خودکفایی کشور در تمام زمینهها ماحصل
انقالب اسالمی است
دبیـر شـورای نظـارت و هماهنگـی سـمای اسـتان
آذربایجـان شـرقی گفـت :خودکفایـی کشـور در تمام
زمینههـا ماحصـل انقلاب اسلامی در چهـار دهـه
گذشـته اسـت.
مراسـم گرامیداشت چهلمین سـالگرد پیروزی انقالب
اسلامی ایـن ایـام در سـمای واحـد تبریز برگزار شـد
و دانشآمـوزان تمـام مقاطع تحصیلی ضمن شـرکت
در ایـن مراسـم بـا آرمانهـای واالی بنیانگـذار نظـام
جمهـوری اسلامی و رهبـر کبیـر انقلاب اسلامی
بیعـت کردند.
دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان آذربایجان
شرقی و معاون سمای دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
در این مراسم با اعالم برگزاری مراسم متنوع در دهه
فجر انقالب اسالمی ،هدف از برگزاری چنین مراسمی
را آشنایی دانشآموزان با آرمانهای نظام اسالمی و
دستاوردهای انقالب اسالمی در چهار دهه گذشته
دانست و با یادآوری گوشهای از این دستاوردها از جمله
دستاوردهای مهم در حوزه صنعت هوا فضا ،فناوری
اطالعات ،سلولهای بنیادی ،بحث توان موشکی و ...
تمام آنها را در سایه انقالب اسالمی و حرکت انقالبی
در راستای ایجاد کشوری غیروابسته در سطح عرصه
بینالملل دانست.
دکتر محمد نریمانیراد با توجه به تبلیغات منفی جبهه
استکبار جهانی علیه جمهوری اسالمی و با تبیین بخش
دیگری از دستاوردهای انقالب در حوزههای مختلف
علمی و با برشمردن آماری از موفقیتهای دانشآموزان
و دانشجویان در  ۴۰سال اخیر و موفقیتهای کسبشده
در المپیادهای مختلف جهانی و بینالمللی و با یادآوری
کسب مقام دوم مسابقات بینالمللی آسیا و اقیانوسیه
توسط تیم رباتیک سمای استان و قبولی بسیار باالی
دانشآموزان سما در مطرحترین رشتهها ،تمام این
موفقیتها را مرهون خودباوری و اتکا به تواناییهای
فردی و جمعی افراد در پرتو انقالب اسالمی قلمداد کرد.
وی از آمادگی دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی
سمای استان برای انتقاد و پیشنهاد اولیا و دانشآموزان
در تمام زمینهها خبر داد.
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رسالت دانشگاهیان استان در عملی کردن بیانیه گام دوم انقالب

ضرورت تربیت نسلی حساس
به مرزبندی ها و تالش بیش
از پیش در نهضت تولید علم
دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نظامی ،فرهنگی و  ...انقالب در ۴۰سال اخیر،
استان آذربایجان شرقی در خصوص راهبردهای اصلی اساسی است.
این دانشگاه جهت عملی کردن بیانیه رهبر
انقالب برای گام دوم انقالب اسالمی گفت :در حفظ و ارتقای نگاه خوشبینانه به آینده کشور
راستای اجرای هرچه سریعتر منویات ،مطالبات جهت مقابله با یأسپراکنی دشمنان
و انتظارات مقام معظم رهبری ،اهتمام به ترویج رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان در ادامه
و نهادینهسازی شعارهای جهانی انقالب در تشریح رسالت دانشگاهیان در عملیاتی کردن
میان جامعه دانشگاهیان استان و تربیت نسلی بیانیه گام دوم ،افزود :باید بیش از پیش در
نهضت تولید علم و جنبش و جهش نرمافزاری
منعطف ،انتقادپذیر مورد تاکید ما است.
در فضای دانشگاه گام برداشت و با حفظ و
ارتقای نگاه خوشبینانه به آینده کشور در سطح
دفاع عالمانه ازدستاوردهای انقالب
وی ضمن تاکید بر تبیین و دفاع عالمانه از دانشگاه و جامعه ،با توطئه ها و یأسپراکنی
نظریه نظام انقالبی درسطح دانشگاه وجامعه ،دشمنان مقابله کرد.
افزود :تربیت نسلی بهشدت پایبند به اصول وی برجستهکردن ارزشهای معنوی و فضائل
انقالب و به شدت حساس نسبت به مرزبندی اخالقی درسطح دانشگاه وجامعه را از دیگر
های خود با رقیبان و دشمنان که با خطوط رسالت های مهم در عملی کردن این بیانه عنوان
اصلی انقالب هرگز بیمباالتی نمیکند ،در کرده و تاکید کرد :پیشگیری ،نظارت و مبارزه
مستمر با مصادیق فساد اداری،اقتصادی،سیاسی
دستور کار دانشگاه آزاد استان است.
جوان پور تصریح کرد :همچنین تبیین ماهیت و اخالقی درسطح دانشگاه از دیگر رویکردهای
و ویژگیهای نظام انقالبی درسطح دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی استان خواهد بود.
وجامعه ،خنثیسازی و افشای اقدامات پیاده نظا جوان پور تالش برای رفع یا کاهش سطح
محرومیت و مقابله با تبعیض در توزیع منابع
م دشمن مورد تاکید ما است.
وی همچنین تبیین اهمیت انقالب اسالمی در عمومی در سطح دانشگاه را از دیگر اقدامات
نظام دو قطبی جهان درچهل سال اخیر را در مهم برشمرده و بیان داشت :تبیین مفهوم
راستای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم ضروری ع ّزت ،حکمت و مصلحت در سیاست خارجی
عنوان کرده و گفت :دفاع عالمانه ازدستاوردهای و روابط بین المللی در سطح دانشگاه و جامعه
سیاسی ،اقتصادی ،علمی ،امنیتی ،اجتماعی ،ضرورتی انکار ناپذیر است.

نمایشگاه دگردیسی در فرقه تروریستی منافقین گشایش یافت

نمایشگاه دگردیسی در فرقه تررویستی
منافقین به همت معاونت فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
در تاالر عالمه جعفری (ره) دانشگاه با
حضور مسئوالن افتتاح و تا تاریخ  ۹اسفند
سالجاری برای بازدید دانشگاهیان دایر است.

کوادکوپترواحد تبریز در نمایشگاه
توانمندیهای نیروی هوایی

رباتهای پرنده مرکز تحقیقات رباتیک و فناوریهای
نرم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به همت مدیریت
ارتباط با صنعت دانشگاه در نمایشگاه توانمندیهای
نیروی هوایی ارتش در تبریز به نمایش گذاشته شد.
مداومت پرواز  ۲۳دقیقهای ،حداکثر ارتفاع پرواز ۳
هزار متری ،شعاع پرواز  ۳هزار متری ،حمل دوربین
تا هزار گرم و ارسال تصویر بهصورت آنالین از
قابلیتهای کوادکوپترهای مرکز تحقیقات رباتیک
دانشگاه است.

دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی با صنعت واحد تبریز در نمایشگاه بزرگ فن بازار
کشاورزی که در محل نمایشگاههای دائمی سازمان
در دومین نمایشگاه فن بازار
مرکزی برگزار کردید شرکت کرد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با ارائه طرح تولید و
تکثیر انواع کاکتوس و ساکولنت ،ارائه انواع فرآوری
شده محصوالت زنبور عسل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مراغه با ارائه طرح گلخانه هوشمند ،پرورش عقرب و
نحوه سم گیری از آن ،نایلون نانوپلیمری بسته بندی
سیب ،سامانه تولید علوفه هیدروپونیک ،واحد بناب با
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی با بیش ارائه دستگاه مه پاش حرارتی مورد استفاده در گلخانه
از  25نوع دستاورد از محصوالت دانش بنیان در حوزه ها و واحد میانه با ارائه کودهای بیولوژیک زیستی و
کشاورزی و منابع طبیعی به همت مدیریت ارتباط عالی در نمایشگاه فوق شرکت و تقدیر شدند.

در نشست هماندیشی صورت گرفت؛
جریانشناسیانقالباسالمی
نشست هماندیشی استادان و نخبگان با عنوان
جریانشناسی انقالب اسالمی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز برگزار شد.
معـاون دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه آزاد
اسلامی واحد تبریز درباره نشسـت هماندیشـی
اسـتادان و نخبـگان دانشـگاهی بـا عنـوان
«جریانشناسـی انقلاب اسلامی» اظهـار کرد:
ایـن نشسـت بـا هـدف شـناخت اسـتادان و
نخبـگان دانشـگاهی با جریانات سیاسـی قبل از
انقالب اسلامی ،جریانات سیاسـی شکلدهنده
انقلاب اسلامی ،جریانات و گروههـای دهه اول
انقلاب اسلامی و جریانـات و احـزاب سیاسـی
شـکلدهنده دولتهـای پـس از جنگ تحمیلی
برگزار شـد.

دکتر سعید وحیدیمهر افزود :حجتاالسالم
سیدحسین علیانسب استادیار دانشکده الهیات
و علوم اسالمی دانشگاه تبریز سخنران ویژه این
نشست با بیان ضرورت توجه و شناختهای
جریانهای سیاسی قبل و پس از انقالب تأکید
کرده و جریانشناسی انقالب اسالمی را ارائه کرد.
نشست چهارساعته جریانشناسی انقالب اسالمی
که چهارمین نشست از مجموعه کارگاههای مرکز
مطالعات پژوهشهای فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز در سال جاری محسوب
میشود با حضور استادان و نخبگان دانشگاهی در
سالن شمس تبریزی برگزار شد.

بانوان ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی تبریز تجلیل شدند
بانوان برگزیده دانشگاه آزاد اسالمی تبریز در
مسابقات نکوداشت چهلمین سالگرد انقالب پیروزی
انقالب اسالمی ایران تجلیل شدند.
دکتـر سـعید وحیدیمهـر معـاون فرهنگـی و
دانشـجویی و حجتاالسلام سـعید اسـمعلیپور
مدیرکل فرهنگی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
در دیـدار صمیمـی با بانوان ورزشـکار این دانشـگاه
از برگزیدگان مسـابقات دروندانشـگاهی نکوداشـت
چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران
تجلیـل کردند.
مدیرکل امور ورزشی و فوق برنامه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز با گرامیداشت یاد شهدای ۲۹
بهمن سال  ۵۶در اینباره اظهار کرد :همزمان با دهه
فجر انقالب اسالمی اعضای تیمهای بانوان واحد
تبریز که متشکل از کارکنان و اعضای هیئت علمی
بودند در رشتههای ورزشی دارت ،داژبال بهصورت
فردی و گروهی در مجتمع ورزشی شهید فرساد
گلستان این دانشگاه به رقابت پرداختند.
دکتـر حبیـب محمدپـور یقینـی تصریـح کـرد :در
رشـته دارت زهـرا غالمـی از حـوزه پژوهـش مقـام

اول مسـابقات را بـه خـود اختصـاص داد.
وی افـزود :در رشـته ورزشـی داژبـال نیـز تیـم
نیلوفـر؛ متشـکل از رقیـه جلوسـیان ،رقیـه پـوزش،
لمیـا میرحیـدری ،رعنـا حیدرپور و حمیـده پهلوان
مقـام اول ،تیـم نسـترن؛ متشـکل از فاطمـه عالـی،
معصومـه گلـکار ،نازنیـن گوگانـی ،زهـرا مختـاری،
وحیـده رضایـی ،مقـام دوم و تیـم نرگس؛ متشـکل
از اشـرف لطفـی ،لیـدا لطفـی ،معصومـه شـفیعی،
سـکینه ریـون و آرزو کریمـی مقام سـوم مسـابقات
را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
مدیـرکل امـور ورزشـی و فـوق برنامـه دانشـگاه
آزاد اسلامی واحـد تبریـز ابـراز امیـدواری کرد که
برگـزاری رقابتهای ورزشـی و مشـارکت حداکثری
همـکاران دانشـگاه در توسـعه ورزش مؤثـر بـوده و
قطعـاً مسـئوالن دانشـگاه در ایـن مسـیر بـاارزش
مسـاعدت الزم را انجـام دهنـد.
در ایـن دیـدار صمیمـی از همـکاران برگزیـده
واحـد تبریـز در جشـنواره فرهنگـی و ورزشـی
قهرمانـی کارکنـان دسـتگاههای اجرایـی اسـتان
آذربایجانشـرقی نیـز تجلیـل شـد.

