و جامعـه را دارنـد ،تصریـح
کـرد :اخیـرا نیز دبیرخانه جامع صنعت اسـتان به
تصویب رسـیده که با ایجـاد کاگروه های مختلف
در صـدد حـل مسـایل و چالـش هـای نیـاز روز
صنعـت و جامعه هسـتیم.
بـه گفتـه وی با ایجـاد ایـن دبیرخانه هـم افزایی
و تولیـد دانـش ،علـم و فنـاوری بـا توجه بـه نیاز
جامعـه و صنعـت بـا کمـک محققـان ،اسـاتید و
دانشـجویان در حـوزه های مختلف شـکل گرفته
و امیـد مـی رود گام هـای موثری در توسـعه این

به کسب  2مدال طال و  3مدال برنز شدند و  14نفر نیز
توانستند رتبه های تک رقمی این دوره از المپیاد علمی
را به خود اختصاص دهند.
رئیس گروه حمایت از استعدادهای درخشان در این
خصوص یادآور شد :مجید قاسمی نظرلو در رشته
مهندسی برق و حسین محمدخانلو در رشته علوم
اقتصادی مدال طال را از آن خود کردند و علی نعمتی در
ل های بنیادی
رشته حقوق ،زهرا نوردانش در رشته سلو 
و مهندسی بافت و علی علیزاده در رشته مهندسی برق
موفق به کسب مدال برنز شدند.
به گفته وی ،تعداد دانشجویان حائز رتب ه های تکرقمی

درمرحلهنهاییالمپیادعلمیدانشجوییکشوردرسال
های  97 ،96و  98به ترتیب  11 ،3و  8نفر بوده است که
این تعداد در سال  99به  14نفر رسیده است.
همچنین به گفته دکتر احمدی ،تعداد دانشجویان حائز
ل های طال ،نقره و برنز در مرحله نهایی المپیاد علمی
مدا 
دانشجویی کشور در سالهای  97 ،96و  98به ترتیب1 ،
نفر ( 1نقره) 5 ،نفر ( 2نقره و  3برنز) و  2نفر ( 2نقره) بوده
است که این تعداد در سال  99به  5نفر ( 2طال و  3برنز)
رسیده است ،بدین ترتیب ،بررسی نتایج دانشجویان
دانشگاه تبریز در ادوار گذشته المپیاد ،نشان میدهد؛
طی سه دوره اخیر ،پیشرفت قابل مالحظهای در این

نشست مجازی «پیوندهای فرهنگی
و زبانی ایران و ترکیه» به میزبانی
دانشگاه تبریز برگزار شد
زبان فارسی در مراکز علمی ترکیه رو به
فزونی است و کتابهای متععدی در حوزه
تحلیل مسایل تاریخ و ادبیات فارسی در
سالهای اخیر تالیف شده است.
دکتر باقر صدری نیا عضو فرهنگستان
زبان و ادب فارسی و استاد گروه ادبیات
دانشگاه تبریز نیز در این نشست مجازی
با اشاره به پیشینه زبان و ادب فارسی در
قلمرو آسیای صغیر گفت :زبان فارسی از
عصرسالجقهروموبعدهادردورهحکومت
مغول ،از زبان های رایج در منطقه آسیای
صغیر بود و حکام محلی مراسالت و
مکاتبات خود را به فارسی انجام می
دادند .به گفته وی در دوران عثمانی نیز
با وجود برخی منازعات سیاسی و نزاع
های محلی میان ایران و عثماانیف زبان
فارسیی همچنان در جریان بود و حتی
شاهان و شاهزادگان به زبان فارسی دیوان
شعر می سرودند.
صدری نیا در پایان به دوران مشروطه و
دوره تنظیمات در ترکیه اشاره کرد و گفت
مناسبات فرهنگی و اشتراکات تاریخی
میان ایران و ترکیه از قدیم ترین ایام تا
دوره ما در جریان بوده است.

دکتر علی گوزل یوز استاد زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه استانبول هم به تبیین
پیشینه زبان وادب فارسی در قلمر ترکیه از
دوره سلجوقیان تا دوره معاصر پرداخت.
وی با ارائه گزارشی از روند آموزش متون
ادب فارسی در مراکز علمی استانبول
گفت :دوره های آموزش زبان فارسی در
ترکیه در سه مقطع تحصیالت تکمیلی
انجام می شود و دانشجویان و فارسی
آموزان عالقه زایدالوصفی به فراگیری
متون ادب فارسی دارند
وی در پایان از متولیان وزارت علوم به
منظورتالیفکتابهایاموزشزبانفارسی
به صورت مشترک میان استادان ایران
و ترکیه درخواست همکاری و مساعدت
نمود.
کوروش مقتدری وابسته فرهنگی ایران در
استانبول نیز در این نشست سخنان خود
را با بیان پیشینه ای از روابط فرهنگی
ایران و ترکیه آغاز نمود و گزارشی از مراکز
آموزش زبان فارسی در استانبول و آنکارا
ارائه کرد.
وی از برگزاری دوره های اموزش زبان
فارسی در سطوح بازآموزی ،گفتگو و
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زمینه صورت گرفته است.

رییس گروه حمایت از استعدادهای درخشان با اشاره به
مساعدت و همراهی هیئت رئیسه دانشکده ها از تالش

های دلسوزانه اعضای هیأت علمی به ویژه اساتید مشاور
استعدادهای درخشان که با افزایش انگیزه و اعتماد به
نفس دانشجویان و همچنین برگزاری دوره های آماده

سازی و ارائه مشاوره در مقاطع مختلف ،زمینه این
پیشرفت قابل توجه در نتایج مرحله نهایی المپیاد را
فراهم آوردند ،قدردانی نمود.

ادبیات کالسیک برای استخدام در ادارت
دولتی ترکیه خبر داد و گفت :زبان فارسی
همچنان مورد عالقه مردم ترکیه است.
مقتدری از استقبال جوانان ترکیه از
فعالیت های بنیاد سعدی و مراکز اموزش
زبان فارسی و دوره های تربیت مدرس
خبر داد.
دکترحجابیکیرالنکیچاستادزبانفارسی
دانشگاه آنکارا هم به برگزاری منظم
جلسات مثنوی خوانی و حافظ شناسی
در آنکارا اشاره کرد و برگزاری این جلسات
را گامی اررزشمند در راستای ترویج زبان
فارسی در مراکز علمی ترکیه دانست.
این استاد زبان فارسی با اشاره بهتحکیم
بنیادهای زبان و ادب فارسی در قلمرو
ترکیهگفت:برایشناختادبیاتعثمانی،
آموزش زبان فارسی ضروری است.
وی با یادکرد استادانی چون مرحوم
عبدالباقی گولپینارلی و استاد محمدعلی
موحدف زحمات این بزرگان را در ترویج
ادب فارسی در این منطقه فراموش
نشدنییارزیابینمودوازتاسیسکتابخانه
تخصصی زبان فارسی در دانشگاه انکارا
خبر داد.
هلل واحد استاد زبان و ادبیات
دکتر اسدا
فارسیدانشگاهتبریزنیزدرایننشستکه
سابقه سالها حضور و آموزش زبان فارسی
در ترکیه را دارد ،به جمع بندی و نتیجه
گیری از صحبت های سخنرانان پرداخت
و از حضور استادان مدعو در این همایش
قدردانینمود.
محمد طاهری خسروشاهی مسئول مرکز
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
دانشگاه تبریز هم ضمن ارائه گزارشی
از فعالیت های آموزشی و پژوهشی این
مرکز ،استقبال دانشجویان غیرایرانی
از کالس های آموزش زبان فارسی این
دانشگاه تبریز را شایان توجه دانست.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی زبان
فارسی و فرهنگ ایرانی در منطقه آسیای
صغیر ،ترکیه کنونی را یکی از کانون های
مهم ترویج فرهنگ اسالم در حوزه ایران
فرهنگی و خاستگاه شاعران بزرگی در
قلمرو زبان فارسی دانست.
طاهری با تاکید بر موضوع مهم واسپاری
آموزش زبان فارسی در ترکیه به دانشگاه
تبریز ،این مساله را حاکی از نقش مهم
این دانشگاه در گسترش مناسبات علمی
با مراکز بین المللی در حوزه ترویج زبان
فارسیقلمدادنمود.
یادآور می شود :در پایان این نشست که
با استقبال شایان توجه عالقه مندان زبان
فارسی مواجه شده بود ،شرکت کنندگان
به ارائه پرسش و پاسخ پرداختند.

انتشــار فراخــوان ثبــت نام
جوایــز تحصیلــی بنیــاد
ملــی نخبــگان بــرای ســال
تحصیلــی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱در
دانشــگاه تبریــز
فراخـوان ثبـت نـام جوایـز تحصیلـی بنیـاد ملـی

نخبگان برای سـال تحصیلی ( 1400-1401طرح

شـهید وزوایی) در دانشـگاه تبریز منتشـر شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز،

دکتـر حمیـد احمـدی ،رئیـس گـروه حمایـت

از اسـتعدادهای درخشـان دانشـگاه تبریـز در
خصـوص فراخـوان ثبـت نـام جوایـز تحصیلـی

بنیـاد ملـی نخبـگان بـرای سـال تحصیلـی آتـی
گفـت :بنیـاد ملی نخبـگان بر اسـاس «آئیـن نامه

پشـتیبانی از فعالیـت هـای علمـی و فرهنگـی
دانشـجویان مسـتعد تحصیلـی کشـور (طـرح

شـهید وزوایی)» ،در سـال تحصیلی 1400-1401
اعتبارهـا و تسـهیالتی را به دانشـجویان مسـتعد

دانشـگاه هـا و مراکز آموزش عالی کشـور اعطا می

کند .

بـه گفتـه رئیـس گـروه حمایـت از اسـتعدادهای

درخشـان ،متقاضیـان بهـره منـدی از جوایـز

تحصیلـی بنیـاد ملی نخبـگان در سـال تحصیلی

 ،1400-1401مـی تواننـد حداکثر تا تاریخ  30تیر

 1400بـا مراجعه به سـامانه اطالعاتـی بنیاد ملی

نخبگان ،موسـوم به سـامانه سـینا به آدرس sina.

 ،bmn.irنسـبت بـه ثبـت نـام و بارگـذاری مـدارک
اقـدام نمایند.

وی اضافـه کـرد :ایـن مهلت قابل تمدید نیسـت و

بنیـاد ملی نخبگان پس از بررسـی درخواسـت ها

و بر اسـاس ظرفیت سالیانه ،نتیجه اولیه پذیرش

متقاضیانـی را کـه باالتریـن امتیـاز را از فعالیـت

هـای آموزشـی ،پژوهشـی و فناورانـه در مقایسـه
بـا سـایر افـراد کسـب کـرده انـد ،از طریق سـامانه

سـینا اعلام خواهد کـرد .وی افزود :دانشـجویان
محتـرم می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر

در مـورد جزئیـات نحـوه ثبـت نـام و بارگـذاری
مـدارک در سـامانه سـینا ،بـه وب سـایت رسـمی

گروه حمایت از اسـتعدادهای درخشان به آدرس
 dotsa.tabrizu.ac.irمراجعـه نماینـد.

دکتـر احمـدی درخصـوص جوایـز تحصیلـی

بنیـاد ملـی نخبـگان هـم افـزود :بنیـاد ملـی
نخبـگان بـا هـدف حمایـت مـادی و معنـوی از

دانشـجویان نخبـه و هدایـت ایـن اسـتعدادهای

برتـر بـه سـمت اولویـت هـای راهبـردی کشـور،

تسـهیالت و جوایـز متنوعـی را طراحـی و ارائـه

براي توليد هر تُن كاغذ دست اول
به گفته وی در بین دانشـگاه های استان ،دانشگاه
تبریـز بـا توجه به ظرفیـت و توانمندیهـای که در
عرصه های مختلف داشـته و دارد ،بـا وزارت دفاع
همکاری مشـترک خـود را با راه انـدازی مرکز هوا
و فضـا آغاز نمود.
الزم بـه ذکـر اسـت ،در ایـن نشسـت همچنیـن
معاونـان پژوهـش و فنـاوری و نماینـدگان برخی
دانشـگاه هـای شـرکت کننـده اسـتان بـا ارایـه
گزارشـی از ظرفیـت هـا و توانمندیهای دانشـگاه
های خودف خواسـتار توسـعه همکاری مشـترک
بـا دانشـگاه هـای خویش شـدند.
یـادآور مـی شـود :این نشسـت با حضـور معاونان
پزوهشـی و نماینـدگان دانشـگاه هـای تبریـز،
صنعتی سـهند ،شـهید مدنی آذربایجـان و آزاد و
نماینـده وزارت دفـاع در اسـتان و برخـی مدیران
شـرکت توسـعه منابـع انـرژی تـوان در راسـتای
گسـترش تعاملات موجـود فیمابیـن شـرکت
توسـعه منابـع انـرژی بـا دانشـگاه هـا و مراکـز
پژوهشـی برگـزار شـد.
بازدیـد از آزمایشـگاه ها و مراکز پژوهشـی و دیگر
توانمندیهـا و ظرفیـت هـای ایـن چهار دانشـگاه
اسـتان از دیگـر برنامـه هـای مدیـران شـرکت
توسـعه منابع انرژی توان وزارت دفاع و پشـتیبانی
نیروهای مسـلح برای توسـعه همکاری مشـترک
بوده اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت؛ دبیرخانـه ارتباط بـا جامعه و
صنعت در دانشـگاه تبریز مسـتقر است و دانشگاه
تبریز دبیـری این دبیرخانه را برعهـده دارد.

مـی کنـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه اعتبـار

آمـوزش یاری ،اعتبـار همکاری علمـی -اجرایی،

اعتبار فن یـاری ،اعتبار ارتباطـات علمی ،اعتبار

نياز به قطع  ۱7اصله درخت و مصرف حدود  400هزار ليتر
 4هزار كيلووات برق است.
بررســی راهکارهای گسترش همکاری ۴
دانشــگاه آذربایجان شرقی با شرکت توسعه
منابع انرژی توان وزارت دفاع
منطقه و کشورمان برداشته شود.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تبریـز در
بخـش دیگر سـخنان خـود با تاکید بـر اینکه این
دانشـگاه بـا توجه به پتانسـیل های کـه در حوزه
های مختلف دارد ،آماده توسـعه همکاری با دیگر
نهـاد هـا و سـازمان هـا و بـه خصـوص بـا وزارت
دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح اسـت ،یـادآور
شـد :دانشـگاه تبریز با برخـورداری  20دانشـکده
از جمله دانشـکده های مکانیک ،شیمی ،فیزیک،
مهندسـی شـیمی و نفـت ،پژوهشـکده فیزیـک
کاربـردی ،علـوم طبیعـی و همچنیـن با داشـتن
بیـش از  100مرکـز رشـد و نـوآوری فعـال از
پتانسـیل باالیی در زمینه همکاری بـا وزارت دفاع
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در حوزه صنایع انرزی برخوردار است.
وی توسـعه همـکاری بیـن المللـی را از دیگـر
افتخـارات ایـن دانشـگاه در حـوزه ارتباطـات بین
المللـی بیان کرد و افزود :دانشـگاه تبریـز در حال
حاضـر  230تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک بـا
دیگـر دانشـگاه هـای خـارج کشـور دارد و در این
ارتباط نیز دانشـگاه تبریز متولی برقـراری و ایجاد
توسـعه ارتبـاط دانشـگاه های کشـور با دانشـگاه
هـای حـوزه قفقـاز و ترکیه اسـت.
برپایـه همین گـزارش ،در این نشسـت در ابتدای
جلسـه دکتر فرزاد نماینده وزارت دفاع در اسـتان
بـا ارایه گـزارش کوتاهـی به برخی دسـتاوردهای
اسـتان در حوزه انـرزی پرداخت.

توانمندی آموزشـی/کارآفرینی ،اعتبار شرکت در
مجامـع علمـی خارجـی ،اعتبـار اعزام بـه فرصت
مطالعاتـی ،راتبـه دانشـجویی ،اعتبـار هسـته

مسئله محور پژوهشـی/فناورانه ،تسهیالت نظام
وظیفـه ،بیمـه تکمیلـی درمـان ،هدیـه ازدواج،

ودیعـه اجـاره مسـکن و غیـره اشـاره کـرد.
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تجلیلازاستادبازنشستهدانشگاه
تبریز به عنوان برگزیده حوزه
آموزش و پژوهش استان به
مناسبت روز خانواده و تکریم
بازنشستگان

رکاب زنی دو کارمند
دانشگاه تبریز از تبریز تا قله
سبالن و صعود به این قله
دو نفر از کارشناسـان دانشـگاه تبریـز در چهارچوب
یک برنامه فرهنگی و ورزشـی مسیر تبریز (دانشگاه
تبریـز) تـا قلـه سـبالن را بـا دوچرخـه رکاب زده و در
پایـان برنامـه به قله سـبالن صعـود کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،رضـا
سـلمانی و اکبـر باقـری آذر در ایـن برنامـه ورزشـی و
فرهنگی طی روزهای سـه شـنبه و چهارشـنبه  15و
 16تیر ماه مسـیر تبریز-اهر-مشـگین شـهر و شابیل
را بـا دوچرخه پیمودند و پس از یک روز اسـتراحت،
در روز جمعـه بـه قله سـبالن صعـود کردند.
برنامـه رکاب زنـی مسـیر تبریـز (دانشـگاه تبریـز) تا
قله سـبالن با حمایـت معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشـگاه تبریـز در قالـب برنامـه چهـار روزه در بـازه
زمانـی  15لغایـت  18تیـر سـال  1400اجـرا گردید.
این همـکاران هـدف از اجرای این برنامه را تشـویق
و ترغیـب همـکاران دانشـگاهی بـه انجـام فعالیـت
هـای ورزشـی ،ایجـاد انگیـزه و نشـاط اجتماعـی،
ترویج فرهنگ سلامت و فرهنگ دوچرخه سـواری
و اسـتفاده از وسـائط نقلیـه سـبز و از همـه مهمتـر
اعتلای شـهرت و آوازه دانشـگاه تبریـز عنـوان
نمودنـد.
بـه گفتـه آنـان اجـرای چنیـن برنامـه هایـی اثـرات
سـازنده و مثبـت اجتماعـی و فرهنگی چشـمگیری
بـر ایجـاد انگیزه ،ترغیب همکاران بـه انجام فعالیت
هـای ورزشـی و افزایـش نشـاط اجتماعـی و امید به
زندگـی در بین همـکاران محتـرم دانشـگاه دارد.
ایـن دو نفـر کـه سـابقه رکاب زنـی جـاده ای نظیـر
رکاب زنـی دور دریاچـه ارومیـه ،آسـتار تـا سـاری،
بندرعبـاس تـا مشـهد ،شـیراز تـا بوشـهر ،تبریـز تـا
نخجـوان و چندیـن برنامـه رکاب زنـی کوتـاه دیگر را
در کارنامـه خـود دارنـد ،برنامه بعـدی خـود را رکاب
زنـی مسـیر تبریـز تـا قلـه آرارات (آغـری داغـی) در
کشـور ترکیـه عنـوان نمودند ،کـه در صورت مسـاعد
بـودن شـرایط و صدور مجوزهـای الزم در مـرداد ماه
 1400انجـام خواهنـد داد.

مراسم تکریم رئیس
دبیرخانه هیئت اجرایی
جذب اعضای علمی
دانشگاه و معارفه رئیس
جدید برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز طی جلسـه
ای بـا حضـور دکتـر محمـد تقـی اعلمـی قائـم مقـام
رئیس دانشـگاه و معاونت پشـتیبانی و توسعه منابع
دانشـگاه تبریـز از زحمـات دکتر یونـس برزگر رئیس
دبیرخانـه هیئـت اجرایـی جـذب اعضـای علمـی
دانشـگاه قدردانـی و سـید رضـا رئیسـی فـر بعنـوان
رئیـس جدیـد دبیرخانـه معرفـی گردید.
در ایـن مراسـم دکتـر محمد تقـی اعلمی با اشـاره به
ضـرورت انجـام دقیـق و صحیـح امـور و فرآیند های
الزم در زمینـه فرخـوان جـذب هیئت علمـی افزود:
بـا توجه بـه نقش اساسـی اعضـای هیئت علمـی در
پیشـبرد اهـداف دانشـگاه بایسـتی دبیرخانه هیئت
اجرائـی در کلیـه مراحـل بـا رعایـت قوانین و اسـناد
باالدسـتی و امانتـداری وبـر اسـاس برنامـه منظـم
ودقیـق کلیـه فرآیندهـای جـذب را فراهـم نمایند تا
هیئـت علمی مـورد نیـاز دانشـگاه جذب گـردد.
دکتـر اعلمـی بـا اشـاره بـه دریافـت مجوز جـذب 20
نفـر عضو هیئت علمی در فراخوان هـای آتی افزود:
بـا توجـه بـه بازنشسـتگی برخـی از اعضـاء هیئـت
علمی در سـالهای اخیـر و ایجاد رشـته های جدید،
مجوزجـذب هیئـت علمـی در هیئـت امنـاء صـادر
شـده و در آینـده فرآیندهـای الزم صـورت خواهـد
گرفـت و بـا توجـه بـه کثـرت داوطلبین جـذب در هر
رشـته و لـزوم انتخاب صحیح و دقیـق ،کاردبیرخانه
هیئـت اجرائی از حساسـیت زیادی برخوردار اسـت
والزم اسـت نهایت دقت همانند دوره های گذشته
بعمل آید و شایسـته اسـت ضمن تشـکر از زحمات
دکتـر برزگـر در ایـن مـدت بـرای رئیـس جدیـد ایـن
دبیرخانـه آرزوی توفیـقنمایم.
در ادامـه دکتـر برزگـر ضمـن تشـکر از همـکاری
صادقانـه همـکاران ایـن مجموعـه در مـدت شـش
سـال همـکاری ،از زحمـات کلیـه دبیـران و رؤسـای
سـابق دبیرخانـه هیئـت اجرایـی جـذب اعضـای
هیئتعلمـی در خصـوص ایجـاد تمهیـدات و
سـاختارهای الزم این واحد تشکر و قدردانی نمود.
سـید رضـا رئیسـی فـر ،رئیـس جدیـد دبیرخانـه
هیئت اجرایی جذب اعضای علمی سـابقه مدیریت
امـور دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر دانشـگاه تبریز و
مدیـر دبیرخانـه ادارات کل امور دانشـجویان شـاهد
و ایثارگـر دانشـگاههای شـمال غـرب کشـور را در
کارنامـه دارد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز در
شـــانزدهمین دوره بزرگداشـــت روز خانـــواده و
تکریـــم بازنشســـتگان از فعالیتهـــا و خدمـــات
آقـــای دکتـــر حبیـــب اشـــعثی اســـتاد بازنشســـته
دانشـــگاه تبریـــز در حـــوزه علـــوم ،پژوهـــش و
آم ــوزش از ط ــرف صن ــدوق بازنشس ــتگی کش ــوری
ب ــا اه ــداء ل ــوح تقدی ــر و تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.
مراســـم امســـال کـــه بـــه دلیـــل شـــرایط کرونـــا
باحضورمدیـــر صنـــدوق بازنشســـتگان اســـتان

و تعـــدادی از مدیـــران دســـتگاههای اجرانـــی
و روســـای کانونهـــای بازنشســـتگی در منـــزل
بازنشســـتگان نمونـــه اســـتان آذربایجـــان شـــرقی
صـــورت پذیرفـــت و طـــی آن بـــا اهـــدای لـــوح از
خدمـــات ارزنـــده هشـــت نفـــر از بازنشســـتگان
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی تجلیـــل بـــه عمـــل
آم ــد ک ــه در ای ــن راس ــتا از خدم ــات ارزن ــده دکت ــر
حبیـــب اشـــعثی اســـتاد بازنشســـته دانشـــگاه
تبریـــز در حـــوزه علـــوم ،آمـــوزش و پژوهـــش

اســـتان قدردانـــی بـــه عمـــل آمـــد.
شـــایانذکر اســـت دکتـــر اشـــعثی اســـتاد
بازنشســـته دانشـــکده شـــیمی دانشـــگاه تبریـــز
و فارغالتحصیـــل دکتـــری در رشـــته شـــیمی
از دانشـــگاه پاریـــس فرانســـه در ســـال 1356
میباشـــند کـــه عـــاوه بـــر تألیـــف و ترجمـــه
 2جلـــد کتـــاب و ارائـــه مقـــاالت متعـــدد در
اجالسهـــا و نشـــریات داخلـــی و خارجـــی و
انجـــام  3طـــرح تحقیقاتـــی ،دانشـــجویان زیـــادی

از راهنمایـــی و تدریـــس ایشـــان بهرهمنـــد
گشـــتهاند .ایـــن اســـتاد ارزنـــده دانشـــگاه
همچنیـــن در طـــول مســـئولیتهای اجرانـــی
از قبیـــل رئیـــس دانشـــکده شـــیمی ،معـــاون
پژوهشـــی دانشـــکده شـــیمی و ...را بـــر عهـــده
داش ــتند و بع ــد از چه ــار ده ــه خدم ــت صادقان ــه
در ســـال  1395بـــه افتخـــار بازنشســـتگی نائـــل
آمـــد.

نشست هیات اندیشهورز استان در دانشگاه تبریز برگزار شد

نشســت هیــات اندیشــه ورز اســتان بــا
موضــوع «نگاهــی بــر کارنامــه هیــات اندیشــه
ورز اســتان» در تــاالر شــهید باکــری دانشــگاه
تبریــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
تبریــز ،رییــس دانشــگاه تبریــز در ایــن
نشســت گفــت :هیــات اندیشــهورز اســتان
ق تریــن سلســله
آذربایجــان شــرقی ،از موف ـ 
نشســتهایی بــوده اســت کــه در شــناخت
و بررســی آســیبهای اجتماعــی و ارائــه
نکتــه نظــرات کلیــدی و علمــی و پژوهشــی
تشــکیل مییابــد و نســبت بــه نــوع آســیب،
راهکارهــای علمــی و عملــی متناســب بــا آن
ارائــه میشــود تــا ضمــن بررســی و تاییــد،
بــه ارگانهــا و ســازمانهای مربوطــه بــرای
عملیاتــی شــدن ارســال گــردد.
دکتــر میررضــا مجیــدی افــزود :در جهــان
امــروز ،میــزان موفقیــت کشــورها و جامعــه
بــه میــزان تاثیــر آن بــا اتاقهــای فکــری و
اندیشــکدههــا مرتبــط اســت .اندیشــکده
ی هــای کالن در
هــا ،هدایــت و سیاس ـتگذار 
تمــام مســائل فرهنگــی ،اجتماعــی ،علمی،
اقتصــادی ،سیاســی و تمام مســائل کشــور را
برعهــده دارنــد.
وی گفــت :بــر اســاس مســئولیتی که از ســال
 1393بــه عنــوان مدیــر اتــاق فکــر اســتان
آذربایجــان شــرقی و در خصــوص اندیشــکده
هــا داشــته ام ،ســعی شــده اســت بــه همــراه
همــکاران ،در تمــام حــوزههــای کالن از
قبیــل انــرژی ،صنعــت و معــدن ،کشــاورزی،
حاشیهنشــینی ،مهاجــرت ،مســکن ،حمــل
و نقــل ،مخابــرات ،برنامــه ریــزی ،سیاســت
گــذاری ،مســائل منطقهــای و بیــن المللــی،
حقــوق شــهروندی ،کرامت انســانی ،مســائل
اجتماعی ،تنــوع فرهنگی ،انســجام و هویت
اجتماعــی و فرهنگــی ،دولــت الکترونیــک،
مــردم ســاالری دینــی ،بهداشــت و ســامت،
علــم و فنــاوری ،آمــوزش و پــرورش ،پژوهش
و فنــاوری ،عدالــت اجتماعــی و آســیبهای
اجتماعــی ،محیــط زیســت ،تنــوع زیســتی،
ســمنها ،توســعه پایــدار و تقریبــ ًا تمــام
مــوارد اقدامــات مقدماتــی را انجــام شــود.
دکتــر مجیــدی در ادامــه ســخنان خــود
افــزود :هیئــت اندیشــهورز اســتان مــیتواند
اندیشــکد ه هــا را بــه صــورت تخصصــی و در
قالــب کارگــرو ه هــای ویــژه تقســیم نمایــد تــا
براســاس موضــوع تمــام مســائل زیــر نظــر
افــراد متخصــص بررســی شــده و بــرای هــر
موضوعــی اندیشــکدههای خــاص تعریــف
شــود.
مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی
اســتانداری نیــز در ایــن جلســه اظهــار
داشــت :یکــی از وظایــف مهــم هیــات
اندیشــه ورزاســتان ،ایــدهســازی و نظریــه و
پــردازی در حــوزه مســائل اجتماعــی و ایجاد
ارتبــاط منطقــی در بیــن جامعــه فکــری و
دســتگاههای اجرایــی اســت و در ایــن راســتا
تمــام یافتــههــای مربــوط بــه ارائــه گــزارش
ن هــای مربوطــه
هــا ،جمــعبنــدی و بــه ارگا 
ی شــود تــا ب ـ ه نحــوی از انحــاء ،از
منتقــل م ـ 
نتایــج کارهــای پژوهشــی در عرصــههــای
اجرایــی بهــره بــرداری الزم صــورت گیــرد.
دکتــر بدرشــکوهی همچنیــن تصریــح کــرد:
در حــوزه علــوم اجتماعی در ســطح اســتان با
کمبــود پژوهشــگر اجتماعی مواجه هســتیم
و غلبــه نــگاه کالبــدی و فنــی در برنامــههــا و
اقدامــات دســتگاههــای اجرایــی ،نارســایی
دیگــری را ایجــاد کــرده اســت .امــا در
بســیاری از مواقــع ،نــگاه مدیــران دســتگاه
هــا بــه مســائل اجتماعــی ،نگاهــی کالبــدی
و فنــی اســت و بسترســازی و پیآمدهــای

فرهنگــی و اجتماعــی را در سیاس ـتگذاری و
ی کننــد.
اجــرا لحــاظ نمـ 
وی نمونــه بــارز تعامــل وهــم افزایــی نخبگان
و دســتگاه هــای اجرایــی اســتان را ،تدویــن
ســند جامــع پیشــگیری از خشــونت در
اســتان دانســت کــه بعــد از دو ســال کار
کارشناســی تصویــب و در دســتور کار
دســتگا ه هــای اجرایــی قــرار گرفته اســت .بر
اســاس اعــام مرکــز رصــد اجتماعــی وزارت
کشــور ،جایــگاه عملکــردی هیــات اندیشــه
ورز اســتان آذربایجــان شــرقی همــواره در
رتبههــای برتــر در ســطح کشــور قــرار دارد
کــه ایــن امــر مدیــون حضــور و نقــش آفریــن
اســاتید محتــرم حــوزه و دانشــگاه اســت کــه
ایــن افتخــار را بــرای اســتان خلــق کــردهاند.
بــر پایــه همیــن گــزارش ،معــاون فرهنگــی
و اجتماعــی دانشــگاه تبریــز نیــز در ایــن
نشســت گفت :بــر اســاس آییننامــه فعالیت
هیــات هــای اندیشــهورز اســتانی مربــوط
بــه وزارت کشــور ،اســاتید دانشــگاهها،
روحانیــون برجســته و صاحبنظــر ،نخبگان
محلــی ،نماینــدگان تشــکل هــای مــردم
نهــاد فعــال در عرصــه کاهــش و پیشــگیری
از آســیبهای اجتماعــی و ارتقــاء توســعه
اجتماعــی ،معــاون سیاســی و اجتماعــی
اســتانداری و مدیــر کل دفتــر امــور اجتماعی
و فرهنگــی اســتانداری اعضــای هیــات
اندیشــ ه ورز اســتانی هســتند.
دکتــر ســجاد توحیــدی در ادامــه افــزود:
هیــات اندیشــ ه ورز وظیفــه دارد در ســه
مرحلــه اقداماتــی را انجــام دهــد کــه شــامل
شناختشناســی ،ارائــه راهحــل و نظــارت
بــر اجــرا اســت .هیاتهــای اندیشـ ه ورز ،با مد
نظــر قــرار دادن مســائل اجتماعــی ،اهدافــی
را دنبــال میکننــد کــه دســت یابــی بــه
مختصــات اجتماعــی بــا تاکیــد بــر ویژگیهــا،
ل هــای محلــی
فرصتهــا ،تهدیدهــا و پتانســی 
و بومــی بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفته در
اســتان ،پیشــنهاد برنامــه عمل بــرای کنترل
و کاهــش آســیبهای اجتماعــی ،ایــده
ســازی و تصمیــم ســازی در زمینــه مســائل
اجتماعــی از قبیــل ارتقاء ســرمایه اجتماعی
و تقویــت مشــارکتهای اجتماعــی و نشــاط
اجتماعــی از آن جملــه اســت.
ش هــای راهبــردی
وی گفــت :گــزار 
مســتخرج از جلســات هیــات اندیشــ ه ورز
بایــد در موضوعــات معینــی ،راهکارهــای
مشــخص ،صریــح و شــفاف را بــه مدیــران و
تصمیــم گیــران ارائــه کنــد.
دکتــر توحیــدی یــادآور شــد :آنچــه در
جلســات هیــات اندیشــه ورز اســتان
آذربایجــان شــرقی تاکنــون محقــق شــده
اســت ،برگــزاری  27جلســه منظــم و بررســی
 ۱۵عنــوان مشــخص در موضوعاتــی نظیــر
فضــای مجازی ،نشــاط اجتماعی ،خشــونت
و تحقیــر شــدگی ،کودکهمســری و کرونــا
اســت و اولیــن نتیجــه آنهــا ،تبــادل دانــش و
نظــرات اعضــای محتــرم پیرامــون آنهــا بــوده
اســت .مستندســازی کامــل جلســات و تهیه
کلیــپ و نشــریه از هــر کــدام از جلســات،
تدویــن کتابــی بــا عنــوان «کرونــا ،بینشــهای
فرهنگــی ،اجتماعی و روانشــناختی» و تهیه
ویــژه نامــهای کــه شــامل چکیــده مطالــب
مطــرح شــده در جلســات هیــات اندیشـ ه ورز
در  5ســال گذشــته میباشــد ،از نتایــج دیگــر
ایــن نشســتها بــوده اســت .همچنیــن
پیشــنهاد تدویــن ســند جامــع پیشــگیری از
خشــونت در اســتان توســط اعضــای هیــات
اندیشــ ه ورز اســتان مطــرح شــد.
وی افــزود :بــه نظــر میرســد؛ بــرای ابــاغ
پیشــنهادات اعضــای هیــات اندیشـ ه ورز بــه

ســازمانها و نهادهــای ذیربــط و پیگیــری
و ارائــه گــزارش از اقدامــات انجــام یافتــه،
برنامهریــزی دقیقتــری در آینــده صــورت
گیــرد.
مدیــر امــور اجتماعــی دانشــگاه تبریــز نیــز
در ادامــه ایــن نشســت گفــت :مدیریــت امــور
اجتماعــی در حــال جمــع بنــدی مباحــث
ارائــه شــده در جلســات متعــددی که از ســال
1395تــا  1399برگــزار شــده اســت ،مــی
باشــد.
وی افــزود :در منطقــه شــمالغرب کشــور،
اســتان آذربایجــان شــرقی ،و شــهر تبریــز،
فقــر جــدی در رشــدیافتگی تخصــصهــا و
رشــتههــای علــوم اجتماعــی وجــود دارد؛ به
نحــوی کــه در برخــی از دانشــگاههای شــمال
غــرب ،رشــته علــوم اجتماعــی وجود نــدارد.
بنابرایــن ،مــا بــا کمبــود نیــروی متخصــص
در حــوزه علــوم اجتماعــی روبــرو هســتیم
کــه در نتیجــه در محتــوای علمــی الزم بــرای
جلســات اندیشـهورز ،تخصــص هــای متنوع
بــه قــدر کافــی بــه عرصــه نیایــد.
وی متذکــر شــد :هرچنــد گــزارش هــای
بســیار خوبــی در جلســات اندیش ـهورز ارائــه
شــده ،امــا اگــر اســاتید و پژوهشــگرهای
ص هــای متنوعــی از علوم
بیشــتری بــا تخصـ 
اجتماعــی مثــل مردمشناســی بــه جمــع
ق تــر خواهــد بود.
افــزوده شــوند ،بســیار موف 
مدیــر امــور اجتماعــی بــا اعــام اینکــه بــه
حضــور جــدی و فعــال پژوهشــگرها بــا
تحقیقــی کــه بــه شــخصه در میــان جوامــع
مختلــف اســتان انجــام داده باشــند،نیاز
احســاس مــی شــود ،گفــت :در پژوهــش
هــای میدانــی ،فراتــر از تکیــه بــر اعــداد و
آمارهــا ،محقــق رابطــه ای چهــره بــه چهــره
بــا مردمــان مــورد مطالعــه دارد و از ایــن رو،
دانــش عمیــق و پیچیــده ای از نظام فرهنگی
و اجتماعــی آنهــا کســب مــی کنــد .ایــن
روش تحقیــق مــی توانــد بــه مــا بگویــد کــه
مشــکالت اجتماعــی ،عــاوه بــر خصوصیات
عــام ،ویژگــی محلی دارند .مســائل بســیاری
وجــود دارنــد کــه نمــی تــوان آنهــا را با توســل
بــه آمارهــا و اعــداد فهمیــد و درک کــرد.
دکتــر ایــزدی جیــران افــزود :رشــد و توســعه
رشــته هــای علــوم اجتماعــی مثــل مــردم
شناســی در دانشــگاه هــا و ایجاد پژوهشــکده
هــای مربــوط بــه مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی در چشــم انــداز چندســاله در
منطقــه شــمال غــرب و اســتان آذربایجــان
شــرقی بســیار ضــروری اســت .دانشــگاه
جامعــه محــور ،دانشــگاهی اســت کــه در
آن نســبت رشــتههــا و گــرو ه هــای علمــی
مرتبــط بــا موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی
در مقایســه بــا رشــته های فنی و مهندســی و
پایــه ،حداقــل برابر باشــد .درحالی که رشــته
هــای علــوم اجتماعــی در دانشــگاه هــای این
منطقــه در اقلیــت قــرار دارنــد.
مدیــر گــروه اجتماعــی و فرهنگــی اداره کل
امور اجتماعــی و فرهنگی اســتانداری نیز در
ایــن نشســت گفت :پیــرو ابــاغ وزارت کشــور
و تفاهــم نامــه منعقــده فــی مابیــن دانشــگاه
تبریــز و اســتانداری جلســات هیــات اندیشــه
ورز اســتان از ســال  95تشــکیل گردید اســت
و هــدف از برگــزاری ایــن جلســات ،رصــد
آســیبهــای اجتماعــی در اســتان و تدویــن
راهکارهــای عملــی و علمــی بــوده اســت
تاکنــون  27جلســه برگــزار شــده اســت.
دکتــر علــی اکبــر رادپــور ادامــه داد:
موضوعــات مطرح شــده شــامل آســیب های
فضــای مجــازی و شــبکههای اجتماعــی
و راهکارهــای مقابلــه بــا آن ،خشــونت
خانگــی ،تحقیــر شــده گــی آثــار تکریــم

و تحقیــر در تربیــت ،راهکارهــای ارتقــاء
نشــاط اجتماعــی بــا رویکــرد اجتماعــی بــا
رویکــرد اوقــات فراغــت ،نشــاط اجتماعــی:
دیدگاهــی روانشــناختی ،نشــاط اجتماعــی
در جهــان ،کودکهمســری :یــک درآمــد،
گــزارش توصیفــی و اجمالــی از وضعیــت
ک همســری در اســتان آذربایجــان
کــود 
شــرقی ،مطالعــه عوامــل زمینه ســاز و تمایل
بــه کــودک همســری در اســتان آذربایجــان
شــرقی ،بینــش هــای اجتماعــی ،فرهنگــی
و روانشــناختی در مــورد کرونــا و اســترس،
مدیریــت و برنامــه ریــزی مقابلــه بــا اســترس
و اضطــراب در دوره پاندمــی کروناویــروس،
رســانهها و کرونــا :نگاهــی بــر کارکردهــا و
راهبــرد هــای رســانهای ،نظریــه ادراکات
عالمــه طباطبایــی و مســئلهای بــه نــام کرونــا
بــوده اســت.
دکتــر رادپــور متذکــر شــد :بــا توجــه بــه بــاال
بــودن نــرخ جرائــم مرتبــط بــا خشــونت در
ســطح اســتان و مصوبــه شــورای فرهنــگ
عمومــی اســتان و عنایــت ویــژه اســتاندار
محتــرم  ،تدویــن ســند جامــع پیشــگیری از
خشــونت در اســتان در دســتور کار اداره کل
امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری قــرار
گرفــت.
وی ادامه داد :هیات تدوین ســند  24جلســه
تخصصــی نیــز بــرای تدویــن و ویرایش ســند
برگــزار نمــود کــه مجموعــا8735ن نفــر-
ســاعت کار علمــی وتخصصــی بــر روی ایــن
ســند انجــام شــده اســت .در نیمــه شــهریور
مــاه ســال جــاری نیــز آخریــن جلســه بــا
مدیــران و نماینــدگان دســتگا ه هــای اجرایی
بــرای نهایــی کــردن مداخــات دســتگاهها و
بررســی ســاختار اجرایــی ســند برگــزار شــد و
نســخه حاضــر جهــت تصویــب و ابــاغ نهایی
بــه کارگــروه اجتماعــی ،فرهنگــی ،ســامت،
زنــان و خانــواده ارســال شــد..
وی در ادامــه اضافــه کــرد :مراحــل اجرایــی
ســند نیــز شــامل تصویــب و ابــاغ ســند بــه
نهادهــای ذیربــط ودســتگا ه هــای اجرایــی
اســتان ،آغــاز بهــکار شــورای عالــی اجرایــی
ســند در اســتانداری و دبیرخانه در بهزیستی
اســتان ،آغــاز بــهکار شــورای اجرایی متناظر
شهرســتانی و رصــد فعالیــت ادارات و ایجــاد
هماهنگــی ،دریافــت گزارشــات ارســالی از
دبیرخانــه توســط کمیتــه هــای  3گانــه تحت
نظــر شــورای عالــی اجرایــی اســتان وارائــه
پیشــنهادات و راهکارهــا و جمــع بنــدی
اقدامــات ســالیانه توســط دبیرخانه وشــورای
عالــی اجرایــی و اصــاح فرایندهــا بــود.
شــایان ذکــر اســت :در ادامــه ایــن نشســت،
تنــی چنــد از اعضــای هیئــت اندیشــه ورز
اســتان نیــز ،بــه ارائــه نکتــه نظــرات کلیــدی
خــود در خصــوص موضوعــات پیشــنهادی
بــرای نشس ـتهای آتــی پرداختنــد کــه از آن
جملــه مــی تــوان بــه «حاشــیه نشــینی»،
«ارتقــاء امیــد و اعتمــاد در بیــن مــردم»«،
اعتیاد»«،تحــوالت جمعیتــی»« ،فرهنــگ
اقتصــادی» « ،مســائل پســاکرونا» و«هــوش
فرهنگــی» اشــاره کــرد.

تأکیــد رئیــس دانشــگاه
تبریــز بــر بهرهگیــری از
ظرفیــت علوم انســانی در
راســتای تحقــق اهــداف
دانشــگاه جامعهمحــور و
ارتقــاء جایــگاه دانشــگاه
رئیـس دانشـگاه تبریز برلـزوم بهرهگیـری از ظرفیت
علـوم انسـانی در راسـتای تحقـق اهـداف دانشـگاه

جامعهمحـور و ارتقـاء جایـگاه دانشـگاه تأکیـد کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز دکتـر
مجیـدی رئیس دانشـگاه در ابتدای جلسـه شـورای

کرسـیهای نظریهپـردازی ،نقـد و نظـر ضمـن

تسـلیت شـهادت امام جـواد (ع) ،با اشـاره بـه اینکه

جامعـه محـوی و مسـئولیتپذیری در قبـال جامعه
بهعنـوان یکـی از شـاخصههای بـارز دانشـگاههای

نسـل چهارم هسـت افزود :امروز دانشـگاههای دنیا

در راسـتای بررسـی و حـل دغدغههـا و مشـکالت

جامعـه فعالیـت مینماینـد و بـا توجـه بـه اینکـه
علاوه بـر نیازهـای فناورانـه بخـش مهمـی از نیازها

در حیطـه علـوم انسـانی اسـت لـذا فعالیـت اسـاتید

ایـن حـوزه علاوه بـر حل مشـکالت جامعـه موجب
بهبـود جایگاه دانشـگاه در عرصه ملـی و بینالمللی

میشـود.

دکتـر مجیـدی بـا اشـاره بـه دایـر بـودن رشـتههای

متعـدد حـوزه علـوم انسـانی و فعالیـت اسـاتید

برجسـته در ایـن حـوزه در دانشـگاه تبریـز افـزود:

دانشـگاه تبریـز از پتانسـیل باالئـی درزمینـه " علوم
انسـانی" برخوردار اسـت و ضروری است با همکاری
اسـاتید و برنامهریـزی مسـئولین ،فعالیـت اسـاتید
بـه سـمت مسـائل جامعهمحـور سـوق پیـدا نمایـد

تـا علاوه برشناسـائی مشـکالت تبییـن و ارائـه حل
مشـکالت جامعـه ،موجـب ارتقـاء جایگاه اسـاتید و
دانشـگاه تبریـز گـردد.

رئیـس دانشـگاه تبریـز برگـزاری کرسـیهای
نظریهپـردازی و نقدونظـر را بهعنـوان یکـی از

بسـترهای فعالیـت پژوهشـی اسـاتید علوم انسـانی

توصیـف کـرد و افـزود :با توجـه بـه حمایتهایی که

صنـدوق حمایت از نوآوری و شـکوفایی و همچنین
سـایر مراجـع ذیربـط از برگـزاری کرسـیهای

ترویجـی مینماینـد الزم اسـت اسـاتید ضمـن
بهرهمنـدی از ایـن فرصـت زمینـه حـل مشـکالت

جامعـه و ارتقـاء جایـگاه علمی دانشـگاه تبریـز را در
عرصـه ملـی و بینالمللـی فراهـم نماینـد.

در ادامـه ایـن نشسـت طـرح ترویجـی بـا

موضوع"ارزیابی انتقادی آئین دادرسـی رسیدگی به
تخلفات انتظامی اعضای هیئتعلمی دانشـگاهها و

مؤسسـات آموزش عالی و تحقیقاتی"توسط یکی از
اسـاتید دانشـگاه تبریز ارائه موردنقد و داوری اعضاء

جلسـه قـرار گرفـت و پیشـنهادهای الزم درزمینـه"

طـرح ارائـه گردیـد.

شـایانذکر اسـت دبیرخانـه شـورای کرسـیهای

نظریهپردازی ،نقد و نظر در مدیریت امور پژوهشـی

دایـر اسـت و جلسـات طـرح و بررسـی طرحهـای

ارائهشـده بـه دبیرخانـه طـی جلسـهای بـا حضـور

رئیـس دانشـگاه و سـایر اعضـاء حقیقـی و حقوقی و

همچنین اسـاتید صاحبنظر و مرتبط با موضوعات
ارائهشـده برگـزار و نتایـج جهـت اقدامـات بعـدی به

مراجـع ذیربـط ارجـاع داده مـی شـود.

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

آغازواکسیناسیون
دانشجویان
دانشگاه ها

• هفته سوم شهریورماه•1400

واکسیناســـیون دانشـــجویان دانشـــگاه هـــا از هفتـــه
آینـــده آغـــاز مـــی شـــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،در
اطالعیـــه مدیریـــت امـــور دانشـــجویی دانشـــگاه
آمـــده اســـت:با توجـــه بـــه شـــروع واکسیناســـیون
دانشـــجویان دانشـــگاه هـــا ،کلیـــه دانشـــجویان بـــا
در دســـت داشـــتن کارت ملـــی و کارت دانشـــجویی
بـــه مراکـــز تجمیعـــی واکسیناســـیون جهـــت تزریـــق
واکســـن مراجعـــه نماینـــد.
ایـــن گـــزارش مـــی افزایـــد :دانشـــجویانی کـــه در
شهرهایشـــان حضـــور دارنـــد میتواننـــد بـــه مراکـــز

برگــزاری جلســه تکریــم مدیــر
کل حراســت دانشــگاه تبریــز
طـی مراسـمی از زحمـات دکتـر محمدرضا حسـین
زاده در طـول تصـدی مدیریـت اداره کل حراسـت
دانشـگاه تبریـز تقدیـر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز در ایـن
مراسـم کـه با حضـور دکتر میـر رضا مجیـدی رئیس
دانشـگاه تبریـز ،سـید عبدالهـی مدیـر کل اداره
حراسـت اسـتان آذربایجـان شـرقی ،دکتـر محمـد
تقـی اعلمـی ،قائـم مقـام رئیـس دانشـگاه ،کارکنان
و کارشناسـان اداره حراسـت برگـزار گردیـد ،دکتـر
مجیـدی بـا اشـاره بـه اینکـه بحـث حراسـت در
دانشـگاه از ویژگی و ظرافت خاصی برخوردار است،
افزود :بایسـتی نحوه تعامل و رفتار با اقشـار مختلف
دانشـگاهی نسـبت به سـایر ارگانها متفاوت باشد و
ایـن امر موجـب مدیریـت مطلوب بحرانهـا و کاهش
چالشـها می شـود.
دکتـر مجیدی با اشـاره بـه نکات مثبت مدیریتی در
دوره دکتـر حسـین زاده در اداره حراسـت دانشـگاه
تبریـز افـزود :شـناخت  ،تعامـل و ارتبـاط خـوب بـا
دانشـگاهیان زمینـه عملکـرد مطلوب ایشـان را در
دوره تصـدی ایـن مسـئولیت فراهـم آورد و جـا دارد
از زحمـات مجموعـه همکاران تشـکر و قدردانی می
کنم.
در ادامـه ایـن مراسـم ،عبداللهی مدیر کل حراسـت
اسـتان آذربایجانشـرقی بـا اشـاره بـه اینکـه واژه
حراسـت در ادبیـات انقلاب اسلامی واژه مقدسـی
اسـت افـزود :مـردم انتظـار دارنـد کـه حراسـت بـا
صیانـت از دارائـی هـای ارزشـمند انقلاب اسلامی
زمینـه تحقـق حراسـت در شـأن نظـام جمهـوری
اسلامی را فراهـم نمایـد.
عبداللهی پیشگیری،روشـنگری و جذب حداکثری
را سـه اصـل مهـم اداره حراسـت برشـمرد و افـزود:
بـا توجـه بـه اینکـه دانشـگاهیان بـه عنـوان افـراد
تاثیـر گـذار جامعـه هسـتند لـذا بـا کاربـرد اصـول
پیشگیری،روشـنگری و جـذب حداکثری مـیتوان
امنیـت پایدار را بوجود آورد و از تحمیل هزینه های
بیشـتر بر نظام جلوگیری کرد و در این مدت که دکتر
حسـین زاده مدیر حراست دانشـگاه تبریز بودند در
ایـن زمینـه هـا موفـق و عالـی عمـل نمـوده اندکه جا
دارد از زحمـات ایشـان و مجموعـه همکاران تشـکر
نمایم.
در ادامـه مراسـم دکتـر محمـد رضـا حسـین زاده
بـا اشـاره بـه اینکـه کلیـه موفقیـت هـا در ایـن
دوره مرهـون همـکاری و زحمـات دانشـگاهیان
ومخصوصـا" مجموعـه همـکاران اداره کل حراسـت
اسـت ،افـزود :بهبـود نگـرش دانشـگاهیان بـه اداره
حراسـت و افزایـش اعتمـاد آنهـا بـه ایـن مدیریت و
همچنین بهبود نگرش همکاران حراسـتی نسـبت
بـه دانشـگاهیان از اهـداف مـد نظـر و موفقیت های
این دوره اسـت که موجب کسـب رتبه برتر حراسـت
دانشـگاه تبریـز در میـان حراسـت کلیـه اداره هـای
اسـتان گردید و این رویداد نتیجه تالشـهای شـبانه
روزی ،ارتباط صادقانه و دوسـتانه پرسـنل حراست
اسـت و شایسـته اسـت از همـه همـکاران تشـکر
نمایم.
شـایان ذکـر اسـت؛ دکتـر محمـد رضـا حسـین زاده
اسـتاد گروه علوم زمین دانشـکده علوم طبیعی که از
بهمـن ماه  1397مسـئولیت مدیر کل اداره حراسـت
دانشگاه را عهده دار بود و سوابق معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشـگاه تبریز ،رئیس شـورای هماهنگی
فعالیـت هـای فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه هـای
اسـتان آذربایجـان شـرقی ،مدیریـت جـذب اسـتان
آذربایجان شـرقی ،معاونت آموزشـی دانشکده علوم
طبیعی در کارنامـه دارد.

نشســـت علمـــی و تخصصـــی بـــه مناســـبت
هفتـــه مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر بـــه همـــت
مرکـــز مشـــاوره دانشـــجوئی و همـــکاری
مدیری ــت ام ــور اجتماع ــی دانش ــگاه تبری ــز و
ب ــا حض ــور دبی ــر ش ــورای هماهنگ ــی س ــتاد
مب ــارزه ب ــا م ــواد مخ ــدر اس ــتان آذربایج ــان
ش ــرقی و کارشناس ــان و دانش ــجویان منطق ــه
 3دانشـــگاههای کشـــور بهصـــورت مجـــازی
ب ــه میزبان ــی دانش ــگاه تبری ــز برگ ــزار ش ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت دکت ــر رض ــا اس ــتاد
رحیمـــی ضمـــن اشـــاره بـــه کســـب رتبـــه
برت ــر کش ــوری درزمین ــه کش ــف و مب ــارزه ب ــا
مـــواد مخـــدر و پیشـــگیری از آســـیبهای
اجتماعـــی ،ایـــن رتبـــه را مرهـــون زحمـــات
کلیـــه مســـئولین اجتماعـــی و فرهنگـــی
اســـتان مخصوصـــ ًا" دانشـــگاهها برشـــمرد
و افـــزود :انجـــام کار فرهنگـــی و نرمافـــزاری
بهتریـــن راهـــکار ممکـــن بـــرای رســـیدن
بـــه جامعـــه عـــاری از مـــواد مخـــدر اســـت
و دانشـــگاهها بهعنـــوان مرکـــز تولیـــد و
تروی ــج اندیش ــه و فرهن ــگ نق ــش مهم ــی در
دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف مهـــم دارنـــد.
دکت ــر اس ــتاد رحیم ــی ب ــا اش ــاره ب ــه همم ــرز
ب ــودن ب ــا افغانس ــتان و ع ــدم ثب ــات سیاس ــی
و اجتماعــی آن کشــور و افزایــش تولیــد مــواد
مخ ــدر در افغانس ــتان و تمای ــل قاچاقچی ــان
ب ــه ترانزی ــت م ــواد از طری ــق ای ــران ب ــه اروپ ــا
افـــزود :در جهـــان  803نـــوع مـــواد مخـــدر
ســنتی و صنعتــی وجــود دارد هرچنــد ایــران
 95درص ــد تری ــاک و  55درص ــد مرفی ــن دنی ــا
را کشـــف مـــی نمایـــد و ایـــن نشـــاندهنده
عـــزم جـــدی مبـــارزه اســـت امـــا تمـــام
اقدام ــات امنیت ــی هرق ــدر ه ــم بیش ــتر باش ــد
بــدون انجــام دادن کار فرهنگــی و آگاهســازی
و جامعهپذیـــر نمـــودن مـــردم مخصوصـــ ًا"
خانوادههـــا ،کـــودکان و جوانـــان ،نمیتوانـــد
نتای ــج دائم ــی و مناس ــبی داش ــته باش ــد ل ــذا
مراکـــز فرهنگـــی مخصوصـــا" دانشـــگاهها
بایســـتی بـــا تولیـــد اندیشـــه زمینـــه
فرهنگســـازی و جلوگیـــری از آســـیبهای
اجتماعـــی ناشـــی از مـــواد مخـــدر را فراهـــم
نماین ــد.
در ادام ــه ای ــن نشس ــت دکت ــر اصغ ــر ای ــزدی
مدیـــر امـــور اجتماعـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــا
اشـــاره بـــه انجـــام برخـــی از پژوهشهـــا
و تحقیقـــات عینـــی و علمـــی در مناطـــق
پرخطـــر شـــهرهای تبریـــز ،تهـــران و
کرمانش ــاه اف ــزود :هرچن ــد آگاه ــی بخش ــی و
فرهنگســـازی میتوانـــد در قشـــر متوســـط
و مرف ــه جامع ــه موج ــب کاه ــش گرای ــش ب ــه
م ــواد مخ ــدر گ ــردد ام ــا اقش ــار پاییندس ــت
دکت ــر محم ــد ف ــرزاد مدی ــر کل ارتباط ــات
و فنـــاوری اطالعـــات اســـتان آذربایجـــان
شـــرقی ،مهنـــدس شـــکوری ،مدیـــرکل
مخاب ــرات اس ــتان و جمع ــی از مس ــئوالن
پس ــت اس ــتان ،دبی ــر کمیت ــه کارآفرین ــی
اتـــاق بازرگانـــی ،صنایـــع ،معـــادن و
کش ــاورزی تبری ــز و مدی ــران ش ــرکت ه ــای
بـــزرگ فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات
اس ــتان از مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری دانش ــگاه
تبریـــز بازدیـــد نمودنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز ،در ایـــن بازدیـــد ،واحدهـــای
فنـــاور و شـــرکتهای مســـتقر در مرکـــز
رش ــد و ن ــوآوری دانش ــگاه تبری ــز ب ــه ارائ ــه
محص ــوالت و خدم ــات خ ــود پرداختن ــد.
در انتهـــای ایـــن بازدیـــد ،همچنیـــن
جلس ــه مش ــترک جه ــت آش ــنایی هرچ ــه
بیشـــتر بـــا توانمندیهـــای مرکـــز رشـــد و
نـــوآوری دانشـــگاه تبریـــز و همچنیـــن
معرفـــی مشـــوق هـــا و حمایتهـــای اداره
کل  ICTاســـتان برگـــزار شـــد.
دکتـــر پورزیـــاد ،مدیـــر مرکـــز رشـــد و
نـــوآوری دانشـــگاه تبریـــز در ابتـــدای
جلســـه ضمـــن معرفـــی توانمنـــدی هـــای
ایـــن مرکـــز گفـــت :هـــم اینـــک در مرکـــز
رش ــد و ن ــوآوری دانش ــگاه تبری ــز س ــه ن ــوع
اســـتقرار( واحدهـــای فنـــاور اســـتارت
آپـــی و دانـــش بنیـــان ،دفاتـــر تحقیـــق و
توس ــعه و ارتب ــاط ب ــا دانش ــگاه واحده ــای
ب ــزرگ صنعت ــی اس ــتان و کش ــور و ش ــتاب
دهنـــده هـــای دارای مجـــوز از معاونـــت
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری)
وجـــود دارد.
وی در ادامـــه افـــزود :در حـــال حاضـــر
ح ــدود  55واح ــد فن ــاور و دان ــش بنی ــان،
 5واحـــد تحقیـــق و توســـعه و ارتبـــاط
بـــا دانشـــگاه صنایـــع بـــزرگ و  2شـــتاب
دهنـــده دارای مجـــوز در ایـــن مرکـــز
اســـتقرار دارنـــد.
مدیـــر مرکـــز رشـــد و نـــوآوری دانشـــگاه
تبریـــز جمعیـــت آمـــاری شـــرکت هـــای
حـــوزه  ICTدر مرکـــز رشـــد و نـــوآوری

تزریـــق واکســـن در شـــهر محـــل ســـکونت خـــود
مراجعـــه نماینـــد.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش ،آدرس مراکـــز تجمیعـــی
واکسیناس ــیون درش ــهر تبری ــز ب ــه ش ــرح زی ــر اع ــام
شـــده اســـت:
 -۱نصــف راه :نصــف راه روبــروی بیمارســتان الغدیــر.
مرکــز بهداشــت شهرســتان تبریــز
 -۲ســـاری زمـــی :خیابـــان عطـــار نیشابوری،ســـاری
زمـــی ،ســـالن اســـتاد شـــهریار
 -۳منبـــع آب :خیابـــان ثقـــه االســـام ،منبـــع آب
،ســـاختمان ســـابق مرکـــز بهداشـــت اســـتان

 -۴نمایش ــگاه بی ــن الملل ــی :ج ــاده ته ــران  ،می ــدان
بس ــیج مح ــل دائم ــی نمایش ــگاه بی ــن الملل ــی تبری ــز
 -۵فرهنگســـرای ارم :خیابـــان ارم  ،پاییـــن تـــراز
بیمارس ــتان عال ــی نس ــب ،جن ــب ش ــهرداری منطق ــه

۱۰

 -۶فرهنگســـرای الغدیـــر :یکـــه دکان ،میـــدان
ســـتارخان ،کشـــتارگاه قدیـــم
 -۷بوستان قرآن :میدان رسالت ،بوستان قرآن
 -۸فرودگاه :فرودگاه ،سالن حجاج
 -۹پـــارک شـــمیم پایـــداری :جـــاده باســـمنج بعـــداز
ورودی یاغچیـــان ،پـــارک شـــمیم پایـــداری

 -۱۰ســـالن ورزشـــی المهـــدی :آخمقیـــه باالتـــراز
شـــهرداری منطقـــه ۷
-۱۱ارتش :خیابان آزادی بیمارستان ارتش
 -۱۲مرک ــز واکسیناس ــیون خودروی ــی :آخ ــر منظری ــه
،روب ــروی س ــپاه عاش ــورا
 -۱۳نیـــروی انتظامـــی :خیابـــان صائـــب -ســـالن
ورزشـــی پـــاس
پی ــش از ای ــن مرحل ــه نخس ــت واکسیناس ــیون اس ــاتید
و کارکنـــان در مـــرداد مـــاه  1400طبـــق زمانبنـــدی
ص ــورت گرف ــت.

درمـــان در دانشـــگاه تبریـــز افـــزود :بـــا

توج ــه ب ــه ع ــدم حض ــور کام ــل دانش ــجویان
در دانشـــگاه بـــه دلیـــل کرونـــا ،بیشـــتر

اقدامـــات مرکـــز مشـــاوره در بســـتر فضـــای
مجـــازی ارائهشـــده اســـت و ایـــن مرکـــز بـــا

همـــکاری ســـایر مدیریتهـــای دانشـــگاه
مخصوصــ ًا" مدیری ــت فرهنگ ــی و مدیری ــت

اجتماعـــی دانشـــگاه کارگاههـــای آموزشـــی

متع ــددی ب ــرای دانش ــجویان ،کارشناس ــان

و کارکن ــان درزمین ــه آگاهس ــازی و جلوگی ــری
از آســـیبهای اجتماعـــی مـــواد مخـــدر

انج ــام داده اس ــت چنانچ ــه از ابت ــدای س ــال

 1399تاکنـــون بیـــش از  50کارگاه آموزشـــی
و  2ویژهبرنامـــه نـــوروزی برگزارشـــده و

تعـــداد زیـــادی پوســـتر آموزشـــی ،کلیـــپ و
پادکس ــت در موضوع ــات متن ــوع مرتب ــط ب ــا

نشست علمی و تخصصی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

تجلیل از فعالیتهای
دانشگاه تبریز درزمینه مبارزه
با مواد مخدر

س ــامت روان ب ــرای اعض ــای هیئتعلم ــی،
دانش ــجویان ،کارکن ــان و همچنی ــن خان ــواده

آنهـــا بـــا تأکیـــد بیشـــتر بـــر پیشـــگیری از

آســـیبهای ناشـــی از گرایـــش بـــه مـــواد
مخـــدر ارائـــه نمـــوده اســـت.

دکتـــر بابـــا پـــور ضمـــن تأکیـــد بـــر انجـــام

اقدامـــات فرهنگـــی و اقتصـــادی بهمـــوازات

همدیگـــر بـــر ضـــرورت توجـــه جـــدی کلیـــه
دس ــتگاههای متول ــی در ای ــن زمین ــه تأکی ــد

کـــرد و افـــزود :اقدامـــات بایســـتی در همـــه

ابعـــاد و بـــا پوشـــش همـــه آحـــاد جامعـــه
و فقی ــر جامع ــه ب ــه دلی ــل مش ــکالت عدی ــده
اقتص ــادی و ط ــرد ش ــدن از اقتص ــاد رس ــمی
جامع ــه اعتی ــاد و خریدوف ــروش م ــواد مخ ــدر
را بهعنـــوان شـــغل تلقـــی مینماینـــد و
تازمــان یکــه در جامعــه بــه مشــکالت اقشــار
محـــروم و محـــات کمبهـــره از خدمـــات
اقتصــادی و اجتماعــی توجــه نشــود اقدامــات
فرهنگ ــی نی ــز محکومب ــه شکس ــت خواه ــد
بـــود چـــون اصـــو ً
ال" آنهـــا از حداقلهـــای
ارتباطـــی جهـــت اطالعرســـانی محـــروم
هس ــتند و ی ــا فق ــر فرص ــت تفک ــر ب ــه آین ــده
را از آنهـــا گرفتـــه اســـت.
دکتـــر ایـــزدی رشـــد اقتصـــادی ،بهبـــود
معیش ــت و تأمی ــن نیازه ــای عین ــی و م ــادی
مناطـــق حاشیهنشـــین را الزمـــه جلوگیـــری

از اعتی ــاد و گرای ــش ب ــه م ــواد مخ ــدر دانس ــت
و اف ــزود :اس ــتفاده از ظرفی ــت س ــازمانهای
مردمنهـــاد ( )NGOکـــه از موقعیـــت
اجتماعـــی باالئـــی در مناطـــق محـــروم
برخوردارن ــد و م ــردم نی ــز ب ــه آنه ــا بیش ــتر از
ارگانه ــای رس ــمی اعتم ــاد دارن ــد میتوان ــد
بهعن ــوان راه ــکار مناس ــب ق ــرار بگی ــرد ل ــذا
دولـــت میتوانـــد بـــا اختصـــاص امکانـــات و
بودج ــه بیش ــتر ب ــه س ــازمانهای مردمنه ــاد
از ظرفیـــت آنهـــا بـــرای جلوگیـــری از
گســـترش اعتیـــاد بهـــره گیـــرد.
در ادامـــه مراســـم دکتـــر جلیـــل بابـــا پـــور،
رئیـــس مرکـــز مشـــاوره دانشـــگاه تبریـــز
ضمـــن اشـــاره بـــه برخـــی از اقدامـــات ایـــن
مرکـــز درزمینـــه آگاهســـازی ،مشـــاوره و

بازدید مدیرکل فناوری اطالعات و
ارتباطات(  )ICTآذربایجان شرقی از
مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز
دانش ــگاه تبری ــز را  20م ــورد عن ــوان ک ــرد
و یــادآور شــد :ایــن شــرکت هــا در زمین ــه
هـــای مختلفـــی همچـــون گردشـــگری،
دیجیتـــال مارکتینـــگ ،بـــاک چیـــن،
فروشـــگاه هـــای اینترنتـــی فـــروش
محصـــول ،آمـــوزش مجـــازی ،ســـامانه
هـــای هوشمندســـازی و اتوماســـیون
اداری ،خدمـــات پزشـــکی آنالیـــن،
تورهـــای مجـــازی و شهرهوشـــمند،
هوشمندســـازی روشـــنایی معابـــر
شـــهری ،اینترنـــت اشـــیاء ،کنتـــور
هوشـــمند و تجهیـــزات مخابراتـــی فیبـــر

ن ــوری فعالی ــت م ــی نماین ــد ک ــه برخ ــی از
آنه ــا در ط ــی س ــال  1399موف ــق ب ــه اخ ــذ
مج ــوز ش ــرکت دان ــش بنی ــان و خ ــاق از
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمهـــوری شـــده انـــد.
بـــه گفتـــه وی در اولویـــت قـــرار دادن
موضوعاتـــی ماننـــد هـــوش مصنوعـــی،
بـــاک چیـــن ،رایانـــش ابـــری ،رمـــز
ارزهـــای دیجیتـــال ،پـــردازش تصویـــر،
اینترنـــت اشـــیاء و هوشـــمندی ســـازی از
برنامـــه هـــای اصلـــی دپارتمـــان فنـــاوری
اطالعـــات و ارتباطـــات مرکـــز رشـــد و
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کسب  ۵عنوان برتر توسط
دانشجویاندانشگاهتبریز
در جشنواره تیتر ۱۲
دانشـجویان دانشـگاه تبریـز موفـق بـه کسـب ۵
عنـوان برتـر در دوازدهمیـن جشـنواره سراسـری
نشـریات دانشـگاهی«تیتر  »۱۲شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،مدیر
امـور فرهنگـی دانشـگاه تبریـز بـا اعالم ایـن خبر
گفت جشـنواره سراسـری نشـریات دانشگاهی با
عنـوان «تیتـر  »۱۲بـه صورت مشـترک بیـن کلیه
دانشـگاه های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار
گردیـد و نشـریات دانشـگاه تبریز  ۵عنـوان برتر را
به خـود اختصـاص دادند.
دکتـر جعفـر رازقـی افـزود :پـس از داوری نهایی،
محمـود فیضـی پیرسـلطان ،رتبـه اول در بخـش
آثـار برگزیـده در رسـته عکـس ،امیـر بـدری رتبه
سـوم در بخش نشریات برگزیده در رسته نشریات
زبـان هـای محلـی ،بهـزاد یوسـفی رتبـه سـوم در
بخـش مجـازی در رسـته موشـن گرافیـک ،داوود
اصغـری رتبـه سـوم در بخـش مجـازی در رسـته
فیلم خبـری و فتوکلیپ و فاطمه نظری شایسـته
تقدیر در بخش مجازی در رسـته نشـریات صوتی
را کسـب کردند.
وی اضافـه کـرد :دانشـگاه تبریـز بـا شـرکت ۶۱
شـماره نشـریه و  ۷۱۸اثر و  ۱۶۳شرکت کننده ،از
دانشـگاه های پیشـگام در ارسـال اثر بود و  ۲۸اثر
از نشـریات دانشـجویی دانشـگاه تبریـز به مرحله
نهایـی داوری جشـنواره راه یافتـه بودند.

مخصوص ـ ًا" اقش ــار ک ــم برخ ــوردار اقتص ــادی
صـــورت پذیـــرد.

در پای ــان نشس ــت برخ ــی از ش ــرکتکنندگان

ب ــه ارائ ــه نظ ــرات خ ــود در خص ــوص مطال ــب
مطرحش ــده پرداختن ــد .همچنی ــن ش ــورای

هماهنگـــی ســـتاد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر

اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــا اهـــداء لـــوح

تقدیـــر از فعالیتهـــا و اقدامـــات دانشـــگاه
تبریـــز و مدیـــران و کارشناســـان مرکـــز

مشـــاوره و مدیریـــت اجتماعـــی دانشـــگاه

تجلی ــل نم ــود.

نـــوآوری دانشـــگاه تبریـــز اســـت.
وی در بخـــش دیگـــر ســـخنان خـــود
آمـــاده ســـازی ســـاختمان ســـوم مرکـــز
رشـــد و نـــوآوری دانشـــگاه تبریـــز را در
مح ــل س ــاختمان ف ــدک جه ــت اس ــتقرار
تیـــم هـــای پذیـــرش شـــده جدیـــد از
اولویـــت هـــای اصلـــی مرکـــز اعـــام کـــرد
و گفـــت :ایـــن کار بـــا حمایـــت مســـئوالن
دانشـــگاه در حـــال انجـــام اســـت و
همچنیـــن برنامهریـــزی جهـــت اســـتقرار
 100واح ــد فن ــاور در ط ــول س ــال 1400و
ایجـــاد دپارتمـــان هـــای تخصصـــی از
دیگـــر برنامـــه هـــای کوتـــاه مـــدت مرکـــز
رشـــد و نـــوآوری اســـت.
وی در خاتمـــه اعـــام آمادگـــی کـــرد کـــه
ایـــن مرکـــز آمادگـــی دارد در هـــر ســـطح
ک ــه ح ــوزه فن ــاوری ارتباط ــات و فن ــاوری
اطالعـــات اســـتان آمادگـــی داشـــته
باشـــد ،همـــکاری نمایـــد.
دکت ــر محم ــد ف ــرزاد مدی ــر کل ارتباط ــات
و فنـــاوری اطالعـــات اســـتان آذربایجـــان
شـــرقی ،نیـــز در ایـــن نشســـت ضمـــن
ابـــراز خوشـــحالی از پیشـــرفت هـــای
ص ــورت گرفت ــه در مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری
دانش ــگاه تبری ــز ،ب ــه بی ــان مش ــوق ه ــا و
حمای ــت ه ــای وزارت  ICTاز واحده ــای
فن ــاور و دان ــش بنی ــان پرداخ ــت و ی ــادآور
شـــد :براســـاس پیـــش بینـــی هـــای
صـــورت گرفتـــه در ســـطح جهانـــی ،در
دهـــه هـــای آینـــده درصـــد باالیـــی از
مشـــاغل را کســـب و کارهـــای مبتنـــی بـــر
فنـــاوری اطالعـــات و خدمـــات تشـــکیل
خواهنـــد داد.
بـــه گفتـــه وی برهمیـــن اســـاس الزم
اســـت برنامـــه ریـــزی هـــای الزم جهـــت
حمایـــت از واحدهـــای فنـــاور حـــوزه IT
صـــورت گیـــرد و همچنیـــن کمـــک هـــای
مالـــی در قالـــب وام هـــای کـــم بهـــره و
همچنیـــن صـــدور مجوزهـــای الزم بـــرای
فعالیـــت واحدهـــای فنـــاور مبتنـــی بـــر
 ICTاز جملـــه حمایـــت هـــای وزارت
 ICTاســـت.

اقدامات دانشگاه تبریز در نظارت
و پایش سریع آتش سوزیهای
جنگلهایارسباران
دکتـر بهـروز سـاری صـراف ،رییـس دانشـکده
برنامهریـزی و علـوم محیطـی دانشـگاه تبریـز
گفـت :امـکان نظـارت و پایـش سـریع آتشسـوزی
جنگلهـای ارسـباران و جنـگل های حـوزه قفقاز و
منطقـه مدیترانـه در دانشـکده برنامهریـزی و علـوم
محیطـی دانشـگاه تبریـز مقـدور گردیـده و در ایـن
راسـتا یـک پبشـنهاد ارائـه گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،با توجه
بـه آتشسـوزیهای اخیـر جنگلهای ارسـباران در
شهرسـتان کلیبـر ،ضـرورت تولید نقشـههای آتش
سـوزی از مناطـق آسـیب دیـده بـه منظـور کمـک و
پاسـخ سـریع امدادرسـانان احسـاس گردید.
دکتـر صـراف بـا بیـان اینکـه گـروه سـنجش از دور
و سیسـتم اطالعـات جغرافیایـی دانشـگاه تبریـز بـا
امکانـات پایش و آنالیز مناطق متاثر از آتشسـوزی
توانسـت نقشـه آتشسـوزی مناطـق را تـا روز 15
مـرداد مـاه  1400آمـاده نمایـد ،افـزود :بـا عنایت به
امکانـات و فناوریهـای موجـود در گروه سـنجش از
دور و گـروه آب و هواشناسـی(با توجـه بـه دارا بـودن
آنتـن هـای گیرنـده داده هـای ماهواره هواشناسـی)
توانمنـدی پایـش و رصـد آتشسـوزی جنگلهـا و
پایـش طوفانهـای گـرد و غبـار و طوفانهـای رعـد
و برقـی و سـایر مخاطـرات محیطـی در سـطح ملـی
و حتـی در سـطح کشـورهای حـوزه قفقـاز و حـوزه
مدیترانـه را دارد( بـا توجـه بـه وقـوع آتشسـوزی
جنگلهـای ترکیـه و یونان کـه این رویـداد و حوادث
در تصاویـر ماهـوارهای گروههـای سـنجش از دور
و آب و هواشناسـی دانشـکده برنامهریـزی و علـوم
محیطی دانشـگاه تبریز ،نیز قابل رصد اسـت) ،چرا
کـه سـطح مقیـاس نقشـههای تولید شـده بـا امکان
بـزرگ نماییهـای در حـد مشـاهده روسـتاهای
منطقه ،میتواند کمک شـایان توجهـی به مدیریت
و کنتـرل مخاطـرات محیطـی بـه سـازمانهای
محیط زیسـت و مدیریت بحران اسـتانهای کشـور
و کشـورهای همجـوار ارایـه نمایـد .
بـر همیـن اسـاس رییـس دانشـکده برنامهریـزی و
علـوم محیطی دانشـگاه تبریز پیشـنهاد نمـود که"
مرکـز پایـش سـنجش از دور در مطالعـات محیطی
حـوزه قفقـاز و مدیترانـه" در دانشـکاه تبریـز ایجـاد
گـردد .پایـش مـداوم مناطـق شـهری و روسـتایی و
جنـگل هـا و مراتـع در زمـان آتشسـوزی و یـا وقوع
هـر مخاطـره دیگـری  ،مدلسـازی رفتـاری در زمان
بحرانها و تهدیدات زیسـت محیطی از کاربردهای
سـنجش از دور میباشـد کـه نیاز به توجه بیشـتر به
ایـن فنـاوری را در مدیریـت بحران از سـوی مقامات
مسـئوول میطلبـد.
الزم بـه توضیح اسـت نقشـه مناطـق در حال آتش
سـوزی ،توسـط آقـای دکتـر صـدرا کریـم زاده تهیه
شـده است .
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با هدف افزایش سواد رسانه ای دانشگاهیان برگزار شد؛

امضــای تفاهــم نامــه
همکاری دانشــگاه تبریز
و شــرکت پیشــگامان
علــم و فنــاوری هــای
عصــر تدبیــر
دانشـــگاه تبریـــز و شـــرکت پیشـــگامان علـــم و
فناوریهـــای عصـــر تدبیـــر در راســـتای بهـــره
گیـــری از ظرفیـــت هـــای بالقـــوه و بالفعـــل
طرفیـــن تفاهـــم نامـــه همـــکاری امضـــاء
کردنـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر ابراهیـــم بابائـــی مدیـــر امـــور فنـــاوری
دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر ب ــا بی ــان
اینکـــه در دهـــه هـــای اخیـــر دانشـــگاه هـــای
نســـل ســـوم از طریـــق همـــکاری دانشـــگاه
و صنعـــت تأثیـــر بـــه ســـزایی در رشـــد
شـــاخصهای تبدیـــل دانـــش بـــه ثـــروت
و توســـعه اقتصـــادی در دنیـــا داشـــته انـــد،
گفـــت :بـــر اســـاس گـــزارش بانـــک جهانـــی
در ســـال  ،2020کشـــور ایـــران در شـــاخص
ارتبـــاط صنعـــت و دانشـــگاه ،در رتبـــه ۱۱۷
جهـــان قـــراردارد .بنابرایـــن علیرغـــم رونـــد
رو بـــه رش ــد ش ــاخصهای مرب ــوط بـــه تولی ــد
علـــم و ســـرمایههای انســـانی در ایـــران،
کش ــورمان نتوانس ــته از دان ــش موج ــود ب ــرای
بهبـــود شـــرایط اقتصـــادی اســـتفاده نمایـــد.
بـــا ایـــن وجـــود بســـیاری از کشـــورهای دنیـــا
ب ــا ش ــاخص نی ــروی انس ــانی پایی ــن ت ــر ،رتب ــه
هـــای تـــک رقمـــی در شـــاخص همـــکاری
دانشـــگاه بـــا صنعـــت داشـــته و نقشـــی
اساســـی در توســـعه اقتصـــادی کشورشـــان
دارنـــد.
وی اضافـــه کـــرد :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
دانشـــگاه هـــای کشـــور نیـــز در حـــال تحقـــق
اهـــداف دانشـــگاه هـــای نســـل ســـوم دنیـــا
مـــی باشـــند ،بـــه دنبـــال پاســـخ ایـــن ســـوال
مـــی باشـــند کـــه دانشـــگاه هـــای نســـل ســـوم
تـــراز اول دنیـــا بـــرای تحصیـــل ایـــن اهـــداف
و تبدیـــل دانـــش موجـــود در دانشـــگاهها بـــه
ثـــروت و توســـعه اقتصـــادی چـــه تجربـــهای را
از س ــر گذران ــده اس ــت؟ پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال
م ــی توان ــد راهکارهای ــی را ب ــرای ح ــل چال ــش
ارتب ــاط صنع ــت و دانش ــگاه ارائ ــه نمای ــد .ب ــر
ای ــن اس ــاس اخی ــر ًا دانش ــگاه ه ــای ت ــراز اول
کشـــور بـــر یافتـــن پاســـخ ایـــن ســـوال تمرکـــز
داشـــته انـــد.
بـــه گفتـــه وی یکـــی از تجربیـــات موفـــق
دانشـــگاه هـــای نســـل ســـوم در جهـــان کـــه
نقـــش مهمـــی در تبدیـــل دانـــش موجـــود در
دانشـــگاهها بـــه ثـــروت و توســـعه اقتصـــادی
داش ــته ان ــد ،اس ــتفاده از ش ــرکتهای واس ــط
ی ــا کارگزاره ــای عل ــم و فن ــاوری اس ــت .ای ــن
شـــرکتهای واســـط ،بـــا حضـــور در عرصـــه
صنعـــت بـــه شناســـایی تقاضاهـــای آنهـــا
پرداختـــه و بـــا توجـــه بـــه شـــناختی کـــه از
توانمنـــدی نیـــروی متخصـــص و شـــرکتهای
دان ــش بنی ــان دانش ــگاه ه ــا دارن ــد ،تقاضاه ــا
بـــرای عقـــد قـــرارداد بـــا صنعـــت را بـــه
دانشـــگاه هـــا عرضـــه میکننـــد.
وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه دانشـــگاه
ه ــای ت ــراز اول کش ــور ب ــه دنب ــال بومیس ــازی
تجربی ــات موف ــق جه ــان در ارتب ــاط صنع ــت و
دانشـــگاه بـــوده و درســـال گذشـــته اتفاقـــات
خوب ــی در دانش ــگاه ه ــای ته ــران ،امیرکبی ــر،
شـــریف و کرمانشـــاه و غیـــره در راســـتای
عقـــد تفاهمنامـــه همـــکاری بـــا یـــک شـــرکت
خصوص ــی ب ــه عن ــوان کارگ ــزار عل ــم و فن ــاوری
ص ــورت گرفت ــه و نتای ــج قاب ــل قبول ــی نی ــز در
بـــر داشـــته اســـت ،افـــزود :در همیـــن راســـتا
نیـــز دانشـــگاه تبریـــز در جهـــت افزایـــش
درآمـــد اختصاصـــی ،افزایـــش جـــذب طـــرح
هـــای کالن کشـــور ،تســـهیل و تســـریع رونـــد
ارائـــه پروپـــوزال و عقـــد قـــرارداد و بســـتر
س ــازی در جه ــت تج ــاری س ــازی ای ــده ه ــای
نـــو کـــه همـــه ایـــن اهـــداف الزمـــه ارتقـــاء
دانشـــگاه بـــه تـــراز بیـــن المللـــی مـــی باشـــد،
اقـــدام بـــه عقـــد تفاهـــم نامـــه بـــا یکـــی از
ش ــرکت ه ــای پیش ــرو در ای ــن زمین ــه ب ــا ن ــام
شـــرکت پیشـــگامان علـــم و فناوریهـــای عصـــر
تدبیـــر نمـــود.
ب ــه گفت ــه وی در ای ــن راس ــتا امی ــد اس ــت ای ــن
تجربـــه بـــه توســـعه کمـــی و کیفـــی فعالیـــت
کارگـــزاران علمـــی و حـــل مشـــکالت اســـاتید
دانشـــگاه تبریـــز در جـــذب طـــرح هـــای
تحقیقاتـــی و ارتبـــاط هرچـــه بیشـــتر آنهـــا بـــا
صنعـــت منجـــر شـــود.

برگزاری جلسه کمیته هدایت و نظارت بر پروژه " ارتقای  ۵دانشگاه و ۵
واحد پژوهشی برتر کشور به تراز  ۲۰۰دانشگاه برتر بینالمللی"
جلســـه کمیتـــه هدایـــت و نظـــارت بـــر
پروژه''ارتقای  5دانشـــگاه و  5واحد پژوهشـــی
برتر کشـــور بـــه تـــراز  200دانشـــگاه برتر
بینالمللـــی'' برگزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریز ،جلســـه کمیتـــه هدایـــت و نظارت بر
پروژه''ارتقای  5دانشـــگاه و  5واحد پژوهشـــی
برتر کشـــور به تـــراز بینالمللـــی'' با حضور
رؤســـای دانشـــگاهها و مراکز پژوهشـــی و با
موضـــوع ارائه گزارش عملکرد در ســـال 1399
ب ه صورت مجـــازی برگزار شـــد.
این جلســـه با حضور دکتر میـــر رضا مجیدی،
رئیس دانشـــگاه تبریز ،دکتر ســـید محمدعلی
توکل کوثری ،اســـتاد دانشـــگاه تهران ،دکتر
یوســـف ثبوتی ،اســـتاد دانشـــگاه تحصیالت
تکمیلی علـــوم پایه زنجان ،دکتر عســـگری،
معـــاون پژوهش و فنـــاوری ،دکتر ســـعید
شـــجاعی ،مدیر همکاری هـــای علمی و بین
المللی و نماینده دانشـــگاه تبریز در پروژه ارتقا
به تراز بین المللی ،دکتر ســـعید ســـمنانیان،
استاد دانشـــگاه تربیت مدرس ،دکتر عبدالرضا
ســـیمچی ،اســـتاد دانشـــگاه صنعتی شریف،
دکتر امید خواه،رئیس پژوهشـــگاه شـــیمی و
مهندسی شـــیمی ایران برگزارشد.
بر اســـاس این گـــزارش ،در ابتدای نشســـت،
دکتر میـــر رضا مجیـــدی با ارائـــه گزارش
کلی اقدامـــات و عملکرد دانشـــگاه تبریز در
راســـتای ارتقاء به تراز دویســـت دانشـــگاه
برتـــر بینالمللی و با اشـــاره بـــه اینکه بحث
بینالمللی شـــدن و جامعه محـــور بودن جزء
اهـــداف اصلی مدیریـــت این دانشـــگاه طی
چند ســـال اخیر هســـت که با اســـتفاده از
پتانســـیلهای به وجود آمـــده در ادوار قبلی
و ایجاد تمهیـــدات و زیرســـاختهای الزم در
حوزههای مختلف اســـتانی ،ملی و بینالمللی
منشـــاء خدمات موثر و پیشـــرفتهای در حوزه
علوم انســـانی و خدمات فناورانـــه و صنعتی
شـــده است.
رئیس دانشـــگاه تبریز ،انجـــام پژوهش های
کاربردی در حـــوزه های مختلـــف اجتماعی
در ســـطح اســـتان از قبیل فقر و ســـامتی،
مطالبات قومی و زبانی ،شناســـائی موانع توسعه
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ورزشـــی استان...
را از اقدامات دانشـــگاه تبریز برشـــمرد و افزود:
در حـــوزه ملی و منطقه ای نیز انجام مشـــاوره
های زیســـت محیطی به وزارت نفـــت ،وزارت
نیـــرو و وزارت صمـــت ،تهیه ســـند آمایش
سرزمینی اســـتان وارائه مشـــاوره به سازمان
مدیریت و برنامه ریزی ،انتخـــاب بعنوان فناور
برتر کشـــور در زمینه طراحی ســـامانه نوین
دومی ــن همای ــش مل ــی انق ــاب اس ــامی،
کارآمـــدی ،فرصتهـــا و چالـــش هـــا
بـــه صـــورت مجـــازی در دانشـــگاه تبریـــز
برگزارگردیـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبریـــز دومیـــن همایـــش ملـــی انقـــاب
اســـامی ،کارآمـــدی ،فرصتهـــا و
چالـــش هـــا بـــا حضـــور دکتـــر میـــر رضـــا
مجی ــدی رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ،برخ ــی
از اعضـــای هیئـــت رئیســـه دانشـــگاه و
اعض ــای هیئ ــت علم ــی دانش ــکده الهی ــات
و معـــارف ســـامی ،دکتـــر محســـنی
رئیـــس جهـــاد دانشـــگاهی اســـتان
آذربایجانشـــرقی بصـــورت حضـــوری و
بـــا شـــرکت صاحبنظـــران و نویســـندگان
مقـــاالت بصـــورت مجـــازی روز دوشـــنبه
از محـــل تـــاالر دانشـــکده الهیـــات آغـــاز
بـــکار نمـــود.
در ابتـــدای ایـــن همایـــش دکتـــر میـــر
رضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز
ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه انق ــاب ش ــکوهمند
اســـامی بـــه عنـــوان نقطـــه عطـــف
تاریخـــی تمـــام معـــادالت ابرقدرتهـــای
ش ــرق و غ ــرب ر بره ــم ریخت ــه و تحول ــی
عظی ــم در بی ــداری کش ــورهای اس ــامی و
جهـــان ســـوم ایجـــاد نمـــود افـــزود :ایـــن
انقـــاب مردمـــی بـــا شـــعار (اســـتقالل،
آزادی وجمهـــوری اســـامی) توانســـته
اســـت حکومتـــی مبتنـــی بـــر احیـــای
کرامـــت انســـانی و نقـــش داشـــتن مـــردم
در تعیی ــن سرنوش ــت خ ــود و ارزشه ــای
اس ــامی بوج ــود آورد ک ــه ب ــا نظ ــام س ــلطه
ضدی ــت ذات ــی دارد و چه ــل س ــال اس ــت
ک ــه در براب ــر تحری ــم ه ــای ظالمان ــه نظ ــام
ســـلط مقاومـــت نمـــوده اســـت و ایـــن
مقاومـــت نشـــان از کارآمـــدی در عرصـــه
هـــای مختلـــف اســـت.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز بـــا اشـــاره
بـــه اینکـــه تبییـــن و پژوهـــش علمـــی
در خصـــوص کارآمـــدی ،فرصتهـــا و
چالشهـــای انقـــاب اســـامی بـــرای
نســـل جـــوان ضـــروری اســـت افـــزود:
ب ــرای بازشناس ــی علم ــی نس ــل ج ــوان ب ــا
واقعی ــات زم ــان قب ــل و بع ــد از انق ــاب و
همچنیـــن آسیبشناســـی از چالشهـــا
الزم اســت نشس ـتهای علمــی زیــادی در
ســـطح بینالمللـــی و ملـــی برگـــزار شـــود

تصفیه پســـابهای صنعتی و رفـــع آلودگی آب،
انجـــام طرحهای مطالعه و پاکســـازی آلودگی
نفتی در چند اســـتان کشـــور از اهم اقدامات
این دانشـــگاه است
دکتـــر مجیـــدی با اشـــاره به انجـــام هزینه
بیش از دویســـت میلیارد ریال بـــرای تجهیز
آزمایشـــگاههای دانشـــگاه تبریز افـــزود این
دانشـــگاه حـــدود  300آزمایشـــگاه و کارگاه
فعـــال دارد که با ســـاماندهی آنهـــا بیش از
 60آزمایشـــگاه به شـــبکه آزمایشـــگاههای
کشـــور عضو شـــده اند که آزمایشـــگاههای
دانشـــگاه تبریـــز در چند حـــوزه ازقبیل آب
و پســـاب ،محیط زیســـت و شـــیمی مدرن،
زیســـت فناوری ،نانو فناوری و پـــردازش داده
های ماهوارهـــای ،بعنوان آزمایشـــگاه معتمد
پژوهشـــگران و صنعتگران در ســـطح کشور و
اســـتان فعالیت مـــی نمایند.
رئیس دانشـــگاه تبریز با اشـــاره به فعالیتهای
دانشـــگاه تبریـــز در حوزه انجام مســـئولیت
اجتماعی در دوران کرونـــا افزود :راه اندازی خط
تولیـــد محلولهای ضد عفونی کننده ،ماســـک،
دســـتگاههای متعدد در زمینه پیشـــگری از
کرونا افزود بیش از  30نـــوع محصول فنآورانه
توســـط پژوهشـــگران و شـــرکت های دانش
بنیان مســـتقر در مرکز رشد دانشـــگاه تولید
و بخـــش عمده آنهـــا به تولید انبوه و ارســـال
به ســـایر نقاط کشور رســـیده اند وافزایش 10
برابری فـــروش محصول در خـــارج از  52هزار
دالر بـــه  530هزار دالر نشـــانگر انجام فعالیت
های قابـــل توجه در این حوزه اســـت.
دکتر مجیـــدی با اشـــاره بـــه فعالیت 110
انجمـــن علمـــی و  20کانـــون دانشـــجوئی

در دانشـــگاه تبریز افـــزود :برگـــزاری منظم
کارگاههـــای کارآفرینـــی و آینده شـــغلی در
دانشـــکده ها ،برگزاری کارگاههـــای مهارت
افزایـــی ویژه دانشـــجویان ،شـــرکت منظم و
مســـتمر اعضای هیات علمـــی در برنامه های
آموزشـــی صداوســـیما ،راه اندازی رشته های
جدید مانند جامعه شناســـی پزشـــکی و رشته
هـــای جدید مجـــازی با تاکید بـــر علوم بین
رشـــته ای تدوین و ارائه اطالعـــات و مهارتهای
الزم به دانشـــجویان برای به حداقل رســـاندن
مشکالت متصور در دوره پســـاکرونا از اقدامات
دانشـــگاه تبریز در حوزه ایفای نقش و رسالت
اجتماعی و مســـئولیت پذیری در قبال جامعه
ا ست .
دکتر مجیـــدی بسترســـازی بـــرای جذب
طرحهـــای تحقیقاتـــی در زمینـــه صنعت و
دعوت از اعضـــای هیات علمـــی ،پیش بینی
بســـته های تشـــویقی ،بکارگیری از ظرفیت
کارگـــزاران جهت ارتباط با شـــرکتها و صنایع،
راه اندازی ســـامانه ارتباط جامعه و دانشـــگاه
(ســـاجد) جهت تســـریع در معرفی فرصتهای
تحقیقاتی وماموریت های پژوهشـــی مســـاله
محوررا از اقدامات دانشـــگاه تبریـــز در زمینه
حرکت به دانشـــگاههای نسل ســـوم و جامعه
محور برشمرد و افزود :اســـتفاده از ظرفیتهای
قانـــون بودجه به منظور تغییـــر کاربری اراضی
و ایجـــاد منابع پایـــدار مالی ســـرمایه گذاری
مشـــترک با بخش خصوصی جهـــت تبدیل
احســـن امکانات و راه اندازی واحدهای تولیدی
اســـتفاده از امالک و اموال دانشـــگاه جهت به
اشـــتراک گذاری با بخش برون دانشـــگاهی
ســـاماندهی واحدهای پژوهشـــی دانشـــگاه و

ماموریـــت محور کـــردن آنها ،توجـــه ویژه به
شـــرکت های فناور ،اختصاص فضای فیزیکی
جدید بـــه مرکز رشـــد و نوآوری دانشـــگاه
جهت توســـعه هر چه بیشـــتر آن تشـــویق
شـــرکتهای فناور در جهت دانش بنیان شدن
(ماننـــد کاهش اجاره بهـــا ،معرفی • محصول،
ایجـــاد نمایشـــگاه دایمی)  ...مشـــارکت یک
صدمیلیارد ریالی دانشـــگاه تبریـــز در ایجاد
صنـــدوق حمایت از پژوهش و فناوری اســـتان
توجـــه ویژه به جـــذب کمکهـــای خیرین و
حامیان مالی (ارتقا کیفیت خوابگاهها ،ســـلف
ســـرویس ،راه اندازی دانشکده مهندسی فرآیند
از دیگر اقدامات دانشـــگاه در زمینه پشتیبانی
از فناوریهای پژوهشـــی جامعه محور برشمرد.
در ادامـــه این نشســـت ،اعضای جلســـه به
اتفاق ضمـــن تمجید از اقدامات و پیشـــرفت
های صورت گرفتـــه در دانشـــگاه تبریز طی
 ۳ســـال اخیر ،این اقدامات را شایســـته تقدیر
و ستودنی دانســـتند .اعضای جلسه همچنین
ســـواالتی در خصوص اقدامات دانشـــگاه تبریز
در زمینه گســـترش همکاری با دانشـــگاههای
کشـــورهای همجوار ،اقدامات در زمینه همگام
کردن فعالیت هـــای پژوهشـــی و فنآورانه در
رشـــته های علوم انسانی با ســـایر رشته های
فنی ،پایه و کشـــاورزی ،تعداد اســـاتید فعال
و غیر فعـــال در حوزه فنآورانـــه ،میزان درآمد
هـــای اختصاصی ،درصد کمـــک های خیرین،
تعدادو ملیت دانشـــجویان بیـــن المللی مطرح
نمودند و رئیس دانشـــگاه تبریـــز به بیان نکات
الزم در ایـــن حـــوزه های مرتبـــط پرداخت
و پیشـــنهاداتی در خصـــوص افزایش تفویض
اختیار به دانشـــگاهها و مراکز منتخب پیشـــرو
در برنامـــه ها در راســـتای تســـهیل و چابک
ســـازی انجام فرآیندهـــا در امور آموزشـــی،
پژوهشی و پشـــتیبانی و ایجاد فرصت مناسب و
متناســـب برای ارتقا با توجه بـــه توانمندیهای
دانشگاه پرداخت.
همچنیـــن در ادامه جلســـه دکتر ابوالقاســـم
محمدی اســـتاد دانشکده کشـــاورزی دانشگاه
تبریز و سرآمد علمی آموزشـــی کشور در سال
 1399بـــه بیان نظرات و پیشـــنهادات خود
در زمینه راههای ارتقاء دانشـــگاههای کشـــور
به تراز دویســـت دانشـــگاه برتر دنیا پرداخت.
فرآینـــد فراخـــوان و پذیـــرش و داوری
مق ــاالت ارس ــالی ب ــه ای ــن دبیرخان ــه ای ــن

همایـــش افـــزود ،افـــزود :حـــدود ۲۲۴

چکی ــده مقال ــه ب ــه دبیرخان ــه ارس ــال و از
ای ــن تع ــداد در نهای ــت  ۱۸۴مقال ــه کام ــل

کارگاه آموزشــی جریان
هــای رســانه ای و جریان
شناســی فضــای مجــازی
در دانشــگاه تبریز
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز کارگاه آموزشی
جریان های رسـانه ای و جریان شناسـی فضای مجازی
بـا سـخنرانی مهندس مصطفـی ضابط ،مدیـر فعالترین
مرکـز سـواد رسـانه ای کشـور برگـزار گردیـد .شـرکت
کننـدگان بـا برخـی از فرصتهـا ،تهدیدها ،آسـیب های
شـبکه هـای اجتماعـی و راهکارهای شـناخت و تحلیل
صحیح آنها آشـنا شـدند.
مهنـدس ضابـط ضمن تبییـن و تحلیل فضـای مجازی
و مطالـب مطـرح شـده در آن افـزود :در خصـوص هـر
مطلبـی که در فضای مجازی پخش می شـود و موجب
ایجـاد موجـی از انتقاد یا توجه میشـود همیشـه افراد یا
گروههایی هسـتند کـه بعنوان موج سـاز ،موج شـناس
و مـوج سـوارو موج شـکن مطرح میشـوند که براسـاس
ماهیـت خود نقـش مهمی در موفقیت یا شکسـت یک
مـوج خبـری دارند و افـرادی که بدون شـناخت ماهیت
هریک از آنها وارد این عرصه شـوند عمدتا" دچار اشـتباه
در تحلیل و انحراف در مسـیر تفکر میشـوند و خواسـته
یا ناخواسـته در مسـیر دشـمن حرکت نمـوده و موجب
ایجـاد چالش در جامعه میشـوند.
مدیر فعالترین مرکز سـواد رسـانه ای کشـور با اشـاره به
اینکـه اکثر کانالهـای ارتباطی مجازی از قبیل واتسـاپ،
فیـس بـوک ،تلگرام و  ...بوسـیله قدرتهای اسـتکباری و
صهیونیسـتی و سـعودی مدیریـت می شـوند و همواره
بدلیـل تضـاد بـا ارزشـها و آرمانهـای انقلاب اسلامی
درپـی ایجـاد توطئه و شـکاف در جامعه هسـتند افزود:
همـه اقشـار جامعه اعم از دانشـگاهی و غیر دانشـگاهی
مخصوصا" خانواده ها بایسـتی با داشـتن بینش و سـواد
رسـانه ای صحیح از فرصتهای موجود در فضای مجازی
اسـتفاده نموده و از تهدیدها و انحرافات آن ایمن باشـند.
تبیین سـطوح مختلف حضـور افراد در فضـای مجازی،
شـناخت جریانهـای مجـازی موجود در فضای سیاسـی
توئیتـر ،نمونـه هایـی از نحـوه مقابلـه بـا امـواج فضـای
مجـازی توسـط سـربازان جنـگ نـرم و آشـنایی بـا
ابزارهـای مـوج سـازی در فضـای رسـانه و بیـان نمونه
هایـی از انحرافهـای ایجـاد شـده توسـط معاندیـن و
دوسـتانی که بواسـطه سـواد کم رسـانه ای و تحلیل
اشـتباه در مسـیر و همسـوبا دشـمن قـرار گرفتنـد از
دیگـر مباحث مطرح شـده در این کارگاه آموزشـی بود.
همچنین برخـی از حاضرین نکاتی را درخصوص فضای
مجـازی مطـرح نمودند.
شـایان ذکر اسـت این کارگاه آموزشـی بصورت آنالین و
حضوری از محل تاالر شـهید شـفائی با حضور کارکنان
دانشـگاه و بـه همت بسـیج کارکنان شـهدای دانشـگاه
تبریز برگـزار گردید.

برگزاری بیست و ششمین
المپیادعلمیدانشجویی
در دانشگاه تبریز همزمان
با سراسر کشور

دریاف ــت ش ــد و از ای ــن تع ــداد ه ــم ح ــدود

 ۱۴۴مقال ــه پذیرفت ــه ش ــده اس ــت ک ــه دو
س ــوم آن ــان در قال ــب پوس ــتر و ی ــک س ــوم
نی ــز در قال ــب س ــخنرانی ارای ــه م ــی ش ــود
کـــه نویســـندگان بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت
رعایـــت دســـتورالعمل هـــای بهداشـــتی
بص ــورت مج ــازی در پن ــل ه ــای مختل ــف

برگـزاری دومین همایـش ملی انقالب
اسلامی ،کارآمدی ،فرصتها و چالش
ها در دانشـگاه تبریز

تـــا امکانـــات و موانـــع تحقـــق اهـــداف،
عل ــل کارآم ــدی و ناکارآم ــدی نظ ــام ب ــرای
جوانـــان کـــه آیندهســـازان ایـــن کشـــور
هس ــتند تبیی ــن ش ــود ت ــا جوان ــان ضم ــن
ارج نهـــادن بـــه موفقیتهـــا دربـــی رفـــع
موانـــع و مشـــکالت باشـــندو مفتخریـــم
ک ــه دانش ــگاه تبری ــز ب ــه عن ــوان طالیــهدار
حرکتهـــای انقالبـــی در کشـــور ایـــن
رویـــداد را آغـــاز کـــرده و امـــروز شـــاهد
برگ ــزاری دومی ــن نشس ــت مل ــی هس ــتیم.
دکتـــر مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش
تاریخـــی شـــهر تبریـــز و دانشـــگاه تبریـــز
در تحـــوالت ایـــران معاصـــر مخصوصـــ ًا"
تحـــوالت انقـــاب اســـامی افـــزود:
تبری ــز ب ــه عن ــوان دومی ــن ش ــهر سیاس ــی
ای ــران ،م ــردم تبری ــز و دانش ــگاه تبری ــز در
هم ــه مقاط ــع مختل ــف انق ــاب اس ــامی
نقـــش تعیینکننـــده داشـــتند و قیـــام 29
بهمـــن 18،اردیبهشـــت  1357نمادهـــای
بـــارز ایـــن حضـــور هســـتند .همچنیـــن
رشـــادتها و ایثارگریهـــای ســـرداران
رشـــید آذربایجـــان در هشـــت ســـال
جنـــگ تحمیلـــی باألخـــص دانشـــجویان
و فارغالتحصیـــان شـــهید دانشـــگاه

تبریـــز ازجملـــه شـــهید باکـــری ،آل
اســـحاق ،پـــور شـــریفی و شـــهدای 27
دیمـــاه  1365کارگاه دانشـــکده فنـــی
دلیـــل روشـــنی بـــر نقـــش اساســـی
دانشـــگاه تبریـــز در اوجگیـــری انقـــاب
و تـــداوم و حفـــظ ارزشهـــای آن دارد و
امـــروزه نیـــز دانشـــگاه تبریـــز بـــه عنـــوان
دومیـــن دانشـــگاه جامـــع علمـــی کشـــور
در راســـتای اهـــداف مســـئولیتپذیری،
جامعـــه محـــوری و بینالمللـــی شـــدن
بـــا گســـترش دانـــش و فنـــاوری در حـــل
مشـــکالت اجتماعـــی نقـــش اساســـی
دارد.
در ادامـــه مراســـم افتتاحیـــه دکتـــر
صمـــد بهـــروز دبیراجرائـــی همایـــش
ضمـــن تشـــریح اهـــداف و برنامـــه هـــای
مـــد نظـــر همایـــش ،حمایـــت هـــای
نماینـــده محتـــرم ولـــی فقیـــه و امـــام
جمع ــه محب ــوب ش ــهر تبری ــز و همچنی ــن
اســـتاندار آذربایجانشـــرقی و هیئـــت
رئیســـه دانشـــگاه تشـــکر و از حضـــور
شـــرکت کننـــدگان قدردانـــی نمودنـــد.
دکتـــر حســـین احمـــدی ســـفیدان دبیـــر
علمـــی همایـــش نیـــز بـــا اشـــاره بـــه

بـــه بیـــان مطالـــب خـــود مـــی پردازنـــد.

دبیـــر علمـــی همایـــش بـــا اشـــاره بـــه
اینکـــه تـــا بـــه امـــروز هفـــت پیـــش

نشســـت در پنـــج پنـــل تخصصـــی بـــا
مشـــارکت و همـــکاری مرکـــز الگـــوی
اســـامی ایرانـــی پیشـــرفت ،انجمـــن

علم ــی جامع ــه شناس ــی ای ــران ،انجم ــن

مطالعـــات سیاســـی ،انجمـــن انقـــاب
اســـامی و دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی
برگـــزار شـــده اســـت افـــزود :گفتمـــان
انقـــاب اســـامی و مســـئله کارآمـــدی و

گفتمـــان انقـــاب اســـامی؛ فرصـــت هـــا

و چال ــش ه ــا ازجمل ــه محوره ــای اصل ــی
ایـــن همایـــش مـــی باشـــند.

در ادامـــه ایـــن همایـــش دکتـــر محمـــد

باقـــر خرمشـــاد رئیـــس انجمـــن علمـــی
جامعـــه شناســـی سیاســـی ایـــران بـــا
عنـــوان فرصتهـــا و چالشهـــای درون و

بـــرون اجتماعـــی انقـــاب اســـامی بـــه
ارائـــه ســـخنرانی پرداخـــت ،همچنیـــن

مقـــاالت در دوپنـــل تخصصـــی بعـــد

از افتتاحیـــه ارائـــه گردیـــد در ضمـــن
مق ــاالت برگزی ــده در چه ــار مجل ــه علم ــی

و پژوهشـــی کـــه بـــا همایـــش همـــکاری
داشـــتند چـــاپ خواهـــد شـــد.

مرحلـه نهایـی بیسـت و ششـمین المپیـاد علمـی
دانشـجویی کشـور ،صبـح و بعـد از ظهـر روز جمعـه
نوزدهم شـهریور سـال  ۱۴۰۰همزمان با دانشـگاه های
سراسـر کشـورمان برگـزار مـی شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه تبریز ،ایـن آزمون
به صورت تشـریحی ،روز جمعه  ۱۹شـهریور از ساعت ۸
صبـح تـا  ۱۸بعدازظهر برگزار می شـود.
کارت شـرکت در آزمـون هـم از روز سهشـنبه مورخ ۱۶
شـهریور فقط بـرای منتخبین شـرکت در مرحله نهایی
المپیاد که شـهر محـل آزمون خود را انتخـاب کردهاند،
از طریق درگاه اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش
کشـور قابل دریافت است.
بـر اسـاس اعلام سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور،
مرحلـه نهایـی بیسـت و ششـمین المپیـاد علمـی
دانشـجویی کشـور در صبـح و بعـد از ظهـر روز جمعـه
نوزدهـم شـهریور سـال  ۱۴۰۰در دانشـگاههای واقـع
در مراکـز مناطـق دهگانـه کشـور شـامل پردیـس فنی
و مهندسـی شـهید عباسـپور دانشـگاه شـهید بهشتی،
دانشـگاه مازندران-بابلسـر ،دانشـگاه تبریـز ،دانشـگاه
بوعلی سـینا-همدان ،دانشـگاه رازی-کرمانشاه ،دانشگاه
اصفهان ،دانشـگاه شـیراز ،دانشگاه شـهید باهنر کرمان،
دانشـگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شـهیدچمران اهواز،
برگـزار می شـود.
برپایـه همین گزارش ،با توجه به شـیوع بیمـاری کرونا،
رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی الزامی اسـت و به
منظـور پیشـگیری از بیماری ،امـکان واگـذاری خوابگاه
بـه دانشـجویان و نمایندگان دانشـگاه ها وجـود ندارد.
همچنیـن همـراه داشـتتن ماسـک سـه الیـه معمولی
(بـدون فیلتـر) و اسـتفاده صحیـح از آن (از بـاالی بینی
تـا زیـر چانـه) از ابتـدای ورود به حوزه تا پایـان برگزاری
آزمـون و خـروج از حـوزه ،الزامـی اعالم شـده اسـت.

• خبرنامه داخلی  /سال سوم /شماره بیستم و هشتم •
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خبرنامه داخلی دانشگاه تبریز در ویرایش و تخلیص مطالب ارسالی با اخذ نظر صاحبان اثر ،مختار است.

تجلیل از استاد بازنشسته
دانشگاه تبریز به عنوان
برگزیده حوزه آموزش و
پژوهش استان به مناسبت
روز خانواده و تکریم
بازنشستگان
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز در

شـــانزدهمین دوره بزرگداشـــت روز خانـــواده و
تکریـــم بازنشســـتگان از فعالیتهـــا و خدمـــات

آقـــای دکتـــر حبیـــب اشـــعثی اســـتاد بازنشســـته
دانشـــگاه تبریـــز در حـــوزه علـــوم ،پژوهـــش و

آم ــوزش از ط ــرف صن ــدوق بازنشس ــتگی کش ــوری
ب ــا اه ــداء ل ــوح تقدی ــر و تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.

مراســـم امســـال کـــه بـــه دلیـــل شـــرایط کرونـــا

باحضورمدیـــر صنـــدوق بازنشســـتگان اســـتان
و تعـــدادی از مدیـــران دســـتگاههای اجرانـــی

و روســـای کانونهـــای بازنشســـتگی در منـــزل
بازنشســـتگان نمونـــه اســـتان آذربایجـــان شـــرقی

صـــورت پذیرفـــت و طـــی آن بـــا اهـــدای لـــوح از
خدمـــات ارزنـــده هشـــت نفـــر از بازنشســـتگان

نشست هماهنگی روسای دانشگاههای استان
آذربایجانشرقی بصورت مجازی به میزبانی دانشگاه
صنعتی سهند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این نشست
که با حضور روسای دانشگاههای تبریز ،هنر
اسالمی ،شهید مدنی آذربایجان ،بناب و دانشگاه
صنعتی سهند بعنوان میزبان برگزار شد ،مسائل
دانشگاهها در خصوص صدور احکام جدید و نحوه
پرداخت آنها مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ،دکترمجیدی ،رئیس دانشگاه تبریز با
بیان اینکه در مسئله صدور احکام همسان سازی،
دانشگاه تبریز در زمینه حضور تمام وقت اساتید در
دانشگاه با توجه به اعتماد عمومی به همکاران عمل
نموده است ،گفت :در حال تدوین آئین نامه و برنامه
های متناسب با شرایط جدید هستیم و در تابستان،
ضمن بازنگری در برنامه ها ،بر اساس قوانین
باالدستی راهکارهای مناسب اتخاذ خواهیم کرد.
دکتر مجیدی با اشاره به اینکه ارتباط با جامعه و
صنعت یکی از ضرورتهای دانشگاههای نسل چهارم
است ،افزود :در برنامه ریزی ها بایستی طوری عمل
شود که اساتید ضمن مراعات چهارچوب قانونی
برای حضور تمام وقت در دانشگاه ،با اجتماع نیز
ارتباط داشته باشد تا بتوانند ضمن شناخت مسائل
و دغدغه های جامعه در زمینه های مختلف فنی،
صنعتی ،اجتماعی ،فرهنگی و روانشناختی به ارائه
راهکارهای مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی ماهر
بپردازند.
دکتر مجیدی بر ضرورت حفظ و پشتیبانی از نیروی

نشست هماهنگی روسای دانشگاههای
استان آذربایجانشرقی برگزار شد
انسانی دانشگاهها بعنوان سرمایه های اجتماعی و

اساتید و دانشگاهیان بعنوان سرمایه هایی که جامعه

ملی جامعه تاکید کرد و افزود :ضمن تسهیل امور

برای ببار نشستن آنها هزینه و زمان صرف شده

در چهارچوب قانون ضرورت دارد از منزلت و شآن

است حمایت کنیم و مانع از بین رفتن سرمایه های

معنوی جامعه بشویم چون در این حالت همگان
مخصوصا"نسل آینده بیشتر متضرر خواهند شد.
دکتر مجیدی با اشاره به فرآیند صدور احکام
جدید برای اعضای هیئت علمی و کارکنان افزود:
احکام جدید با رعایت اسناد باالدستی صادرشده
است .امیدواریم تا پایان شهریور ماه تمام بدهی ها
و معوقات را از محلهای مشخص شده در قوانین
بودجه پرداخت نمائیم و برای سالتحصیلی آینده
بدهی نداشته باشیم.
دراین نشست ،دکتر محمد علی کی نژاد ،رئیس
دانشگاه هنر اسالمی با اشاره به اینکه در بحث
همسان سازی ،هدف این است که دانشگاهها هرچه
بهتر و بیشتر بصورت یکسان ،ساماندهی شوند،
افزود :امید است با اجرای این قانون ،دانشگاهها در
اداره امور و برخورد با مشکالت و مسائل وحدت
رویه پیدا کنند.
همچنین دکتر کی نژاد پیشنهاد استفاده از
یک سیستم حسابرسی و مالی متمرکز برای
دانشگاههای استان که مستقر در شهر تبریز و
جوابگوی نیازهای این دانشگاهها باشد را ارائه نمود.
دکتر مصطفی قرهباغی ،رئیس دانشگاه صنعتی
سهند ،دکتر حسن ولی زاده ،رئیس دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان و دکتر حسن پیری ،رئیس
دانشگاه بناب به بیان مسائل موجود در زمینه صدور
احکام و ارائه نظرات و راهکارهای موجود پرداختند.

اســـتان آذربایجـــان شـــرقی تجلیـــل بـــه عمـــل

آم ــد ک ــه در ای ــن راس ــتا از خدم ــات ارزن ــده دکت ــر
حبیــب اشــعثی اســتاد بازنشســته دانشــگاه تبریــز

در حـــوزه علـــوم ،آمـــوزش و پژوهـــش اســـتان
قدردانـــی بـــه عمـــل آمـــد.

شـــایانذکر اســـت دکتـــر اشـــعثی اســـتاد
بازنشســـته دانشـــکده شـــیمی دانشـــگاه تبریـــز
و فارغالتحصیـــل دکتـــری در رشـــته شـــیمی

میباش ــند ک ــه ع ــاوه ب ــر تألی ــف و ترجم ــه  2جل ــد

کتـــاب و ارائـــه مقـــاالت متعـــدد در اجالسهـــا
و نشـــریات داخلـــی و خارجـــی و انجـــام  3طـــرح

تحقیقاتـــی ،دانشـــجویان زیـــادی از راهنمایـــی

و تدریـــس ایشـــان بهرهمنـــد گشـــتهاند .ایـــن

اســـتاد ارزنـــده دانشـــگاه همچنیـــن در طـــول

مســـئولیتهای اجرانـــی از قبیـــل رئیـــس
ش ــیمی و ...را ب ــر عه ــده داش ــتند و بع ــد از چه ــار

ده ــه خدم ــت صادقان ــه در س ــال  1395ب ــه افتخ ــار
بازنشســـتگی نائـــل آمـــد.

برگزاری بیست و ششمین
المپیادعلمیدانشجویی
در دانشگاه تبریز همزمان
با سراسر کشور
مرحلـه نهایـی بیسـت و ششـمین المپیـاد علمـی
دانشـجویی کشـور ،صبـح و بعـد از ظهـر روز جمعـه
نوزدهم شـهریور سـال  ۱۴۰۰همزمان با دانشـگاه های
سراسـر کشـورمان برگـزار مـی شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه تبریز ،ایـن آزمون
به صورت تشـریحی ،روز جمعه  ۱۹شـهریور از ساعت ۸
صبـح تـا  ۱۸بعدازظهر برگزار می شـود.
کارت شـرکت در آزمـون هـم از روز سهشـنبه مورخ ۱۶
شـهریور فقط بـرای منتخبین شـرکت در مرحله نهایی
المپیاد که شـهر محـل آزمون خود را انتخـاب کردهاند،
از طریق درگاه اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش
کشـور قابل دریافت است.
بـر اسـاس اعلام سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور،
مرحلـه نهایـی بیسـت و ششـمین المپیـاد علمـی
دانشـجویی کشـور در صبـح و بعـد از ظهـر روز جمعـه
نوزدهـم شـهریور سـال  ۱۴۰۰در دانشـگاههای واقـع
در مراکـز مناطـق دهگانـه کشـور شـامل پردیـس فنی
و مهندسـی شـهید عباسـپور دانشـگاه شـهید بهشتی،
دانشـگاه مازندران-بابلسـر ،دانشـگاه تبریـز ،دانشـگاه
بوعلی سـینا-همدان ،دانشـگاه رازی-کرمانشاه ،دانشگاه
اصفهان ،دانشـگاه شـیراز ،دانشگاه شـهید باهنر کرمان،
دانشـگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شـهیدچمران اهواز،
برگـزار می شـود.
برپایـه همین گزارش ،با توجه به شـیوع بیمـاری کرونا،
رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی الزامی اسـت و به
منظـور پیشـگیری از بیماری ،امـکان واگـذاری خوابگاه
بـه دانشـجویان و نمایندگان دانشـگاه ها وجـود ندارد.
همچنیـن همـراه داشـتتن ماسـک سـه الیـه معمولی
(بـدون فیلتـر) و اسـتفاده صحیـح از آن (از بـاالی بینی
تـا زیـر چانـه) از ابتـدای ورود به حوزه تا پایـان برگزاری
آزمـون و خـروج از حـوزه ،الزامـی اعالم شـده اسـت.

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز
گفـت :اولیـن مجموعه از کتب انتشـار یافته توسـط
انتشـارات دانشـگاه تبریـز بـهصـورت الکترونیکـی
منتشـر و عرضه شـد.
توگـو بـا روابـط عمومی
دکتـر رسـول زوارقـی در گف 
دانشـگاه تبریز اظهار داشـت :با عنایت به سیاسـت
راهبردی حوزه نشـر دانشـگاه در راسـتای حرکت به
سـوی نشـر الکترونیکی به موازات نشـر چاپی ،پس
از الکترونیکـی کـردن و حـذف کاغـذ از رونـد تحویل
و داوری آثـار ارسـالی بـرای نشـر توسـط انتشـارات
دانشـگاه تبریـز ،دومیـن اقـدام نیـز در ایـن راسـتا
صـورت گرفت و اولین مجموعه از کتب انتشـاریافته
توسـط انتشـارات دانشـگاه تبریـز بهصـورت
الکترونیکـی منتشـر و عرضه شـد.
وی افـزود :بـر اسـاس ایـن ظرفیـت ،همـگان
امـکان اسـتفاده از محتـوای ایـن کتـب بـ ه صـورت
الکترونیکـی را در عیـن حفظ مالکیت فکـری اثر در
داخـل و خـارج از کشـور خواهند داشـت و از دانلود و
تکثیـر غیرمجـاز آثـار نیـز جلوگیـری میشـود.
رییـس کتابخانـه مرکـزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه
تبریز تصریح کـرد :در اولین مرحله  19عنوان از این
کتـب در قالب الکترونیکی منتشرشـدهاند و انتشـار
تمـام کتـب دانشـگاه تبریـز بهصـورت الکترونیکـی
بهتدریـج صـورت خواهـد گرفـت.
آدرس فروشـگاه کتـب الکترونیکی دانشـگاه تبریز:
https://fidibo.com/books/publisher

بهــره بــرداری از محــل جدید
دانشــکده مهندســی شــیمی
و نفــت و واحدهــای اداری
پردیــس هــای دانشــگاه تبریــز

از دانشـــگاه پاریـــس فرانســـه در ســـال 1356

دانشـــکده شـــیمی ،معـــاون پژوهشـــی دانشـــکده

اولین مجموعه از کتب
انتشار یافته دانشگاه تبریز
ب ه صورت الکترونیکی
منتشرشد

آزمـــون عملـــی متمرکـــز رشـــته تربیت
بدنـــی و علـــوم ورزشـــی ســـال -1401
 1400اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــا
حضـــور  2100داوطلـــب از امـــروز بـــه
مدت چهـــار روز بـــه میزبانی دانشـــگاه
تبریـــز برگزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومی دانشـــگاه
تبریـــز ،دکتـــر محمد رســـول خدادادی
نماینـــده تـــام االختیار دانشـــگاه تبریز
در آزمـــون عملـــی تربیت بدنـــی و علوم
ورزشـــی اســـتان در این ارتباط با بیان
اینکـــه ایـــن آزمون بـــا رعایـــت تمامی
پروتـــکل هـــای بهداشـــتی در حـــال
برگـــزاری اســـت ،اظهـــار داشـــت :این
آزمـــون عملی با حضـــور  2100داوطلب
طـــی چهار روز بـــه طـــور جداگانه برای
دانشـــجویان دختر و پســـر برگـــزار می
شـــود کـــه از ایـــن تعـــداد  1200نفـــر
داوطلـــب دختـــر و  900نفـــر داوطلب
پســـر هستند.
یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز
رشد و نوآوری دانشگاه تبریز ،موفق به تولید نوعی
نانو بتن الیافی شد که قابل استفاده به عنوان ماده
جایگزین انواع دریچه های چدنی و پلیمری است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز؛ شرکت
دانش بنیان لرزه پایدار آذربایجان طی چندین سال
فعالیت تحقیقاتی خود در دانشگاه تبریز ،موفق
به تولید نوعی نانو بتن الیافی شده است که قابل
استفاده به عنوان ماده جایگزین انواع دریچه های
چدنی و پلیمری می باشد.
بر اساس این گزارش ،این دریچه ها در شبکه های
زیر ساختی اعم از آب و فاضالب ،گاز رسانی و
مخابرات به صورت گسترده ای استفاده می شوند.
تولید صنعتی این دریچه ها از اوایل سال 1398
آغاز شده و در شرکت های آب و فاضالب  ،شرکت
ملی گاز و شهرداری ها استفاده می شود.
بر پایه همین گزارش ،شرکت دانش بنیان لرزه
پایدار آذربایجان در سال  1393تاسیس شده و
عمده فعالیت های شرکت لرزه پایدار آذربایجان در
ابتدا فعالیت های آموزشی و پیشبرد هدف دانش
بنیان روش جدید مقاوم سازی سازه های بنایی
بود .در اوایل تابستان سال  1394فعالیت های
تحقیقاتی به عنوان هدف اصلی شرکت انتخاب و از
سال  1395فعالیت های تولیدی نیز به این فعالیت
ها اضافه شده است.
از عمده محصوالت تولیدی این شرکت می توان به
دریچه های نانو کامپوزیتی منهول آب و فاضالب با
قطر های مختلف و در رده های مقاومتی ،B125

آزمون عملی رشته تربیت بدنی
و علوم ورزشی استان آذربایجان
شرقی به میزبانی دانشگاه تبریز
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریز
هـــدف از برگـــزاری ایـــن آزمـــون را
ســـنجش وضعیت تندرســـتی و آمادگی
جســـمانی داوطلبان بـــرای گزینش در
رشـــته تربیـــت بدنـــی در دانشـــگاهها
اعـــام کرد.
به گفتـــه وی انـــدازه گیری قـــد و وزن،
معاینه پزشـــکی و بدنـــی ،آزمون عملی
شامل  6ایســـتگاه ورزشـــی بارفیکس،
دریبل فوتســـال ،دراز و نشست ،چابکی

 ۴در  ، ۹پرتاب توپ مدیســـنبال ،دوی
 250متـــر برای پســـران و  150متر برای
دختـــران از جمله مـــوارد ایـــن آزمون
بو د .
دکتر خـــدادادی در نهایـــت تاکید کرد:
نتایج ایـــن آزمون به همـــراه نمره کتبی
ایـــن دواطلبـــان در آزمون سراســـری
امســـال اعالم خواهد شـــد.
بر پایـــه همین گزارش ،درهمین راســـتا
حجت االســـام ســـیدمحمدرضامیرتاج

تولیــد نوعــی نانــو بتــن الیافی در شــرکت
دانــش بنیــان مســتقر در دانشــگاه تبریز
 C250و  ،D400دریچه های نانو کامپوزیتی
منهول گازرسانی با قطر های مختلف و در رده های
مقاومتی  C250 ،B125و ،D400دریچه
های نانو کامپوزیتی آب گیر به شکل مستطیل
در ابعاد مختلف و در رده های مقاومتی ،B125
 C250و  ،D400دریچه های نانو کامپوزیتی
کنتور آب خانگی در رده مقاومتی  A15و دریچه
های نانو کامپوزیتی کنترل گاز اشاره کرد.
یادآور می شود :این شرکت با داشتن مهندسین

خالق و با تجربه به عنوان یکی از شرکت های فناور
برتر استان آذربایجان شرقی در سال  1399انتخاب
شد و بر این اساس ،سعی دارد محصوالت با کیفیت
بسیار متمایز به مشتریان خود عرضه نماید.
همین گزارش می افزاید :از جمله تائیدیه ها و
مجوز های این شرکت می توان به اخذ گواهی
نامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،اخذ
پروانه استاندارد تولید دریچه ها از سازمان ملی

الدینـــی نماینـــده تبریـــز ،آذرشـــهر و
اســـکو در مجلس شـــورای اســـامی و
دکترعلی شـــریف نژاد رئیس پژوهشگاه
تربیت بدنـــی و علوم ورزشـــی با حضور
در دانشـــگاه تبریز و بازدیـــد میدانی از
نزدیک بـــا رونـــد برگزاری ایـــن آزمون
قـــرار گرفتند.
الزم بـــه ذکـــر اســـت ،در حاشـــیه این
بازدیـــد نیـــز جلســـه ای بـــا محوریـــت
برگـــزاری آزمـــون عملی تربیـــت بدنی
برگـــزار و بـــر مســـایلی چـــون ضرورت
توجـــه به رشـــته تربیـــت بدنـــی و علوم
ورزشی در راســـتای ســـامتی و نشاط
جامعه ،پیشـــگیری از بیماریها ،انسجام
اجتماعی و تندرســـتی و سالمتی جسم
و روان اقشـــار مختلـــف و نهایتـــا توجه
بـــه زیرســـاختهای این رشـــته تحصیلی
تاکید شـــد.
استاندارد ایران ،تائیدیه آزمایشگاه متالوژی رازی،
تائیده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز و تائیدیه
آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان اشاره نمود.
الزم به ذکر است ،ضمانت محصوالت ،قیمت
مناسب دریچه ها در مقایسه با نمونه های چدنی
مشابه ،مقاومت در برابر یخبندان ،عدم قابلیت
سرقت ،عدم قابلیت اشتعال ،عمر مفید مناسب و
قابلیت تولید در رنگ های مختلف از جمله ویژه
گی های منحصر به فرد محصوالت تولیدی این
شرکت می باشد.
افزایش کیفیت ،افزایش میزان تولید ،افزایش تنوع
تولیدات و صادرات به کشور های همسایه از جمله
دیگر اهداف اصلی این شرکت است.
مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز در سال 1390
با اتکا به پتانسیل و توانمندی های علمی اساتید
مجرب و امکانات آزمایشگاهی مجهز با هدف ارائه
خدمات حمایتی از ایده های نوآورانه و توسعه
کسب و کارهای نوین توسط کارآفرینان در قالب
واحدهای نوپا اقدام به فعالیت نموده است.
ارتقای سطح کیفی و مهار توسعه کمی ،ارتقای
کارورزی و مهارت آموزی دانشجویان و بهبود
وضعیت پژوهش واستفاده ازظرفیت های شورای
عالی عتف متمرکزبر :تقویت ارتباط با صنعت،
کشاورزی و خدمات از جمله اقدامات مرکز رشد
و نوآوری این دانشگاه است.

باتجهیز،مرمتوتوسعهسهطبقهازساختمانفنی
شماره ۷دانشگاهتبریز،دانشکدهمهندسیشیمی
و نفت و پردیس های این دانشگاه به این ساختمان
انتقالیافت.
بهگزارشروابطعمومیدانشگاهتبریز،برایتجهیز،
مرمت و توسعه سه طبقه از ساختمان فنی شماره۷
دانشگاه تبریز برای استقرار دانشکده مهندسی
شیمیونفتوپردیسهایایندانشگاهکهبههمت
و تالش مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های
عمرانی صورت گرفته است ،بالغ بر 12میلیارد ریال
هزینهشدهاست.
بر پایه همین گزارش ،در همین ارتباط ،رییس
دانشگاه ،معاون پشتیبانی و توسعه منابع ،معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی و جمعی از مدیران با
حضوروبازدیدازساختمانفنیشماره ۷ازاستقرار،
تجهیز و نحوه ارایه فعالیت و خدمات این دو واحد
(دانشکده مهندسی شیمی و نفت و پردیس های
دانشگاه)درمحلجدیدقرارگرفتند.
یادآور می شود :مجوز تأسیس دانشکده مهندسی
شیمی و نفت در سال  ۱۳۹۰از هیئت رئیسه
دانشگاه صادر شده و هم اکنون در این دانشکده
در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
تخصصیدررشتهمهندسیشیمیدانشجوپذیرش
میشود.
همچنیندرادامهاینبازدید،هیاترییسهوجمعی
از مدیران دانشگاه با حضور در محل خوابگاه فجر
درجریاننحوهپیشرفتکارهایتوسعهایوعمرانی
شامل مکان های ورزشی و محوطه سازی این
خوابگاهقرارگرفتند.
همچنین این دانشگاه با پشتوانه بیش از  ۷۰سال
سابقه موثر در زمینه آموزش و پژوهش و در راستای
پاسخ به تقاضای روزافزون داوطلبان تحصیالت
عالی در داخل و خارج از کشور و با توجه به برنامه
هایراهبردیبلندمدتعلمی،آموزشیوپژوهشی
خود ،پردیس بین المللی ارس را راه اندازی نموده
است .این پردیس در واقع واحدی از مجموعه
دانشگاه تبریز است که در منطقه آزاد تجاری-
صنعتی ارس(جلفا) که جاذبه های توریستی و
تجاری فراوانی را نیز دارا می باشد ،به منظور توسعه
فعالیت های آموزشی ،پژوهشی دانشگاه در سطح
ملی و بین المللی در این منطقه تاسیس و در ابتدا و
ازمهرماه ۱۳۸۸باپذیرشدانشجودر ۴رشتهمقطع
کارشناسی شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر
با افزایش تعداد رشته ها به حدود۴۰رشته درمقطع
کارشناسی ارشد و  ۴۵رشته دکتری تخصصی در
پردیسبینالمللیارسوایجادوراهاندازیپردیس
خودگردان تبریز در سال  ۹۲و پذیرش در حدود
 ۱۹۰رشته کارشناسی ارشد و  ۸رشته دکتری،
فعالیتهایعلمیخودراارتقاءدادهاست.

