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الغِنى َکال ْ َع ْق ِلَ ،وال َف ْق َر َکال ْ َج ْه ِل،
المیراث َکا ْ
بَ ،و َ
َ
الظهی َر َکال ْ ُمشا َو َر ِة
َو
الَ َد ِ

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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محسنبابازاده

یادداشت

َف ِإن َّ َ
ك بِ َأ ْع ُي ِن َنا

دانشگاه تبریز در میان بهترین دانشگاه های مهندسی دنیا

بر اساس اعالم رتبه بندی موضوعی تایمز ،۲۰۲۲
دانشگاه تبریز در میان بهترین دانشگاه های
مهندسی دنیا قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،رتبه بندی
موضوعی تایمز  ۲۰۲۲در موضوعات علوم کامیپوتر
و علوم مهندسی منتشر شد که در این ارتباط ۴۱
دانشگاه ایرانی در میان بیش از یک هزار و ۱۰۰
دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه تبریز از

جمله یکی از این دانشگاه ها است.
در این رتبه بندی دانشگاه تبریز بعد از دانشگاه
صنعتی شریف در  5رشته مهندسی(علوم
مهندسی ،مهندسی عمومی ،مهندسی برق و
الکترونیک ،مهندسی مکانیک و هوافضا ،مهندسی
عمران و مهندسی شیمی) در بین دانشگاه های
ایران جایگاه دوم و در بین دانشگاه های برتر دنیا
رتبه  ۲۵۰–۲۰۱را کسب کرده است.

بر اساس نظام رتبه بندی تایمز  ،۲۰۲۲در علوم
کامپیوتر هم دانشگاه تبریز جایگاه هفتم را در بین
دانشگاه های ایرانی و رتبه  ۶۰۰–۵۰۱را در میان
دانشگاه های جهان بدست آورده است.
در این رتبه بندی در موضوع علوم کامپیوتر نیز
دانشگاه های صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر و
تهران به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
همین گزارش حاکی است :در این رتبه بندی

ایاالت متحده آمریکا دارای برترین دانشگاهها
در چهار رشته مهندسی است و در موضوع علوم
کامپیوتر هم دانشگاه آکسفورد برای چهارمین سال
پیاپی در صدر جدول قرار دارد و دانشگاه پرینستون
پس از صعود در رتبه بندی به جمع  ۱۰دانشگاه
برتر پیوسته است.
یادآور می شود :پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از
نظامهای معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴

مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد
ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است .این رتبه بندی
از  ۱۳شاخص در قالب  ۵معیار کلی آموزش با وزن
 ۳۰درصد ،پژوهش با وزن  ۳۰درصد ،استنادات
با وزن  ۳۰درصد ،وجهه بین المللی با وزن ۷.۵
درصد و ارتباط با صنعت با وزن  ۲.۵درصد بهره
گرفته است.

براستی هرآینه انسان شب و روز در محضر
خداست و خداوند رب کریم حواسش به بندگانش
هست .در محضر چنین خدایی که هوای بندگانش
را دارد باید چگونه باشیم که خداوند از ما راضی
و خشنود باشد ؟و این مواظبت پروردگار شامل
حال ما نیز گردد .به نظر حقیر گوهر گمشده
امروزیمان"،رحم" و شفقت است باید به همدیگر
رحم کنیم ،باید همدیگر را دوست داشته باشیم،
به هم دیگر اعتماد کنیم .و درمحضر خدای واحد
که همه بندگانش را دوست می دارد به یکدیگر
ظلم و تعدی نکنیم  .یادمان باشد کائنات و طبیعت
زمانی با ما مهربان خواهدبودکه ما بهمدیگر عشق
بورزیم و مهربان باشیم .وظیفه فرهیخگان
دانشگاهی تببن و یافتن این گوهرهای گم شده
است چونان امید  ،اعتماد و مهربانی....
بیاییم در آغاز فصل تعلیم و تربیت مهربانی را
بیاموزیم و آن را گسترش دهیم چرا که َفإِن َ
َّك
ب َِأ ْع ُي ِن َنا
ابراهیمقبلهآرباطان

شعر
غزلی برای هفته وحدت...

چون آینه قرا ِر هم و بی قرا ِر هم
ما ایستاده ایم کماکان ،کنار هم

از اختالف بین برادر گریز نیست
اما مباد دشمن هم؛ شرمساز هم

همشانه در تبوک و اُحد زخم خورده ایم
همخانه بوده ایم و بسا سوگوار هم
رودیم ما؛ که مقصد و مقصودمان یکیست
س ّر مگوی هم؛ غم هم ،داغدار هم

تسبیح وار دانه به دانه برابریم
تکبیرگویحضرتپروردگارهم

شاخه به شاخه ،سرو بلند رسالتیم
هم ریشه ایم؛ هم قسم و از تبار هم
نبی ،مباد...
روز حساب ،کاش که نزد ِّ
من از تو و تو نیز ز من ،شرمسار هم...
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پیام تبریک رییس
دانشگاه تبریز به مناسبت
آغازسالتحصیلی
هوالعلیم
ب ــه ن ــام آنک ــه ج ــان را فک ــرت آموخ ــت .خداون ــدی
ک ــه قل ــم را آفری ــد و آن ــرا شایس ــته س ــوگند خوی ــش
قـــرار داد .فرارســـیدن بهـــار تعلـــم وتربیـــت و ســـال
تحصیل ــی جدی ــد ،عط ــر وب ــوی مه ــر و دان ــش را در
سرســرای وجــودی انســانها پراکنــده و زنــگ بيــداري
و شــکوفایی را مســیر دانســتن و فهمیــدن و حركــت
و رس ــیدن ب ــه س ــوي فرداه ــاي روش ــن ب ــه ص ــدا در
آورده اس ــت.
مق ــارن ش ــدن ش ــروع س ــال تحصیل ــی امس ــال ب ــا
هفتـــه دفـــاع مقـــدس و ایـــام اربعیـــن در شـــرایط
همـــه گیـــری ویـــروس کرونـــا ،در حالـــی اتفـــاق
م ــی افت ــد ک ــه دلهایم ــان آکن ــده از ش ــور و ش ــعور
حس ــینی اس ــت و در اینروزه ــای س ــخت کرونای ــی از
ی ــک ط ــرف و جن ــگ اقتص ــادی و تحری ــم از س ــوی
دیگـــر مـــارا بـــه یـــاد حـــال و هـــوای ســـال هـــای
دفـــاع مقـــدس ویـــاد وخاطـــره رزمنـــدگان از خـــود
گذش ــته م ــی ان ــدازد ک ــه ب ــا عب ــور از س ــیم خ ــاردار
ه ــای نف ــس خوی ــش و ب ــا الگ ــو گرفت ــن از مکت ــب
س ــید الش ــهداء (ع) در راه ع ــزت ،افتخ ــار و س ــربلندی
مل ــت و کش ــورمان ازهی ــچ کوشش ــی دری ــغ نکردن ــد.
یادش ــان گرام ــی ب ــاد.
خ ــدای را ش ــاکرم ک ــه ب ــا ت ــاش هم ــه دانش ــگاهیان
و بـــا برنامـــه ریـــزی جامـــع تـــر ،آینـــده نگـــری و
نیازســـنجی هـــای الزم امســـال خورشـــید مهـــر
درحالـــی درایـــن مرکـــز علمـــی ســـپیده مـــی
زنـــد کـــه ایـــن دانشـــگاه بـــا بیـــش از هفـــت دهـــه
فعالیـــت علمـــی ،آموزشـــی و پژوهشـــی گام هـــای
موث ــر و مهم ــی را در ارتق ــای و توس ــعه هم ــه جانب ــه
کش ــورمان برداش ــته و ه ــم اکن ــون یک ــی از دانش ــگاه
ه ــای جام ــع برت ــردر کشوراس ــت و ب ــه لح ــاظ رتب ــه
ه ــای معتب ــر بی ــن الملل ــی ،در می ــان دانش ــگاه ه ــای
جامـــع کشـــور رتبـــه دوم را کســـب نمـــوده اســـت.
بس ــی مای ــه مباه ــات اس ــت ک ــه ش ــما دانش ــجویان
عزی ــز وارد دانش ــگاه ب ــزرگ و پرافتخ ــاری ش ــده ای ــد
کـــه دومیـــن دانشـــگاه ایـــران بـــه لحـــاظ قدمـــت
تاریخـــی و مشهدالشـــهدای دانشـــگاه هـــای ایـــران
اســـت و در همیـــن راســـتا همـــه مدیـــران ،اســـاتید
و کارکنـــان آن در حـــد تـــوان مـــی کوشـــند تـــا بـــا
بس ــیج هم ــه امکان ــات الزم ،محیط ــی آرام و مناس ــب
بـــرای تحصیـــل و پژوهـــش شـــما عزیـــزان فراهـــم
نماینـــد .عالقـــه قلبـــی اینجانـــب و تمامـــی اســـاتید
گرانقدردانشـــگاه ،حضـــور پـــر شـــور دانشـــجویان در
کالس ه ــای درس وآم ــوزش حض ــوری اس ــت ،لیک ــن
در ای ــن م ــورد تاب ــع تصمیم ــات مس ــوولین محت ــرم
وزارت بهداشـــت و ســـتاد هـــای اســـتانی هســـتیم و
امی ــد واری ــم ب ــا ریش ــه ک ــن ش ــدن هرچ ــه س ــریعتر
ای ــن بیم ــاری منح ــوس ،ش ــاهد برگ ــزاری حض ــوری
کالس ه ــا باش ــیم.
اینجانـــب بـــه نوبـــه خـــود الزم مـــی دانـــم آغـــاز
س ــال تحصیل ــی جدی ــد را ب ــه هم ــه رهپوی ــان عل ــم
و معرفـــت بـــه ویـــژه اســـاتیدگرامی ،دانشـــجویان
عزی ــز و کارکن ــان ش ــریف دانش ــگاه تبری ــز و بوی ــژه
ب ــه دانش ــجویانی ک ــه ب ــه تازگ ــی در جم ــع خان ــواده
ب ــزرگ دانش ــگاه تبری ــز پذیرفت ــه ش ــده ان ــد ،تبری ــک
وتحنیـــت عـــرض نمـــوده و از خداونـــد متعـــال
ب ــرای تالش ــگران ای ــن عرص ــه ،توفی ــق ،س ــربلندی،
ســـامت و ســـعادت مســـالت نمایـــم .در پایـــان بـــه
روح پـــاک همـــه در گذشـــتگان بیمـــاری اخیـــر بـــه
ویـــژه شـــهدای مدافـــع ســـامت ســـام و صلـــوات
مـــی فرســـتم.
طی برنامههای جداگانه صورت گرفت؛

بازدید هیات دانشگاهی ترکیه وعضو
هیات رئیسه مجلس از موزه موسسه
تاریخ و فرهنگ ایران
دکت ــر روح ا ...متفک ــرآزاد و هیات ــی از دانش ــگاهیان
دانشـــگاه ســـیواس ترکیـــه از مـــوزه موسســـه
تاری ــخ و فرهن ــگ ای ــران دانش ــگاه تبری ــز بازدی ــد
کردنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
دکت ــر روح ا ...متفک ــرآزاد ،نماین ــده م ــردم تبری ــز،
آذرشـــهر و اســـکو در مجلـــس شـــورای اســـامی
و عض ــو هی ــات رئیس ــه مجل ــس یازده ــم ،ضم ــن
بازدی ــد از م ــوزه موسس ــه تاری ــخ و فرهن ــگ ای ــران
دانشـــگاه تبریـــز بـــا دکتـــر محمدعلـــی پرغـــو،
رییـــس ایـــن موسســـه دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.
همچنی ــن در برنام ــه جداگانــهای در روز یکش ــنبه
هی ــات دانش ــگاهی ترکی ــه متش ــکل از ی ــک هی ــات
ســـه نفـــره از دانشـــگاهیان جمهوریـــت ســـیواس
ترکیـــه در قالـــب برنامـــه اراســـموس پـــاس بـــه
همـــراه مســـئوالن مدیریـــت همکاریهـــای
علمـــی و بینالمللـــی دانشـــگاه تبریـــز از مـــوزه
موسس ــه تاری ــخ و فرهن ــگ ای ــران بازدی ــد کردن ــد.
ای ــن بازدیده ــا ط ــی روزه ــای ش ــنبه و یکش ــنبه
 27و  28ام شـــهریور مـــاه ســـالجاری انجـــام
گرفـــت.

ریی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه رش ــد
بیـــش از  ۱۰برابـــری تعـــداد دانشـــجویان
خارج ــی ای ــن مرک ــز دانش ــگاهی گف ــت :تع ــداد
آنـــان ســـه ســـال قبـــل حـــدود  ۸۰نفـــر بـــود
ک ــه اکن ــون ب ــه ح ــدود ی ــک ه ــزار و  ۱۰۰نف ــر
رســـیده اســـت.
دکتـــر رضـــا مجیـــدی روز شـــنبه در گفـــت
و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا افـــزود :جایـــگاه
دانشـــگاه تبریـــز را در ســـه ســـال اخیـــر از ۱۳
ب ــه پنج ــم کش ــوری رس ــانده ای ــم ک ــه دلی ــل
آن انتخ ــاب تی ــم مدیریت ــی علم ــی ب ــر مبن ــای
شایســـتگی هـــای تخصصـــی و بـــه دور از هـــر
گونـــه وابســـتگی هـــای جناحـــی و سیاســـی
بـــود.
وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه بای ــد بس ــتری فراه ــم
کنی ــم ک ــه از هم ــه مغزه ــا اس ــتفاده کنی ــم و
دانش ــگاه چنی ــن فضای ــی اس ــت ،اضاف ــه ک ــرد:
دانش ــگاه ه ــای ام ــروز ،دانش ــگاه ه ــای نس ــل
چه ــارم هس ــتند ک ــه بی ــن الملل ــی و جامع ــه
محـــور بـــودن ،رویکـــرد اصلـــی آنهاســـت و
دانش ــگاه تبری ــز نی ــز در ای ــن مس ــیر حرک ــت
م ــی کن ــد.
وی توضیــح داد :در مســیر بیــن المللــی شــدن
دانش ــگاه تبری ــز ع ــاوه ب ــر رش ــد بی ــش از ۱۰
براب ــری تع ــداد دانش ــجویان خارج ــی ،بی ــش از
 ۷۰ط ــرح پژوهش ــی مش ــترک بی ــن الملل ــی در
دس ــت اج ــرا داری ــم.
دکتـــر مجیـــدی بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه
تبریـــز دبیرخانـــه دانشـــگاه هـــای ایـــران در
همـــکاری بـــا دانشـــگاه هـــای ترکیـــه اســـت،
تشـــریح کـــرد :تاکنـــون  ۳۷طـــرح مشـــترک
ب ــا س ــازمان پژوه ــش فن ــاوری ترکی ــه ،مس ــوم
بـــه «توبیتـــاک» انجـــام داده ایـــم و در ســـال
 ۱۳۹۷بـــا حضـــور معـــاون وزیـــر علـــوم وقـــت
کشــورمان و معــاون توبیتــاک ،حســن مانــدال،
در دانش ــگاه تبری ــز جلس ــه ای در ای ــن راس ــتا
برگـــزار شـــد.
وی ادام ــه داد :در بح ــث جامع ــه مح ــوری نی ــز
دانش ــگاه تبری ــز بای ــد ه ــم در بح ــث ش ــناخت
مش ــکالت مبت ــا ب ــه جامع ــه در بخ ــش ه ــای
مختلـــف اقتصـــادی ،علمـــی ،اجتماعـــی و
فرهنگـــی و هـــم درمـــان آن محـــل مراجعـــه
باشـــد کـــه البتـــه موفقیـــت در ایـــن حـــوزه
نیازمن ــد قبول ــی دانش ــگاه ب ــه عن ــوان مرج ــع
علمـــی از ســـوی جامعـــه اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن راســـتا هیـــات
اندیشـــه ورز دانشـــگاه تبریـــز ایجـــاد شـــده
اس ــت ،گف ــت :مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری دانش ــگاه
تبریـــز بـــرای اولیـــن بـــار در ســـال  ۱۳۸۶در
دانش ــکده ش ــیمی آغ ــاز ب ــه کار ک ــرد ک ــه در
ابت ــدا موفقی ــت چندان ــی نداش ــت ،ام ــا اکن ــون
افتخـــار اســـتان اســـت ،بـــه گونـــه ای کـــه
در شـــیوع کرونـــا ،مرکـــز رشـــد و نـــوآوری و
دانش ــکده ش ــیمی دانش ــگاه تبری ــز در فاصل ــه
 ۴۸س ــاعت ب ــرای تامی ــن کل م ــواد ضدعفون ــی
کنن ــده اس ــتان در ص ــورت تهی ــه ال ــکل اع ــام
آمادگ ــی ک ــرد.
ریی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
ایـــن مرکـــز دانشـــگاهی از ســـال ۱۳۸۵
آمـــوزش مجـــازی داشـــت ،امـــا هیـــچ تجربـــه
آموزش ــی ج ــدی نداش ــت ،اف ــزود :ام ــا در هم ــه

رییس دانشگاه تبریز:

تعـداد دانشـجویان خارجـی
دانشـگاه تبریز بیـش از  ۱۰برابر
شـده است

پرس ــی کرون ــا ای ــن بخ ــش ب ــه ش ــکل ج ــدی
فعـــال شـــد و بعـــد از عیـــد  ۱۳۹۹آمـــوزش
مجـــازی اینمرکـــز دانشـــگاهی بـــرای دروس
نظـــری آغـــاز شـــد.
وی اضافــه کــرد :در ســایه تدابیــر اتخــاذ شــده
ت ــا ب ــه ام ــروز وقف ــه ای در ارائ ــه دروس نظ ــری
و عملـــی بـــه دانشـــجویان دانشـــگاه تبریـــز
پی ــش نیام ــده اس ــت.
رتبـــه پنجـــم دانشـــگاه تبریـــز در همـــکاری
هـــای بیـــن المللـــی
ریی ــس دانش ــگاه تبری ــز همچنی ــن ب ــا اش ــاره
ب ــه رون ــد رو ب ــه رش ــد هم ــکاری ه ــای بی ــن
المللـــی ایـــن مرکـــز دانشـــگاهی یـــادآوری
ک ــرد :در س ــایه برنام ــه ری ــزی ه ــای هم ــکاران
مـــان در ســـتاد دانشـــگاه تبریـــز ،در ارزیابـــی
اخیـــر همکاریهـــای بیـــن المللـــی دانشـــگاه
ه ــا و مراک ــز دانش ــگاهی کش ــور توس ــط وزارت
علـــوم رتبـــه پنجـــم را کســـب کردیـــم.
مجیـــدی افـــزود :امیـــدوارم بـــا ادامـــه ایـــن
رونـــد ،دانشـــگاه تبریـــز هماننـــد قدمتـــش
بعـــد از دانشـــگاه تهـــران دوم از نظـــر علمـــی
در جای ــگاه دوم کش ــوری ج ــای گی ــرد؛ البت ــه
در بی ــن دانش ــگاه ه ــای جام ــع کش ــور رتب ــه
ســـوم هســـتیم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال هـــای  ۹۸و ۹۹
جـــزو ســـه دانشـــگاه برتـــر کشـــور در حـــوزه
پژوه ــش ش ــدیم ،ادام ــه داد :بودج ــه دانش ــگاه
تبری ــز پایی ــن ب ــود ،ام ــا در س ــه س ــال گدش ــته
دوم ی ــا س ــوم ب ــوده اس ــت؛ س ــه س ــال قب ــل
 ۲۵درصـــد بودجـــه دانشـــگاه ،معـــادل حـــدود
 ۶۰میلیـــارد تومـــان ،از محـــل حقـــوق حـــق
التدریس ــی ه ــا و ش ــرکت ه ــا بده ــی داش ــتیم
ک ــه م ــا بخ ــش عم ــده آن را پرداخ ــت کردی ــم.

دکتر محمد تقی اعلمی ،قائم مقام رییس و معاون
پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز ،به تشریح
عملکرد و برخی دستاوردهای حوزه معاونت
پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز در چند
سال اخیر پرداخت.
وی در ابتدا با اشاره به رشد علم و فناوری در
چارچوب سند چشم انداز در کشورمان گفت:
رشد علم و فناوری در کشورمان  11برابر رشد
متوسط دنیا بوده و این افتخاری برای نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است.
به گفته وی ،علم و پژوهش مایه عزت و اقتدار یک
کشور بوده و الزم است این حرکت را با شتاب هرچه
ی های گذشته در
بیشتر ادامه داده و عقب افتادگ 
این عرصه را جبران کنیم .طبق فرمایشات مقام
معظم رهبری(مدظله العالی) در بیانیه گام دوم
انقالب ،سنگ بنای انقالب علمی در کشور گذاشته
شده که این راه باید با احساس مسئولیت بیشتر در
قالب یک حرکت جهادی تداوم یابد.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز ،در
بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه آثار تولید
علم و فناوری در دانشگاهها و دیگر مراکز باید در
جامعه دیده شود ،تصریح کرد :دانشگاههای نسل
چهار ،دانشگاه های جامعه محور بوده و رشد علم و
فناوری باید موجب بالندگی و شکوفایی در عرصه
های مختلف جامعه و حل مشکالت مبتال به آن
باشد .در همین راستا صنایع ما از نظر کیفی رشد
قابل مالحظهای داشته و در حال تبدیل شدن از
ی باشد.
صنعت مونتاژی به فناوری بومی م 
قائم مقام رییس دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره
به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه رتبه ،300-201مهندسی برق و الکترونیک،
تبریز در سال های اخیر گفت :این دانشگاه یکی جایگاه ، 500-401مهندسی شیمی رتبه-301
از دانشگاههای برتر و جامع در منطقه و شمالغرب  ،400علوم و مهندسی انرژی ،رتبه 300-201را
کشور و دومین دانشگاه کشور از لحاظ قدمت بدست آورده است.
تاریخی است و به لحاظ رتبه های معتبر بین وی با اشاره به دستاوردهای اخیر این دانشگاه در
المللی ،در میان دانشگاه های جامع کشور رتبه دوم رتبه بندی تایمز هم گفت :دانشگاه تبریز در این
را کسب کرده است.
رتبه بندی در بین دانشگاههای ایران در حوزه
به گفته وی این دانشگاه در حوزههای مختلف موضوعی مهندسی و فناوری رتبه دوم ،در حوزه
موضوعی هم رتبههای درخشانی را در بین دانشگاه علوم زیستی جایگاه اول ،در حوزۀ علوم فیزیکی
های جهان کسب کرده که به عنوان نمونه در حوزه رتبه چهارم ،در حوزههای علوم بالینی و سالمت
منابع آب ،در گذشته رتبه این دانشگاه در جایگاه و علوم رایانه جایگاه سوم و در کل در بین دانشگاه
 101تا  150قرار داشت که االن به رتبه  76تا  100های جامع کشور رتبه دوم را بدست آورده است.
رسیده است.
وی تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و
وی اضافه کرد :دانشگاه تبریز همچنین در حوزه بین المللی از سوی اعضای هیات علمی این دانشگاه
های علوم و فناوری تغذیه ،رتبه  201تا  ، 300در سال گذشته را  3262مورد عنوان کرد و گفت:
اتوماسیون و کنترل ،رتبه ،200-151علوم و در سه ماهه اول سال جاری هم حدود  1831مقاله
فنون ابزار ،رتبه ،150-101مهندسی عمران منتشر شده و در همین مدت هم  4419مقاله
جایگاه ،200-151رشته مهندسی مکانیک ،چاپ شده در  Scopusنمایه شده است.

وی اضاف ــه ک ــرد :ماهان ــه  ۱۰میلی ــارد توم ــان
افزایـــش بودجـــه از محـــل همســـان ســـازی،
مع ــادل  ۶۰میلی ــارد توم ــان بای ــد ب ــه دانش ــگاه
تبری ــز بدهن ــد ک ــه هن ــوز ریال ــی نگرفت ــه ای ــم،
امـــا مـــا افزایـــش حقـــوق همـــکاران را از ایـــن
محـــل پرداخـــت کـــرده ایـــم.
ریی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه افزای ــش
 ۸۴درص ــدی بودج ــه ای ــن مرک ــز دانش ــگاهی
در ســـال تحصیلـــی گذشـــته ،گفـــت :اکنـــون
حـــدود  ۸۰میلیـــارد تومـــان دولـــت بـــه
دانشـــگاه تبریـــز و بـــه تبـــع آن مـــا نیـــز بـــه
همـــکاران بدهکاریـــم.
وی تشـــریح کـــرد :اکنـــون طـــرح هـــای
پژوهشـــی و آموزشـــی مـــا در حـــال ســـوق
یافتـــن بـــه ســـمت جامعـــه محـــوری بـــرای
حـــل آســـیب هـــای اجتماعـــی اســـت و
در تـــاش بـــرای کاســـتن از رشـــته هـــای
تحصیلـــی ســـنتی هســـتیم؛ در ایـــن راســـتا
رش ــته ه ــای تحصیل ــی حس ــابداری و اکتش ــاف
را در دانشـــگاه برقـــرار کـــرده ایـــم و علـــوم
ارتباط ــات اجتماع ــی نداش ــتیم ک ــه آن را نی ــز
ایجـــاد مـــی کنیـــم.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه توج ــه ب ــه رش ــته ه ــای
تحصیلـــی بیـــن رشـــته ای اولویـــت ماســـت،
توضی ــح داد :در بح ــث دانش ــگاه ه ــای منطق ــه
ای ،ابتـــدا دانشـــگاه هـــا اســـتانی مـــی شـــوند
کـــه بـــر اســـاس آن و در قالـــب شـــورای
مدیریـــت عالـــی دانشـــگاه هـــا ،هـــر گونـــه
تصمی ــم گی ــری در ب ــاره رش ــته ه ــا و گرای ــش
هـــا در آن انجاممـــی شـــود.
نســـبت هیـــات علمـــی بـــه دانشـــجو در
دانش ــگاه تبری ــز مش ــابه دیگ ــر دانش ــگاه ه ــای
بـــزرگ کشـــور اســـت

تشریح برخی دستاوردهای حوزه
معاونت پشتیبانی و توسعه منابع
دانشگاهتبریز
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح
عملکرد معاونت پشتیبانی و توسعه منابع در حوزه
مدیریتهای چهارگانه این معاونت پرداخت.
وی افزود :رشد مناسب اعتبارات دانشگاه در قالب
بودجه های سنواتی سال های اخیر به عنوان
دومین دانشگاه بزرگ کشور و اعتبارات هزین ه ای،
اجرای کارگاه های آموزشی در سطح وزارت علوم با
هماهنگی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش
عالی تحت عنوان بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
و قیمت تمام شده ،مبادله تفاهم نامه عملکرد با
واحدهای تابعه دانشگاه در اجرای بودجه ریزی
مبتنی بر عملکرد ،تمهید مقدمات استقرار مدیریت
دانش از طریق مطالعه و بررسی مدل مفهومی
مدیریت دانش در دانشگاه و برنامهریزی برای عقد
تفاهمنامه با سازمان ملی بهرهوری کشور ،فعالیت
های چشمگیر در برگزاری آزمونهای مجازی مصوب
کارکنان با توجه به بحران ناشی از کرونا و انجام
اصالحات تشکیالتی در ساختار سازمانی دانشگاه

ریی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
نس ــبت اعض ــای هی ــات علم ــی ب ــه دانش ــجو در
ای ــن مرک ــز دانش ــگاهی مانن ــد دیگ ــر دانش ــگاه
هـــای بـــزرگ کشـــور اســـت ،توضیـــح داد :در
دانش ــگاه تبری ــز  ۷۸۰نف ــر هی ــات علم ــی۸۰۰ ،
نفـــر کارمنـــد و بیـــش از  ۲۳هـــزار دانشـــجو
داری ــم ک ــه  ۱۰درص ــد دانش ــجویان در مقط ــع
دکتـــری ۳۰ ،درصـــد در مقطـــع کارشناســـی
ارشـــد و بقیـــه کارشناســـی تحصیـــل مـــی
کنن ــد.
وی گف ــت :در س ــه س ــال اخی ــر افزای ــش ۱۰۰
درص ــدی در تولی ــد مق ــاالت علم ــی داش ــتیم
و در طـــرح هـــای پژوهشـــی و فنـــاوری نیـــز
 ۳۰ت ــا  ۷۰درص ــد رش ــد داش ــتیم ک ــه بس ــته
بـــه دانشـــکده هـــا و رشـــته هـــا ایـــن مهـــم
متفـــاوت اســـت.
وی درب ــاره اقدام ــات انج ــام گرفت ــه در راس ــتای
ارتقـــای ســـطح رفـــاه دانشـــجویان دانشـــگاه
تبری ــز نی ــز بی ــان ک ــرد :رتب ــه خواب ــگاه ه ــای
مـــا بـــا حمایـــت صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویی
و بخـــش خصوصـــی از رتبـــه پنجـــم بـــه دوم
ارتقـــا یافتـــه و حـــدود ســـه میلیـــارد تومـــان
بـــرای ایـــن منظـــور هزینـــه شـــده اســـت.
دکت ــر مجی ــدی تش ــریح ک ــرد :دانش ــگاه تبری ــز
قبـــل از همـــه گیـــری کرونـــا ســـاالنه یـــک
هـــزار و  ۷۰۰برنامـــه فرهنگـــی داشـــت کـــه
ای ــن رق ــم در هم ــه گی ــری کرون ــا ب ــه ح ــدود
یـــک هـــزار مـــورد کاهـــش یافـــت.
وی یـــادآوری کـــرد :در زمـــان حاضـــر ۱۰۳
انجمـــن علمـــی ۱۸ ،کانـــون فرهنگـــی و
اجتماعـــی و  ۴۴عنـــوان نشـــریه دانشـــجویی
داری ــم و س ــه دوره برگزی ــده کش ــوری و دو ب ــار
شایس ــته تقدی ــر در برنام ــه حرک ــت شــده ای ــم.
وی اضافـــه کـــرد :مهـــم تریـــن مســـاله در
دانش ــگاه تبری ــز ،آرام ــش هم ــکاران اس ــت زی ــرا
دانش ــگاه مح ــل تعلی ــم و تربی ــت م ــی باش ــد و
ای ــن نی ــز در س ــایه اعتق ــاد ب ــه اهمی ــت ام ــر
آمـــوزش میســـر مـــی شـــود کـــه در همـــه
جـــای دنیـــا نیـــز چنیـــن اســـت.
رییـــس دانشـــگاه تبریـــز گفـــت :تمرکزگرایـــی
دلی ــل اصل ــی ضع ــف دانش ــگاه تبری ــز و دیگ ــر
دانشـــگاه هـــای شهرســـتانی بـــرای تعریـــف
پـــروژه هـــای کاری در وزارتخانـــه هـــای
مختلـــف و ســـازمان هـــای تابـــع آن در نقـــاط
مختلـــف کشـــور اســـت.
وی اف ــزود :از س ــوی دیگ ــر در س ــطح اس ــتانی
و محلـــی نیـــز بـــه کارایـــی دانشـــگاه در حـــل
مشـــکالت جامعـــه اعتقـــاد راســـخ وجـــود
نـــدارد.
وی دربـــاره وضعیـــت اراضـــی تحـــت تملـــک
دانشـــگاه تبریـــز نیـــز بـــا اشـــاره بـــه وجـــود
 ۹۰۰هکتـــار زمیـــن در اختیـــار آن توضیـــح
داد :ب ــرای اراض ــی خلع ــت پوش ــان  ۵۰هکت ــار
تغیی ــر کارب ــری جه ــت ایج ــاد پ ــارک عل ــم و
فن ــاوری در س ــال  ۱۳۹۷مص ــوب کردی ــم ،ام ــا
یـــک ســـال بعـــد ایجـــاد پـــارک در دانشـــگاه
هـــا را ممنـــوع کردنـــد.
وی ادام ــه داد :ح ــدود  ۲۰هکت ــار زمی ــن نی ــز
در ش ــمال کش ــور ،پ ــره س ــر و  ۲۰۰هکت ــار در
مغ ــان زمی ــن داری ــم.
در سامانه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،از
ت های مدیریت بودجه ،تشکالت ،تحول
اهم فعالی 
اداری و بهره وری در سالهای اخیر بوده است.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه در ادامه با
اشاره به عملکرد مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
گفت :پیگیری و اخذ شماره مستخدم برای بیش
از  110نفر از اعضای هیات علمی فاقد شماره
استخدامی ،اصالح فرایند صدور حکم کارگزینی از
بازه زمانی دو هفتهای به حداکثر  24ساعت ،ثبت
و تکمیل اطالعات اعضای هیات علمی و کارمندان
و استفاده در سامانه پاکنا و اخذ تاییدیه از سازمان
برنامه و بودجه ،بروزرسانی اطالعات و احکام
کارکنان دانشگاه در سامانه آموزش عالی HES
و تبدیل وضعیت استخدامی  60نفر از کارمندان
قراردادی ایثارگر از جمله اقدامات این حوزه است.
دکتر اعلمی با اشاره به عملکرد حوزه پشتیبانی نیز
گفت :بازسازی کارگاه حمل و نقل دانشگاه ،نصب
 GPSبرای کلیه خودروهای دانشگاه ،بهره برداری
ت های دانشگاه در چندین فاز و مستند سازی
از قنا 
ت ها ،افزایش ظرفیت دبی آب خام
چاهها و قنا 
ورودی از  38لیتر در ثانیه به  42لیتر در ثانیه با
شناسایی مسیر های مختلف و هدایت آن به مسیر
اصلی ورودی آب خام دانشگاه ،توسعه فضای سبز
و احیای مناطق بایر و بدون پوشش با کاشت بیش
از  6000اصله نهال ،درخت و درختچه و احداث و
تجهیز فاز دوم مهمانسرای دانشگاه از موارد مهم
فعالیت های این حوزه بوده است.
به گفته وی در حوزه مدیریت امور فنی و نظارت
بر طرح های عمرانی ،پروژههای خاتمه یافته در
بازه زمانی سال های  96تا کنون ،از محل اعتبارات
عمومی شامل دانشکده فنی مهندسی مرند با
زیربنای  6000متر مربع ،دانشکده دامپزشکی با
زیربنای  13500متر مربع ،دانشکده کشاورزی و
منابع طبیعی اهر با زیربنای  3800متر مربع و از
محل اعتبارات اختصاصی شامل ساختمان حفاظت
فیزیکی با زیربنای 1920متر مربع ،خوابگاه فجر
با زیربنای  8500متر مربع است .همچنین پروژه
های در دست اجرا از محل اعتبارت عمومی و
اختصاصی در قالب  8طرح با زیربنایی در حدود
ی باشد .در این حوزه همچنین
 50000متر مربع م 
تعمیرات اساسی و محوطه سازی ،همه ساله در
قالب اعتباری بالغ بر دویست میلیارد ریال اجرا
شده است.
بر پایه همین گزارش ،دکتر اعلمی ،همچنین در
هفته دولت با حضور در شبکه استانی سهند ،به
تشریح برخی دستاوردهای دانشگاه تبریز پرداخت.

انتخاب دانشجوی دانشگاه تبریز
به عنوان دبیرکل اتحادیه جامعه
اسالمی دانشجویان کشور
محمدحســـین کاظمـــی دانشـــجوی دانشـــگاه
تبریـــز بـــه عنـــوان دبیـــرکل اتحادیـــه جامعـــه
اســـامی دانشـــجویان کشـــور انتخـــاب شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
بـــا برگـــزاری بیســـت و چهارمیـــن کنگـــره
ســـاالنه و برگـــزاری اولیـــن جلســـه شـــورای
مرکـــزی اتحادیـــه جامعـــه اســـامی دانشـــجویان،
محمدحســـین کاظمـــی دانشـــجوی دانشـــگاه
تبریـــز بـــه عنـــوان دبیـــرکل اتحادیـــه جامعـــه
اســـامی دانشـــجویان کشـــور انتخـــاب شـــد.
محمدحســـین کاظمـــی دانشـــجوی دکتـــری
تخصصـــی آبیـــاری و زهکشـــی دانشـــکده
کشـــاورزی دانشـــگاه تبریـــز بـــوده و پیـــش از
ایـــن نیـــز ســـه دوره بـــه عنـــوان دبیـــر جامعـــه
اس ــامی دانش ــجویان دانش ــگاه تبری ــز و ی ــک دوره
بـــه عنـــوان دبیـــر تشـــکیالت اتحادیـــه جامعـــه
اســـامی دانشـــجویان کشـــور فعالیـــت نمـــوده
اســـت.
مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه تبریز
خبر داد:

ارتقا و به روز رسانی سامانه
آموزش های مجازی
کارشناسی دانشگاه تبریز

مدیـــر مرکـــز آمـــوزش هـــای الکترونیکـــی و آزاد
دانش ــگاه تبری ــز ،از رف ــع مش ــکل ،تغیی ــر ،ارتق ــا و ب ــه
روز رس ــانی نس ــخه س ــامانه آم ــوزش ه ــای مج ــازی
کارشناســـی ایـــن دانشـــگاه خبـــر داد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،دکت ــر
محمدعلــی بادامچــی زاده در ایــن ارتبــاط در خصــوص
اضافــه کــرد :ایــن نســخه در حقیقــت نســخه بهبــود
یافتـــه ســـامانه قبلـــی آمـــوزش هـــای مجـــازی
کارشناســـی ایـــن دانشـــگاه اســـت.
بـــه گفتـــه وی ایـــن سیســـتم جدیـــد بـــر اســـاس
تجرب ــه کار در س ــامانه قبل ــی و ب ــا در نط ــر گرفت ــن
درخواســـت هـــای همـــکاران هیـــات علمـــی و
دانش ــجویان مبن ــی ب ــر پی ــاده س ــازی قابلی ــت ه ــای
جدی ــد ،ب ــه روز رس ــانی در ح ــوزه آم ــوزش مج ــازی
تغییراتـــی داده شـــده اســـت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مزایــا ایــن ســامانه جدیــد
گف ــت :ظاه ــر گرافیک ــی کارب ــر پس ــند ،س ــازگاری ب ــا
اس ــتانداردهای امنیت ــی افت ــا ،ج ــدا ب ــودن داش ــبورد
اســـتاد و دانشـــجو در جهـــت اســـتفاده بهینـــه از
سیس ــتم ،معم ــاری ب ــه روز ن ــرم اف ــزاری ،س ــازگاری
ب ــا موبای ــل و تبل ــت (طراح ــی  ،)Responsiveافزای ــش
ســـرعت نمایـــش صفحـــات و منعطـــف در جهـــت
پی ــاده س ــازی توزی ــع پذی ــری ب ــرای پخ ــش ب ــار از
جمل ــه قابلی ــت ه ــای ای ــن س ــامانه جدی ــد اس ــت.
ب ــه گفت ــه وی اس ــتفاده از مس ــیر یادگی ــری learning
 pathهوش ــمند در تعری ــف فعالی ــت ه ــای آموزش ــی،
اتـــاق گفتگـــوی کالســـی ،اســـتفاده از بـــازی واری
 gamificationدر جهـــت افزایـــش انگیـــزه در انجـــام
فعالیـــت هـــای آموزشـــی ،چنـــد زبانگـــی ،قابلیـــت
نمـــره دهـــی بـــه اجـــزای مســـیر آموزشـــی و  ...از
دیگـــر مزیـــت هـــای ایـــن ســـامانه اســـت.

دور هتوانمندسازیروانشناختی
اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز
برگزار شد
دوره توانمندسـازی اسـاتید بـا موضوع «توانمندسـازی
روانشـناختی اعضای هیـات علمـی در دوران کرونا» در
دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن دوره
توانمندسـازی اساتید با مشـارکت 91نفر اعضای هیات
علمـی این دانشـگاه بـه صورت مجـازی برگـزار گردید.
ایـن دوره در چهـار جلسـه بـا عناویـن «اسـترس و
راهکارهای مدیریت آن در شـرایط کرونا» توسـط دکتر
جلیـل باباپـور ،عضـو هیـات علمـی گـروه روانشناسـی
دانشـگاه تبریز ،کارگاه «تابآوری روانشناختی در دوران
کرونا» توسـط دکتر شـهرام واحدی ،عضو هیات علمی
گـروه علوم تربیتی دانشـگاه تبریـز ،کارگاه «راهکارهای
معنـوی تعمیـق آرامـش در شـرایط کرونایی» توسـط
حجتاالسلام والمسـلمین اصغـر نقـدی ،عضـو هیات
علمـی گـروه علـوم تربیتـی دانشـگاه تبریـز ،و کارگاه
«مهارتهـای ارتباطـی در شـرایط خـاص کرونـا»
توسـط دکتـر غالمعلی افـروز ،عضو هیات علمـی گروه
روانشناسـی دانشـگاه تهـران برگزار شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت ،ایـن دوره بـرای نخسـتینبار بـا
مشـارکت معاونـت آموزشـی و تحصیلات تکمیلـی از
سـوی مدیریـت امـور اجتماعی دانشـگاه تبریـز برگزار
شـده است.
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بررسی راهکارهای جذب
دانشجوی خارجی و بهبود
کیفیت ارائه خدمات در
پردیسهای خودگردان
دانشگاه تبریز

راهکارهـای جذب دانشـجوی خارجـی و بهبود کیفیت
ارائـه خدمـات بـه اسـاتید و دانشـجویان پردیسهـای
خودگردان بررسـی شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز طی نشسـت
مدیـران گروههـای آموزشـی دانشـگاه تبریـز بـا اعضای
هیئترئیسـه پردیسهـای خودگـردان دانشـگاه
راهکارهـای افزایش جذب دانشـجویان خارجی و بهبود
کیفیـت ارائه خدمات به اسـاتید و دانشـجویان مطرح و
بررسـی شد.
دکتـر سـید صمـد حسـینی رئیـس پردیسهـای
خودگـردان در ابتـدای این نشسـت ضمن ارائـه گزارش
اجمالـی از اقدامـات صـورت گرفتـه در حـوزه خدمـات
آموزشـی ،رفاهـی و عمرانـی در سـالهای اخیـر افـزود:
در راسـتای بهبـود خدمات آموزشـی و تشـویق اسـاتید
و دانشـجویان بـا مسـاعدت هیئترئیسـه دانشـگاه و
شـورای راهبـردی پردیسهـای خودگردان توانسـتهایم
مشـوقهایی را تصویـب نماییـم کـه از اهـم آنهـا
میتـوان به اختصاص تشـویقی به مقاالت مسـتخرج از
پژوهشهـای صورت گرفته در پردیسهـای خودگردان،
پرداخـت حقالتدریـس پایاننامـه و رسـاله در قالـب
حق التحقیـق ،پرداخـت حقالزحمه مدیـران گروههای
آموزشـی بـا در نظـر گرفتـن تعـداد دانشـجو ،تسـهیل
فرآیندهـای پرداخـت حقالتدریس و حـق التحقیق در
کمتریـن زمـان قانونـی ممکـن ،بهرهمنـدی از اسـاتید
بازنشسـته بـه عنـوان سـرمایههای معنـوی دانشـگاه
و فـارغ التحصیلان نخبـه دکتـری بـه عنـوان همـکار
حقالتدریـس در صـورت نیـاز اشـاره نمـود.
دکتر حسـینی با اشـاره بـه تصویب تخفیـف  20درصد
شـهریه برای دانشـجویان ممتـاز و رتبه اول هـر ورودی
افـزود :باهـدف بـاال بـردن کیفیـت آموزشـی و ترغیـب
دانشـجویان تسـهیالتی از قبیـل تخفیـف  20درصـد
شـهریه در مقطع فعلی و باالتـر ،ایجاد زمینه بهرهمندی
از وام بانکـی بـا همکاری بانک قرضالحسـنه مهـر ایران
اشـاره نمود.
رئیـس پردیسهـای خودگردان دانشـگاه تبریز با اشـاره
بـه اهمیـت پذیـرش و جـذب دانشـجویان خارجـی در
ارتقاء جایگاه بینالمللی دانشـگاه و همچنین گسـترش
مبـادالت فرهنگـی بیـن دانشـجویان خارجی و کشـور
میزبـان افـزود :همانطـور کـه مسـتحضرید پردیـس
دانشـگاه تبریز با توجه به تاییدیه هیئت رئیسـه محترم
دانشـگاه ،از طریـق مدیریـت همکاریهای علمـی و بین
المللی و اداره دانشـجویان غیرایرانی ایـن مدیریت اقدام
به جذب دانشـجویان خارجی در سـال  1400نمود .این
دانشـجویان به عنوان سـفیران فرهنگی ایران در کشـور
خود محسـوب میشـوند لذا بهبـود تعاملات و افزایش
کیفیت خدمات آموزشـی میتواند زمینـه ارتقاء جایگاه
دانشـگاه و اسـاتید آن در عرصـه بینالمللـی و جـذب
مخاطبیـن بیشـتر را فراهم نماید.
در ادامـه جلسـه برخـی از مدیـران گروههـای آموزشـی
حاضـر در جلسـه ضمـن تقدیـر از اقدامـات صـورت
گرفتـه در پردیسهـای خودگـردان نقدها ،پیشـنهادها
و راهکارهایـی درزمینه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشـی
و رفاهـی اسـاتید و دانشـجویان ارائـه نمودند کـه از اهم
آنهـا میتـوان بـه :برگـزاری آزمـون جامـع بـه صورت
حضـوری ،حـل مشـکالت برگـزاری کالس و آزمـون
مجازی ،اسـتفاده از اسـاتید بازنشسته ،اخذ آزمون سطح
زبان فارسـی یا انگلیسـی برای دانشجویان خارجی ،عدم
پذیـرش و تشـکیل کالس در صـورت عدم حـد نصاب،
تجهیـز امکانـات سـختافزاری گروههـای آموزشـی و
اسـاتید شـاغل به تدریس در پردیسهای خودگردان به
امکاناتـی از قبیل رایانه همـراه و ،...تخصیص حقالزحمه
بـرای همـکاران مرتبط با دانشـجویان پردیـس ،تنظیم
فرآیندهـای راهنمـای دقیـق و صحیح بـرای جلوگیری
از سـردرگمی دانشـجویان خارجی در فرآیندهای اداری
و آموزشـی جلوگیـری از سوءاسـتفاده افـراد سـودجو
و خدشـهدار شـدن اعتبـار دانشـگاه ،تشـکیل کمیتـه
همفکـری مدیـران گروههـای آمـوزش جهـت تبـادل
تجربیـات و ارائـه نظـرات کارشناسـی قبـل از طـرح در
شـورای راهبـردی اشـاره نمود

اهدای خون،
اهدای زندگی است
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بر اساس ارزیابی ساالنه مرکز همکاری های
علمی و بین المللی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در خصوص فعالیت های علمی بین
المللی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سال
تحصیلی  ،1398-1399دانشگاه تبریز با طی
روند صعودی در سالهای اخیر ،جایگاه پنجم
دانشگاه های کشور و جایگاه سوم دانشگاهه
ای جامع و برتر کشور را بدست آورد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
دکتر سعید شجاعی ،مدیر همکاریهای علمی و
بین المللی با اعالم این خبر گفت :این ارزیابی
بر اساس اطالعات مراکز علمی ،آموزشی و
دانشگاههای کشور که در سامانه ارزیابی
بینالمللی مرکز مطالعات و همکاریهای علمی
بینالمللی به آدرس  rms.cissc.irبارگذاری
شده و بر اساس فرآیند تعریف شده ،مراحل
سنجش و تحلیل وراستی ازمایی را طی کرده
است ،انجام شده است.
به گفته وی تعداد نشست های مجازی با
اساتید و پژوهشگران بین المللی (سمینار،
کنفرانس ،نشست ،کالس درس) ،تعداد پروژه
های مشترک تحقیقاتی جاری ،میزان گرنت
های بین المللی دریافتی (به هزار دالر) ،تعداد
دانشجویان بین الملل ،تعداد دورههای آموزشی
مشترک ،تعداد اعطای فرصت مطالعاتی به
دانشجویان پسا دکتری بین المللی و اعضای
هیات علمی خارجی  ،تعداد مقاالت مشترک بر
مبنای  ،WOSرتبه در بین دانشگاههای معتبر

ر راستای برنامههای جانبی هیجدهمین اجالس
بین المللی تجلیل از پیر غالمان و خادمان حسینی
در شهر تبریز و در آستانه روز شعر و ادب فارسی
همایشی باعنوان شعر آئینی در کالم استاد شهریار
با حضور رئیس دانشگاه تبریز و برخی از اساتید
و عالقمندان شعر بصورت مجازی و از محل تاالر
عالمه جعفری دانشگاه تبریز برگزار گردید.
دکتر میر رضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز در
این مراسم ضمن گرامیداشت منزلت استاد محمد
حسین شهریار در تاریخ معاصر ایران به بیان برخی
از ویژگی های شخصیتی و ادبی ایشان پرداخت
و افزود :شهریار از اوایل جوانی ب ه عنوان شاعر در
سطح جامعه و در میان عامه مردم و بازبان وتبار
عامه مردم مردم سخن گفت و این مردمی بودن
نام اورا در ایران و کشورهای منطقه جاودانه ساخت.
دکتر مجیدی از فکر و سخن شهریار بعنوان اندیشه
ای بین المللی یاد نمود و افزود :اندیشه شهریار
بعنوان پل ارتباطی تفکرات مردم ایران و کشورهای
همجوار از افغانستان ،آسیای میانه و منطق قفقاز
و ترکیه را به هم پیوند داده و استقبال بی نظیر از
حیدر بابای شهریار و ترجمه به بیش از  90زبان
دنیا گواه این امر است و ضروری است یک همایش
مهم بین المللی با حضور صاحبنظران از کشورهای
مختلف جهت بررسی و تبیین ابعاد مختلف فکری
دکتـر محمـد تقـی اعلمـی ،قائـم مقـام رییس و
معاون پشـتیبانی و توسـعه منابع دانشـگاه تبریز،
برخـی اقدامات ایـن دانشـگاه در راسـتای اجرای
پـروژه طرح شـبدری خاوران و عملکـرد مدیریت
منابع انسـانی و پشـتیبانی را تشـریح کرد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
اعلمـی ،در ابتـدا ضمـن تسـلیت ایـام اربعیـن
حسـینی و دهـه پایانـی مـاه صفر و گرامیداشـت
هفته دفـاع مقـدس ،در مورد ابهامات و سـواالتی
کـه در فضـای مجـازی در راسـتای پـروژه طـرح
شـبدری خاوران مطرح شده که بخشـی از اراضی
دانشـگاه تبریز در سـایت خلعت پوشان به واسطه
ایـن طـرح در اختیـار شـهرداری قـرار میگیـرد،
نکاتـی را در خصـوص روشـن شـدن این مسـئله
یـادآور شـد و گفـت :حساسـیتی کـه در فضـای
مجـازی در ارتبـاط بـا طـرح شـبدری خـاوران
و اعضـای هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی و
مسـایل دیگر دانشـگاه مطرح شـده ،قابـل تقدیر
اسـت ،امیدواریـم با این حساسـیت بوجـود آمده،
در راسـتای ارتقـای اهـداف کالن دانشـگاه ،گام
هـای موثری برداشـته شـود.
وی بـا بیـان اینکه اجـرای طرح شـبدری خاوران
حدود  10الی  12سـال پیش از سـوی شـهرداری
مطـرح بـوده و از ایـن رو بـه دلیـل واقـع شـدن
بخشـی از اراضـی ایـن دانشـگاه در اجـرای پروژه،
دانشـگاه تبریـز هـم به نوعـی درگیر مسـایل این
طرح شـده اسـت ،تصریح کرد :در راسـتای اجرای
ایـن پـروژه ،چهار سـال پیش تفاهـم نامهای بین
جنـاب آقـای دکتـر پورمحمدی ،رییس دانشـگاه
وقت و شـهردار منطقه  9به امضاء رسـیده اسـت.
براسـاس ایـن تفاهمنامـه ،مقـرر شـده اسـت بـا
جانمایـی طـرح مصـوب مسـیر  65متـری در
اراضـی دانشـگاه تبریز و مشـخص نمـودن عرصه
و اعیانهـای واقـع در طرح با لحـاظ نمودن هزینه
جایگزینـی اعیانهای ذکر شـده ،دانشـگاه تبریز و
شـهرداری منطقـه به معرفی کارشـناس رسـمی
دادگسـتری جهت ارزیابی و قیمـت گذاری اراضی
مـورد نظـر اقدام نمایند و پس از مشـخص شـدن
ارزش اراضـی واقع در طرح ،شـهرداری نسـبت به
ارائـه معـوض بصـورت نقـدی یـا غیـر نقـدی که
پـس از طی مراحل قابل محاسـبه میباشـد ،اقدام
نماید.
بـه گفتـه وی ،شـهرداری از اوایـل سـال  97ایـن
پـروژه را شـروع کـرده و قسـمتی از ایـن طرح در
حـال حاضـر آماده افتتاح اسـت کـه اتوبان پیامبر
عظـم را بـه بلـوار شـهدای غـواص وصـل میکند،
در قسـمت دوم اجـرای ایـن طرح شـبدری ،بلوار
شـهدای غـواص بـه میـدان بسـیج وصـل خواهد
شـد کـه ایـن قسـمت ،از اراضـی دانشـگاه تبریز
در سـایت خلعت پوشـان عبـور می کنـد و طول
پـروژه حـدود  1100متر اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اجـرای ایـن طـرح در طول 4
سـال گذشـته بیـن شـهرداری و دانشـگاه تبریـز

 2دوره مشترک آموزشی رتبه سوم ،ارایه
 6فرصت مطالعاتی به محققین پسادکتری
و اعضای هیات علمی خارجی جایگاه سوم،
ارایه  1026مقاله مشترک بر مبنای  WOSسال
 2020رتبه دوم و کسب جایگاه 901-1000
دنیا در ارزشیابی بین المللی  ISCرتبه چهارم را
بدست آورده است.
الزم به ذکر است ،بر اساس این ارزیابی
علمی بین المللی در بین واحدهای دانشگاهی،
دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه تهران،
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی
شریف به ترتیب جایگاه اول تا چهارم را کسب

کســب جایــگاه ســوم دانشــگاههای جامــع و
برتــر و جایگاه پنجم کشــوری توســط دانشــگاه
تبریــز در ارزیابــی علمــی بیــنالمللــی
دنیا بر مبنای  ISCاز جمله شاخصهای مورد
ارزیابی دانشگاهها بوده است.
وی افزود :در این ارزیابی ،دانشگاه تبریز با
برگزاری  80رویداد علمی مجازی رتبه ششم،

اجرای  62پروژه مشترک تحقیقاتی با اساتید
خارجی جایگاه دوم ،دریافت بیش از  700هزار
دالر اعتبار بینالمللی رتبه نهم ،جذب 687
دانشجویان خارجی جایگاه ششم ،برگزاری

همایش شعر آئینی در کالم استاد شهریار به صورت مجازی
در دانشگاه تبریز برگزار شد
استاد شهریار برگزار گردد.
رئیس دانشگاه تبریز اندیشه صلح طلبی ،همراهی با
مردم در نهضت انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی،
میهن پرستی و عالقه خاص به ایران را بهعنوان
دیگر ویژگیهای استاد شهریار برشمرد و افزود :در
کنار این ویژگی ها استاد شهریار در شعر آئینی

و رثائی بر تارک آسمان شعر و ادب میدرخشد و
هیچ کس نتوانسته و نمی تواند همانند او در مورد
ائمه (ع) و امام علی (ع) و توصیف حماسه عاشورا
سخن بگوید.
در ادامه این مراسم دکتر ابراهیم اقبالی استاد
دانشگاه تبریز و از شاگردان استاد شهریار ضمن

در گفتگو با دکتر اعلمی مطرح شد؛

اجــرای پــروژه طــرح شــبدری شــهرک
خــاوران بــر اســاس تفاهــم نامــه بیــن
دانشــگاه تبریــز و شــهرداری
تشــریح عملکرد مدیریت منابع انسانی و
پشتیبا نی

مطـرح شـده ،بنابرایـن بـا توجه بـه تفاهـم نامه
ای کـه قبلا بیـن طرفیـن بـه امضـاء رسـیده
بایـد عملیاتـی شـود ،گفـت :در خصـوص نحـوه
اجـرای ایـن پـروژه ،همـکاران اعضـای هیـات
علمـی دانشـکده کشـاورزی اعتـراض دارنـد کـه
بـا اجـرای آن ،بخشـی از بـاغ ها ،ذخایـر ژنتیکی
درختـان مـو ،قنـات موجـود در سـایت ،اسـتخر
پرورش ماهی ،واحدهـای دامپروری و کارگاههای
مکانیک بیوسیسـتم و برخی تاسیسـات زیربنایی
ایـن دانشـگاه تخریب خواهد شـد .بـرای حل این
مسـاله ،بـا بررسـی آثار مخـرب اجرای ایـن پروژه
توسـط هیات کارشناسـی و جلوگیـری از متضرر
شـدن دانشـگاه ،این تاسیسـات به محـل دیگری
منتقـل خواهد شـد. .
دکتـر اعلمـی بـا تاکیـد بـر اینکه تمامی مسـایل
اجـرای ایـن پـروژه بایـد بـر اسـاس تفاهـم نامـه
فـوق صـورت گیـرد ،تصریـح کـرد :بایـد تکلیف
مالکیت اراضی واگذار شـده مشـخص و بر اسـاس
ایـن تفاهـم نامـه همـه اقدامـات صـورت گیـرد،
بنابرایـن همه همکاران دانشـگاهی اعـم از هیات
علمـی ،کارکنان و دانشـجویان در جریان باشـند،
مسـئوالن دانشـگاه در تالش هستند ،تمامی امور
اجـرای ایـن طرح بـا توجه بـه تفاهم نامـه امضاء
شـده طرفیـن صورت بگیرد و هیـچ گونه کوتاهی
نشـود و باید منافع دانشـگاه در اجـرای این پروژه
تامین شـود.

وی همچنیـن ادامـه داد که اخیرا نیز در راسـتای
اجرایـی نمـودن ایـن تفاهـم نامـه و بـا توجـه
بـه ادامـه عملیـات پـروژه ،جلسـهای بـا حضـور
مسئولین شـهرداری و دانشگاه در معاونت قضایی
دادگسـتری اسـتان تشکیل و صورتجلسـهای در
راسـتای ادامـه کار بـه امضـای طرفیـن رسـیده
است.
بـه گفتـه وی ،مسـئوالن و مدیـران وقـت دو
دسـتگاه نیز تمامی مسـایل اجـرای این پـروژه را
بایـد در راسـتای تفاهـم نامهـی به امضاء رسـیده
در دسـتور کار قـرار دهنـد.
معاون پشـتیبانی و توسـعه منابع دانشـگاه تبریز،
در خصوص مسـایل مالی دانشـگاه گفت :در طول
سـه سـال گذشـته دانشـگاه ،عملکرد قابل قبولی
در حوزههای پشـتیبانی و توسـعه منابع داشته و
در سـال های اخیـر اکثر بدهی های دانشـگاه که
حـدود  60میلیارد تومـان در بخش های مختلف
بوده ،تسـویه شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه بـا تلاش و همـت مدیـران و
مسـئوالن دانشـگاه اعتبـار امسـال در مقایسـه با
سـال گذشـته  60درصـد افزایش داشـته اسـت،
اضافـه کـرد :در اجـرای همسـان سـازی حقـوق
اعضـای هیات علمی کـه از محل فـروش دارائی
ها تامین میشـود ،بدلیل محقق نشـدن در شـش
ماهـه اول ،پرداخـت هـا از اعتبار دانشـگاه صورت
گرفـت که فشـار زیـادی به دانشـگاه وارد شـد.

کردهاند.
ایشان ابراز امیدواری کردند که با چابک سازی
و ساماندهی صورت گرفته در ساختار مدیریت
همکاریهای علمی و بین المللی و بازنگری
درنحوه پیشبرد وظایف و برنامه ریزی های
انجام شده در راستای ایجاد فرصتهای جدید،
دانشگاه تبریز جایگاه واقعی خود را به عنوان
دانشگاهی پیشرو در عرصه همکاریهای علمی و
بین المللی بیش از پیش تثبیت کند.

بیان نکاتی در خصوص عرفان استاد شهریار افزود:
نگرش استاد شهریار به واقعه عاشورا یک معاشقه
عرفانی بین امام حسین (ع) و خداوند است که در
آن عشق مجازی را از دست داده و عشق حقیقی را
بهدست می آورد.
دکتر اقبالی سرودن مرثیه حماسی پاسخ دادن به
شبهات فکری در مورد ائمه با استفاده از روایات و
احادیث معتبررا به عنوان دیگر مشخصات اندیشه
شهریار برشمرد و افزود :با توجه به اینکه شهریار
در فقه شاگرد آیت اهلل مدرس بود و سواد فقهی
و آشنایی کامل بازبان عربی داشت و اشعار شهریار
از پشتوانه روایی و فقهی غنی برخوردار است و
وجود مفاهیم فقهی عالی در قالب مضامین غنی
بصورت صنایع وزین ادبی ،کالم شهریار را بعنوان
یکی از شاهکارهای مهم شعر و ادب ترکی و فارسی
درآورده است.
در حاشیه این مراسم دو تن از شاعران دانشگاه
تبریز به بیان سروده های خود پرداخته و دکتر
میر رضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز با اهدای
لوح تقدیر از تالشهای علمی و ادبی دکتر اقبالی در
معرفی ابعاد شخصیتی استاد شهریار تجلیل نمود.
شایان ذکر است این مراسم ،به همت معاونت
فرهنگی و اجتماعی و مدیریت فرهنگی دانشگاه
برگزار گردید.
بـه گفتـه وی به خاطر اختصـاص بخش عظیمی
از اعتبـار دانشـگاه به پرداخت حقوق پرسـنل ،در
تامیـن مالـی اجـرای پـروژه هـای دانشـگاه نیز با
مشـکل مواجه هستیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه دانشـگاه تبریـز جـزو
اولیـن دانشـگاهایی بـود کـه معوقـات امتیـازات
فصـل  10کارمندان محتـرم دانشـگاه را پرداخت
نمـود ،تصریـح کـرد :طـرح همسانسـازی هـم از
اردیبهشـت ماه سـال جاری در این دانشگاه بطور
کامـل عملیاتی شـده اسـت.
بـه گفته وی دانشـگاه تبریـز که به خاطر شـیوع
کرونـا ،کالس هـای خـود را بـه صـورت مجـازی
برگزار کرده در طول دو سـال گذشـته هیچ گونه
تعدیـل نیـرو در بین کارکنان شـرکتی نداشـته و
از خدمـات ایـن کارکنـان در سـایر بخـش هـای
دانشـگاه استفاده شـده است.
وی افزود :در صورت تخصیص اعتبارات همسـان
سـازی نیـز بخـش مهمـی از مشـکالت مالـی و
معوقـات برطـرف خواهد شـد.
معاون پشـتیبانی و توسـعه منابع دانشـگاه تبریز،
در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه در همسانسـازی
حقـوق اعضـای هیـات علمـی و کارکنـان نبایـد
تبعض وجود داشـته باشـد ،تصریح کرد :دانشـگاه
تبریـز با توجه بـه اهداف و راهبـردی که در پیش
گرفتـه ،سـعی کرده تمامی معوقـات هیات علمی
و کارکنـان در زمـان تعیین شـده پرداخت شـود.
دکتـر اعلمی ضمن تاکید بر جلوگیـری از بوجود
آمـدن دوگانه هیات علمـی و کارمند گفت :تالش
مسـئولین دانشـگاه همواره بر این بوده اسـت که
تبعیضـی بیـن کارکنـان و اعضـای هیـات علمی
صـورت نگیرد و همگان باید در راسـتای پیشـبرد
اهـداف کالن دانشـگاه تالش نمایند.
معاون پشـتیبانی و توسعه منابع دانشگاه در ادامه
بـا اشـاره بـه عملکـرد مدیریـت منابـع انسـانی و
پشـتیبانی گفت :پیگیری و اخذ شماره مستخدم
بـرای بیـش از  110نفـر از اعضـای هیـات علمی
فاقد شـماره اسـتخدامی ،ثبت و تکمیل اطالعات
اعضـای هیـات علمـی و کارمنـدان و اسـتفاده در
سـامانه پاکنـا و اخـذ تاییدیـه از سـازمان برنامه و
بودجـه ،بروزرسـانی اطالعـات و احـکام کارکنـان
دانشـگاه در سـامانه آمـوزش عالـی  HESو تبدیل
وضعیـت اسـتخدامی حـدود  60نفـر از کارمندان
قـراردادی ایثارگـر از جملـه اقدامـات ایـن حـوزه
است.
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تبدیـــل وضعیـــت  ۴۸نفـــر از
کارکنـــان قـــرارداد کارمعیـــن
دانش ــگاه تبری ــز موض ــوع م ــاده ۲۱
قانـــون ایثارگـــران
مدیـر بودجـه ،تشـکیالت ،تحـول اداری و بهـره وری
دانشـگاه تبریـز از تبدیـل وضعیـت  48نفـر از همکاران
قـرارداد کارمعین این دانشـگاه مشـمول تبدیل وضعیت
اسـتخدامی موضـوع مـاده  21قانـون جامـع خدمـات
رسـانی بـه ایثارگران خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،مهـرداد خان
ماکـو بـا اعلام این خبر گفـت :در همیـن ارتبـاط دوره
توجیهـی و آزمـون دوره توجیهـی بـدو خدمـت بـرای
 48نفـر از همکاران قرارداد کارمعین دانشـگاه مشـمول
تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی موضـوع مـاده  21قانـون
جامع خدمات رسـانی به ایثارگران که شـماره مستخدم
آنـان از سـامانه نظـام اداری کارکنـان اخذ شـده بود در
تاریخ  31شـهریور امسـال برگزار شـد.
بـه گفتـه وی دوره توجیهـی بـدو خدمت به مـدت 60
سـاعت بوده و براساس بخشـنامه شـماره 200/26680
مـورخ  1390/10/20معاون توسـعه مدیریت و سـرمایه
انسـانی رئیـس جمهـور ،همچنین مـاده  11آئیـن نامه
اداری و اسـتخدامی اعضـای غیرهیـأت علمی دانشـگاه
برگـزار گردید.
وی یـادآور شـد :باعنایـت بـه وضعیـت شـیوع بیمـاری
کرونـا و مصوبـات کارگـروه راهبـری آمـوزش ،محتوای
دوره آمـوزش از طریـق سـامانه الکترونیکـی آمـوزش
اعضـای غیرهأت علمـی در اختیار همـکاران قرار گرفته
و پس از برگزاری کارگاه آموزشـی سـه سـاعته و آزمون
دوره مذکـور بـا رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی در
تاریـخ  1400/06/31و بـا حضـور معـاون پشـتیبانی و
توسـعه منابع  ،مدیر بودجه و تشـکیالت و مدیر محترم
منابع انسـانی دانشـگاه برگـزار گردید.
بـه گفتـه وی داشـتن گواهینامـه طـی دوره مذکـور از
الزامـات تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی و صـدور حکـم
رسـمی قطعـی می باشـد.
مدیـر بودجـه ،تشـکیالت ،تحـول اداری و بهـره وری
دانشـگاه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود
بـا اشـاره بـه وضعیـت اعضـای غیـر هیـات علمـی این
دانشـگاه ،گفـت :از مجمـوع  758کارمنـد مشـغول بـه
فعالیـت این دانشـگاه 433 ،نفر رسـمی و پیمانی312 ،
نفـر قراردادی و  ۱3نفر دیگر به صورت روزمزد مشـغول
بـه خدمت هسـتند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس و
روز سربازصورت گرفت؛دیدار
پژوهشگران وظیفه دانشگاه با
رئیس دانشگاه تبریز
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز در این دیدار
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و رشادتهای
ایرانیان در طول هشت سال جنگ تحمیلی افزود:
رهبری عالمانه امام امت (ره) و همدلی آحاد مختلف
مردم اعم از ارتش ،سپاه ،جهاد سازندگی و مردم
عادی در همه شهرها و روستاها موجب نقش بر آب
شدن توطئههای دشمنان خارجی و داخلی نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران شد و مابعد از هشت
سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشورمان
را به دشمن ندادیم و این افتخار برای ایرانیان در
طول تاریخ ثبت و جاودانه خواهد ماند.
دکتر مجیدی ضمن تقدیر از برنامهریزی و تصمیم
مسئولین کشور برای استفاده از نیروهای متخصص و
پژوهشگر در دوران مقدس سربازی در مراکز آموزشی
و پژوهشی افزود :استفاده بهینه از تخصصها عالوه بر
ایجاد زمینه پیشرفت کشور موجب بهرهوری مناسب
از پتانسیلها و توانمندیهای جوانان در بخشهای
موردنیاز میشود.
دکتر مجیدی با اشاره به جایگاه ارزشمند علمی
و اجتماعی دانشگاه تبریز در کشور ،این جایگاه
را مرهون زحمات دانشگاهیان در طول سالهای
متمادی دانست و از پژوهشگران وظیفه خواست در
پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران و دانشگاه تبریز همواره فعال و دقیق باشند
تا بتوانیم ضمن دستیابی به فناوریهای برتر گامی
در حل مشکالت جامعه و ادای رسالت اجتماعی
دانشگاه برداریم.
در پایان این مراسم پژوهشگران وظیفه دانشگاه
ضمن تقدیر از اعتماد دانشگاه به نیروهای جوان
و متخصص بر تالش جهت نیل به اهداف عالی
سازمانی دانشگاه و پیشرفت و آبادانی کشور اعالم
آمادگی نمودند.
شایانذکر است تعداد یازده نفر از جوانان متخصص
و پژوهشگر در رشتههای مختلف علوم پایه و فنی،
دوران مقدس خدمت سربازی را در قالب پژوهشگر
وظیفه در آزمایشگاههای مرکزی و آزمایشگاههای
پژوهشی دانشگاه زیر نظر مدیریت امور فنآوری
دانشگاه انجام وظیفه خواهند نمود.
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گردشــگری فراتــر از یــک صنعــت ،بــه مثابــه
یــک پدیــده اجتماعــی -اقتصــادی جهانــی،
درحــال تبدیــل شــدن بــه صنعــت شــماره
یــک دنیاســت .از طرفــی نــه تنهــا یــک مقولــه
تجــاری -صنفــی ،بلکــه علمــی و آکادمیــک
نیــز اســت چنانچــه در چنــد دهــه گذشــته ،در
اغلــب دانشــگاهها ،دانشــکده هــای گردشــگری
بســرعت در حــال تاســیس و توســعه انــد.
ایــران یکــی از قدیمــی تریــن تمــدن هــای
دنیاســت کــه بــا داشــتن یک درصــد از وســعت،
جمعیــت و اقتصــاد جهــان جایــگاه هجدهــم را
بیــن کشــورهای دنیــا بــه خــود اختصــاص داده
اســت امــا شــرایط اقتصــاد جهانــی و هجمــه
سیاســی در عرصــه بیــن الملــل علیــه کشــور
مــا باعــث شــده اســت نتوانیــم از ایــن ظرفیــت
هــا بــه خوبــی اســتفاده نماییــم و فرســنگ
هــا از جایــگاه بایســته مــان در عرصــه جهانــی
دور باشــیم .امــا ســوال اینجاســت وظیفــه مــا
در حــال حاضــر چیســت؟ چگونــه میتوانیــم از
پتانســیل هــای خــود بهــره بــرده و وضعیــت
خــود را در عرصــه جهانــی بهبــود بخشــیم و
جایگاهــی در خــور شــان نــام پــر افتخــار ایــران
کســب نماییــم؟
 27ســپتامبر مطابــق بــا  5مهــر روز جهانــی
گردشــگری بهانــه ای شــد تــا بــرای یافتــن
پاســخ بــه ســواالت در حــوزه گردشــگری بــا
دکتــر رحیــم حیــدری عضــو هیئــت علمــی
و اســتادیار دانشــکده برنامــه ریــزی و علــوم
محیطــی و اســتاد گــروه گردشــگری دانشــگاه
تبریــز بــه گفتگــو نشســتیم تــا پاســخ ایــن
ســواالت را از وی جویــا شــویم؛

ساختن آینده یا به انتظار نشستن؟ مساله
این است

بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی داخلــی و خارجــی
چــه راهبردهایــی پیــش روی کشــور قــرار دارد؟
هیئــت علمــی دانشــگاه تبریــز در پاســخ بــه
ایــن ســوال گفــت « :اکنــون فقــط دو گزینــه
پیــش روی ماســت " :نظــاره گــری و انتظــار
آینــده " یــا " واکنــش فعــال مبتنــی بــر دارایــی
هــای ملــی " .متاســفانه رصــد واقــع بینانــه
رویــه هــای کنونــی در کشــور ،غالــب شــدن
گزینــه اول را نشــان مــی دهــد کــه اگــر ایــن
مســاله تــداوم یابــد ،عمیقتــر شــدن چالــش
هــای کنونــی اقتصــادی – اجتماعــی را در پــی
خواهــد داشــت .امــا در راهبــرد دوم بجــای بــه
انتظــار آینــده مناســب نشســتن ،به ســاختن آن
همــت مــی گماریــم .تجــارب ســده گذشــته بــه
خوبــی بــه مــا آموختــه اســت کــه در ســاخت
آینــده خــود بایــد بــر آن ظرفیــت هــا و ســرمایه
هــای داخلــی در کشــور اتــکا کنیــم کــه پایــدار،
تحریــم ناپذیــر و ســازگارند».
دکتــر رحیــم حیــدری افــزود «:متاســفانه
تحریــم هــا آن چنــان آســیبی بــه کشــور وارد
کــرده انــد کــه حتــی اگــر بــه زودی همــه آنهــا
برچیــده شــده و اقتصــاد ایــران مســیر ایــده آل
خــود را در پیــش گیــرد ،رســیدن بــه ابتــدای
جــاده توســعه دو دهــه زمــان خواهــد بــرد .ایــن
تحریــم هــای ظالمانــه خصوصــا در دهــه اخیــر،
آن چنــان بنیــان هــای اقتصــادی کشــور را کــم
رمــق نمــوده اســت کــه یافتــن منابــع اقتصــادی
زودبــازده بــرای عبــور ســریع از از چالــش هــای
اقتصادی-اجتماعــی ،بســیار حیاتیســت .مــا
بایــد هــر چــه ســریعتر منابعــی را کــه پایــدار،
تحریــم ناپذیــر و ســازگار بــوده و بــا کمتریــن
ســرمایه گــذاری امــکان بهــره بــرداری از آنهــا
وجــود دارد ،شناســایی کنیــم تــا بتوانیــم از
وضعیــت فعلــی عبــور نماییــم».

گردشــگری؛ یگانــه نســخه شــفابخش

دامپزشـــکی شـــاید در میـــان رشـــته هـــا و
صن ــوف مختل ــف ج ــزو مع ــدود رش ــته های ــی
اســـت کـــه بواســـطه نامگـــذاری خاصـــش در
ایـــران همـــواره حداقـــل یـــک روز از ســـال را
بایـــد بـــه یـــاد آن بـــود و بـــه نقـــش ویـــژه
اش در جامعـــه توجـــه داشـــت و ایـــن شـــاید
از اهمیـــت پنهـــان آن ناشـــی باشـــد .البتـــه
موض ــوع ب ــه آنج ــا برم ــی گ ــردد ک ــه در س ــال
" 1369گ ــوش روز" ک ــه در ای ــران باس ــتان روز
مبارک ــی ب ــوده و ب ــه روز چهارده ــم ه ــر م ــاه
اطـــاق مـــی شـــد .بـــه دنبـــال تـــاش بـــرای
اختصـــاص روزی بـــه نـــام روز دامپزشـــکی از
ســـوی آقـــای دکتـــر حســـن تـــاج بخـــش،
اس ــتاد ممت ــاز دانش ــکده دامپزش ــکی دانش ــگاه
تهـــران و عضـــو پیوســـته فرهنگســـتان علـــوم
جمهـــوری اســـامی ایـــران ،پیشـــنهاد و بـــر
همی ــن اس ــاس ،روز  ۱۴مه ــر ب ــه ی ــاد فع ــاالن
ایـــن رشـــته ،روز دامپزشـــکی نامگـــذاری
گردیــد" .گــوش روز" برگرفتــه از نــام فرشــتهای
ب ــه ن ــام گائ ــوش (فرش ــته نگه ــدار چهارپای ــان و
جانـــوران ســـودمند) اســـت .عـــاوه بـــر ایـــن،
تعیی ــن روزه ــای دیگ ــری همچ ــون روز جهان ــی
بیمـــاری هـــاری از طـــرف ســـازمان بهداشـــت
جهان ــی ک ــه از بیم ــاری ه ــای مش ــترک می ــان
انســـان و حیـــوان اســـت ،وجهـــه ویـــژه آن را
نشـــان مـــی دهـــد.
در وهلـــه نخســـت در دیـــد عمومـــی ،فعالیـــت
ایـــن رشـــته محـــدود بـــه درمـــان بیمـــاری
هـــای دام و طیـــور می،باشـــد در حالـــی کـــه
فعـــاالن ایـــن رشـــته در ابعـــاد گســـترده ای
از تامیـــن امنیـــت غذایـــی ،کنتـــرل بیمـــاری
هـــای مشـــترک انســـان و دام و بهداشـــت

دکتر رحیم حیدری:

صنعت گردشگری ایران؛

گذرنامه توسعه و تحریم ناپذیر
کشور در وضعیت کنونی
در کشور ما کدام بخش های اقتصادی
زودبازده ،تحریم ناپذیر و پایدارند؟

اســتادیار دانشــکده جغرافیــا و برنامــه ریــزی
دانشــگاه تبریــز در پاســخ بــه ایــن ســوال عنــوان
کــرد «:یگانــه نســخه ای کــه همــه مولفــه هــای
مذکــور را دارد گونــه هــای گردشــگری مبتنــی
بــر ســرمایه و جاذبــه هــای تاریخــی ،فرهنگــی و
اســامی است.کشــور مــا از نظــر غنــای تاریخــی،
فرهنگــی و تنــوع جغرافیایــی رتبــه نهــم ،از نظــر
تنــوع جغرافیایــی رتبــه پنجــم و از نظــر صنایــع
دســتی-که تنهــا ره آورد ملمــوس مســافرت
و نشــانه غنــای فرهنگــی اســت -رتبــه ســوم
دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت  .از
ســوی دیگــر ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن بــازار
گردشــگری مذهبــی دنیــا (،)Religious Tourism
بزرگتریــن مقصــد گردشــگری اســامی
( )Islamic Tourismو نیــز یگانــه مقصــد حــال
دنیــا ( ،)Halal Destinationفرصــت هــای بــی
بدیلــی را بــرای توســعه گردشــگری فرهنگــی
و اســامی ،در اختیــار مــا قــرار داده اســت.
فراتــر از ایــن مشــخصه هــا ،مهــم تریــن پیــش
شــرط توســعه گردشــگری ،فرهنــگ مهمــان
نــوازی ( )Hospitalityجامعــه میزبــان اســت
کــه خوشــبختانه براســاس تحقیقــات و اذعــان
گردشــگران ،ایــران از امــن تریــن و مهمــان
نوازتریــن مقاصــد گردشــگری جهــان اســت».
دکتــر رحیــم حیــدری ادامــه داد «:متاســفانه
علــی رغــم همــه ایــن مزیــت هــا و ظرفیــت
هــا در حــوزه گردشــگری ،ســهم واقعــی اقتصــاد
مــا از بــازار جهانــی ایــن صنعــت ،کمتــر از یــک
هشــتصدم اســت .در صورتــی کــه اگــر تنهــا
بتوانیــم دو درصــد از درآمــد ایــن صنعــت را
بــه خــود اختصــاص دهیــم ،درآمــد  34میلیــارد
دالر نصیــب کشــور خواهــد شــد کــه چنــد برابــر

درآمدهــای نفتــی حــال حاضــر کشــور اســت،
آن هــم در حالــی کــه هیــج کاالیــی بــا عنــوان
صــادرات از مرزهــای کشــور خــارج نمــی شــود
و بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــه آن صــادرات
نامریــی ( )Invisible Exportمــی گوینــد».

چرا گردشگری کارگشاست؟

گردشگری چه ویژگی هایی دارد که
آن را به تنها نسخه رهایی بخش کشور
برای برون رفت از چالش ها و شرایط
کنونی و رسیدن به توسعه در میان
مدت تبدیل می کند؟

دکتــر حیــدری در پاســخ بــه ایــن ســوال اظهــار
داشــت «:گردشــگری برخــاف ســایر بخــش
هــای اقتصــادی همچــون کشــاورزی ،صنعــت
و خدمــات ،بــرای رشــد و توســعه خــود نیــاز
چندانــی بــه ســرمایه گــذاری هــای کالن
اقتصــادی نــدارد .ســرمایه اصلــی ایــن صنعــت
جاذبــه هــای فرهنگــی ،تاریخــی و طبیعــی
هســتند و شــبکه حمــل و نقــل و بخــش اقامــت
نیــز کــه الزمــه گردشــگری اســت ،بطــور نســبی
در شــرایط قابــل قبولــی قــرار دارد  .ویژگــی
دیگــر تحریــم ناپذیــری گردشــگری اســت بــه
ایــن دلیــل کــه بــا توجــه میــزان پــول خــرج
شــده توســط گردشــگران خارجــی کــه مــی
تواننــد بــه صــورت نقــد همــراه خــود داشــته
باشــند ،تحریــم هایــی کــه در حــال حاضــر
وجــود دارد و آنچــه شــاید در آینــده علیه کشــور
مــا وضــع گــردد ،تاثیــر چندانــی بــر اقتصــاد و
رونــد ورود گردشــگران نخواهــد داشــت».
وی افــزود «:گردشــگری بــا اتــکا بــر ســازوکار
منحصــر بــهفــرد خــود ماننــد ضریــب تکاثــری
و نشــت ســریع آثــار اقتصــادی ،قــادر اســت در
کوتــاه مــدت و بــه صــورت مؤثــر بــر رشــد و
توســعه کشــور ،مخصوصــا مناطــق کمتــر
توســعهیافته و محــروم کمــک چشــمگیری

نمایــد .کاهــش نابرابریهــای اقتصــادی،
معجــزه اقتصــادی ایــن صنعــت اســت کــه از
آن بــا عنــوان "صنعــت حامــی فقــرا" نیــز یــاد
میشــود .بــه طــور مثــال صرف ـاً بــرای ســاخت
یــک هتــل در یــک منطقــه محــروم ،دههــا
شــغل موردنیــاز اســت و بعــد از بهرهبــرداری
از آن ،دههــا نفــر شــاغل خواهنــد شــد .اغلــب
مشــاغل بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــا
گردشــگری و مســافرت ،در ارتباطانــد و رونــق
ایــن بخــش بــه معنــای رونــق همــه مشــاغل و
رشــد اقتصــادی در کوتــاه مــدت خواهــد بــود».
او اضافــه کــرد  «:گردشــگری بخاطــر ویژگــی
هــای منحصربفــرد خــود ،مــی توانــد بــه مثابــه
یــک منبــع پایــدار و قابــل اطمینــان رشــد و
توســعه تلقــی شــود .مــرور  8دهــه تاریخچــه
صنعــت گردشــگری ،نشــان مــی دهــد کــه
نــرخ رشــد جهانــی گردشــگری نســبت بــه نــرخ
رشــد اقتصــاد جهانــی ،همــواره دو برابــر بــوده
اســت .جایگزیــن ناپذیــری ســفر و مســافرت،
افزایــش تولیــد ماشــینی ،توســعه فنــاوری
هــای اطالعاتــی و ارتباطــی و دورکاری و رشــد
شهرنشــینی منجــر بــه افزایــش اوقــات فراغــت
و در نهایــت افزایــش پایــدار نــرخ گردشــگری
و مســافرت خواهــد شــد .حتــی وقایــع و
بحرانهــای جهانــی همچــون حمــات یــازده
ســپتامبر ،جنــگ هــای منطقــه ای ،ســونامی،
شــیوع ســارس و ســایر چالــش هــای جهانــی
دیگــر نیــز ،تاثیراتــی مقطعــی بــر رشــد پایــدار
گردشــگری داشــته انــد».

مزیــت نســبی صنعــت گردشــگری در
ا یر ا ن

با توجه به موقعیت کشورما ،کدام
ویژگی ها و مزیتهای گردشگری در
خصوص ایران صدق می کند؟

دکتــر حیــدری در پاســخ بــه ایــن ســوال

نگاهی به علم دامپزشکی
به قلم دکتر میرحسن موسوی رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
به بهانه روز دامپزشکی
محیط حضور دارند.
در بحـــث نقـــش دامپزشـــکی در بهداشـــت
عمومـــی و کنتـــرل بیمـــاری هـــای مشـــترک،
همیـــن بـــس کـــه اشـــاره شـــود حـــدود 49
درصـــد از بیمـــاری هـــای موجـــود در جهـــان
بیـــن انســـان و دام مشـــترک اســـت و اگـــر
نقـــش دامپزشـــکان در ایـــن زمینـــه کنـــار
گذاشـــته شـــود قطعـــاً ســـامت عمومـــی

جامع ــه بش ــدت تهدی ــد و در پ ــاره ای از م ــوارد
غیرقابـــل کنتـــرل مـــی شـــود .بـــه غیـــر از
بیمـــاری آنفلوانـــزای فـــوق حـــاد پرنـــدگان
کـــه از بیماریهـــای مشـــترک بیـــن انســـان
و حیـــوان اســـت تـــب خونریزیدهنـــده
کریمه-کنگـــو ،تـــب مالـــت ،ســـل ،هـــاری،
مشمشـــه از جملـــه بیمـــاری هایـــی هســـتند
کـــه خســـارات زیـــادی در جوامـــع داشـــتند و

در ص ــورت ع ــدم کنت ــرل ،م ــی توانن ــد جه ــان
را ب ــا مش ــکالت ج ــدی مواج ــه س ــازند.
امـــا در یـــک گام مهـــم و اساســـی دیگـــر
بایـــد بـــه نقـــش ارزنـــده رشـــته دامپزشـــکی
در مباحـــث پژوهشـــی اشـــاره کـــرد .اســـاس
برخـــی تحقیقـــات از جملـــه تولیـــد دارو و
واکســـن بـــر علـــم دامپزشـــکی و توانمنـــدی
هـــای آن اســـتوار اســـت و در واقـــع بـــدون

گفــت  «:از نظــر دارایــی و جاذبههــای
گردشــگری خاصــه گونههــای تاریخــی،
فرهنگــی ،اســامی و اکــو توریســم ،ایــران بــه
عنــوان یــک مقصــد بیبدیــل ،همــواره در صــدر
مقاصد دنیاســت و آرزوی بســیاری از گردشگران
فرهنگــی ،بازدیــد و مســافرت بــه ایــران اســت.
از ســوی دیگــر موقعیــت خــاص و اســتراتژیک
ایــران در منطقــه خاورمیانــه – بــه عنــوان محــل
تالقــی شــرق و غــرب  -مــی توانــد تنهــا در
حــوزه شــبکه حمــل و نقــل یــک ســوم هزینــه
هــای گردشــگری را بخــود اختصــاص داده و
بــه عنــوان یــک مقصــد عبــوری ظاهــر شــود.
همچنیــن قرارگرفتــن در قلــب جهــان اســام و
اســتفاده از جاذبــه هــای گردشــگری اســامی،
از دیگــر مزیــت هــای نســبی گردشــگری کشــور
ماســت .امــا متاســفانه علــی رغــم برخــورداری از
ایــن قابلیــت هــای منحصــر بــه فــرد گردشــگری
اســامی ،ســهم اقتصــادی مــا حتــی در میــان
کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی
نیــز بــه زحمــت بــه یــک دهــم مــی رســد .در
صورتــی کــه گردشــگری اســامی و حــال مــی
توانــد کلیــد ورود مــا بــه بازارهــای منطقــه ای و
جهانــی گردشــگری تاریخــی و فرهنگــی تلقــی
شــود».
وی خاطــر نشــان کــرد «:بزرگتریــن و مهــم
تریــن ســرمایه صنعــت گردشــگری ،امنیــت و
فرهنــگ میزبانــی جامعــه مقصــد اســت کــه از
ایــن نظــر بــه اذعــان اغلــب گردشــگران ،ایــران
ســرآمد همــه کشورهاســت .علــی رغــم تــاش
رســانه هــای غربــی در جهــت ارائــه تصویــری
کاذب از ایــران ،تحقیقــات خارجــی و داخلــی
متعــدد و نظــرات گردشــگران – منتــج از شــبکه
هــای تخصصــی گردشــگری معتبــر همچــون
 Trip Advisorو  Lonely Planetنشــان مــی دهــد
ایــران از امــن تریــن و مهمــان نوازتریــن مقاصــد
دنیاســت .نــرخ اختــاف تصویــر ذهنــی قبــل و

علـــم دامپزشـــکی ،تحقـــق آن هـــا معنایـــی
نـــدارد .در تولیـــد واکســـن بـــر علیـــه بیمـــاری
هولنـــاک کرونـــا ،توانایـــی علـــم دامپزشـــکی
در مطالعـــات فـــاز حیوانـــی بـــرای بررســـی
اثربخشـــی واکســـن هـــای تولیـــدی بـــکار
گرفت ــه ش ــد ک ــه هم ــه اینه ــا نش ــان از نق ــش
ویـــژه ایـــن رشـــته مـــی باشـــد.
در خاتمـــه بطـــور اختصـــار بـــه تاریخچـــه و
جای ــگاه فعل ــی دانش ــکده دامپزش ــکی دانش ــگاه
تبریـــز اشـــاره مـــی گـــردد:
دانشـــکده دامپزشـــکی دانشـــگاه تبریـــز در
ســـال  1366بصـــورت آموزشـــکده تاســـیس
گردیـــد و بـــا پذیـــرش دانشـــجو در مقطـــع
کاردان ــی دامپزش ــکی ،فعالی ــت آموزش ــی خ ــود
را آغـــاز نمـــود .ایـــن دانشـــکده بـــا گســـترش
کمـــی و کیفـــی خـــود بـــه پذیـــرش دانشـــجو

بعــد از مســافرت گردشــگران خارجــی ،گویــای
ایــن واقعیــت اســت کــه بیــش از  ۹۲درصــد
گردشــگران خارجــی ،ایــران را آنگونــه نیافتــه
انــد کــه رســانه هــای غربــی معرفــی کــرده
بودنــد .همیــن گردشــگران ،بهتریــن معــرف
ایــران و فرهنــگ آن هســتند و در واقــع آئینــه
ای هســتند کــه ایــران و فرهنــگ غنــی اش را
بــه روشــنی بــه جهانیــان معرفــی مــی کننــد.
ارایــه تجــارب و بازنمایــی تصویــر مثبــت از
مقصــد بازدیــد شــده ،مهــم تریــن ســرمایه
و راهبــرد بازاریابــی -Marketing Strategy-
مقاصــد گردشــگری محســوب مــی شــود،
چنانکــه معمــوال بیــش از نیمــی از مســافران
و گردشــگران کنونــی ،از طریــق گردشــگران
قبلــی بــا مقاصــد آشــنا مــی شــوند .ایــن
ســرمایه ارزشــمند ،محصــول فرهنــگ مهمــان
نــوازی و میزبانــی مــردم ماســت».
معمــوال نگرانــی هایــی در خصــوص آثــار منفــی
فرهنگــی – اجتماعــی گردشــگری وجــود د
ارد .نظــر شــما درخصــوص ایــن آثــار منفــی
چیســت و آیــا برآینــد رشــد گردشــگری در
کشــور مــا مثبــت خواهــد بــود؟
دکتــر حیــدری در پاســخ بــه ایــن ســوال عنــوان
کــرد «:عمومــا بخشــی از سیاســتگذاران و جامعه
میزبــان نگــران آثــار منفــی فرهنگی-اجتماعــی
گردشــگری هســتند کــه البتــه ضروریســت ایــن
اثــرات بررســی و مطالعــه شــوند .در غیــر ایــن
همیــن آثــار مــی توانــد بــر سیاســت هــای کالن
توســعه گردشــگری تاثیــرات منفــی بگذارنــد.
البتــه بایــد بــه ایــن مســاله اشــاره کــرد کــه
مقاصــد و بازارهــای جهانــی گردشــگری کامــا
شــناخته شــده انــد و گردشــگران بــا آگاهــی،
بررســی و شــناخت آنهــا را انتخــاب مــی کننــد.
در نقشــه جهانــی گردشــگری ،برنــد گردشــگری
ایــران صرفــا بــه عنــوان یــک مقصــد اســامی
و حــال بــا جاذبــه هــای تاریخــی فرهنگــی
منحصــر بــه فــرد شــناخته شــده اســت و غالبــا
از ســوی گردشــگران فرهنگــی و مذهبــی
انتخــاب مــی شــود .اگــر گردشــگری بــه صــورت
مناســب ،منطقــی و مبتنــی بــر مشــخصه هــای
خــاص فرهنگــی – اجتماعــی هــر مقصــد برنامــه
ریــزی شــود ،مــی توانــد در ســایه تعامــل
مهمــان و میزبــان ،بــه رشــد اقتصــادی جامعــه
میزبــان و تعالــی فرهنگــی هــر دو جامعــه
انجامیــده و بــه صنعــت صلــح ()Peace Industry
بــدل شــود .مقولــه ای کــه اکنــون جامعــه
جهانــی ،ببیشــتر از هــر زمانــی بــدان نیــاز دارد.
مــا نیــز بــا اســتفاده از ظرفیــت ایــن صنعــت
در کشــور مــی توانیــم شــخصیت صلــح دوســت
و مهمــان نــوازی جامعــه ایــران اســامی را
بــدون واســطه رســانه هــای غــرب بــه جهانیــان
بشناســانیم .پــس بــا توجــه بــه تمــام ظرفیــت
هــای گردشــگری و آثــاری کــه در جامعــه
خواهــد داشــت،لذا در حــال حاضــر تنهــا گام
الزم ،مطالعــه و تعییــن اولویــت هــای توســعه
گردشــگری ،تدویــن الگــوی توســعه مبتنــی بــر
مشــخصه هــای خــاص اجتماعــی -فرهنگــی و
اقتصــادی ایــران اســت .بدیهیســت کــه چنیــن
مطالعــات و برنامــه ریــزی ،بــدون اراده معطــوف
بــه خواســت حاکمیــت و دولــت و نیــز جامعــه
میزبــان ،صرفــا مطالبــی خواهنــد بــود کــه بــه
آرشــیوهای قبلــی افــزوده خواهــد شــد.
در مقطـــع کارشناســـی (از ســـال  )1375و
دکت ــری عموم ــی دامپزش ــکی (ازس ــال )1384
اقـــدام نمـــود و از ســـطح آموزشـــکده بـــه
ســـطح دانشـــکده ارتقـــا یافـــت.
دانشـــکده دامپزشـــکی در مقاطـــع مختلـــف از
جمل ــه دکت ــری عموم ــی دامپزش ــکی ،دکت ــری
تخصصــی فنــاوری تولیــد مثــل در دامپزشــکی،
کارشناســـی ارشـــد در رشـــته هـــای بهداشـــت
و کنتـــرل کیفـــی مـــواد غذایـــی ،بیوشـــیمی
بالینـــی ،باکتـــری شناســـی دامپزشـــکی،
انـــگل شناســـی دامپزشـــکی ،بافـــت شناســـی
دامپزش ــکی و در مقط ــع کارشناس ــی در رش ــته
هـــای بهداشـــت مـــواد غذایـــی ،بهداشـــت
و بازرســـی گوشـــت و علـــوم آزمایشـــگاهی
دامپزشـــکی پیوســـته و ناپیوســـته بـــه تربیـــت
نیـــروی انســـانی متخصـــص اهتمـــام دارد .در
ح ــال حاض ــر دانش ــکده دامپزش ــکی در مقط ــع
دکتـــرای عمومـــی  ۱۸۴دانشـــجو ،کارشناســـی
پیوس ــته  ۱۹۴دانش ــجو ،کارشناس ــی ناپیوس ــته
 ۵۶دانشـــجو ،کارشناســـی ارشـــد  ۶۲دانشـــجو
و دکتـــرای تخصصـــی  ۱۶دانشـــجو دارد کـــه
جمـــع آنهـــا  ۵۱۲نفـــر اســـت .ایـــن دانشـــکده
 ۴۵نف ــر عض ــو هی ــات علم ــی دارد ک ــه ش ــامل
 ۵نفـــر اســـتاد ۲۵ ،نفـــر دانشـــیار ۱۴ ،نفـــر
اســـتادیار و یـــک نفـــر مربـــی اســـت.
امیـــد اســـت بـــا همـــت و تـــاش هـــای
روزافـــزون همـــکاران محتـــرم هیـــات علمـــی،
کارشناســـان و دانشـــجویان عزیـــز ایـــن
دانشـــکده بتوانـــد قـــدم هـــای موثـــری را در
جهـــت اعتـــای جایـــگاه علـــم دامپزشـــکی در
ســـطح ملـــی و بیـــن المللـــی بـــردارد.
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همکاری مرکز پژوهشی
مهندسی و علوم آب دانشگاه
تبریز در آزمون لوازم و
تجهیزات آبیاری کشور

از آنجایـــی کـــه هـــدف اصلـــی از تأســـیس
دانشـــگاه هـــا ،آمـــوزش دانشـــجویان و
شـــکوفایی اســـتعدادهای آنهاســـت و انجـــام
ای ــن مه ــم ارتب ــاط نزدی ــک ب ــا نح ــوه زندگ ــی
و فعالیـــت هـــای اجتماعـــی و معیشـــتی آنهـــا
دارد ،ل ــذا مدیری ــت نح ــوه زندگ ــی و فعالی ــت
دانشـــجویان و ایجـــاد محیـــط مناســـب بـــرای
آنـــان ،کمـــک مؤثـــری در راســـتای تحقـــق
اهـــداف آمـــوزش عالـــی کشـــور بـــر اســـاس
الگـــوی برنامـــه توســـعه اســـت.
دانش ــگاه تبری ــز ب ــه عن ــوان یک ــی از دانش ــگاه
ه ــای ب ــزرگ کش ــور ،ب ــه ای ــن ح ــوزه اهتم ــام
ویـــژه ای داشـــته و همـــواره در تـــاش اســـت
ت ــا دانش ــجویان ب ــا خی ــال آس ــوده در تحصی ــل
و فراگی ــری عل ــم بکوش ــند.
ب ــرای آش ــنایی بیش ــتر ب ــا ح ــوزه معاون ــت
دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز ،در ای ــن مصاحب ــه،
ب ــه س ــراغ دکت ــر حس ــین امامعل ــی پ ــور رفت ــه
ایـــم تـــا عـــاوه بـــر آشـــنایی بیشـــتر بـــا ایـــن
حـــوزه  ،اطالعـــات بیشـــتر از فعالیـــت ایـــن
معاون ــت کس ــب کنی ــم.
دکت ــر حس ــین امامعل ــی پ ــور ،ه ــم اکن ــون
مع ــاون دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز و دانش ــیار
دانشـــکده علـــوم ریاضـــی اســـت .از جملـــه
ســـوابق اجرایـــی وی مـــی تـــوان بـــه ریاســـت
دانشـــکده علـــوم ریاضـــی ،دبیـــر شـــورای
معاونیـــن دانشـــجوئی شـــمالغرب کشـــور،
رییـــس دبیرخانـــه جـــذب هیـــات علمـــی،
نماینــده وزارت علــوم در هیــات اجرائــی جــذب
دانش ــگاه آزاد ،عض ــو ش ــورای مرک ــزی نظ ــارت
بـــر وضعیـــت صنفـــی -رفاهـــی دانشـــجویان
کش ــور ،مدیری ــت ام ــور دانش ــجویی و مدیری ــت
امـــور فرهنگـــی اشـــاره نمـــود.

* حوزه معاونت دانشجویی یکی از حوزه
های فعال ،پرکار و پویای دانشگاه ها به
شمار می رود .لطفا در مورد نوع فعالیت
های این معاونت صحبت کنید .به نظر
جنابعالی دانشگاه تبریز در این حوزه چه
قدر موفق بوده و مهمترین اقدامات انجام
شده این معاونت در سالهای اخیر چه بوده
است؟

توســـعه پایـــدار ،همهجانبـــه و متـــوازن از
اهـــداف نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی
ایـــران اســـت .در ایـــن بیـــن دانشـــگاه و
دانشـــجویان بـــه عنـــوان کلیـــدواژه توســـعه
انس ــانی ،از محوره ــای اساس ــی توس ــعه علم ــی،
فرهنگـــی و اجتماعـــی کشـــور محســـوب
میشـــوند .از مأموریتهـــای اصلـــی و
ذاتـــی دانشـــگاهها ،فعالیـــت در حوزههـــای
آموزشـــی ،پژوهشـــی تربیـــت و تـــاش در
جهـــت رشـــد علمـــی کشـــور اســـت.
رشـــد کمـــی نامناســـب آمـــوزش عالـــی طـــی
ســـالهای گذشـــته از یـــک طـــرف و همچنیـــن
وجـــود مشـــکالت ناشـــی از ارائـــه خدمـــات
دانشـــجویی بـــا شـــاخص هـــای قدیمـــی
ماننـــد تأمیـــن خوابـــگاه ،غـــذای یارانـــهای،
حمایتهـــای چنـــد ســـطحی درزمینههـــای
مشـــاورهای ،بهداشـــتی و ورزشـــی از طـــرف
دیگـــر ،دانشـــگاهها را دچـــار چالشهایـــی
کـــرده اســـت کـــه مغایـــر بـــا رســـالتهای
اصلـــی نظـــام آمـــوزش عالـــی کشـــور اســـت.
ارائـــه خدمـــات رفاهـــی و انتخـــاب روشهـــای
مناســـب از دغدغههـــای مهـــم و پراســـترس
مدیریتهـــای دانشـــگاه محســـوب میشـــود
و در بعضـــی مقاطـــع وظایـــف آموزشـــی،
پژوهشـــی و فرهنگـــی را تحتالشـــعاع قـــرار
ی دهـــد.
مـــ 
بـــا تدویـــن برنامههـــای راهبـــردی طـــی ســـال
هــای گذشــته در معاونــت دانشــجویی دانشــگاه
تبریـــز ، ،ســـعی بـــر ایـــن بـــوده اســـت کـــه

• هفته سوم مهرماه•1400
سرپرســـت مرکـــز پژوهشـــی مهندســـی و علـــوم آب
دانشـــگاه تبریـــز از همـــکاری در آزمـــون لـــوازم و
تجهیـــزات آبیـــاری کشـــور خبـــر داد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،دکتـــر
جـــال شـــیری ،عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــکده
کشـــاورزی دانشـــگاه تبریـــز بـــا اعـــام ایـــن خبـــر
گف ــت :ب ــر اس ــاس مصوب ــه مرک ــز توس ــعه مکانیزاس ــیون
کشـــاورزی وزارت جهـــاد کشـــاورزی ،از ایـــن پـــس
مرکـــز پژوهشـــی مهندســـی و علـــوم آب دانشـــگاه
تبری ــز نی ــز در ام ــر آزم ــون ل ــوازم و تجهی ــزات آبی ــاری
کشـــور فعالیـــت خواهـــد نمـــود.

بـــه گفتـــه وی تاکنـــون فقـــط دانشـــگاه صنعتـــی
شـــریف در ســـطح کشـــور در ایـــن امـــر بـــا وزارت
جهـــاد کشـــاورزی همـــکاری داشـــته اســـت و بـــا ایـــن
احتس ــاب مرک ــز پژوهش ــی دومی ــن مرک ــز دانش ــگاهی
در ســـطح کشـــور اســـت کـــه در ایـــن رونـــد فعالیـــت
خواهـــد شـــد.
وی اضافـــه کـــرد :بـــر ایـــن اســـاس ،تولیدکننـــدگان
و واردکننـــدگان لـــوازم و تجهیـــزات آبیـــاری اعـــم از
قطـــره چـــکان ،نوارهـــای آبیـــاری ،تجهیـــزات ایســـتگاه
کنت ــرل مرک ــزی ،آبپ ــاش ه ــا ،ماش ــین ه ــای آبی ــاری
تح ــت فش ــار و  ...از کلی ــه اس ــتانها میتوانن ــد از ظرفی ــت

موج ــود در ای ــن مرک ــز جه ــت اخ ــذ مجوزه ــای فن ــی
الزم بهـــره منـــد گردنـــد.
سرپرســـت مرکـــز پژوهشـــی مهندســـی و علـــوم آب
دانشـــگاه تبریـــز در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــا
توجـــه بـــه محدودیـــت آب کشـــور ،مرکـــز پژوهشـــی
مهندســـی و علـــوم آب ایـــن دانشـــگاه مصمـــم اســـت
در جه ــت نی ــل ب ــه ن ــوآوری ه ــای جدی ــد در صنع ــت
آب ق ــدم ب ــردارد ،تصری ــح ک ــرد :در ای ــن راس ــتا واح ــد
تحقیـــق و توســـعه ایـــن مرکـــز بـــا بهـــره گیـــری از
پتانســـیل علمـــی موجـــود همـــکاران اقـــدام خواهـــد
نم ــود و ب ــزودی ش ــاهد افزای ــش و تن ــوع ان ــواع آزم ــون
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ه ــا در ای ــن مرک ــز خواهی ــم ب ــود و چش ــم ان ــداز پن ــج
س ــاله مرک ــز ب ــر طراح ــی و بوم ــی س ــازی کلی ــه ادوات
مـــورد نیـــاز آبیـــاری اســـت تـــا از ایـــن طریـــق بـــر
تقویـــت تولیـــد ملـــی و حمایـــت از نخبـــگان داخلـــی
در راس ــتای عم ــل ب ــه منوی ــات رهب ــر معظ ــم انق ــاب
(مـــد ظلـــه العالـــی) اهتمـــام ورزد.
ی ــادآور م ــی ش ــود :مرک ــز پژوهش ــی مهندس ــی و عل ــوم
آب دانشـــگاه تبریـــز یـــک موسســـه نوبنیـــاد اســـت
کـــه بـــا توجـــه بـــه نیازهـــای فعلـــی کشـــور در حـــوزه
مهندســـی و علـــوم آب و ســـایر شـــاخه هـــای مرتبـــط
تاســـیس شـــده اســـت.

دکترامامعلیپور:

پروژههای اجرا شده در معاونت دانشجویی دانشگاه تبریز به عنوان پروژه
های برتر در سطح کشور شناخته میشوند

اســـت کـــه  ۳۰درصـــد ســـهم دانشـــگاه۳۰ ،
درصـــد ســـهم خیریـــن و  ۴۰درصـــد ســـهم
صنـــدوق رفـــاه بـــود .همچنیـــن دو بلـــوک
 ۳-۱از خوابـــگاه شـــهدا نیـــز در طـــرح ارتقـــاء
صنـــدوق رفـــاه ( ۵۰درصـــد ســـهم صنـــدوق و
 ۵۰درص ــد س ــهم دانش ــگاه) ق ــرار گرف ــت ک ــه
ایـــن طـــرح نیـــز بـــه اتمـــام رســـیده اســـت.

دانشـــگاه و مدیریـــت درگیـــر مســـائل صنفـــی
دانشـــجویان نشـــوند .حتـــی پروژههایـــی در
دانشـــگاه تبریـــز اجـــرا شـــد کـــه بـــه عنـــوان
پـــروژه برتـــر در ســـطح کشـــور شـــناخته
میشـــوند و از آییننامههـــای مـــا در
ســـایر دانشـــگاهها اســـتفاده میشـــود .اگـــر
بخواهی ــم عملک ــرد ح ــوزه معاون ــت دانش ــجویی
را مـــورد ارزیابـــی قـــرار دهیـــم ضمـــن قبـــول
اشـــکاالت ،هـــر چهـــار حـــوزه مدیریـــت
دانشـــجویی ،مدیریـــت تربیـــت بدنـــی ،مرکـــز
مش ــاوره و مرک ــز بهداش ــت و درم ــان ،از ط ــرف
س ــازمان ام ــور دانش ــجویان ط ــی س ــال ه ــای
گذشـــته دارای رتبـــه برتـــر در ســـطح کشـــور
هســـتند.
در تدویـــن برنامههـــا ،از اســـناد باالدســـتی،
مخصوصـــاً احـــکام برنامههـــای توســـعه پنجـــم
و ششـــم بـــه خصـــوص در موضـــوع بـــرون
ســـپاری خدمـــات دانشـــجویی و تـــوان بخـــش
خصوص ــی اس ــتفادهش ــده اس ــت .ه ــدف ای ــن
اس ــت ک ــه س ــهم دانش ــگاه از ارائ ــه خدم ــات و
تس ــهیالت دانش ــجویی ب ــه م ــرور کمت ــر ش ــود
کـــه ایـــن صراحتـــاً در برنامـــه پنجـــم توســـعه
نیـــز آمـــده اســـت .افتخـــار دارم عـــرض کنـــم
کـــه دانشـــگاه تبریـــز در بعضـــی حوزههـــا از
جملـــه تغذیـــه قدمهـــای خوبـــی برداشـــته
اســـت.
حـــوزه معاونـــت دانشـــجویی بـــا توجـــه بـــه
وظایـــف خـــود از حســـاس تریـــن و مهمتریـــن
حوزهه ــای دانش ــگاهی اس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه
اینک ــه دانش ــجویان ب ــا س ــلیقه ه ــای مختل ــف
شـــخصی ،فرهنگـــی ،اجتماعـــی و  ...وارد
دانش ــگاه م ــی ش ــوند ،و در ای ــن راس ــتا س ــعی
در جل ــب رضای ــت نس ــبی هم ــه آنه ــا هس ــتیم
ت ــا اینک ــه آرام ــش خی ــال دانش ــجویان ازباب ــت
تســـهیالت رفاهـــی باعـــث متمرکـــز شـــدن
آنهـــا روی فعالیتهـــای آموزشـــی و پژوهشـــی
شـــود کـــه جـــزو رســـالت ذاتـــی دانشـــگاهها
بـــه شـــمار مـــی رود .از طـــرف دیگـــر باعـــث
کاهـــش تنـــش هـــای دانشـــجویی در ایـــن
ح ــوزه و در نتیج ــه آرام ــش خاط ــر مس ــئوالن
دانشـــگاه و لـــذا پرداختـــن بـــه وظائـــف ذاتـــی
در دانشـــگاه خواهـــد شـــد.
در حـــوزه معاونـــت دانشـــجوئی مدیریتهـــای
امـــور دانشـــجویی ،تربیـــت بدنـــی ،مرکـــز
مشـــاوره و بهداشـــت و درمـــان فعالیـــت مـــی
کننـــد .همچنیـــن مـــوارد خـــاص دانشـــگاه و
اســـتان و کمیتـــه انضباطـــی دانشـــجویان نیـــز
در حـــوزه وظایـــف ایـــن معاونـــت مـــی باشـــد.
از ایـــن رو فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده در
حـــوزه معاونـــت دانشـــجویی را مـــی تـــوان در
چن ــد موض ــوع دس ــته بن ــدی و بی ــان نم ــود .از
مهـــم تریـــن اقدامـــات انجـــام شـــده در حـــوزه
معاونـــت دانشـــجویی ،بـــه تفکیـــک مدیریـــت
ه ــای ای ــن ح ــوزه ،م ــی ت ــوان ب ــه م ــوارد زی ــر
اشـــاره نمـــود:
 )1مدیریت امور دانشجویی
بـــا تدویـــن برنامـــه پنـــج ســـاله در دوره
مدیریـــت بنـــده و بـــرش هـــای یکســـاله آن،
کاره ــای مهم ــی انج ــام ش ــد ک ــه ک ــه برخ ــی
از آنهـــا در ســـطح کشـــور بـــه عنـــوان طـــرح
هـــای نمونـــه انتخـــاب شـــدند.

ایج ــاد پن ــج رس ــتوران مکم ــل (آزاد) و اج ــرای
طـــرح تاک(تنـــوع – انتخـــاب – کیفیـــت) کـــه
در ایجـــاد تنـــوع ،کیفیـــت ،حضـــور بخـــش
خصوص ــی در دانش ــگاه ،کم ــک ب ــه دانش ــجویان
بـــی بضاعـــت ،کـــم کـــردن ترافیـــک از

هـــا و ســـلف ها،حضـــور مشـــاورین در همـــه
دانشـــکده هـــا و خوابـــگاه هـــا ،ارائـــه ویدیـــو
کنفران ــس ه ــای متع ــدد کش ــوری در ش ــرایط
کرونـــا و زمینـــه هـــای مختلـــف ،قـــرارداد بـــا
بخـــش خصوصـــی در بخـــش دندانپزشـــکی

رســـتوران هـــای دولتـــی و  ...ســـهم مهمـــی
داشـــتند .دســـتورالعمل اجرایـــی ایـــن دو
طـــرح کـــه در دانشـــگاه تبریـــز تدویـــن شـــده
اســـت ،از طـــرف ســـازمان امـــور دانشـــجویان
بـــه همـــه دانشـــگاه هـــای کشـــور بـــه عنـــوان * امروزه مهمترین چالش پیش روی حوزه
دســـتورالعمل وزارتخانـــه ارســـال شـــده اســـت .معاونتدانشجوییچیست؟
صنعت ــی س ــازی آش ــپزخانه ه ــای مرک ــزی ب ــا ب ــا توج ــه ب ــه تجرب ــه بی ــش از ده س ــال بن ــده
نصـــب پیشـــرفته تریـــن تجهیـــزات و اســـتفاده در حـــوزه دانشـــجویی ،چالـــش اصلـــی حـــوزه
از سیســـتم بخـــار در طبـــخ غـــذا ،تعمیـــرات معاونـــت دانشـــجویی بـــاز تعریـــف معاونـــت
اساس ــی خواب ــگاه ول ــی عص ــر ،ح ــذف خواب ــگاه دانشـــجویی در چـــارت دانشـــگاهها اســـت.
قدیمـــی شـــهرک امـــام( ره ) ،ارتقـــاء رتبـــه متأســـفانه وزارتخانـــه و دانشـــگاهها در
خوابـــگاه هـــای دانشـــجویی و ســـلف مرکـــزی ،اجـــرای احـــکام برنامههـــای توســـعه کشـــور
تجهی ــز و راه ان ــدازی خواب ــگاه هش ــتصد نف ــری و درزمینـــه خدمـــات دانشـــجویی موفـــق
فجـــر  1و  ،2راه انـــدازی نـــرم افـــزار جامـــع نبودهانـــد کـــه الزم اســـت تصمیـــم جـــدی
مدیریـــت امـــور دانشـــجویی ،قـــرار گرفتـــن در ای ــن ح ــوزه اتخ ــاذ ش ــود .البت ــه ط ــرح ۳۱
چهـــار بلـــوک از خوابـــگاه هـــای شـــهدا در اســـتان و  31ســـازمان امـــور دانشـــجویی در
طـــرح ارتقـــاء خوابـــگاه هـــای دانشـــجویی بـــا دس ــت اق ــدام اس ــت ک ــه امیدواری ــم در دول ــت
کمـــک خیریـــن و صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان ســـیزدهم عملیاتـــی شـــود.
از جمل ــه دیگ ــر اقدام ــات انج ــام ش ــده در ای ــن مطلـــب دیگـــری کـــه در حـــوزه معاونـــت
خصـــوص بـــوده اســـت.
دانشـــجویی بایـــد مدنظـــر باشـــد ،هدفمنـــد
 )2مدیریت تربیت بدنی
نبـــودن تســـهیالت رفاهـــی اســـت .طبـــق
هـــای
ه
حوز
تریـــن
فعـــال
ایـــن مدیریـــت از
قان ــون ،تس ــهیالت رفاه ــی مخصوصــاً وامه ــای
باعـــث
کـــه
اســـت
دانشـــجویی
معاونـــت
دانشـــجویی بایـــد بـــه دانشـــجویان مســـتعد و
شـــود.
مـــی
دانشـــجویان
ســـامت
و
شـــادابی
بیبضاعـــت داده شـــود کـــه متأســـفانه مســـیر
ـی
ـ
م
ـم
ـ
ه
ـوزه
ـ
ح
ـن
ـ
ای
ـای
ـ
ه
ـت
ـ
فعالی
از اه ــم
قانونـــی بـــرای ایـــن در دانشـــگاهها تعریـــف
ســـرانه
افزایـــش
ماننـــد
مـــواردی
بـــه
تـــوان
نشـــده اســـت.
ورزش ــی دانش ــجویان  ،ایج ــاد چم ــن مصنوع ــی
فوتســـال در محوطـــه دانشـــگاه ،تعمیـــرات
اساســـی اســـتخر دانشـــگاه ،تعمیـــرات اساســـی * شیوع ویروس کرونا و بحران ناشی از آن
ژیمنازیـــوم دانشـــگاه از جملـــه کـــف ســـالن چه تاثیراتی(مثبت یا منفی) بر حوزه تحت
فوتســـال ،ســـالن تنیـــس روی میـــز ،ســـالن مدیریت شما داشته است؟ این معاونت در
هـــای طبقـــه همکـــف و اول ،کـــف ســـالن ایام کرونا چه خدمات و پشتیبانی هایی به
والیبـــال ،ایجـــاد بوفـــه ژیمنازیـــوم بـــا حضـــور
دانشجویان ارایه کرده است و آیا توانسته
بخـــش خصوصـــی و ایجـــاد ســـالن کنفرانـــس
رضایت دانشجویان را جلب کند؟همچنین
در مجموعـــه ژیمنازیـــوم و  ...اشـــاره کـــرد.
در زمینه تسهیل برخی امور و کاهش
 )3مراکز مشاوره و بهداشت و درمان
بـــرای ارتقـــاء ســـامت جســـمی و روحـــی هزینه ها با استفاده از تجربیات دوران
دانش ــجویان ،بوی ــژه در ش ــرایط بح ــران کرون ــا ،کرونا ،چه برنامه هایی دارید؟
اقدامـــات ایـــن دو مرکـــز بـــه نوبـــه خـــود بعـــد از تعطیلـــی چنـــد مـــاه در اوایـــل
ســـال  ،99دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی
اهمیـــت خاصـــی دارد.
انج ــام تس ــت س ــریع کرون ــا ب ــرای دانش ــجویان مخصوصــاً دانش ــجویانی ک ــه نی ــاز ب ــه اس ــتفاده
خوابـــگاه در نوبـــت هـــای متعـــدد ،انجـــام از آمایشـــگاه هـــا و کارگاه هـــا داشـــتند در
تســـت ســـریع کرونـــا از همـــکاران خوابـــگاه دانش ــگاه حض ــور پی ــدا کردن ــد و ب ــه تب ــع آن
مرکـــز بهداشـــت و  ...از جملـــه فعالیـــت هـــای
ایـــن دو مرکـــز بـــوده اســـت.

معاونـــت دانشـــجویان در قســـمتهای مختلـــف
از جملـــه خوابگاههـــا و تغذیـــه و  ...ارائـــه
خدمـــات خـــود را از ســـر گرفـــت .مطمئنـــا
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کرونایـــی ،دغدغـــه
هـــای خاصـــی در حـــوزه هـــای دانشـــجویی
وج ــود داش ــت ک ــه مهمتری ــن آنه ــا س ــامتی
دانشـــجویان وهمـــکاران حـــوزه دانشـــجویی
بــود و مجبــور شــدیم دانشــجویان را بصــورت
یـــک نفـــره در اتـــاق هـــا اســـکان دهیـــم و
غ ــذا را بص ــورت بی ــرون ب ــر ارائ ــه کنی ــم .ب ــا
لط ــف اله ــی و زحم ــات هم ــکاران در خواب ــگاه
ه ــا و غذاخ ــوری ه ــا ،ت ــا ب ــه ام ــروز مش ــکل
خاصـــی نداشـــتیم .امیدواریـــم ایـــن وضعیـــت
هرچـــه ســـریعتر تمـــام شـــده و بـــه وضعیـــت
عـــادی برگردیـــم .در وضعیـــت فعلـــی دغدغـــه
اصل ــی دانش ــگاه و دانش ــجویان ش ــیوع وی ــروس
کروناســـت کـــه باعـــث محدویـــت دانشـــجویان
بـــرای پیشـــبرد فعالیـــت هـــای آموزشـــی
و پژوهشـــی مخصوصـــا بـــرای دانشـــجویان
تحصیـــات تکمیلـــی شـــده اســـت.

همچن ــان ک ــه در س ــؤاالت قبل ــی نی ــز اش ــاره
شـــد کـــه حضـــور ســـلف مرکـــزی دانشـــگاه
در طـــرح ارتقـــا آشـــپزخانههای دانشـــجویی
پذیرفتهشـــده کـــه بـــرای اجـــرای آن اعتبـــار
 ۱۳میلیـــارد و  ۵۰۰میلیـــون ریـــال از طـــرف
صنـــدوق رفـــاه در نظـــر گرفتهشـــده اســـت و
در آین ــده نزدی ــک اق ــدام الزم ص ــورت خواه ــد
گرفـــت.

* به نظر شما در حال حاضر مهمترین

دغدغه پیش روی دانشجویان چیست و

برای رفع آنان چه باید کرد؟

یکـــی از دغدغـــه هـــای اصلـــی کـــه باعـــث
ب ــی انگی ــزه ب ــودن م ــی ش ــود ،مش ــکل ش ــغل
بعـــد از فـــارغ التحصیلـــی اســـت .همچنیـــن

* در سال های اخیر برای ارتقای کمی و
کیفی ارایه امکانات رفاهی و خدماتی به
دانشجویان چه تدابیری اندیشیده شده
است؟

 بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و حضــورحداقلـــی دانشـــجویان در خوابگاههـــا ،ســـلفها
و فضاهـــای ورزشـــی ،بـــا کمکهـــای ســـازمان
ام ــور دانش ــجویی ،صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان و
هیئـــت رئیســـه محتـــرم دانشـــگاه بـــه ترمیـــم
زیرســـاختهای حوزههـــای دانشـــجویی
اهتمـــام جـــدی شـــده اســـت و همچنیـــن
پروژههـــای جدیـــدی در حـــال اجـــرا اســـت.
 ایجـــاد فضاهـــای ورزشـــی در محوطـــهخوابـــگاه فجـــر ،از جملـــه چمـــن مصنوعـــی،
زمی ــن والیب ــال و بس ــکتبال و محوط ــه س ــازی
پش ــت خواب ــگاه ،ق ــرار گرفت ــن س ــلف مرک ــزی
دانشـــجویان در طـــرح ارتقـــا آشـــپزخانه هـــای
کشـــور بـــا اعتبـــار ســـیزده میلیـــارد و پانصـــد
میلیـــون ریـــال ،تعمیـــرات اساســـی اســـتخر
دانشـــگاه ،راه انـــدازی چمـــن مصنوعـــی
خوابـــگاه ولـــی عصـــر ،تکمیـــل تجهیـــزات
آش ــپزخانه س ــلف مرک ــزی و  ...از جمل ــه پ ــروژه
هـــای در دســـت اقـــدام بـــرای ارایـــه خدمـــات
رفاهـــی و خدماتـــی بـــرای دانشـــجویان بـــوده
اســـت.

* یکی از اتفاقات خوبی که در دوران
معاونت شما در دانشگاه افتاد ،اجرای طرح
ملی ارتقای خوابگاه های دولتی با حمایت
خیرین بود .لطفا در این مورد توضیحاتی
برایخوانندگان،بفرمایید.

در ســـال  ۹۹بـــرای اولیـــن بـــار در صنـــدوق
رفـــاه دانشـــجویان طـــرح ارتقـــاء رتبـــه
خوابگاههـــا بـــه کمـــک خیریـــن آمـــوزش
عالـــی کلیـــد خـــورد کـــه بـــا کمـــک رئیـــس
محتـــرم دانشـــگاه دو بلـــوک  ۲و  ۴از خوابـــگاه
شـــهدا در ایـــن طـــرح قـــرار گرفـــت .هزینـــه
ایـــن طـــرح حـــدود  ۱۵میلیـــارد ریـــال

در طـــول تحصیـــل ،مشـــکالت مالـــی فشـــار
زیـــادی بـــه دانشـــجویان وارد مـــی کنـــد کـــه
البتـــه بخشـــی از آن بـــا وام هـــای دانشـــجویی
رفـــع مـــی شـــود.

* طبق گفته مسئولین وزارت علوم ،به
احتمال زیاد از مهرماه ،کالسها بصورت

حضوری برگزار خواهد شد .لطفا در مورد

اقدامات دانشگاه تبریز به منظور برگزاری

کالسها بصورت حضوری ،توضیح دهید.

بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت موجـــود از بابـــت
شـــیوع بیمـــاری کرونـــا بـــه احتمـــال زیـــاد
فق ــط دانش ــجویان تحصی ــات تکمیل ــی ت ــرم
را بص ــورت حض ــوری ش ــروع خواهن ــد ک ــرد
و ح ــوزه معاون ــت دانش ــجوئی در بخ ــش ه ــای
مختلـــف از جملـــه خوابـــگاه ،تغذیـــه ،و ...
آمادگ ــی کام ــل ب ــرای پذی ــرش ای ــن عزی ــزان
را دارد .بـــه احتمـــال زیـــاد در ایـــن شـــرایط
دانش ــجویان در ات ــاق ه ــای دو نف ــره اس ــکان
داده ش ــوند و اق ــدام الزم ب ــرای عق ــد ق ــرارداد
تامیـــن تغذیـــه دانشـــجویان انجـــام شـــده
اســـت.

* از همکاری و بذل توجه جنابعالی،

همچنین فرصت مغتنمی که در اختیار

واحد خبر روابط عمومی دانشگاه تبریز
گذاشتید ،کمال تشکر را داریم.
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دکترعسگری:

دانشگاه تبریز پیشگام در تولید علم و فناوری در کشور

دانشــگاه تبریــز در ســال هــای اخیــر در رتبــه
بنــدی دانشــگاه هــای جهــان در ســال 2016
رتبــه  2017 ،696جایــگاه  2018 ،658رتبــه
 2019 ،575جایــگاه  2020 ،540رتبــه 519
و  2021جایــگاه  486بهتریــن داتشــگاه دنیــا
را بــه دســت آورده اســت و ایــن امــر نشــانگر
ایــن اســت کــه رتبــه دانشــگاه بــه خاطــر برنامــه
ریــزیهــای صــورت گرفتــه ســال بــه ســال
بهتــر شــده اســت.
دانشــگاه تبریــز در ســال هــای اخیــر گام هــای
موثــری در عرصــه پژوهــش و تولیــد علــم و
فنــاوری در کشــور و منطقــه برداشــته اســت.
بــه همیــن بهانــه گفــت و گویــی بــا دکتــر اصغــر
عســگری ،صــورت گرفتــه کــه از منظرتــان مــی
گــذرد.
دکتــر اصغــر عســگری هــم اکنــون معــاون
"پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تبریــز" اســت .وی
اســتاد تمــام دانشــکده فیزیــک دانشــگاه تبریــز،
رئیــس قطــب علمــی فوتونیــک کشــور و اســتاد
وابســته دانشــگاه اســترالیای غربــی میباشــد .از
جملــه ســوابق اجرایــی وی میتــوان بــه مدیــر
گــروه فوتونیــک ،رئیــس پژوهشــکده فیزیــک
کاربــردی و ســتاره شناســی ،رئیــس مرکــز
تحقیقــات علــوم پایــه اشــاره نمــود.
همچنیــن چــاپ بیــش از  150مقالــه در
مجــات  ISIو علمــی پژوهشــی ،ارائــه بیــش
از  120مقالــه در همایشــهای ملــی و بیــن
المللــی ،و اجــرای بیــش از  20طــرح پژوهشــی
ملــی و بیــن المللــی از جملــه فعالیتهــای
علمــی و پژوهشــی وی میباشــد.

 دانشــگاه تبریــز در تــاز ه تریــن رتبهبنــدی جهانــی در ســالها و روزهــای
اخیــر در جمــع برتریــن دانشــگاههای
دنیــا قــرار گرفتــه ،لطفــا ضمــن معرفی
برخــی رتبــه هــا و دســتاوردها ،علــت
ایــن امــر را تشــریح کنیــد؟

دانشــگاه تبریــز در ایــن خصــوص نیــز در بیــن
دانشــگاههای ایرانــی وزارت علــوم ،رتبــه نهــم
و در بیــن دانشــگاههای جامــع کشــور بعــد از
دانشــگاه تهــران رتبــه دوم و رتبــه  121آســیا را
بــه خــود اختصــاص داده اســت .امســال نیــز این
دانشــگاه در بیــن دانشــگاههای ایــران بیشــترین
میــزان ارتقــاء را نســبت بــه ســال قبــل داشــته
و بــه عبــارت دیگــر براســاس نتایــج رتبهبنــدی
تایمــز کشــورهای آســیایی در ســال ،۲۰۲۱
دانشــگاه تبریــز بــا  42پلــه صعــود ،از رتبــه
 163در ســال  ۲۰۲۰بــه رتبــه  121در ســال
 ۲۰۲۱رســیده اســت و بهتریــن ارتقــاء را در
بیــن دانشــگاه هــای ایرانــی داشــته اســت.

 بــه نظــر شــما علــت بهبــود و ارتقــاءجایــگاه و رتبــه دانشــگاه تبریــز در
ســال هــای اخیــر چــه بــوده اســت؟

بــا توجــه بــه اینکــه شــاخصهای رتبــهبنــدی
بیشــتر در پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه اســت،
بنابرایــن برنامــهریــزی دقیــق در ایــن خصــوص
میتوانــد تاثیــر چشــمگیری در رشــد دانشــگاه
داشــته باشــد .در ایــن خصــوص کارهــای
زیــادی انجــام شــده اســت کــه از جملــه آنهــا
ایجــاد دوره پســادکتری بــا بودجــه خــود
دانشــگاه بــوده و در حــال حاضــر  130محقــق
پســا دکتــری در دانشــگاه تبریــز مشــغول بــه
فعالیــت هســتند کــه بیشــترین تعــداد محقــق
پســا دکتــری در یــک دانشــگاه داخــل کشــور
بــا بودجــه خــود دانشــگاه مــی باشــد.
دومیــن مــورد ،ایجــاد برنامــه هــای اثــر بخشــی
و ارتبــاط بــا دانشــگاههای بیــن المللــی معتبــر
و ارتقــاء کیفیــت مقــاالت چــاپ شــده و دادن
پــاداش بــه مقــاالت Q1و  Q2بــوده اســت .نکتــه
دیگــر درآمــد صنعتــی اســت کــه در ســالهای
اخیــر ســعی بــر ایــن بــوده کــه پرداختهــا
بــرای پروژههــا صنعتــی بــه راحتــی صــورت
گیــرد .بحــث دیگــر ،ارائــه ســاز و کارهایــی
اســت کــه در امــور فنــاوری فراهــم شــده تــا
میــزان باالســری دانشــگاه در هــر طــرح خــارج
از دانشــگاه بــه دانشــکده هــا تعلــق یابــد تــا در
ایــن راه دانشــکده هــا هــم بــرای اخــذ پــروژه
هــای خــارج از دانشــگاه تشــویق گردنــد.
تقویــت ارتبــاط بــا صنایــع و دیگــر دســتگاهها
از جملــه دیگــر برنامــ ه هــا بــوده اســت.

اخیــرا دو مــورد رتبــه بنــدی اعــام شــده
کــه یکــی رتبهبنــدی الیــدن اســت کــه کــه
ص هــای آن مرجعیــت علمــی
معیارهــا و شــاخ 
(تاثیــر علمــی) ،دیپلماســی علمــی ،دسترســی
آزاد بــه انتشــارات و تنــوع جنســیتی اســت.
در ایــن راســتا بــه غیــر از معیــار جنســیت،
بقیــه شــاخصها در حــوزه پژوهــش اســت کــه  -یکــی از راهبردهای کالن دانشــگاه در
مرتبــط بــا تولیــد مقــاالت یــک درصــد برتــر،
ســال هــای اخیــر ،توســعه همکاریهای
مقــاالت  5درصــد برتــر ،مقــاالت  10درصــد
برتــر و مقــاالت  50درصــد برتــر ،همکاریهــای علمــی و بیــن المللــی بــوده اســت.
علمــی ،همکاریهــای بیــن المللــی ،همــکاری در ایــن راســتا بــه چــه دســتاوردهای
هــای صنعتــی ،همکاریهــای علمــی بــا فاصلــه رســیدهایــد؟
جغرافیایــی کمتــر از  100کیلومتــر و همــکاری در حــال حاضــر دانشــگاه تبریــز بیــش از 200
ی علمــی بــا فاصلــه جغرافیایــی بیشــتر تفاهــم نامــه و قــرارداد همــکاری بــا دانشــگاه
هــا 
از  5000کیلومتــر ،انتشــارات بــا دسترســی هــای معتبــر خارجــی دارد کــه در ایــن راســتا
آزاد ،تعــداد نویســندگان مــرد (بــه نســبت کل برنامــههــای متنوعــی تدویــن شــده اســت .از
نویســندگان) و تعــداد نویســندگان زن (بــه جملــه ایــن اقدامــات ،میتــوان بــه ،300-TabrizU
اشــاره کــرد کــه دانشــگاه تبریــز از محققانــی
نســبت کل نویســندگان) بــوده اســت.
دانشــگاه تبریــز در همیــن ارتبــاط خوشــبختانه کــه بــا پژوهشــگران دانشــگاه هایــی بــا رتبــه
در بیــن دانشــگاههای ایرانــی وزارت علــوم ،رتبــه بنــدی جهانــی زیــر  300ارتبــاط برقــرار کــرده
نهــم و در بیــن دانشــگاههای جامــع ،بعــد از و طــرح اجــرا نماینــد ،حمایــت میکنــد .هــم
تهــران ،فردوســی مشــهد و شــیراز رتبــه چهــارم چنیــن از همکارانــی کــه در حــوزه علــوم
انســانی بــا دانشــگاههای اســامی ارتبــاط
را دارد.
از ســویی در ســال  2016دانشــگاه تبریــز رتبــه برقــرار کــرده و پــروژه اجــرا نماینــد ،حمایــت
 2017 ،696جایــگاه  2018 ،658رتبــه  ،575هــای الزم از طــرف دانشــگاه ،تحــت عنــوان
 2019جایــگاه  2020 ،540رتبــه  519و  ،TabrizU- IslamicU 2021صــورت گرفتــه اســت.
جایــگاه  486دنیــا را بــه دســت آورده اســت و حمایــت از طرحهــای توبیتــاک و همــکاری
ایــن امــر نشــانگر ایــن اســت کــه رتبــه دانشــگاه مشــترک بــا محققــان کشــور ترکیــه از دیگــر
بــه خاطــر برنامــه ریزیهــای صــورت گرفتــه برنامــه هــا بــوده اســت کــه دانشــگاه تبریــز در
ایــن خصــوص نقــش ملــی در اجــرای ایــن طرح
ســال بــه ســال بهتــر شــده اســت.
رتبــه بنــدی تایمــز رتبــه بنــدی دیگــری اســت را در کشــورمان برعهــده دارد .افزایــش و جــذب
کــه اخیــرا اعــام شــده کــه در ایــن رتبــهبنــدی دانشــجویان خارجــی از جملــه دیگــر برنامــه
هــای کالن دانشــگاه بــوده بطوریکــه در عــرض
هــم ،رتبــه دانشــگاه خــوب بــوده اســت .در
ســه ســال تعــداد کل دانشــجویان خارجــی ایــن
رتبــه بنــدی جهانــی تایمــز هــم قالبهــای رتبـه
دانشــگاه از حــدود  40نفــر بــه بیــش از هــزار
بنــدی ،آمــوزش بــه میــزان  25درصــد ،پژوهــش
نفــر رســیده اســت.
 30درصــد ،اســتناد علمــی  30درصــد ،در آمــد
صنعتــی  7.5درصــد و وجهــه بیــن المللــی  -در مــورد جایــگاه دانشــگاه تبریــز در
 7.5درصــد اســت .بــه زبــان دیگــر  75درصــد خصــوص پژوهشــهایی که در شــاخص
از ایــن شــاخصها مربــوط بــه حــوزه پژوهــش هــای زیســت محیطــی ،کارآفرینــی و
و فنــاوری و همکاریهــای بیــن المللــی و  25ارتبــاط بــا جامعــه انجــام داده اســت،
درصــد هــم مربــوط بــه حــوزه آمــوزش اســت .توضیحاتــی را بفرماییــد؟

دانشــگاه تبریــز کمیتــه ای بــه نــام اچ اس ای
( )HSEدارد کــه نظــارت بــر بهداشــت محیــط و
آزمایشــگاهها را برعهــده دارد و از طــرف دیگــر
کمیتــهای بــه نــام کمیتــه اخــاق زیســت
پزشــکی (از ســال گذشــته) در ایــن دانشــگاه
دایــر شــده کــه کار ایــن کمیتــه نظــارت بــر
کارهــای پژوهشــی زیســتی ،دام ،ســامت و
جامعــه اســت.
همچنیــن در ارتبــاط بــا خــارج از دانشــگاه،
معاونــت پژوهشــی نــگاه ویــژه ای بــه شــاخص
هــای زیســت محیطــی دارد کــه در ســال هــای
اخیــر ،حــوزهای کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا
خــارج از دانشــگاه داشــته همــان حــوزه زیســت
محیطــی بــوده اســت .یکــی از ایــن طرحهــا،
خطــوط لولــه نفتــی در اراک ،تهــران ،اصفهــان
و چهارمحــال و بختیــاری بــوده کــه دانشــگاه
تبریــز تشــخیص نشــتی ایــن خطــوط لولــه هــا
را بــر عهــده دارد .بررســی مســایل آالیندگــی
کارخانجــات کاوه ســودا ،معــدن اندریــان،
ســدهای باطلــه ،حــوزه مــس ،ســرب و روی کل
کشــور ،بــا همــکاری کنسرســیوم  13دانشــگاه
برتــر و محیــط زیســت از جملــه دیگــر طــرح
هــای زیســت محیطــی بــوده اســت.
در خصــوص ارتبــاط بــا جامعــه و کارآفرینــی
نیــز کــه از جملــه اهــداف راهبــردی و کالن
دانشــگاه هــم هســت یکــی از طرحهــا ،اشــتغال
روســتایی اســتان بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی
اســت کــه در حــال انجــام میباشــد .در ایــن
پــروژه روســتاهای کل اســتان ،در حــدود500
روســتا ،بــه نوعــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
و  700روســتای دیگــر نیــز در حــال مطالعــه
اســت.
ایــن دانشــگاه همچنیــن در حــال حاضــر 30
پــروژه در حــوزه ارتبــاط بــا جامعــه دارد و
اخیــرا در همیــن ارتبــاط بــرای توســعه ایــن
طرحهــا برنامــهای بــه تصویــب رســیده کــه
همکارانــی کــه در ایــن حــوزههــا بــا خــارج
دانشــگاه کار مــی کننــد ،مــی تواننــد از کســری
واحــد موظفــی آموزشــی برخــوردار بشــوند و
هــم اکنــون نیــز تعــداد طرحهــا در ایــن راســتا
در مقایســه بــا ســال هــای قبــل صــد در صــد
افزایــش داشــته اســت.

 بــا توجــه بــه شــرایط حســاسکشــورمان در تحریــم اقتصــادی ،آیــا
دانشــگاه تبریــز توانســته بــا کاربــردی
نمــودن تولیــد علــم و فنــاوری بــه
رســالت خــود در رفــع نیازهــای جامعــه
عمــل نمایــد؟

در مــورد تحریمهــای اقتصــادی و کاربــردی
نمــودن تولیــدات بایــد بــه چنــد نکتــه توجــه
کنیــم .در راســتای کاربــردی کــردن تولیــدات
علــم و فنــاوری و رســاندن آنهــا بــه بــازار
هــدف و رفــع نیــاز روز جامعــه ،رســالت فقــط
در دســت دانشــگاهها نیســت .در ایــن ارتبــاط
تمامــی دانشــگاهها ســعی مــی کننــد خــود را
بــا شــرایط تحریمــی کشــور وفــق داده و بــه
نوعــی خودشــان را در مســیر رفــع نیازهــای
جامعــه قــرار بدهنــد .امــا در ایــن خصــوص
خــود جامعــه ،صنعــت و ســازمانها بایــد دانشــگاه
را بــه رســمیت بشناســند .هــر جایــی کــه
جامعــه ،ســازمانها و صنعــت بــا دانشــگاه هــا
همــراه شــدهانــد ،دانشــگاه نقــش خــود را بــه
نحــو احســن ایفــا نمــوده و مــورد اعتمــاد آنهــا
قــرار گرفتــه اســت .بــه عنــوان نمونــه در مــورد
تصفیــه پســاب و فاضــاب ،دانشــگاه تبریــز در
حــد تــوان کارهــای خــوب و بزرگــی انجــام داده
کــه ایــن کارهــای پژوهشــی بــه نوعــی در دنیــا
بــی نظیــر بــوده و در برخی ســازمانها و دســتگاه
هــا ،ایــن کار عملیاتــی شــده کــه یکــی از ایــن
ســازمان هــا ،شــرکت آب و فاضــاب اســتان
بــوده کــه بــرای تصفیــه آب چنــد شهرســتان
اســتان اســتفاده شــده اســت .همیــن صنعتــی
کــه دانشــگاه معرفــی کــرده در مقایســه بــا
صنعــت وارداتــی ،از لحــاظ قیمــت ،ده برابــر
ارزانتــر از صنعــت وارداتــی بــوده و کارایــی
آن چندیــن برابــر نمونــه خارجــی بــوده اســت
کــه متاســفانه بــه هــر علتــی!!! مــورد اســتفاده

ســایر دســتگاهها قــرار نگرفتــه کــه ایــن لطمــه
بزرگــی بــرای ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه بــوده و
آســیب بزرگــی بــرای محققیــن مــا اســت.
حتمــا جامعــه و صنعــت بایــد بــرای بهــره مندی
از تولیــدات علمــی دانشــگاهها رغبــت نشــان
دهنــد و دانشــگاه را بــه رســمیت بشناســند.
مثــال دیگــر در ایــن راســتا صنایــع هســتهای
و موشــکی اســت .در ایــن مــورد مــا وابســتگی
نداریــم و همــه کارهــا بــه دســت متخصصــان و
محققــان دانشــگاههای کشــورمان انجــام شــده
اســت .وقتــی نیــاز صنایــع مهــم نظامــی بــه
دســت پژوهشــگران کشــورمان رفــع میشــود،
ســایر صنایــع از جملــه پتروشــیمی ،نفــت،
خــودرو و ...هــم قطعــا میتواننــد از توانمنــدی
هــای دانشــگاهها بــه نحــو احســن اســتفاده
کننــد .ایــن صنایــعنیــز در قــدم اول بایــد بــه
دانشــگاهها بــاور داشــته باشــند .دانشــگاهها در
ســالهای اخیــر تــاش میکننــد خودشــان را
بــه ســمت جامعــه و صنعــت ســوق بدهنــد .در
ایــن زمینــه مســئوالن و دســتگاههای ذیربــط
هــم بایــد تــاش کننــد ،جامعــه و صنعــت را بــه
طــرف دانشــگاهها ســوق دهنــد تــا از ظرفیــت
و توانمندیهــای آنــان بهــرهمنــد شــوند .ایــن
طــور نباشــد کــه فقــط در مــوارد تحریمــی و
وقتــی کــه بــه مشــکل برمیخورنــد بــه ســراغ
دانشــگاه بیاینــد .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
کــرد کــه پژوهــش یــک امــر زمانبــر اســت و در
صــورت نبــودن ارتبــاط پیوســته بیــن صنعــت
و دانشــگاه ،هیــچ دانشــگاهی پاســخگوی آنــی
نیازهــای صنعــت در شــرایط بحرانــی نمیتوانــد
باشــد .بنابرایــن بهتــر اســت مدیــران صنایــع
براســاس برنامــه راهبــردی خــود ،بصــورت
پیوســته نیازهــای آینــده صنعــت را بــرآورد و بــه
دانشــگاهها اعــام نماینــد تــا دانشــگاهها هــم
فرصــت مناســب بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای
صنعــت را داشــته باشــند.
همچنیــن در حــال حاضــر در حــوزه انــرژی،
گامهــای موثــری در دانشــگاه برداشــته شــده و
نیــاز صنایــع را برطــرف میکنیــم .مرکــز رشــد و
نــوآوری دانشــگاه در دو ســه ســال اخیــر ،رشــد
قابــل توجــه و خوبــی داشــته اســت و تولیــدات
شــرکتهای مســتقر در ایــن مرکــز توانســته
برخــی از نیازهــای جامعــه و منطقــه را برطــرف
کنــد و در زمــان شــیوع کرونــا هــم بــا تولیــد
مــواد ضدعفونــی کننــده ،نیــاز جامعــه و برخــی
دســتگاهها را تامیــن نمــود .در کنــار ایــن کار،
روزانــه ششــصدهزار ماســک تولیــد شــد .طــب
ســنج اتوماتیــک از دور ،از دیگــر محصــوالت
ایــن مرکــز بــود .محصــوالت دیگــری هــم در
ایــن مرکــز تولیــد و برخــی محصــوالت آن بــه
خــارج از کشــور هــم صــادر میشــود.

 شــیوع ویــروس کرونــا و بحــرانناشــی از آن چــه تاثیراتی(مثبــت یــا
منفــی) بــر حــوزه پژوهــش داشــته
اســت؟

شــیوع ویــروس کرونــا هــم تاثیــرات مثبــت
و هــم تاثیــرات منفــی در حــوزه پژوهــش
داشــته اســت .از اســفند ســال  98چنــد ماهــی
آزمایشــگاهها تعطیــل شــدند و ایــن مســئله
تاثیــر منفــی بــر پژوهــش داشــته و بــر خروجــی
کار همــکاران هــم اثــر گذاشــت .بــه مــرور
بــا شناســایی عوامــل انتقــال ایــن ویــروس و
مشــخص شــدن نحــوه مقابلــه بــا آن ،مراکــز
آزمایشــگاهی فعالیــت خــود را از ســر گرفتنــد
و در خــرداد ســال  99آزمایشــگاههای دانشــگاه
بــه روی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و
اســاتید مجــری طــرح بــاز شــدند.
تاثیــر منفــی دیگــر ایــن ویــروس ،مربــوط بــه
نحــوه تعامــل و ارتباطــات بــا صنایــع و جامعــه
اســت .مــا معمــوال هــر هفتــه جلســهای بــا
صنایــع و ســازمانها در خصــوص مســایل و
مشــکالت آنــان داشــتیم کــه بــا شــیوع کرونــا
امــکان برگــزاری دائمــی و منظــم ایــن جلســات
نبــود و بــه تبــع آن ،امــکان گرفتــن طرحهــا
هــم کاهــش یافــت و در حــدود چنــد مــاه ایــن
ارتباطــات بــه نوعــی کــم رنــگ شــد.
امــا بحــران ناشــی از کرونــا تاثیــرات مثبــت

هــم داشــته کــه یکــی از ایــن تاثیــرات گرایــش
مــردم و اقشــار مختلــف جامعــه بــه اســتفاده از
فضــای مجــازی بــود؛ بــه طــوری کــه برگــزاری
انــواع جلســات ،همایشــها ،کنفرانســها و  ...بــه
صــورت مجــازی و آنالیــن رشــد قابــل توجهــی
داشــته اســت و در همیــن راســتا دانشــگاه
تبریــز ،ســامانه اختصاصــی خــود را بنــام Cisco
 ،Webexبــرای برگــزاری کنفرانســها و جلســات
راه انــدازی کــرد و در ایــن ارتبــاط کنفرانســها
و جلســاتی هــم در ســطح ملــی و بیــنالمللــی
برگــزار کــرده کــه ایــن امــر زمینــه صرفــه جویی
در زمــان ،وقــت ،انــرژی و هزینــه برگــزاری
کنفرانســها و جلســات را فراهــم کــرده اســت.
همچنیــن برقــراری ارتبــاط و دعــوت از اســاتید
مهــم و تاثیرگــذار هــم آســانتر و راحــت تــر
شــده اســت.
مســئله مزیتــی دیگــری کــه در دوران کرونــا در
دانشــگاه بوجــود آمد امکان اســتفاده از سیســتم
هــای محاســباتی دانشــگاه از راه دور ( از منــزل
اســاتید و دانشــجویان) بــود بطوریکــه اســاتید
و دانشــجویان بــه راحتــی و بــدون تعطیلــی از
خانــه فعالیــت هــای علمــی و پژوهشــی خویــش
را بــه راحتــی انجــام دادنــد .همچنیــن پژوهش
هــای بنیــادی در حــوز ه هــای علــوم انســانی،
پایــه ،کشــاورزی ،فنــی و مهندســی در راســتای
کرونــا در ایــن دانشــگاه انجــام و در حــال اجــراء
اســت.

 در مــورد اهــداف و برنامــههــایراهبــردی حــوزه معاونــت پژوهــش و
فنــاوری توضیحاتــی را ارائــه بفرماییــد.

در حــوزه معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
در ســالهای اخیــر ،برنامــ ه هــا و اقدامــات
خوبــی در راســتای ارتقــاء و جامعــه محــور
کــردن دانشــگاه شــروع شــده کــه یکــی از
ایــن اقدامــات ،ســاماندهی مراکــز پژوهــش و
فنــاوری میباشــد .ایــن دانشــگاه حــدود 11
مرکــز پژوهشــی و پژوهشــکده داشــته کــه در
ایــن مراکــز ،اعضــای هیــات علمــی تمــام وقــت
در حــوزه پژوهــش و ارتبــاط صنعــت و جامعــه
ی کردنــد کــه دانشــگاه تبریــز بــا
فعالیــت مــ 
تشــکیل کمیتـ ه هــا ،مســیر فعالیــت هــای ایــن
حــوزه هــا را بــه نوعــی ســاماندهی کــرده تــا
ایــن موسســات بصــورت مســاله محــور بــه حــل
مشــکالت جامعــه و صنایــع بپردازنــد؛ بطــوری
کــه بقــا و حیــات ایــن موسســات بــه ارتبــاط
آنهــا بــا جامعــه و صنعــت وابســته اســت .در
حــال حاضــر ایجــاد ،ارزیابــی و انحــال ایــن
واحدهــای پژوهشــی بــر عهــده خــود دانشــگاه
اســت و اخیــرا هــم یــک مرکــز پژوهشــی در
حــوزه بســیار مهــم آب 3 ،گــروه پژوهشــی در
حــوزه فیزیــک و فوتونیــک ،هســته پژوهشــی
مــردم شناســی 2 ،گــروه در زمینــه زمیــن
پزشــکی و حــوزه زیســتی بــه مجموعههــای
پژوهشــی دانشــگاه اضافــه شــده اســت .بنابرایــن
اســاتید توانمنــد میتواننــد گــروه پژوهشــی
در موضوعهــای مختلــف تشــکیل بدهنــد بــه
شــرط اینکــه مســئله محــور بــوده و شــاخص
هــای الزم را کســب کــرده باشــند .سیاســت
مــا ایــن اســت بــا تشــکیل ایــن گــروه بتوانیــم
مســایل و مشــکالت جامعــه و صنعــت را بــه
نوعــی بــه داخــل دانشــگاه آورده و توســط ایــن
موسســه هــا برطــرف بکنیــم.
از دیگــر برنامـه هــای حــوزه معاونــت پژوهشــی،
تقویــت مرکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه
اســت .در حــال حاضــر شــرکتهای نــوآور در
دو ســاختمان ایــن دانشــگاه مســتقر هســتند
و در ســالهای اخیــر فعالیتهــای خوبــی هــم
انجــام دادهانــد بــه طوریکــه برخــی شــرکتها
محصــوالت خــود را بــه خــارج از کشــور صــادر
میکننــد .بــرای گســترش ایــن شــرکت هــا،
دانشــگاه ســاختمان دیگــری (ســاختمان فــدک)
را در روزهــای آینــده افتتــاح خواهــد کــرد کــه
عــاوه بــر اســتقرار فروشــگاه دایمــی محصــوالت
شــرکت هــای فنــاور دانشــگاه در این ســاختمان
 ،حــدود  50شــرکت در آن مســتقر خواهنــد
شــد .همچنیــن بــرای شــرکتهای فنــاور و نــوآور
در منطقــه خلعــت پوشــان دانشــگاه حــدود 50
هتــکار زمیــن در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن

شــرکت هــا بتواننــد کارگاه و مراکــز خــود را
در ایــن منطقــه مســتقر کننــد .در کنــار ایــن
فعالیتهــا دانشــگاه در نظــر دارد پــارک علــم و
فنــاوری اختصاصــی در حــوزه هــای مختلــف از
جملــه کشــاورزی ،آی تــی و نفــت را ،بســته بــه
نــوع فعالیــت شــرکتها ایجــاد نمایــد .در مرکــز
رشــد دانشــگاه عــاوه بــر اســتقرار شــرکتها،
اخیــرا شــتاب دهنــدههــا نیــز مســتقر شــده اند
کــه ایــن امــر موجــب گســترش تولیــد علــم و
شــتابدهی تجــاری ســازی محصــوالت شــده
و ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری اختصاصــی را
تســهیل خواهــد کــرد .همچنیــن نقشــه پهن ـه
هــای علــم و فنــاوری دانشــگاه هــم بــا کمــک
اســتانداری در حــال تهیــه اســت کــه بــزودی
اعــام خواهــد شــد.
برنامــه دیگــر معاونــت پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه ،گســترش حــوزه ارتباطــات بیــن
المللــی اســت .ارتبــاط بــا کشــور ترکیــه بــا
اجــرای طــرح توبیتــاک از جملــه ایــن برنامــه
هــا اســت و کار ملــی کشــور در ایــن زمینــه هــم
برعهــده دانشــگاه تبریــز اســت .همچنیــن در
عرصــه بیــنالمللــی نیــز برنامــههــای متفاوتــی
تدویــن شــده و از جملــه ایــن اقدامــات مــی
تــوان بــه  ، 300-TabrizUاشــاره کــرد .برنامــه
دیگــر جــذب دانشــجویان خارجــی اســت کــه بــا
ایجــاد مرکــز کنســولی ،ایجــاد مرکــز آمــوزش
زبــان فارســی بــه غیــر فارســی زبانــان ،دفتــر
دانشــجویان خارجــی و  ...گامهــای موثــری در
ایــن زمینــه برداشــته شــده و تعــداد دانشــجویان
از  40نفــر بــه بیــش از  1000نفــر در عــرض
ســه ســال رســیده اســت.
جــذب محققیــن پســادکترای داخلی(صنعتــی
و پژوهشــی) و خارجــی از دیگــر برنامــ ه هــای
حــوزه پژوهــش اســت کــه از از ایــن طریــق هــم
میتــوان ضمــن اســتفاده از نیــروی جوانــی،
بحــث انتقــال دانــش و مســئله محــور کــردن
اقدامــات علمــی دانشــگاهی را دنبــال کــرد.
در خصــوص کتابخانــه مرکــزی و حــوزه نشــر
هــم ،از آنجایــی کــه بخــش مجــات بــه
دانشــگاهها واگــذار شــده ،دانشــگاه تبریــز بــا
ایجــاد کمیتــه نشــر ،در صــدد تقویــت مجــات،
ارزیابــی و ایجــاد آنــان اســت .در ســالهای اخیــر
هــم رشــد قابــل توجهــی در ایــن زمینــه داشــته
ایــم و بــا متنــوع ســازی ،ســعی در گســترش
جهانــی آن داریــم .در ایــن ارتبــاط نیــز ســه
مجلــه دانشــگاه مــا در حــال ورود بــه عرصــه
بیــن المللــی اســت.
در بخــش فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت هــم
کمیتــ ه هــای مختلفــی پیــش بینــی شــده
و تــاش داریــم دبیرخانــه ارتبــاط صنعــت و
جامعــه دانشــگاههــای اســتان در دانشــگاه
تبریــز مســتقر شــود کــه بــا ایجــاد آن میتــوان
بــه راحتــی نیــاز اســتان را در حــوزه صنعــت
و جامعــه ،شناســایی و بــرای حــل مشــکالت
آنــان فکــری اساســی نمــود .ایجــاد دانشــگاه
کارآفریــن از دیگــر اقداماتــی اســت کــه جهــت
پایــش و اشــتغال دانشــجویان و ارتبــاط دادن
فــارغ التحصیــان بــه حــوزه صنعــت و جامعــه
در ایــن حــوزه شــروع شــده اســت.
بــا وجــود مشــغله زیــاد ،آیــا وقــت بــرای مطالعه
آزاد داریــد؟ آخریــن کتابــی کــه خواندیــد چــه
بــوده اســت؟ دو عنــوان کتــاب بــا موضــوع آزاد،
بــرای مطالعــه مخاطبــان پیشــنهاد دهیــد.
بلــه ،یکــی از ســرگرمی هــای اینجانــب ،مطالعــه
کتــاب ،مخصوصــا کتابهــای تاریخــی و رمــان
میباشــد.
آخریــن کتــاب رمــان مطالعــه شــده ،کتــاب
 ،1984اثــر جــورج اورول بــود .عنــوان آخریــن
کتــاب تاریخــی هــم کودتا(خاطــرات کرومیــت
روزولــت از کودتــای  28مــرداد) اســت.
از همــکاری و بــذل توجــه جنابعالــی ،همچنیــن
فرصــت مغتنمــی کــه در اختیــار واحــد خبــر
روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز گذاشــتید،
کمــال سپاســگزاری را داریــم.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز از حمایت این دانشگاه
از برگزاری نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
 RINOTEX2021خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر عسگری با اشاره
به اینکه دانشگاه تبریز همچون سال های قبل مسئولیت زون
فناوری های نانو را در این نمایشگاه بر عهده دارد ،گفت :هیات
رئیسه دانشگاه تبریز تخفیف  50درصدی برای ثبت نام فناوران
این دانشگاه در این نمایشگاه در نظر گرفته است.
به گفته وی تخفیف  20درصدی دیگری نیز توسط برگزار
کنندگان نمایشگاه برای مراکز دانشگاهی در نظر گرفته شده است
که در کل شرکت کنندگان دانشگاه تبریز در این نمایشگاه می
توانند از تخفیف  70درصدی برای حضور استفاده نمایند.

تقدیر از دانشگاه تبریز برای همکاری
در برگزاری موفقیتآمیز اجالس
بینالمللی تجلیل از پیر غالمان و
خادمانحسینی

دانشــگاه تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد تجــاری
 صنعتـــی ارس ،در راســـتای بهـــره گیـــریبهینـــه از تـــوان علمـــی و ظرفیـــت منابـــع دو
ط ــرف ،تفاه ــم نام ــه هم ــکاری مش ــترک ب ــرای
ایجـــاد کارخانـــه نـــوآوری امضـــاء کردنـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
ایـــن تفاهـــم نامـــه همـــکاری مشـــترک در
خصـــوص ایجـــاد کارخانـــه نـــوآوری دانشـــگاه
تبریـــز در منطقـــه آزاد تجـــاری  -صنعتـــی
ارس در  6مـــاده بـــه امضـــای دکتـــر میررضـــا
مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز و محســـن
نریمـــان مدیـــر عامـــل ســـازمان منطقـــه آزاد
ارس رســـید.
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی ،رئیـــس دانشـــگاه
تبریـــز ،در ابتـــدای ایـــن جلســـه بـــا معرفـــی
اجمال ــی برخ ــی ظرفی ــت ه ــای ای ــن دانش ــگاه
گف ــت :دانش ــگاه تبری ــز ب ــا توج ــه ب ــه ظرفی ــت
های ــی ک ــه در بخ ــش ه ــای مختل ــف و در ای ــن
می ــان ح ــوزه تولی ــد عل ــم و فن ــاوری ،پژوه ــش،
آمـــوزش و تربیـــت نیـــروی انســـانی متخـــص
دارد ،از جملـــه یکـــی از دانشـــگاه هـــای برتـــر
و جامـــع کشـــورمان بـــه حســـاب مـــی آیـــد و
در ای ــن می ــان ب ــه لح ــاظ رتب ــه ه ــای معتب ــر
بی ــن الملل ــی ،در می ــان دانش ــگاه ه ــای برت ــر
و تاثیرگـــذار منطقـــه و جهـــان قـــرار گرفتـــه
اســـت.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم توســـعه
هم ــکاری مش ــترک و ایج ــاد منطق ــه ن ــوآوری
در منطق ــه آزاد تج ــاری  -صنعت ــی ارس گف ــت:
ام ــروزه ب ــا ایج ــاد مناط ــق ن ــوآوری و زیس ــت
بـــوم هـــای فنـــاوری در مناطـــق مســـتعد و
پش ــتیبانی همدیگ ــر و کار جه ــادی و ب ــا توج ــه
بـــه نیـــاز روز جامعـــه و صنعـــت مـــی تـــوان
گام ه ــای موث ــری ب ــرای ش ــکوفایی و توس ــعه
پایـــدار کشـــورمان برداشـــت.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز تصریـــح کـــرد :بـــا
ایج ــاد ای ــن مرک ــز ن ــوآوری و اس ــقرار ش ــرکت
هـــای دانـــش بنیـــان و مراکـــز رشـــد و بـــا
حمای ــت و فراه ــم نم ــودن بس ــترهای الزم م ــی
تـــوان کمـــک بزرگـــی بـــرای حـــل مشـــکالت
جامعـــه و صنایـــع برداشـــت.
وی در بخ ــش دیگ ــر س ــخنان خ ــود ب ــا اش ــاره
بـــه اهـــداف امضـــای ایـــن تفاهـــم همـــکاری
مش ــترک گف ــت :ایج ــاد بس ــتر ب ــرای اس ــتقرار
و فعالی ــت ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان بی ــن
المللـــی ،تقویـــت جایـــگاه منطقـــه ارس بـــه
عن ــوان اولی ــن منطق ــه دارای کارخان ــه ن ــوآوری،
حمایـــت از تولیـــد محصـــوالت بـــا تکنولـــوژی
و ارز آوری بـــاال ،صـــادرات محصـــوالت بـــا
تکنول ــوژی ب ــاال ،اس ــتقرار واحده ــای تولی ــدی
شـــرکت هـــای مســـقر در مراکـــز رشـــد و
نـــوآوری اســـتان ،ایجـــاد نمایشـــگاه دائمـــی از
محص ــوالت تولی ــدی ،تقوی ــت جای ــگاه پردی ــس
ارس ،حرک ــت ب ــه س ــمت ایج ــاد ناحی ــه ب ــزرگ
نـــوآوری در منطقـــه آزاد تجـــاری  -صنعتـــی

مدیـــرکل صداوســـیمای اســـتان آذربایجـــان شـــرقی از
همـــکاری دانشـــگاه تبریـــز در برگـــزاری موفقیتآمیـــز
هجدهمیـــن اجـــاس بینالمللـــی تجلیـــل از پیـــر
غالم ــان و خادم ــان حس ــینی در ش ــهر تبری ــز قدردان ــی
نمـــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز طـــی
مراســـمی کـــه بـــا حضـــور دکتـــر مرتضـــی صفـــری
رئیـــس صداوســـیمای اســـتان آذربایجـــان شـــرقی
و معاونیـــن آن ســـازمان در تـــاالر عالمـــه جعفـــری
دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار شـــد از همـــکاری صادقانـــه
دانش ــگاه تبری ــز و دکت ــر می ــر رض ــا مجی ــدی رئی ــس
دانشــگاه بــه عنــوان مســئول کمیتــه علمــی و فنــاوری
هجدهمیـــن اجـــاس بینالمللـــی تجلیـــل از پیـــر
غالم ــان و خادم ــان حس ــینی ،ب ــا اه ــداء ل ــوح س ــپاس
قدردانـــی بـــه عمـــل آمـــد.
در ای ــن مراس ــم دکت ــر مرتض ــی صف ــری ب ــا اش ــاره ب ــه
فعالیــت و همــکاری کمیتــه علمــی و فنــاوری اجــاس
بــه ریاســت رئیــس دانشــگاه تبریــز افــزود :خوشــبختانه
اجالس ــی درش ــان دس ــتگاه حض ــرت اباعب ــداهلل حس ــین
و خادمـــان آن بـــارگاه و همچنیـــن درشـــان و جایـــگاه
تبریــز و آذربایجــان برگــزار شــد و ایــن افتخــار مرهــون
زحمـــات ارزنـــده همـــه عوامـــل و کمیتههـــا هســـت و
همـــکاری و پیگیریهـــای مـــداوم دانشـــگاه در بخـــش
علمـــی و فنـــاوری ایـــن اجـــاس شایســـته بهتریـــن
تقدیره ــا اس ــت.
رئیـــس کمیتـــه اجرایـــی و اطالعرســـانی هجدهمیـــن
اجـــاس بینالمللـــی تجلیـــل از پیـــر غالمـــان و
خادمـــان حســـینی ضمـــن ارائـــه گـــزارش کلـــی و
اجمالـــی از برگـــزاری ایـــن اجـــاس و بازتـــاب آن در
ســـطح جامعـــه بـــر آمادگـــی صداوســـیمای اســـتان
آذربایجــان شــرقی بــر گســترش همــکاری بــا دانشــگاه
تبریـــز تأکیـــد نمـــود.
در ادامـــه ایـــن مراســـم دکتـــر میـــر رضـــا مجیـــدی
بی ــان اینک ــه راه و کار ام ــام حس ــین (ع) صرف ـاً" و تنه ــا
ب ــه خاط ــر خ ــدا و احی ــای دی ــن خ ــدا ب ــود اف ــزود :ب ــه
خاطـــر خـــدا بـــودن مهمتریـــن راز مانـــدگاری قیـــام
امـــام حســـین (ع) اســـت و بعـــد از گذشـــت چهـــارده
قـــرن همچنـــان شـــاهد پاسداشـــت تفکـــر و راه امـــام
حس ــین (ع) و گرامیداش ــت حماس ــه عاش ــورا در اقص ــی
نق ــاط جه ــان هس ــتیم.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
دکت ــر مجی ــدی ب ــا اش ــاره ب ــه مه ــم نق ــش صداوس ــیما تبریـــز ایـــن نشســـت بـــا حضـــور روســـای
در گســـترش آگاهـــی مـــردم نســـبت بـــه مســـائل دانشـــگاههای تبریـــز ،هنـــر اســـامی،
شـــهید مدنـــی ،صنعتـــی ســـهند ،بنـــاب،
مختل ــف اف ــزود :صداوس ــیما ب ــه عن ــوان ی ــک دانش ــگاه
مراغـــه ،معاونیـــن آموزشـــی دانشـــگاه فنـــی
مقابلـــه
نقـــش مهمـــی در گســـترش آگاهـــی مـــردم و
و حرفـــهای ،دانشـــگاه جامـــع علمـــی و
ب ــا جه ــل پیش ــرفته دارد و دانش ــگاه تبری ــز در راس ــتای کاربـــردی اســـتان ،معاونیـــن دانشـــجویی
رســـالت اجتماعـــی خـــود آمـــاده همـــکاری بـــا ایـــن و آموزشـــی دانشـــگاه تبریـــز و دبیـــر امـــور
اجرایـــی بـــا محوریـــت موضـــوع نحـــوه از
ســـازمان در زمینههـــای مختلـــف هســـت.
ســـرگیری فعالیتهـــای آمـــوزش حضـــوری
شـــایانذکر اســـت هجدهمیـــن اجـــاس بینالمللـــی
در دانشـــگاهها تشـــکیل گردیـــد.
تجلی ــل از پی ــر غالم ــان و خادم ــان حس ــینی از روز  ۲۳در ابتـــدای ایـــن نشســـت ،دکتـــر میـــر
ال ــی  ۲۵ش ــهریورماه ب ــه میزبان ــی تبری ــز و ب ــا حض ــور رضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز و
مداح ــان ،ش ــعرا ،پی ــر غالم ــان و خادمی ــن حس ــینی از رییـــس شـــورای اســـتانی آمـــوزش عالـــی
ایـــران و کشـــورهای هنـــد پاکســـتان ،آلمـــان ،عـــراق ،ضمـــن تبریـــک آغـــاز ســـال تحصیلـــی
جدیـــد و آرزوی توفیـــق و ســـامتی بـــرای
ترکیـــه ،آذربایجـــان ،غنـــا ،آرژانتیـــن ،ترکیـــه و کنیـــا کلی ــه دانش ــگاهیان ،ب ــا اش ــاره ب ــه تصمی ــم
برگـــزار شـــد و کمیتـــه علمـــی و فنـــاوری در زمینـــه ســـتاد کرونـــا و وزارت عتـــف در خصـــوص از
انج ــام ترجم ــه و تأمی ــن تجهی ــزات ترجم ــه و بخش ــی ســـرگیری تدریجـــی آمـــوزش حضـــوری در
از ام ــور هن ــری و فرهنگ ــی اج ــاس هم ــکاری نم ــود .دانشـــگاهها بـــا رعایـــت دســـتورالعملهای
بهداشـــتی افـــزود :هرچنـــد در دوران کرونـــا
آم ــوزش تعطی ــل نش ــده ب ــود و ب ــه ص ــورت
مجـــازی بـــرای کلیـــه دروس تئـــوری و بـــا
رعایـــت دســـتورالعملها در حـــد نیـــاز
ب ــرای برخ ــی از دروس عمل ــی آزمایش ــگاهی
در مقاطـــع تحصیـــات تکمیلـــی برگـــزار
شـــده اســـت ،امـــا بـــا توجـــه بـــه شـــرایط
فعلـــی و شـــروع واکسیناســـیون عمومـــی
الزم اســـت دانشـــگاههای ســـطح اســـتان
بـــا تبـــادل تجربیـــات و نظـــرات و بـــا در
نظـــر گرفتـــن کلیـــه مالحظـــات ســـامتی،
بهداشـــتی ،آموزشـــی ،حقوقـــی ،روانـــی و
مالـــی و ماهیـــت دانشـــگاهها تصمیمهـــای
الزم را در خصـــوص نحـــوه از ســـرگیری
فعالیـــت آمـــوزش حضـــوری در دانشـــگاهها
اتخـــاذ نماینـــد.
در ادامـــه جلســـه ،رؤســـای دانشـــگاهها،
معاونیـــن و دبیـــر امـــور اجرایـــی ضمـــن

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در دو سال اخیر به دلیل
شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری نمایشگاه های فناورانه به
شکل مطلوب در کشور نبوده است ،اضافه کرد :از طرفی RINOTEX
با هشت دوره برگزاری از جایگاه مناسبی در بین صنعت گران،
فناوران و سرمایه گذارن در منطقه و کشور برخوردار است،
نمایشگاه امسال هم فرصت مغتنمی برای معرفی محصوالت و
خدمات فناورانه است.
دکتر عسگری در ادامه ،حمایت دیگر دانشگاه تبریز از اساتید
جهت حضور در این نمایشگاه را مساعدت جهت پرداخت هزینه
های ثبت نام نمایشگاه از محل گرانت آنها اعالم کرد و افزود:
با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه تبریز از نظر علمی و فناوری
در منطقه و کشور ،حرکت به سمت کاربردی نمودن تحقیقات

دانشگاهی از طریق ایجاد واحدهای فناور و دانش بنیان توسط
اساتید ،فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه تبریز می تواند در
پیشرفت و توسعه کشور و همچنین در راستای تقویت اقتصاد
دانش بنیان بسیار تاثیرگذار باشد.
الزم به ذکر است؛ پوستر ،فراخوان و نحوه ثبت نام و حضور
در نمایشگاه نوآوری و فناوری در سایت نمایشگاه به آدرس
 www.rinotex.irو  www.rrto.irدر دسترس عالقمندان قرار دارد.
همچنین دبیرخانه زون فناوری های نانو این نمایشگاه در مرکز
رشد و نوآوری دانشگاه تبریز قرار داده شده است و همکاران می
توانند جهت اطالع از نحوه برخورداری از حمایت های دانشگاه
تبریز با شماره داخلی  ،2992سرکار خانم برقی تماس حاصل
نمایند.

امضای تفاهم نامه همکاری
دانشگاه تبریز با سازمان منطقه
آزاد تجاری  -صنعتی ارس
برای ایجاد کارخانه نوآوری
ارس ،اس ــتقرار دفات ــر تحقی ــق و توس ــعه گ ــروه
هـــای بـــزرگ صنعتـــی داخلـــی و خارجـــی و
برگ ــزاری رویداده ــای تخصص ــی بی ــن الملل ــی
از جملـــه اهـــداف امضـــای ایـــن تفاهـــم نامـــه
همـــکاری مشـــترک اســـت.
محســـن نریمـــان مدیـــر عامـــل ســـازمان
منطق ــه آزاد ارس نی ــز در ای ــن جلس ــه ضم ــن
ابـــراز حرســـندی از همـــکاری مشـــترک بـــا
دانش ــگاه تبری ــز گف ــت :ای ــن دانش ــگاه یک ــی از
دانش ــگاه ه ــای مه ــم و تاثیرگ ــذار اس ــت ک ــه
در س ــطح منطق ــه و جه ــان مط ــرح ب ــوده و از
ای ــن رو افتخ ــار ه ــر دس ــتگاه و س ــازمانی اس ــت
ک ــه ب ــا چنی ــن دانش ــگاهی هم ــکاری داش ــته
باشـــد.
وی ی ــادآور ش ــد :ب ــا توج ــه ب ــه ظرفی ــت های ــى
کـــه در دانشـــگاه تبریـــز بـــه عنـــوان دانشـــگاه
کهـــن و تاثیرگـــذار وجـــود دارد و پتانســـیل
هـــای صنعتـــی و تجـــاری متعـــددی کـــه در

منطق ــه آزاد ارس اس ــت ،ای ــن تفاه ــم هم ــکاری
مشـــترک مـــی توانـــد افـــق جدیـــدی را در
توســـعه و رشـــد اقتصـــادی ،تجـــاری و علمـــی
منطقـــه ،کشـــور و اســـتان فراهـــم نمایـــد.
مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس اضافــه
کـــرد :ایـــن ســـازمان بـــا پشـــتیبانی و فراهـــم
ک ــردن بس ــترهای الزم ب ــه منظ ــور ه ــم افزای ــی
ظرفیـــت هـــای مشـــترک در تمامـــی ســـطوح،
از ه ــر ن ــوع فعالی ــت ای ــن دانش ــگاه در ح ــوزه
ه ــای مختل ــف و در ای ــن می ــان تولی ــد عل ــم و
فن ــاوری در منطق ــه آزاد ارس حمای ــت خواه ــد
ک ــرد.
دکتـــر اصغـــر عســـگری معـــاون پژوهـــش و
فن ــاوری دانش ــگاه تبری ــز ه ــم در ای ــن جلس ــه
ب ــا اش ــاره ب ــه توانمندیه ــای دانش ــگاه تبری ــز در
عرص ــه ه ــای مختل ــف گف ــت :ایج ــاد کارخان ــه
نـــوآوری از ســـوی دانشـــگاه تبریـــز در منطقـــه
آزاد تجـــاری  -صنعتـــی ارس فرصـــت خوبـــی

اضافه می نماید؛ امسال نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع
رشیدی  RINOTEX2021از تاریخ  17الی  21آبان ماه سال جاری
در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد .این نمایشگاه در
پنج بخش شامل :ایده های فناورانه ،شتابدهی و جذب سرمایه،
توسعه و تجاری سازی فناوری ،فروش محصوالت فناورانه و
نیازمندی های فناورانه و در  21زون تخصصی برنامه ریزی شده
است و فرصت ثبت نام در این نمایشگاه تا تاریخ  31مهرماه سال
جاری است.

بـــرای هوشـــمند ســـازی و صنعتـــی ســـازی
ایـــن منطقـــه خواهـــد بـــود.
بـــه گفتـــه وی بـــا ایجـــاد ایـــن کارخانـــه و
اس ــتقرار ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان ،مراک ــز
رشـــد ،اســـتارتاپ هـــا ،شـــرکت هـــای خطـــر
پذیـــر ،شـــرکت هـــای نـــوآور ،باشـــگاه هـــای
ســرمایه گــذار و  ...جهــش عظیمــی در توســعه
صنای ــع و تح ــول بزرگ ــی در ن ــوآوری صنع ــت
صـــورت خواهـــد گرفـــت.
وی یـــادآور شـــد :امـــروزه کشـــورها و در ایـــن
می ــان کش ــورمان ب ــرای توس ــعه هم ــه جانب ــه
و پایـــدار خـــود بـــه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان
نی ــاز دارن ــد ،بنابرای ــن وج ــود مراک ــز پیش ــرفته
علمــی ،نیروهــای متخصــص و تجهیــزات بــرای
رشـــد زیرســـاخت هـــای صنعتـــی ضـــروری
اســـت.
دکت ــر س ــید صم ــد حس ــینی ،رئی ــس پردی ــس
هـــای دانشـــگاه تبریـــز ،نیـــز در ایـــن جلســـه
ب ــا ارای ــه گزارش ــی ،ب ــه تش ــریح رون ــد توس ــعه
همکاریهـــای مشـــترک دانشـــگاه تبریـــز بـــا
س ــازمان منطق ــه آزاد تج ــاری  -صنعت ــی ارس
در بخـــش هـــای مختلـــف از جملـــه نحـــوه
ایجـــاد کارخانـــه نـــوآوری پرداخـــت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت؛ دانشـــگاه تبریـــز ،بـــا
پشـــتوانه بیـــش از  70ســـال ســـابقه موثـــر در
زمینــه آمــوزش و پژوهــش و در راســتای پاســخ
ب ــه تقاض ــای روزاف ــزون داوطلب ــان تحصی ــات
عالـــی در داخـــل و خـــارج از کشـــور و بـــا
توج ــه ب ــه برنام ــه ه ــای راهب ــردی بلندم ــدت
علم ــی ،آموزش ــی و پژوهش ــی خ ــود ،پردی ــس
بی ــن الملل ــی ارس را راه ان ــدازی نم ــوده اس ــت.
ایـــن پردیـــس در واقـــع واحـــدی از مجموعـــه
دانشـــگاه تبریـــز اســـت کـــه در منطقـــه آزاد
تجـــاری -صنعتـــی ارس(جلفـــا) کـــه جاذبـــه
هـــای توریســـتی و تجـــاری فراوانـــی را نیـــز
دارا م ــی باش ــد ،ب ــه منظ ــور توس ــعه فعالی ــت
ه ــای آموزش ــی ،پژوهش ــی دانش ــگاه در س ــطح
مل ــی و بی ــن الملل ــی در ای ــن منطق ــه تاس ــیس
و در ابت ــدا از مه ــر  1388ب ــا پذی ــرش دانش ــجو
در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد فعالیـــت خـــود
را آغـــاز کـــرد و هـــم اکنـــون بـــا پذیـــرش
دانشـــجو در بیـــش از صـــد رشـــته و گرایـــش
در مقاطـــع کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری
تخصصـــی فعالیـــت هـــای علمـــی خـــود را
گســـترش داده اســـت و همچنیـــن بـــا ایجـــاد
و راه انـــدازی پردیـــس خودگـــردان تبریـــز
در ســـال  92و پذیـــرش دانشـــجو در مقاطـــع
تحصی ــات تکمیل ــی ،فعالیته ــای علم ــی خ ــود
را ارتقـــاء داده اســـت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت ،منطقـــه آزاد ارس در
شـــمالغرب ایـــران در نقطـــه صفـــر مـــرزی در
مج ــاورت ب ــا کش ــورهای ارمنس ــتان ،آذربایج ــان
و جمهـــوری خودمختـــار نخجـــوان اســـتقرار
یافتـــه اســـت.
برنامهریـــزی و هماهنگـــی و فراهـــم شـــدن
تمهیـــدات الزم در زمینـــه امـــور رفاهـــی
مخصوصـــا خوابـــگاه و تغذیـــه بـــا رعایـــت
دس ــتور العم ــل ه ــای بهداش ــتی در دانش ــگاه
حضــور یابنــد و دانشــجویان دوره کارشناســی
و ورودی جدی ــد مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد از
نیمس ــال دوم و ب ــا در نظ ــر گرفت ــن ش ــرایط،
آمــوزش حضــوری را آغــاز نماینــد .همچنیــن

ن كاغذ دست اول

هماهنگـــی الزم از طـــرف دانشـــگاههای
اســـتان بـــرای مســـاعدت مالـــی ضـــروری از
طـــرف وزارت عتـــف جهـــت تأمیـــن منابـــع

رف حدود  400هزار ليتر آب و
ت برق است.

رفاهـــی دانشـــجویان فراهـــم گـــردد.
در ادامـــه ،روســـای دانشـــگاههای اســـتان

بی ــان نظ ــرات و ن ــکات موج ــود در خص ــوص
موض ــوع جلس ــه ،یک ــی از ش ــروط اساس ــی و
الزم بـــرای از ســـرگیری آمـــوزش حضـــوری
در دانشـــگاهها را انجـــام واکسیناســـیون در
هـــر دو مرحلـــه و در نظـــر گرفتـــن شـــرایط
و دســـتورالعملهای بهداشـــتی مطـــرح و
انجـــام هـــردو مرحلـــه واکسیناســـیون تـــا
پایـــان آبـــان مـــاه را بـــرای دانشـــجویان

طرحـــی تحـــت عنـــوان «طـــرح همدلـــی» از
ســـوی مرکـــز مشـــاوره دانشـــگاه تبریـــز بـــرای
دانشـــجویان ورودیهـــای جدیـــد ایـــن دانشـــگاه
آغـــاز شـــده اســـت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
در ایـــن طـــرح تاکیـــد شـــده اســـت ،همدلـــی
و همراهـــی بـــا دانشـــجویان در شـــرایط ســـخت
ودشـــوار کنونـــی امـــری ضـــروری اســـت .بـــرای
ایجـــاد ارتبـــاط موثرمیـــان دانشـــگاه و دانشـــجو،
شناســـایی و غربالگـــری روانشـــناختی ،تحصیلـــی
و آموزشـــی ،اقتصـــادی و معیشـــتی ،اجتماعـــی،
آش ــنایی دانش ــجو ب ــا مراک ــز مش ــاوره دانش ــگاهی
و خدم ــات ارائ ــه ش ــده ب ــه دانش ــجویان و فعالی ــت
هـــای مـــددکاری ،شناســـایی مشـــکالت و ارائـــه
راهکارهـــای موثـــر در جهـــت رفـــع مشـــکالت
دانشـــجویان بـــوده اســـت.
از ســـوی در ایـــن طـــرح بـــا هـــدف افزایـــش
حمایـــت اجتماعـــی و ســـرمایه روان شـــناختی
دانشـــجویان طـــرح همدلـــی و احوالپرســـی و
غربالگ ــری دانش ــجویان دارای مش ــکالت احتمال ــی
از طـــرف مرکـــز مشـــاوره دانشـــگاه تبریـــز
بـــرای دانشـــجویان شـــاغل بـــه تحصیـــل بویـــژه
ورودیهـــای جدیـــد در حـــال اجراســـت.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت؛ عالقمن ــدان ب ــرای کس ــب
اطالع ــات بیش ــتر م ــی توانن ــد ب ــه آدرس مرک ــز
مشـــاوره دانشـــگاه تبریـــز بـــه نشـــانی
consult.tabrizu.ac.ir/fa

https://

مراجعـــه نماینـــد.

ی ــادآور م ــی ش ــود :در ح ــال حاض ــر بی ــش از 23
ه ــزار دانش ــجو در مقط ــع مختل ــف تحصیل ــی در
ای ــن دانش ــگاه مش ــغول ب ــه تحصی ــل هس ــتند.

کارمند دانشگاه تبریز موفق به
کسب عنوان نخست مسابقات
تنیس با ویلچر قهرمانی کشور شد
حســـین ممـــی پـــور کارمنـــد دانشـــگاه تبریـــز
موفـــق بـــه کســـب عنـــوان قهرمانـــی مســـابقات
تنیـــس بـــا ویلچـــر قهرمانـــی شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
آخریـــن روز رقابتهـــای تنیـــس بـــا ویلچـــر
قهرمانـــی کشـــور بـــه میزبانـــی شـــهر تبریـــز در
زمیـــن تننیـــس ســـهند بـــه مـــدت  4روز برگـــزار
شـــد و در دیـــدار نهایـــی کـــه مابیـــن حســـین
ممـــی پـــور و محمدرضـــا یعقوبـــی برگـــزار شـــد
ممیپـــور موفـــق شـــد بـــا نتیجـــه ( 6-0و )6-0
مقاب ــل حری ــف خ ــود ب ــه برت ــری برس ــد و عن ــوان

بـــا توجـــه بـــه ماهیـــت و رســـالت برخـــی
از دانشـــگاهها درزمینـــه آمـــوزش مهـــارت

در بخ ــش تیم ــی نی ــز آذربایج ــان ش ــرقی قهرم ــان

مح ــوری و ل ــزوم تش ــکیل کالس ــهای عمل ــی

شـــد ،اردبیـــل نایبقهرمـــان شـــد و تیـــمهـــای

گرفتـــن زیرســـاختهای الزم و بـــا اولویـــت

ضروری دانستند.
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت فراهـــم
آوردن تمهیــدات الزم در زمینــه امــور رفاهــی
و آموزشـــی دانشـــجویان جهـــت شـــروع
تدریجـــی آمـــوزش حضـــوری ،پیشـــنهاد و
مقررگردی ــد بع ــد از اتم ــام واکسیناس ــیون دو
مرحل ــه ای ،ابت ــدا دانش ــجویان ورودی قدی ــم
مقاطـــع کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری بـــا

آغاز اجرای طرح
همدلی برای دانشجویان
دانشگاهتبریز

قهرمان ــی را ب ــه ن ــام خ ــود ثب ــت کن ــد .همچنی ــن

در آن مراک ــز مق ــرر نمودن ــد ک ــه ب ــا در نظ ــر

نشست شورای مدیریت استانی آموزش
عالی به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد
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ســـامتی دانشـــگاهیان و دانشـــجویان آن
مراکـــز ،بـــا برنامهریـــزی و اعـــام دانشـــگاه
متب ــوع ب ــه از س ــرگیری آم ــوزش حض ــوری
اقـــدام نماینـــد.
رؤس ــای دانش ــگاههای اس ــتان ضم ــن تاکی ــد
ب ــر ض ــرورت رف ــع مش ــکالت آم ــوزش غی ــر
حض ــوری و ایج ــاد زیرس ــاخت ه ــای الزم در
ایـــن زمینـــه ،مصـــوب نمودنـــد کـــه آزمـــون
آمـــوزش هـــای غیـــر حضـــوری در نیمســـال
اول دانشـــگاهها بصـــورت مجـــازی و غیـــر
حضـــوری بعمـــل آیـــد.

تهـــران و البـــرز ســـوم شـــدند.
شـــایانذکر اســـت حســـین ممـــی پـــور دارای
م ــدرک تحصیل ــی عل ــوم تربیت ــی وکارمن ــد دانش ــگاه
تبریـــز بـــا حـــدود بیســـت ســـال ســـابقه فعالیـــت
میباشـــد کـــه ســـابقه قهرمانـــی در چندیـــن دوره
رقابتهـــای تیمـــی و انفـــرادی تنیـــس بـــا ویلچـــر
مـــردان کشـــور و نائـــب قهرمانـــی رقابتهـــای
ترکیـــه و آلمـــان بـــر اســـاس اعـــام فدراســـیون
جهانـــی تنیـــس ،حضـــور در بازیهـــای پارالمپیـــک
آســـیایی  2010چیـــن و  2014کـــره جنوبـــی
وهمچنیـــن بـــرای اولیـــن بـــار ســـابقه حضـــور در
رقابتهـــای پارالمپیـــک  2012لنـــدن بعنـــوان
تنه ــا نماین ــده ای ــران در رش ــته تنی ــس ب ــا ویلچ ــر
را دارد.
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انتصاب رییس جدید
ایستگاه آموزشی و
تحقیقاتیخلعتپوشان
دانشگاهتبریز
بـــا حکـــم رییـــس دانشـــگاه تبریـــز ،رییـــس
رییـــس جدیـــد ایســـتگاه آموزشـــی و تحقیقاتـــی
خلعـــت پوشـــان ایـــن دانشـــگاه منصـــوب شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی ،دکتـــر علـــی ویانـــی،
اســـتادیار گـــروه گیـــاه پزشـــکی گرایـــش:
بیمـــاری شناســـی گیاهـــی -اپیدمیولـــژی
دانشـــکده کشـــاورزی دانشـــگاه تبریـــز را بـــه
ســـمت رییـــس جدیـــد ایســـتگاه آموزشـــی و
تحقیقاتـــی خلعـــت پوشـــان دانشـــگاه تبریـــز
منصـــوب کـــرد.
برپایـــه همیـــن گـــزارش ،پیـــش از ایـــن دکتـــر
کری ــم حس ــنپور ای ــن س ــمت را برعه ــده داش ــت.
ی ــادآور م ــی ش ــود :ایس ــتگاه تحقیقات ــی خلع ــت
پوشـــان اســـم خـــود را از بـــرج مشـــهور خلعـــت
پوشـــان کـــه در درون ایســـتگاه بنـــا شـــده و
از بناهـــای دوران زندیـــه محســـوب میشـــود
و جـــزء آثـــار باســـتانی ثبـــت شـــده ،گرفتـــه
اســـت .ایـــن ایســـتگاه بـــا  ۲۸هکتـــار وســـعت
و دو حلقـــه قنـــات از ســـال  ۱۳۴۵ش .بـــه
دانشـــکده واگـــذار گردیـــد ،کـــه بـــرای انـــواع
فعالیتهـــای آموزشـــی و تحقیقاتـــی آمـــاده
شـــده اســـت .مهمتریـــن قســـمتهای ایـــن
ایســـتگاه تحقیقاتـــی عبارتنـــد از:
 -۱کلکســـیون مـــوکاری بـــا بیـــش از ۲۵۰
گونـــه تـــاک -۲،دو بـــاب گلخانـــه -۳،ســـه بـــاب
گلخانـــه هیدروپونیـــک -۴ ،قطعـــات درختـــان
مثمـــر بویـــژه دانهدارهـــا ،مزرعـــه ســـبزیجات
و خزانـــه درختـــان غیرمثمـــر -۵ ،واحدهـــای
پـــرورش گاو شـــیری ،گوســـفند و بـــز-۶ ،
واحـــد پـــرورش و تحقیقـــات طیـــور و واحـــد
پـــرورش زنبـــور عســـل -۷ ،واحـــد ماشـــینهای
کشـــاورزی -۸ ،هرباریـــوم دانشـــکده بـــا ۱۷
هـــزار نمونـــه گیاهـــی از فلـــور آذربایجـــان
شـــرقی و  -۹کارگاههـــای گروههـــای آموزشـــی
عل ــوم و صنای ــع غذای ــی ،ماش ــینهای کش ــاورزی
و فض ــای س ــبز و واح ــد اط ــاق رش ــد ع ــاوه ب ــر
ایســـتگاه تحقیقاتـــی خلعـــت پوشـــان ،در ســـال
 ۱۳۵۰ش .اراض ــی از قری ــه کرک ــج ب ــه مس ــاحت
 ۲۷۰هکتـــار مرتبـــط بـــا مـــرز شـــرقی ایســـتگاه
خری ــداری گردی ــد .و در س ــال  ۱۳۶۶ش .کلن ــگ
احـــداث ســـاختمان جدیـــد دانشـــکده در ایـــن
منطقـــه بـــه زمیـــن زده شـــد .در قســـمتهای
مســـطح یعنـــی در حـــدود  ۴۰هکتـــار آن
عملیـــات زراعـــی و باغـــی صـــورت گرفتـــه و
دروس عملـــی و پروژههـــای تحقیقاتـــی اســـاتید
و دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی بـــه طـــور
عم ــده در ای ــن اراض ــی ک ــه ب ــه اراض ــی کرک ــج
موســـوم هســـتند اجـــرا میشـــود.

دیدار و گفتگوی استاندار آذربایجان
شرقی با خانواده شهید حسین
بیرامزاده
اسـتاندار آذربایجان شـرقی بـا حضور در منـزل خانواده
شـهید حسـین بیرامزاده در تبریز ،با خانواده این شهید
واالمقـام دیـدار و گفتوگو کرد.
دکتـر محمدرضا پورمحمـدی در این دیدار بـا قدردانی
از صبر و اسـتقامت همسـر و خانواده شـهید بیـرامزاده،
گفـت :زبـان از بیـان عظمـت کار شـهدا و خانوادههـای
آنهـا قاصـر اسـت و خداونـد باالتریـن مقـام و منزلت را
نصیـب این عزیـزان کرده اسـت.
وی افزود :پدران و مادران شـهدا عزیزترین سـرمایههای
خـود را در راه اسلام و انقلاب نثـار کردهانـد و بـدون
تردیـد ملـت ایـران قـدر ایـن ایثـار و ازخودگذشـتگی
خانوادههـای شـهدا را میدانـد.
پورمحمـدی با بیان اینکه امنیت ،آرامـش و اقتدار امروز
کشـور مرهون فداکاری شـهدا و ایثارگران اسـت ،گفت:
زنـده نگه داشـتن یـاد و خاطره شـهدا و ترویج فرهنگ
ایثار و شـهادت وظیفهای همگانی اسـت.
اسـتاندار آذربایجان شـرقی بـا حضور در منـزل خانواده
شـهید حسـین بیرامزاده در تبریز ،با همسـر و فرزندان
ایـن شـهید واالمقـام در فضایـی صمیمـی دیـدار و
گفتوگـو کـرد.
شـهید حسـین بیرامزاده در دی ماه  1361پس از اینکه
به اسـارت گروهکهای معاند درآمده بود ،زیر شـکنجه
و آزار ایـن کـوردالن به درجه رفیع شـهادت نائل آمد.
گفتنی اسـت؛ مهنـدس بهروز بیـرامزاده ،فرزند شـهید
حسـین بیـرامزاده از کارشناسـان مدیریـت امـور فنـی
دانشـگاه تبریز اسـت.

جلسه شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی
در دانشگاه تبریز برگزار شد
جلســـه شـــورای فرهنـــگ عمومـــی اســـتان
آذربایجـــان شـــرقی بـــا محوریـــت برنامـــه
ارتقـــاء فرهنگـــی مراســـم و راهپیمایـــی
اربعیـــن بـــا حضـــور نماینـــده ولـــی فقیـــه
در اســـتان ،اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی و
جمع ــی از اعض ــای آن ب ــه میزبان ــی دانش ــگاه
تبریـــز برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبری ــز ،حج ــت االس ــام و المس ــلمین دکت ــر
آلهاشـــم ،نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان،
در ایـــن جلســـه ضمـــن گرامیداشـــت هفتـــه
دف ــاع مق ــدس و ب ــا اش ــاره ب ــه س ــالروز آزاد
س ــازی حص ــر آب ــادان و فرارس ــیدن اربعی ــن
حســـینی و تســـلیت ایـــن ایـــام گفـــت :در
دورانـــی کـــه نفســـانیت بشـــر ســـوار بـــر
مـــوج صنعـــت و تکنولـــوژی و بـــا پشـــتوانه
سیاســـتی اومانیســـتی حمکرانـــی میکنـــد،
شـــهدای مـــا ســـتارگانی هســـتند کـــه راه
را گـــم نکـــرده انـــد و بـــه تعبیـــر رهبـــر
انقـــاب ،دفـــاع مقـــدس گنجینـــه ای اســـت
ک ــه بای ــد اس ــتخراج و به ــره ب ــرداری ش ــود.
وی در ادام ــه تاکی ــد ک ــرد .نس ــل ام ــروز م ــا
بـــا توســـل بـــه مکتـــب امـــام حســـین(ع) و
ای ــن ارزش های ــی ک ــه از دف ــاع مق ــدس ب ــه
یـــادگار مانـــده و وجـــود دارد ،توانمنـــدی
خـــود را در نجـــات از طوفـــان پـــوچ گرایـــی
و پـــوچ اندیشـــی نشـــان مـــی دهـــد .امـــام
جمعـــه شـــهر تبریـــز در بخـــش دیگـــر
ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در
آســـتانه اربعیـــن حســـینی قـــرار داریـــم،
ولـــی بـــا ایـــن وجـــود امســـال نیـــز بـــه
خاطـــر هجـــوم همهگیـــری ویـــروس
کرون ــا ،هم ــه عاش ــقان حس ــینی نتوانس ــتند
بـــه کربـــا و پیـــاده روی اربعیـــن برونـــد و
بســـیاری محـــروم شـــدند ،تصریـــح کـــرد:
ایـــن محرومیـــت بـــرای کســـانی کـــه دل
در گـــرو اربعیـــن حســـینی دارنـــد واقعـــا
ســـنگین اســـت.
نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان ،بـــا بیـــان
اینکـــه پیـــادهروی اربعیـــن تجلـــی اراده
اله ــی ب ــرای عاش ــورائیان عال ــم اس ــت و م ــا
نمیتوانیـــم نســـبت بـــه جایـــگاه تاریخـــی
ای ــن حرک ــت خودج ــوش و میلیون ــی انس ــان
هـــای عصـــر ظهـــور بیتفـــاوت باشـــیم،
اضافـــه کـــرد :امیدواریـــم ســـال آینـــده
بـــه دور از کرونـــا اربعینـــی پرشـــور داشـــته
باشـــیم.
وی در نهایـــت بـــا تقدیـــر از عملکـــرد و
تـــاش صادقانـــه کمیتـــه هـــای تدویـــن
بـــرش اســـتانی نقشـــه جامـــع مهندســـی
فرهنگـــی ،گفـــت :آذربایجـــان شـــرقی جـــز
اولیـــن اســـتانها در کشـــور در ایـــن زمینـــه
اســـت.
ب ــه گفت ــه وی ای ــن س ــند ب ــا س ــرعت قاب ــل
قبـــول و بـــا کیفیـــت علمـــی و منطقـــی
قابـــل توجهـــی در حـــال تکمیـــل اســـت
و در کمیتـــه هـــای پنجگانـــه ،اقدامـــات
مل ــی متناس ــب ب ــا اولوی ــت ه ــای فرهنگ ــی
همایــش نقــش دانشــگاه تبریــز در دفــاع
مقــدس بــا حضــور رئیــس دانشــگاه و برخــی
از اســاتید رزمنــده دوران هشــت ســال دفــاع
مقــدس در تــاالر شــهید باکــری بــه همــت
بســیج اســاتید دانشــگاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریز در
ایــن مراســم دکتــر میــر رضــا مجیــدی رئیس
دانشــگاه تبریــز بــا تأکیــد بــر اینکــه دشــمنان
در اوایــل انقــاب طبــق برنامهریــزی جنــگ
را شــروع کردنــد اظهــار داشــت :مــردم ایــران
آغازگــر جنــگ نبودنــد بلکــه دفاعــی مشــروع
و مقــدس در برابــر تهاجــم دشــمن بعثــی
انجــام دادنــد کــه بــا برنامهریــزی از ســوی
ابرقدرتهــای شــرق و غــرب موردحمایــت
میشــد و آحــاد مختلــف مــردم کشــورمان
هرکــدام بــر اســاس تــوان و تخصــص خــود از
کشــور بهطــور جانانــه دفــاع کردنــد و بــرای
ایــران عزتآفرینــی و افتخــار خلــق نمودنــد.
دکتــر مجیــدی بــا اشــاره بــه اعــزام
دانشــگاهیان بــه جبهههــا بــر اســاس
طرحهــای  20روزه و شــشماهه افــزود :بــا
توجــه بــه اینکــه در آن دوره وزارتخانههــای
بهداشــت و آمــوزش عالــی از هــم تفکیــک
نشــده بــود طــرح اعــزام  20روزه پزشــکان
و کادر درمــان و همچنیــن طــرح شــش
مــاه خدمــت ســربازی دانشــجویان و کادر
غیرپزشــکی اجــرا میشــد و از اســتان
آذربایجانشــرقی و دانشــگاه تبریــز نیــز
گروههــای مختلــف پزشــکی و فنــی و
نظامــی در جبهههــا حضــور یافتــه و همــواره
رشــادتهای آنهــا مایــه افتخــار و مباهــات
هموطنــان اســت.
رئیــس دانشــگاه تبریــز و رزمنــده دوران
دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه نقــش مســتقیم و
غیرمســتقیم دانشــگاه تبریــز در دوران دفــاع
مقــدس اظهــار داشــت :عــاوه بــر اعــزام نیــرو
و همچنیــن ســاخت ادوات نظامــی در کارگاه
دانشــکده فنــی و دفاع مســتقیم ،دانشــگاهیان
و فارغالتحصیــان دانشــگاه تبریــز در

امـــروزه وارد نســـل چهـــارم شـــده اســـت.
وی اف ــزود :دانش ــگاه تبری ــز در س ــال ه ــای
اخی ــر ه ــم در رتب ــه بن ــدی جهان ــی در بی ــن
برتری ــن دانش ــگاه ه ــای جه ــان ق ــرار گرفت ــه
و امـــروزه بیـــش  1100دانشـــجوی خارجـــی
در ایـــن دانشـــگاه مشـــغول بـــه تحصیـــل
هس ــتند.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز تصری ــح ک ــرد :ای ــن
دانشـــگاه در گذشـــته و امـــروزه بـــا توجـــه
بـــه نیـــاز روز جامعـــه و کشـــورمان پیشـــگام
س ــایر دانش ــگاه ه ــا ب ــوده اس ــت ،ب ــه عن ــوان
نمونـــه بمبـــاران دانشـــکده و شـــهادت 22
تـــن از دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه بـــر اثـــر
اســـتان انتخـــاب شـــده اســـت و در اکثـــر
کمیتـــه هـــا پـــس از تصویـــب اهـــداف؛
اقدامـــات اســـتانی متناســـب بـــا اهـــداف
تصوی ــب ش ــده اس ــت و امیدواری ــم در اس ــرع
وق ــت ب ــا هم ــت هم ــکاران عزی ــز در کمیت ــه
هـــای مربوطـــه؛ برنامـــه هـــای متناســـب بـــا
اقدامـــات اســـتانی هـــم طراحـــی و بـــرای
تصوی ــب نهای ــی ب ــه صح ــن علن ــی ش ــورای
فرهنـــگ عمومـــی اســـتان ارائـــه شـــود و از
ایـــن رو جـــا دارد از دســـتگاه هـــا و فعـــاالن
ایـــن حـــوزه قدردانـــی شـــود.
دکتـــر محمدرضـــا پورمحمـــدی ،اســـتاندار
آذربایجـــان شـــرقی ،نیـــز در ایـــن جلســـه
بـــا اشـــاره بـــه بزرگداشـــت هفتـــه دفـــاع
مقـــدس و قدردانـــی از میزبانـــی دانشـــگاه
تبری ــز گف ــت :در هفت ــه اخی ــر در اس ــتان ب ــا
وجـــود شـــرایط کرونـــا برنامههـــای بســـیار
خـــوب و رویدادهـــا فرهنگـــی مهمـــی از
جملـــه تجلیـــل از پیرغالمـــان حســـینی ،روز
مل ــی ش ــعر و ادب فارس ــی و ش ــعر اربعی ــن،
برگـــزار و فضـــای معنـــوی خوبـــی را در
اســـتان موجـــب شـــده اســـت و از ایـــن رو
تمـــام دســـتگاه هـــا قدردانـــی مـــی کنیـــم.
وی همچنی ــن از میزبان ــی دانش ــگاه تبری ــز و
عملک ــرد ای ــن دانش ــگاه در ح ــوزه فرهنگ ــی
و اجتماعـــی کـــه شـــمه ای از آن در ایـــن
جلســـه ارایـــه شـــد ،قدردانـــی کـــرد.
وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد
آموزههـــا و ارزش هـــای دفـــاع مقـــدس در
مـــدارس و دانشـــگاههای مـــا بـــه شـــکلی
متفـــاوت از گذشـــته ارائـــه شـــود ،تصریـــح
کـــرد :متأســـفانه در ایـــن ایـــام شـــاهد
شـــبههافکنی و دسیســـههای دشـــمنان
نســـبت بـــه بزرگداشـــت هفتـــه دفـــاع
مق ــدس هس ــتیم ک ــه ای ــران تنه ــا کش ــوری
اس ــت ک ــه س ــالگرد ش ــروع جن ــگ را جش ــن
میگیـــرد امـــا ایـــن غفلـــتزدگان ،متوجـــه
ایـــن موضـــوع نیســـتند کـــه مـــا هرچـــه
داریـــم از امـــام ،انقـــاب و دفـــاع مقـــدس
اســـت و آنچـــه امـــروز در حوزههـــای
فنـــاوری و دانشبنیـــان توســـط دانشـــمندان

و جوانـــان کشـــورمان بـــه دســـت آمـــده
اســـت از پـــل خیبـــر آغـــاز شـــده و عـــزم
جمعـــی امـــروز در مقابلـــه بـــا بیمـــاری
کرونـــا حاصـــل بـــه خاطـــر همیـــن بســـیج
عمومـــی اســـت.
اس ــتاندار آذربایج ــان ش ــرقی ،ب ــا تاکی ــد ب ــر
اینک ــه ام ــروزه مقاوم ــت ،پای ــداری و اقتص ــاد
مقاومتـــی کـــه حربـــه هـــای دشـــمنان را
نق ــش ب ــر آب ک ــرده ب ــه برک ــت درسه ــای
فـــاع مقـــدس بـــوده اســـت ،یـــادآور شـــد:
رمـــز پیـــروزی انقـــاب و جنـــگ ،وحـــدت و
همدلـــی بـــود و امـــروز نیـــز بایـــد وحـــدت
و همدلـــی بیـــش از گذشـــته در جامعـــه
گســـترش یابـــد.
دکتـــر میـــر رضـــا مجیـــدی ،رئیـــس
دانش ــگاه تبری ــز نی ــز در ای ــن جلس ــه ضم ــن
تســـلیت اربعیـــن حســـینی و گرامیداشـــت
هفتـــه دفـــاع مقـــدس و درود بـــه شـــهدای
انقـــاب و  8ســـال دفـــاع مقـــدس گفـــت:
دشـــمن بـــا تدویـــن برنامـــه هـــای مختلـــف
در صـــدد نابـــودی کشـــورمان بـــود ،امـــا بـــا
هدای ــت و راهنمای ــی ام ــام و وح ــدت م ــردم،
همـــه نقشـــه هـــای شـــوم دشـــمنان نقـــش
بـــر آب شـــد.
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه
تبریـــز بـــا ایـــن پیشـــینه درخشـــان بـــه
عنـــوان دومیـــن دانشـــگاه قدیمـــی ایـــران
و مشهدالشـــهدای دانشـــگاههای کشـــور
مط ــرح اس ــت ،اضاف ــه ک ــرد :ای ــن دانش ــگاه
امـــروزه بـــه همـــت و تـــاش دانشـــگاهیان
یکـــی از دانشـــگاه هـــای برتـــر و جامـــع
کشـــور اســـت و بـــه لحـــاظ رتبـــه هـــای
معتبـــر بیـــن المللـــی ،در میـــان دانشـــگاه
هـــای جامـــع کشـــور بعـــد از دانشـــگاه
تهـــران رتبـــه دوم را کســـب کـــرده اســـت.
بـــه گفتـــه وی دانشـــگاه هـــا نســـل هـــای
مختلفـــی را تجربـــه کـــرده ،بنابرایـــن بـــا
توجـــه بـــه مســـتندات موجـــود دانشـــگاه
تبری ــز در نس ــل اول خ ــوش درخش ــیده و در
نس ــل دوم ج ــزو دانش ــگاه ه ــای اول و برت ــر
ب ــوده و بع ــد از س ــپری نم ــودن نس ــل س ــوم،

همایـش نقش دانشـگاه تبریـز در دفاع
مقـدس در دانشـگاه تبریز برگزار شـد
دفــاع غیرمســتقیم بــا طراحــی متفکرانــه
پلهــای خیبــر ،بعثــت و خضــر و  ...نقــش
عمــدهای در تحــوالت جنــگ ایفــاء نمودنــد
و کارشناســان نظامــی بــا توجــه بــه نحــوه و
نــوع طراحــی ایــن پلهــا را از شــاهکارهای
فنــی جنــگ برشــمردهاند و مــا همــواره
مدیــون رشــادتهای شــهدا و رزمنــدگان
مشهدالشــهدای دانشــگاههای ایــران هســتیم
و بــه آنهــا افتخــار نمــوده و وظیفهداریــم
ضمــن تجلیــل از آنهــا تجربیــات آن دوره را
بــه نســل جــوان انتقــال دهیــم.
مراســم
ایــن
ادامــه
در
حجتاالسالموالمســلمین محمــد انــوری
مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
ر هبــر ی

در دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه بــرکات
متعــدد جنــگ تحمیلــی بــرای نظــام
جمهــوری اســامی ایــران اظهــار داشــت:
مــادر جنــگ توانســتیم صــدای اســامگرائی
را در کل جهــان انعــکاس داده ضمــن صــدور
انقــاب بــه اقصــی نقــاط جهــان پــرده از
چهــره تزویــر ابرقدرتهــای شــرق و غــرب
برداریــم.
مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه
اینکــه امــروزه وظیفــه مــا در قبــال دفــاع
مقــدس معرفــی جنــگ بهعنــوان گنجینــه
و بــروز رســانی مدیریــت دوران جنــگ و
بازتولیــد آن اســت افــزود :گرامــی داشــتن
و تجلیــل خــوب اســت امــا بایســتی تجلــی

ی ــورش وحش ــیانه رژی ــم بعث ــی ب ــوده و ب ــه
همیـــن خاطـــر در حـــال حاضـــر دانشـــگاه
تبریـــز در بیـــن دانشـــگاههای ایـــران بـــه
مشهدالشـــهدای دانشـــگاههای کشـــور
مطـــرح اســـت.
ب ــه گفت ــه وی در اوای ــل ش ــیوع کرون ــا ک ــه
کمب ــود مای ــع ضدعفون ــی کنن ــده و ماس ــک
در جامع ــه محس ــوس ب ــود ،دانش ــگاه تبری ــز
بـــا تولیـــد مـــواد ضـــد عفونـــی کننـــده و
ماســـک ،گام هـــای موثـــری را بـــرای حـــل
مشـــکالت کشـــور و منطقـــه برداشـــت،
بنابرایـــن مســـئوالن ،مدیـــران و صنعتگـــران
بـــرای حـــل مشـــکالت خـــود بایـــد بـــه
دانشـــگاه هـــا اعتمـــاد داشـــته باشـــند.
ناظمـــی ،دبیـــر شـــورای اطـــاع رســـانی
و مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی
آذربایجانشـــرقی هـــم در ایـــن جلســـه بـــا
اشـــاره بـــه اجـــرای برنامـــه هـــای مختلـــف
فرهنگـــی در ایـــن روزهـــا گفـــت :در ایـــن
ای ــام ان ــواع برنام ــه ه ــای مختل ــف فرهنگ ــی
و اجتماعـــی از جملـــه برگـــزاری کنگـــره
شـــعر اربعیـــن ،تجلیـــل از پیرغالمـــان،

بــه مناســبت هفتــه دفاع
مقــدس از آزادگان
دانشــگاه تبریــز تجلیــل
شــد
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و گرامیداشــت روز
ش ــهیدان ،جانب ــازان ،آزادگان ،صالب ــت و فخرآفرین ــی،
ســربازان از آزادگان دانشــگاه تبریــز تجلیــل بــه عمــل
آم ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز دکت ــر
می ــر رض ــا مجی ــدی رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز در ای ــن
دیـــدار ضمـــن گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع مقـــدس
و بزرگداشـــت صالبـــت و افتخارآفرینـــی آزادگان در
میدانهـــا جنـــگ و دوران اســـارت در زندانهـــای
رژیـــم بعثـــی گفـــت :عـــزت و ســـربلندی ایـــران
اســـامی مرهـــون رشـــادتها و ایثارگریهـــای
شــهدا ،جانبــازان و آزادگان و رزمنــدگان دالوری اســت
ک ــه ب ــا ف ــداکاری خ ــود موج ــب ع ــزت و س ــربلندی
ایرانیـــان در جهـــان شـــدند.
رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه زحمــات
و ســـختیهای دوران جنـــگ هیـــچگاه فرامـــوش
نخواهـــد شـــد ،افـــزود :در جنـــگ تحمیلـــی همـــه
آحـــاد مـــردم در دفـــاع از کشـــور حضـــور همدالنـــه
و پرش ــور داش ــتند چنانچ ــه بع ــد از فت ــح خرمش ــهر
در تابلـــوی ورودی آن نوشتهشـــده اســـت« :بـــه
شـــهر  36میلیـــون نفـــری خرمشـــهر خوشآمدیـــد»
نشـــان از حضـــور نقـــش آحـــاد مـــردم از هـــر قشـــر
اع ــم از نظام ــی ،دانش ــگاهی ،صنعتگ ــران ،جهادگ ــران
و...در جنـــگ هســـت و ایـــن وظیفـــه ماســـت کـــه
تـــاش کنیـــم بـــا ذکـــر وقایـــع دوران جنـــگ و
انتقـــال تجربیـــات و حـــوادث آن زمـــان بـــه نســـل
جـــوان ضمـــن پاسداشـــت رشـــادتها و زحمـــات
رزمن ــدگان ،الگوه ــای فک ــری و عمل ــی ب ــرای مقابل ــه
ب ــا مش ــکالت و بحرانه ــا ب ــه نس ــل ج ــوان معرف ــی
نمایی ــم.
در ادامـــه ایـــن مراســـم ،آزادگان حاضـــر در مراســـم
ضمـــن تقدیـــر از رئیـــس دانشـــگاه ،مطالبـــی را
در خصـــوص دوران اســـارت و پیشـــنهادهایی در
خصــوص نحــوه پاسداشــت و انتقــال تجربیــات دوران
جنـــگ و اســـارت بیـــان نمودنـــد.
شـــایانذکر اســـت مراســـم تجلیـــل از آزادگان
هرســـاله در  26مردادمـــاه ســـالروز بازگشـــت آزادگان
برگـــزار میشـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه تعطیلـــی
دانش ــگاه در تابس ــتان ،امس ــال در ای ــام هفت ــه دف ــاع
مقـــدس و گرامیداشـــت روز شـــهیدان ،جانبـــازان،
آزادگان ،صالبــت و فخرآفرینــی ،ســربازان برگــزار و بــا
اهـــداء لـــوح از آزادگان تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

کنگـــره شـــعر محـــرم ،روز ملـــی شـــعر و
ادب فارس ــی ،آغ ــاز س ــال تحصیل ــی جدی ــد،
هفت ــه دف ــاع مق ــدس و  ...در اس ــتان برگ ــزار
شـــده و ایـــن امـــر موجـــب شـــده فضـــای
اس ــتان رن ــگ معن ــوی و فرهنگ ــی ب ــه خ ــود
بگیـــرد.
مدیـــر حـــج و زیـــارت اســـتان آذربایجـــان
شـــرقی هـــم در ادامـــه ،گزارشـــی از اربعیـــن

برنامه های مختلف به
مناسبت اربعین و هفته
دفاع مقدس در دانشگاه
تبریز برگزار شد

حس ــینی س ــال گذش ــته و اقدام ــات اجرای ــی
امســـال را تشـــریح کـــرد.
واقعــی آن در مدیریــت جهــادی عملــی
گــردد بایســتی مدیــران بهطــور مصداقــی
هماننــد دوران جنــگ حرکــت شــبانهروزی
و جهــادی انجــام دهنــد بایــد در مــورد
نحــوه مدیریــت شــخصیتهای مهــم دوران
جنــگ و شناســاندن آنهــا بــه نســل جــوان
پژوهشهــا و تحقیقاتــی صــورت گیــرد
و میــدان عمــل و حضــور در عرصههــای
مدیریتــی بــرای نســل جــوان بــا اســتفاده از
تجربیــات مدیــران و شــخصیتهای مهــم
دوران جنــگ و علــم امــروزی فراهــم آیــد.
در پایــان ایــن مراســم دکتــر محمدعلــی
پرغــو اســتاد دانشــگاه تبریــز و از رزمنــدگان
دوران دفــاع مقــدس ضمــن بیــان اجمالــی از
دوران حضــور در جبهــه نکاتــی در خصــوص
حضــور دانشــگاهیان دانشــگاه تبریــز در دوران
دفــاع مقــدس بیــان نمــود و افــزود :تبییــن
نقــش دانشــگاه تبریــز در دفــاع مقــدس در
 5جلــد کتــاب گردآوریشــده اســت کــه
جلــد اول چــاپ و بــه حاضریــن اهداشــده و
جلــد دوم در مرحلــه تدویــن و چــاپ اســت
و مابقــی نیــز بهمرورزمــان چــاپ و توزیــع
خواهــد شــد.
تبییــن شــیوه مدیریتــی دوران جنــگ
تحمیلــی و لــزوم اتخــاذ مدیریــت جهــادی
و همچنیــن وحــدت کلمــه و تبعیــت از
منویــات مقــام معظــم رهبــری بــرای مقابلــه
بــا تهدیدهــای دشــمنان در حــال حاضــر از
دیگــر نــکات مطرحشــده توســط دکتــر پرغــو
در ایــن جلســه بــود.
در پایــان ایــن مراســم کــه بــه همــت بســیج
اســاتید دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد از
 18نفــر از اســاتید دانشــگاه تبریــز کــه در
دوران جنــگ تحمیلــی بهعنــوان رزمنــده
در جبهههــای حــق علیــه باطــل حضــور
داشــتند بــا اهــداء لــوح  ،قدردانــی بــه عمــل
آمــد.

برنام ــه ه ــای مختل ــف ب ــه مناس ــبت ف ــرا رس ــیدن
اربعیـــن حضـــرت ابـــا عبـــداهلل حســـین(ع) و
بزرگداشـــت هفتـــه دفـــاع مقـــدس بـــه همـــت
مدیریـــت امـــور فرهنگـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــا
رعای ــت کام ــل پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی اعالم ــی
ســـتاد ملـــی کرونـــا برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز،
در همیـــن راســـتا همزمـــان بـــا اولیـــن روز آغـــاز
هفتـــه دفـــاع مقـــدس مراســـم غبارروبـــی مـــزار
شـــهدای گمنـــام دانشـــگاه تبریـــز بـــا حضـــور
پرشـــور دانشـــگاهیان گرامـــی برگـــزار شـــد.
اج ــرای مس ــابقه کتابخوان ــی از کت ــاب آن بیس ــت
و ســـه نفـــر ویـــژهی دانشـــجویان بـــه صـــورت
مجـــازی بـــه همـــت بســـیج دانشـــجوئی ،اجـــرای
مســـابقه کتابخوانـــی از کتـــاب «اربعیـــن ،بســـتر
ظهـــور» و اجـــرای مســـابقه کتابخوانـــی از کتـــاب
«آقـــای شـــهردار ـ بـــر اســـاس زندگـــی نامـــه
ســـردار شـــهید مهنـــدس مهـــدی باکـــری» بـــه
همـــت بســـیج اســـاتید از دیگـــر برنامـــه هـــای
ایـــن ایـــام بـــوده اســـت.
برگـــزاری تئاتـــر از مدینـــه تـــا مدینـــه در محـــل
بـــاغ اســـاتید دانشـــگاه بـــا همـــکاری بســـیح
اســـاتید ،برگـــزاری مراســـم عـــزاداری اربعیـــن
حســـینی در مســـجد بـــا ســـخنرانی حجـــت
الســـام و المســـلین انـــوری و مداحـــی کربالئـــی
ســـعید جبرائیلـــی بـــه همـــت هیـــات شـــهدای
دانش ــگاه ،برگ ــزاری همای ــش «نق ــش دانش ــگاهیان
در دف ــاع مق ــدس» ب ــه هم ــراه تجلی ــل از اس ــاتید
رزمنـــده دانشـــگاه بـــه همـــت بســـیج اســـاتید و
برگـــزاری سلســـله جلســـات «بـــا راویـــان نـــور»
بـــا حضـــور راویـــان دفـــاع مقـــدس بـــه صـــورت
هفتگ ــی از جمل ــه دیگ ــر برنام ــه ه ــا ب ــوده اس ــت.
همچنیـــن همزمـــان بـــا برگـــزاری مراســـم هـــای
فـــوق ،کانـــون هـــای فرهنگـــی مدافعـــان حـــرم و
منتظ ــران ب ــا توج ــه ب ــه محدودی ــت س ــفر زائری ــن
بـــرای پیـــادهروی اربعیـــن در کربـــا ،اقـــدام بـــه
برپایـــی موکـــب بـــرای عمـــوم شـــهروندان تبریـــز
در فلکـــه دانشـــگاه نمودنـــد.

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

• هفته سوم مهرماه•1400

9

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

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

پنجمین مرحله پویش
مهربانی دانشگاه تبریز در
قالب طرح کفش های
مهربانی برگزار شد
پنجمی ــن مرحل ــه پوی ــش مهربان ــی دانش ــگاه تبری ــز
در قالـــب طـــرح کفـــش هـــای مهربانـــی بـــه همـــت
همـــکاران خیـــر دانشـــگاهی و بـــا هماهنگـــی بســـیج
کارکنـــان شـــهدای ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد .
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز در ای ــن
پویــش مهربانــی تعــداد  120عــدد بــن خریــد کیــف
و کف ــش جمع ــا ب ــه ارزش  300میلی ــون ری ــال بی ــن
ک ــودکان ب ــی بضاع ــت توزی ــع ش ــد.
پنجمی ــن مرحل ــه پوی ــش مهربان ــی دانش ــگاه تبری ــز
در قالـــب طـــرح کفـــش هـــای مهربانـــی در راســـتای
عم ــل ب ــه منوی ــات مق ــام معظ ــم رهبری(م ــد ظل ــه)
بـــرای کمـــک هـــای انســـان دوســـتانه بـــه افـــراد
بـــی بضاعـــت ،توســـط جمعـــی از همـــکاران خیـــر
دانش ــگاهی و ب ــا هماهنگ ــی بس ــیج کارکن ــان ش ــهدای
دانش ــگاه در آس ــتانه اربعی ــن حس ــینی برگ ــزار گردی ــد.
برپایـــه همیـــن گـــزارش ،همچنیـــن در ایـــن پویـــش
مهربانـــی بـــا توجـــه بـــه شـــیوع گســـترده ویـــروس
کرونـــا و عـــدم امـــکان شـــرفیابی بـــه زیـــارت اماکـــن
مقدســه جمعــی از همــکاران دانشــگاه بــه نیــت پیــاده
روی اربعی ــن و ن ــذورات س ــفره حض ــرت رقی ــه(س) در
ای ــن ط ــرح خداپس ــندانه ش ــرکت نمودن ــد.
یـــادآور مـــی شـــود :در ایـــن پویـــش تعـــداد 120
عـــدد بـــن خریـــد کفـــش هـــر کـــدام بـــه ارزش دو
میلی ــون و پانص ــد ه ــزار ری ــال جه ــت تهی ــه کف ــش
بی ــن ک ــودکان ب ــی سرپرس ــت ،ب ــد سرپرس ــت و ب ــی
بضاع ــت توزی ــع گردی ــد ک ــه ای ــن تع ــداد ب ــه برخ ــی
موسســـات خیریـــه و کـــودکان بـــی بضاعتـــی کـــه
توس ــط هم ــکاران دانش ــگاهی معرف ــی ش ــده بودن ــد،
تحویـــل گردیـــد.

بازدید مهندس چیت چیان ،وزیر
اسبق نیرو از کتابخانه مرکزی
دانشگاهتبریز
مهنـــدس حمیـــد چیـــت چیـــان از یـــادگاران
دفـــاع مقـــدس و وزیـــر اســـبق نیـــرو از کتابخانـــه
مرکـــزی دانشـــگاه تبریـــز بازدیـــد نمـــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
در ایـــن بازدیـــد مهنـــدس حمیـــد چیـــت چیـــان
ضمـــن ابـــراز خشـــنودی از حضـــور در دانشـــگاه
تبری ــز و از اقدام ــات و پیش ــرفت ه ــای دانش ــگاه در
عرصههـــای مختلـــف علمـــی و آموزشـــی تقدیـــر
نمـــود.
در ای ــن بازدی ــد دکت ــر می ــر رض ــا مجی ــدی رئی ــس
دانش ــگاه تبری ــز ضم ــن بی ــان نکات ــی در خص ــوص
جایـــگاه دانشـــگاه تبریـــز در میـــان دانشـــگاههای
کشـــور و منطقـــه اظهـــار کـــرد :دانشـــگاه تبریـــز
بـــه عنـــوان یکـــی از قطبهـــای مهـــم علمـــی
و آموزشـــی کشـــور همـــواره در تحـــوالت مهـــم
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی کشــور تأثیرگــذار
بـــوده و در حـــال حاضـــر نیـــز بـــه واســـطه
عقـــد تفاهمنامـــه بـــا بیـــش از  200دانشـــگاه از
کشـــورهای دیگـــر و قـــرار گرفتـــن بـــه عنـــوان
دبیرخانـــه تبـــادالت علمـــی دانشـــگاههای ایـــران
و ترکی ــه و همچنی ــن نزدیک ــی ب ــه منطق ــه قفق ــاز
نقـــش مهمـــی در تبـــادالت علمـــی و فرهنگـــی
منطقـــه دارد.
در ادامـــه بازدیـــد دکتـــر رســـول زوارقـــی ضمـــن
ارائ ــه گ ــزارش اجمال ــی از امکان ــات و فرآینده ــای
ارائـــه خدمـــات در کتابخانـــه مرکـــزی دانشـــگاه
تبریـــز افـــزود :دانشـــگاه تبریـــز در راســـتای
رســـالت فرهنگـــی و اجتماعـــی خـــود عـــاوه بـــر
ارائـــه خدمـــات کتابخانـــهای بـــه دانشـــجویان و
دانشـــگاهیان در دو نوبـــت کاری و بـــه صـــورت
مـــداوم ،افتخـــار دارد در چهارچـــوب فرآینـــد
نظاممنـــد هرمـــاه حداقـــل بـــه  300نفـــر از
ش ــهروندانی ک ــه نی ــاز ب ــه کت ــاب و مناب ــع علم ــی
دارنـــد ارائـــه خدمـــت مینمایـــد.
دکتـــر زوارقـــی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود بیـــش از
 120هـــزار جلـــد کتـــاب در کتابخانـــه مرکـــزی
دانشـــگاه تبریـــز افـــزود :ایـــن ظرفیـــت تـــا 160
هـــزار جلـــد قابلافزایـــش اســـت و همچنیـــن
چندیـــن مجموعـــه نفیـــس علمـــی و فرهنگـــی
از طـــرف اندیشـــمندان و خانوادههـــای فرهنـــگ
دوســـت بـــه ایـــن کتابخانـــه اهـــداء شـــده اســـت
کـــه ضمـــن تقدیـــر از همـــه عزیـــزان ،بـــر
پذیـــرش مجموعههـــای جدیـــد اعـــام آمادگـــی
مینماییـــم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز
آزمایشگاههای تحقیقات مطالعات زیستمحیطی
شهری پایدار و آزمایشگاه سنجش از دور و
دادهپردازی و پایش هوشمند شهری در دانشگاه
تبریز با حضور دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار
آذربایجان شرقی و دکتر میر رضا مجیدی رئیس
دانشگاه تبریز در دانشکده برنامهریزی و علوم
محیطی دانشگاه تبریز افتتاح گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر محمدرضا پورمحمدی
استاندار آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از اقدامات
دانشگاه تبریز درزمینه تجهیز آزمایشگاهها به
امکانات پیشرفته و متناسب بادانش روز افزود :امروزه
فناوریهای مبتنی بر سنجش از دور در مدیریت
شهری نقش اساسی داشته و بسیاری از امور را
تسهیل مینمایند لذا آشنایی علمی دانشجویان و
مدیران شهری با این فناوری موجب ارتقاء کیفیت
آموزش و مدیریت پایدار شهرها میگردد.
دکتر پورمحمدی با اشاره به نیازمندیهای مختلف
مدیران شهری در شهرهای استان آذربایجان شرقی
به مدیریت هوشمند شهری درزمینه پایش و
تغییرات اماکن و کاربری اراضی ،حملونقل ،فضای
سبز ،ترافیک ،آتشسوزی و...افزود :خوشبختانه
به همت مسئولین دانشگاه تبریز فناوری و علم
موردنیاز مدیریت هوشمند شهری جهت آموزش
دانشجویان و مدیران فراهم گردیده است و همکاری
مدیران شهری با دانشگاه موجب رفع مشکالت
مدیریت شهری و کاربردی شدن پژوهشها و
یافتههای علمی در این زمینه خواهد شد.
در ادامه این مراسم دکتر میر رضا مجیدی رئیس
دانشگاه تبریز با اشاره به رسالت دانشگاههای نسل
چهارم درزمینه جامعه محور بودن و حل مشکالت

افتتاح آزمایشگاه تحقیقات مطالعات
زیستمحیطی شهری پایدار و آزمایشگاه
سنجش از دور در دانشگاه تبریز
موجود در جامعه افزود :رسالت دانشگاههای نسل

تبریز به عنوان یکی از مهمترین دانشگاههای

چهارم ایجاب مینماید درزمینه حل مشکالت

ایران و منطقه افتخار دارد زیرساختهای الزم

جامعه پیشقدم شده و فناوری کاربردی متناسب

برای ارتباط دانشگاه با جامعه را فراهم نماید و

با مشکالت را در اختیار جامعه قرار دهد و دانشگاه

شایسته است مسئولین و مدیران شهری نیازها

و دغدغههای موجود درزمینه های مختلف فنی،
اقتصادی ،فنآورانه و  ...را با دانشگاهها مطرح نمایند
تا با استفاده از پتانسیل غنی اساتید و دانشجویان
راهکارهای علمی و عملی برای حل آنها فراهم آید.
در ادامه این مراسم دکتر بهروز ساری صراف رئیس
دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
با اشاره به راهاندازی دو آزمایشگاه کاربردی درزمینه
مدیریت شهری در این دانشکده افزود :انجام آموزش
و تحقیقات علمی درزمینه آنالیز دادههای مربوط به
کیفیت آب ،خاک ،هوا و همچنین تحقیقات مرتبط
با آمایش سرزمین و مدیریت شهری هوشمند ایجاد
آزمایشگاههای مجهز به فناوری مدرن را ضروری
نموده لذا با مساعدت هیئترئیسه دانشگاه و اعضای
هیئتعلمی این دانشکده زیرساختهای این
آزمایشگاهها فراهمشده و آماده استفاده دانشجویان
هست همچنین این دانشکده آماده همکاری با
سازمانها و مراکز مرتبط مدیریت شهری درزمینه
تحقیقات مطالعات زیستمحیطی شهری پایدار،
سنجش از دور و دادهپردازی و پایش هوشمند
شهری است.
شایانذکر استدانشکدهعلوممحیطیوبرنامهریزی
دانشگاه تبریز به عنوان قدیمیترین و مهمترین
مرکز تحقیقات دانشگاهی مرتبط با علوم محیطی
و جغرافیا در منطقه شمال غرب کشور بوده و از
سال  1326اساتید و صاحبنظران زیادی در این
زمینه فعالیت نمودهاند و در حال حاضر با  30عضو
هیئتعلمی و  5آزمایشگاه تحقیقاتی و  3کارگاه
تخصصی مرتبط با برنامهریزی شهری و روستایی و
مطالعات محیطی در سه مقطع به فعالیت آموزشی،
پژوهشی و فناورانه میپردازد.

سمپوزیوم تنوع زیستی شهر و مدیریت اکولوژی شهری
در دانشگاه تبریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز سمپوزیوم
تنوع زیستی شهر و مدیریت اکولوژی شهری آن
با حضور اساتید و محققانی از دانشگاههای اتریش،
رومانی وکشورمان در دانشکده کشاورزی دانشگاه
تبریز بصورت مجازی برگزار شد.
دکتر اکبر رحیمی عضو هیئتعلمی دانشکده
کشاورزی دانشگاه تبریز و دبیر علمی و اجرایی این
سمپوزیوم در ابتدای مراسم ضمن خیر مقدم به
شرکت کنندگان گفت :افزایش جمعیت شهری و
توسعه نا متعادل شهری مخصوصا در کشورهای
جهان سوم موجب تغییرات اساسی در کاربریهای
شهری شده است.چنانچه شهر تبریز که درگذشته
بهعنوان باغ شهر ایران معروف بوده که متأسفانه
طی سالهای اخیر به خاطر توسعه شهری بخش
عظیمی از باغهای شهر تبریز از بین رفته است و
کاهش تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی را به
دنبال داشته است و در این نشست راهکارهای

موجود برای حل چالشهای موجود با توجه به
تجارب بین المللی موردبررسی قرار می گیرد.
دانشیار دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه امروزه در
اکثر دانشگاهها و همچنین مراکز مدیریت شهری
بحث «برنامه ریزی شهری و اکولوژی شهری»
مورد توجه و استفاده قرار گرفته افزود :دانشگاه
تبریز با هدف بهر گیری از تجارب بین المللی و
استفاده از توانمندیهای علمی صاحبنظران دانشگاه
های صاحب نظر در این حوزه در قالب طرحهای
اراسموس پالس ،تفاهمنامه همکاری پژوهشی
سه جانبه با دانشگاه های اتریش و رومانی منعقد
نموده و نشست حاضر در راستای اشتراک گذاری
تجارب بین المللی در این حوزه است و امیدواریم در
راستای رسالت اجتماعی دانشگاهها گامی در جهت
حل چالشهای زیستی شهر برداریم و مسئولین
مدیریت شهری هم ضمن اعتماد به یافته های
پژوهشی از دستاوردهای این حوزه استفاده نمایند .

در ادامه نشست دکتر محمد رضا پورمحمدی
عضو هیئت علمی دانشکده برنامه ریزی و علوم
محیطی و رئیس انجمن اکولوژی شهری شاخه
ایران ضمن بیان نکاتی در خصوص برخی از چالش
های زیست محیطی در شهرهای بزرگ ،بر ضرورت
استفاده از تجارب علمی بین المللی در گسترش
تنوع زیستی و برنامه ریزی شهری تاکید کرد.
در ادامه این کارگاه آموزش و پژوهشی پروفسور
یورگن بورست از دانشگاه سالزبورگ اتریش،
پروفسور کریستین یوجا از دانشگاه بخارست
رومانی ضمن ابراز خشنودی از حضور در شهر
تبریز درباره مهمترین چالش فضای سبز شهری،
نقش متخصصین فضای سبز در طراحی پروژه های
شهری با توجه به اقلیم و تغییرات اقلیمی ،حرکت
بهسوی تنوع زیستی در شهرها و زمینه سازی
برای ایجاد فضای سبز پایدار ،نقش فضای سبز
شهرها در ارائه نمایه اقتصادی و اجتماعی شهرها،

بحرانهای زیستمحیطی و کاهش آسیبهای
اجتماعی با استفاده از رویکردهای اکولوژی ،برخی
تجربیات در کشورهای مختلف و ارائه مدل های
متناسب با اقلیم شهرتبریز به ایراد دیدگاهها و
نظرات خود پرداختند.
شایان ذکر است در این نشست بیش از صد
نفر از پژوهشگران و دانشجویان حوزه برنامه ریزی
شهری و فضای سبز از مراکز مختلف علمی
کشور بصورت مجازی و حضوری شرکت داشتند
همچنین در سال 1398سمپوزیوم با عنوان«شهر
سبز و تغییرات اقلیمی-چالشهایی برای طراحی
و مدیریت »در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
برگزار شد که از نتایج آن عالوه بر اشتراک
گذاری یافته های پژوهشی متخصصین این حوزه،
به ایجاد نمایندگی انجمن جهانی اکولوژی شهری
در ایران و دانشگاه تبریز اشاره نمود.

تدوینویژهنامه
«اندیشه» در دانشگاه
تبریز
ویـژه نامـه اندیشـه ،بـا موضـوع آسـیبهای اجتماعـی،
توسـط مدیریـت امـور اجتماعـی دانشـگاه تبریـز تدوین
یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریز ،دکتـر اصغر
ایـزدی جیران با اشـاره به این که یکـی از اهداف مدیریت
امـور اجتماعـی دانشـگاه تبریز ،در راسـتای تحقق نسـل
جدید دانشـگاهها یعنی دانشـگاههای جامعهمحـور ،اتخاذ
رویکـرد علمـی در رویارویی با مسـائل اجتماعی دانشـگاه
و جامعـه اسـت ،گفـت :بدین منظـور ،ایـن مدیریت ،یک
ویژهنامـه در خصـوص آسـیبهای اجتماعـی اسـتان و
یـک کتـاب در مـورد جنبههـای اجتماعـی ،فرهنگـی و
روانشـناختی کرونا منتشـر کرده اسـت.
مدیـر امور اجتماعی دانشـگاه تبریـز افزود :ایـن مدیریت
طـی پنـج سـال گذشـته ،بـه عنـوان دبیرخانه جلسـات
هیـات اندیشـهورز اسـتان آذربایجـان شـرقی ،در کنـار
تشـکیل جلسـات و دعـوت از اسـاتید و محققان مختلف
جهـت بحث در خصـوص آسـیبهای اجتماعی اسـتان،
مستندسـازی محتـوای جلسـات را یکـی از مهمتریـن
اقدامهـا میدانسـت .از ایـنرو ،در پایـان پنـج سـال
فعالیـت دبیرخانـه« ،ویـژه نامه اندیشـه :چکیـده مباحث
نشسـتهای هیات اندیشـهورز اسـتان آذربایجان شرقی،
 »1395-1400تدویـن شـد.
وی اضافـه کـرد :ویژهنامـه اندیشـه ،شـامل پنـج بخش با
موضوعـات فضـای مجـازی ،خشـونت ،نشـاط اجتماعی،
کودکهمسـری و کرونـا اسـت و هـر کـدام از بخشهـا
در برگیرنـده چنـد ارایـه علمـی و تحلیلهـا و راهـکاری
اعضاسـت .در بخـش اول ،آسـیبهای فضـای مجـازی
و شـبکههای اجتماعـی و راهکارهـای مقابلـه بـا آنهـا
بررسـی شـدهاند .در بخـش دوم ،موضـوع خشـونت بـه
بحـث کشـیده شـده و مسـائلی چـون خشـونت خانگی،
تحقیرشـدگی ،و آثـار تکریـم و تحقیر در تربیـت واکاوی
شـدهاند .بخـش سـوم در بـر گیرنـدهی موضـوع نشـاط
اجتماعـی اسـت و ارایهدهنـدگان و اعضـا در خصـوص
راهکارهـای ارتقـای نشـاط اجتماعـی بـا رویکـرد اوقـات
فراغـت ،دیـدگاه روانشـناختی بـه نشـاط اجتماعـی ،و
نشـاط اجتماعـی در جهان بحـث کردهانـد .بخش چهارم
ویژهنامـه بـه موضـوع کودکهمسـری اختصـاص دارد
کـه در آن یـک گـزارش توصیفـی و اجمالـی از وضعیـت
کودکهمسـری در اسـتان و مطالعـهای در مـورد علـل
زمینهسـاز و تمایل به کودکهمسـری آمده اسـت .بخش
پنجـم و آخـر ویژهنامه مربوط اسـت به موضـوع کرونا .در
ایـن بخـش ،ارایهدهنـدگان و اعضـا در مـورد جنبههـای
اجتماعـی و فرهنگـی کرونا ،اسـترس ،اضطـراب ،و کرونا،
رسـانه و کرونـا ،و فلسـفه و کرونـا بـا رویکـرد کاربـردی
صحبـت کردهانـد.
دکتـر ایـزدی جیران در خصـوص گروه مخاطبـان گفت:
ویژهنامـه «اندیشـه» میتواند بـرای دو گـروه از مخاطبان
قابـل اسـتفاده باشـد .گـروه اول ،محققین و پژوهشـگران
حـوزه مسـائل و آسیبشناسـی اجتماعـی و فرهنگیاند.
مطالـب ارایهشـده و مفصـل ایـن کتـاب میتوانـد مـورد
بررسـی و نقـد موشـکافانه آنهـا قـرار گیـرد .گـروه دوم،
مسـئولین ادارات ،دسـتگاهها ،و نهادهای مختلف با زمینه
کاری مرتبـط با آسـیبهای اجتماعیانـد .آنها میتوانند
برنامههـای عملیاتـی و راهکارهای کاربـردی از موضوعات
مطرحشـده در ویژهنامـه اسـتخراج نمایند.
مدیـر امـور اجتماعی دانشـگاه تبریز یادآور شـد :پیشـتر
هـم مدیریـت امـور اجتماعـی با همـکاری قطـب علمی
جامعهشناسـی سلامت از ماههـای آغازیـن شـیوع
ویـروس کرونا ،با دعوت از اسـاتید علـوم اجتماعی و علوم
روانشـناختی ،اقـدام به انتشـار کتاب «کرونـا :بینشهای
اجتماعـی ،فرهنگـی ،و روانشـناختی» کـرده بـود .ایـن
کتاب که شـامل  13مقاله از اسـاتید و محققان دانشـگاه
تبریـز اسـت و به موضوعات مختلف و مهـم مرتبط با این
بیمـاری پرداخته اسـت.
وی در خصـوص بخـش هـای مختلـف این کتـاب گفت:
در بخـش اول کتـاب ،ذیـل عنـوان بینشهـای اجتماعی
و فرهنگـی ،مقاالتـی در خصـوص تأثیـر احتمالـی کرونا
بـر ارزشهـای فـردی و جمعـی ،فرایند پزشـکی شـدن،
درسهـای بحـران کرونـا بـرای آمـوزش عالـی ،تعامـل
جمعیت و کرونـا ،تابآوری اجتماعـی در دوران کرونایی،
مسـئولیتپذیری اجتماعـی در مدیریـت کرونـا ،زندگـی
یـک اجتمـاع عشـایری در دوران کرونا ،فضـای مجازی و
کرونـا ،و پیامدهـای اجتماعـی و فرهنگـی بیمـاری کرونا
در بیـن جوانـان تبریـز بـه نـگارش درآمدهانـد .همچنین
بخـش دوم کتاب شـامل بینشهای روانشـناختی اسـت
کـه در آن ،مقاالتـی در مـورد رویکـرد تربیتـی بـه کرونا،
اختلاالت روانشـناختی بیماری کرونا ،ابعاد روانشـناختی
ویـروس کرونا ،و سـوگ نوشـته شـدهاند.

