حجتاالسالم و المسلمین ابراهیمزاده :

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره  /112شنبه  28اردیبهشت  /98تهيه شده در ادارهكل حوزه ریاست و روابطعمومی

سیاست دانشگاه آزاد اسالمی
بومیسازی دانشجـویان است

به مناسبت روز جهانی ارتباطات؛

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :سیاست
دانشگاه آزاد اسالمی ،بومیسازی دانشجویان است.
حجتاالسالم والمسلمین امیر ابراهیم زاده ،رییس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی در مصالی حضرت امام
خمینی (ره) و در جمع نمازگزاران و مردم همیشه در
صحنه آذربایجان و تبریز به مناسبت  ۳۱اردیبهشت،
سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی پیش از خطبههای
نماز جمعه تبریز با تبیین اهداف دانشگاه آزاد اسالمی
گفت :چشمانداز دانشگاه آزاد اسالمی توانمندسازی
دانشجویان برای ورود به عرصه کارآفرینی مبتنی
برتوسعه فعالیتهای دانش بنیان و ارتباط با صنعت می
باشد و توجه به مسایل فرهنگی ،ارزشی و انقالبی در
دور جدید با حضور دکتر والیتی و دکتر طهرانچی و
به تبع آن در واحدهای دانشگاهی آزاد اسالمی سراسر
کشور از اهمیت باالیی برخوردار هست.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره
به تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی افزود :این دانشگاه در
سال  ۱۳۶۱با کمک یک میلیون تومانی حضرت امام
خمینی ( ره ) تاسیس و اولین واحد دانشگاهی در شهر
اولینها ،تبریز راهاندازی گردید که در حال حاضر باتوجه
به زحمات چندین ساله مسئوالن دانشگاه ،استادان،
کارکنان و دانشجویان نخبه با داشتن رتبه  ۶۵کشوری،
رتبه علمی چهارم بین دانشگاههای آزاد اسالمی و
رتبه  ۲۸۷۸جهانی ،یکی از بهترین دانشگاههای کشور
بوده و همواره فارغالتحصیالن ممتاز علمی ،اخالقی و
دانشمندان مومن و متعهد را به کشور اسالمی تقدیم
کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه
دانشگاه آزاد اسالمی ،همواره در کنار علم و فرهنگ
و نظام اسالمی بوده یاد آور شد :دانشگاه آزاد اسالمی
در زمان هشت سال دفاع مقدس چندین شهید تقدیم
نظام و اسالم کرده است و واحد تبریز این افتخار را دارد
که نام چهار شهید مدافع حرم را در تابلو افتخارات خود
داشته و نام و یاد آنها را با معرفی و ادامه راهشان زنده
نگه داشت است.
ابراهیم زاده با تاکید بر بیانیه گام دوم انقالب خاطر
نشان کرد :رهبر معظم انقالب نقش علم و پژوهش
را اساسی و بنیادی بیان فرموده اند که دانشگاه ها باید
پیشتاز باشند و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به حول
قوه الهی بر خود وظیفه می داند و تالش می کند در
تحقق این فرمان خطیر از پیشگامان باشد.
رئیس نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی
استان آدربایجان شرقی افزود :سیاست دانشگاه آزاد
اسالمی ،بومی سازی دانشجویان است و در این راستا
و در مسیر فعالیت های فرهنگی ،دانشجویی و هنری،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با برگزاری  ۲۴دوره
مسابقه و جشنواره هنر ،ادبیات ،مفاهیم ،حفظ و تالوت
قرآن کریم و با دارابودن ده کانون فرهنگی و هنری و
سی نشریه دانشجویی در حوزه های مختلف و با دارا
بودن دهها قاری منتخب کشوری و استانی و سه حافظ
کل قرآن کریم از بین اساتید و تعداد زیادی دانشجو
و یکی از مجهزترین مجموعه های ورزشی استان از
دانشگاه های پر افتخار کشور در حوزه علمی ،فرهنگی،
دانشجویی و هنری بوده و از دیگر دغده های دانشگاه
آزاد اسالمی تبریز تحقیق و پژوهش در حوزه دریاچه
ارومیه است و پژوهشهای زیادی درباره احیای دریاچه
ارومیه در این دانشگاه انجام پذیرفته است.
حجتاالسلام ابراهیـمزاده در پایان خاطرنشـان کرد:
با عنایت به برگزاری چندین سـاله مراسـم شـب های
احیـاء در مسـجد حضـرت اميرالمؤمنيـن واحدتبریـز،
دانشـگاه آمادگـی کامـل خـود را بـرای برگـزاری
مراسـمات مختلـف دینی بـه صورت مشـترک در این
مـکان مقـدس را داشـته و همچنیـن آمـاده برگـزاری
کارگاه هـای مختلـف معرفتـی  ،عقایـد ،قرآنـی ،حفظ
و  ...بـا همـکاری مشـترک مؤسسـات قرآنـی ،دینی و
خصوصـا دفتر امـام جمعه محترم و صدا و سـیما برای
اقشـار و آحـاد مختلـف جامعه میباشـد.

کارکنانحوزهروابطعمومیدانشگاه تجلیلشدند

رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجـان
شـرقی به مناسـبت روز جهانـی ارتباطات و
روابـط عمومـی از کارکنـان روابـط عمومی
دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریـز قدردانی
و تجلیـل کرد.
عزیـز جوانپـور در دیـدار بـا کارکنـان حوزه
روابـط عمومی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد
تبریـز گفـت :برقـراری ارتبـاط مؤثـر و در
یک کلمـه «ارتباطـات» از اهمیت بسـزایی
در سـازمانها برخـوردار اسـت و حیـات هر
سـازمانی بسـتگی زیـادی بـه آن دارد.
وی افـزود :روابـط عمومی پویـا ارتباط مفید
و مؤثـر را بـا افـراد خـارج و داخـل سـازمان
اسـتاد نمونـه دانشـگاه آزاد اسلامی تأکیـد کـرد:
سـاختار آموزشـی دانشـگاهها بایـد شـکل آمـوزش
دانشبنیـان بـه خـود بگیـرد.
سـلیمان ایرانزاده که به مناسـبت هفتـه معلم و در
مراسـم تجلیل از اسـتادان نمونه کشـوری دانشـگاه
آزاد اسلامی توسـط رئیـس دانشـگاه و بـا حضـور
جمعـی از مسـئوالن مـورد تجلیـل و قدردانـی قرار
گرفـت ،اظهـار کـرد :در رشـته مدیریـت صنعتـی
گرایـش تولیـد و عملیـات جـزء برگزیـدگان و
اسـتادان نمونـه ایـن مراسـم معرفی شـدم.
وی در مـورد ایـن رشـته دانشـگاهی گفـت :رشـته
مدیریـت صنعتـی گرایـش تولید و عملیـات ازجمله
رشـتههایی اسـت کـه کمتـر شناختهشـده ولـی
موردنیـاز جامعـه اسـت؛ چراکـه عمـده ضعفهایی
کـه در جامعـه داریـم در حـوزه صنعـت و مدیریـت
واحدهـای صنعتـی اسـت.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
افزود :در واقع این رشته ایجاد نگرش و دید را
عوض میکند و بیشتر بر تغییر نگرش استوار است.
وقتی که این اتفاق یعنی تغییر نگرش رخ داد اثرات
خود را در زندگی و کار بر جای میگذارد.
ایـرانزاده در مـورد دالیـل برگزیـده شـدنش بـه
عنـوان اسـتاد برتر و نمونـه گفت :بنده حـدود ۱۵۰

برقـرار میکنـد و بـا آگاهکـردن ،تشـویق و
ترغیـب آنـان بـه اهـداف سـازمان ،حرکتی
سـریعتر ،راحتتـر و بـا هزینـه کمتـر جامه
عمـل میپوشـاند.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجـان
شـرقی افـزود :بـا توجـه بـه افزایـش مراکز
علمـی و دانشـگاهی در سـطح کشـور
موضـوع رقابـت ،نقـش روابـط عمومـی در
جـذب هرچـه بهتر دانشـجو را برجسـته تر
میکنـد؛ بنابرایـن روابـط عمومـی بهعنوان
قلـب تپنـده هـر مجموعـه بایـد بـر اسـاس
تکنولوژیهـای روز ،دانشـگاه را در رسـیدن
بـه اهـداف خـود یـاری کنـد.
استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمی:

ساختار آموزشـی دانشگاهها
دانـشبـنیانشـود

مقالـه علمـی و پژوهشـی دارم کـه در مجلههـای
داخلـی و خارجـی چاپشـده و  ۴۰کتـاب به رشـته
تحریـر درآوردهام .در کنـار ایـن تألیفـات حـدود ۱۰
طـرح پژوهشـی دارم و مدیرمسـئول مجلـه علمـی
پژوهشـی مدیریت بهرهوری هسـتم ،علاوه بر این
ارزیابـی کـه در دانشـگاه انجـام دادنـد بنـده را حائز
ایـن عنوان دانسـتند.
مـوفقیت دانشگاه با تبـدیل علـم به ثـروت
وی دربـاره شـاخصهایی کـه یـک دانشـگاه

دکتر تجلی مطرح کرد:

نقش لیزر در قابلیتهای دفاعی
پیشرفته و تأمین انرژی مورد نیاز بشر
برای نخستین بار نشست کارآفرینی در صنعت لیزر به
همت مرکز تحقیقات بیوفوتونیک دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز با همکاری مرکز نوآوری لیزر ایران به
مناسبت روز جهانی نور برگزار شد.
دکتر حبیب تجلی در این باره اظهار کرد :هدف از
این گردهمایی عالوه بر گرامیداشت روز جهانی نور،
آشنایی با کاربردهای نور خاصی است که در نیمه دوم
قرن بیستم تولید شد و به اسم لیزر نام گرفت و در
زندگی روزمره ما نقش حیاتی ایفا میکند.
رئیـس مرکـز تحقیقـات بیوفتونیـک دانشـگاه آزاد
اسلامی واحـد تبریـز ادامـه داد :لیـزر بهطـور غیـر
قابـل تصـوری بـرای سـاخت و تحقیقـات مدارهـای
مجتمـع الکترونیکی بهکار گرفته شـده اسـت و نقش
عمـدهای در قابلیتهـای دفاعـی پیشـرفته و تأمیـن
انـرژی مـورد نیـاز بشـری ایفـا کرده اسـت.
تجلی افزود :بیشـتر دانشـجویان با رشـتههای مرتبط
بـا نور آشـنایی نداشـته و اطالعـات کافی دربـاره آن
ندارنـد .در ایـن نشسـت سـعی بـر ایـن شـد تـا بـه
فرصتهـای شـغلی کـه لیـزر میتوانـد در کشـور
فراهـم آورد ،اشـاره شـود.
بنا به گزارش ،ترسیم فضای کسب و کار فناوری لیزر
در ایران با تدریس محمدجواد ترکمنی ،معرفی مرکز
نوآوری لیزر با تدریس جهانبخش مشایخیاصل و
نادیا بینایی ،آینده فناوری لیزر و فوتونیک ایدهها و
خالقیتها با تدریس احسان تنهایی ،کارگاه بومناب
استارتآپها با تدریس امیرحسین خاناحمدی فیجانی
در این نشست انجام شد.

بایـد بـرای ارتقـا داشـته باشـد ،اظهـار کـرد :اگـر
تحـوالت دانشـگاه را مـورد بررسـی قـرار دهیـد
دانشـگاه بـا آموزشمحـوری شـروع و ایـن فراینـد
طـی شـد تـا بـه پژوهشمحـوری رسـید و بعـد از
آن اکنـون در دوره آمـوزش بنیانمحـور هسـتیم؛
اگـر دانشـگاه بتوانـد علـم را به ثـروت تبدیـل کند
میتـوان گفـت مرکـز علمـی موفقـی اسـت .بایـد
دقـت داشـته باشـیم کـه دوران آموزشمحـوری
بـه پایـان رسـیده ولـی سـاختار دانشـگاههای مـا
هنـوز سـاختار آموزشمحـوری اسـت ،در ایـن
راسـتا بایـد دانشـگاهها مجـدداً شـکل بگیرنـد؛ زیرا
بـا ایـن سـاختاری کـه دارنـد ،طیکـردن آمـوزش
دانشبنیـان دشـوار خواهـد بـود.
ایـرانزاده بـا بیـان اینکـه پژوهشهایـی کـه در
دانشـگاه انجام میشـود ،جوابگوی نیازهـای جامعه
نیسـت خاطرنشـان کـرد :پژوهشهایـی کـه انجام
میشـود در راسـتای نیازهـای کشـور و صنعـت
نیسـت ،ابتدا بایـد ارتباط صنعـت و دانشـگاه برقرار
باشـد ،فکـر میکنـم اساسـیترین قدمـی کـه باید
برداشـته شـود ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه اسـت و
دانشـگاه بایـد بهدنبال حلمسـئله باشـد و بـا توجه
بـه ضعفی کـه وجـود دارد ،این روند دشـوار اسـت؛
امـا بایـد تلاش کرد.

پژوهشگر واحد تبریز در مسابقات جهانی اختراعات کشور سوئیس دوم شد

میثم امینی عضو باشـگاه پژوهشـگران
جوان و نخبگان دانشـگاه آزاد اسلامی
تبریـز مقـام دوم مسـابقات جهانـی
اختراعـات ژنـو سـوئیس را در سـال
 2019بـه خـود اختصـاص داد.
کفـش طبـی پیـش گیرنـده از ابتلا
بـه زخـم دیابتـی در افـراد مبتلا بـه
ایـن بیمـاری بـا قابلیـت مونیتورینـگ
وضعیـت پا عنـوان اختراع میثـم امینی
و همـکاران وی اسـت.
امینـی در خصـوص ثبـت اختـراع خود

اظهار کرد :این وسـیله بـرای کارمندان
و کارگرانـی که به مدت طوالنی سـرپا
بـوده و مبتال به بیماری دیابت هسـتند
کاربرد دارد.
وی گفـت :زخـم پـا کـه در اثـر دیابت
عـارض مـی شـود شـایع تریـن ضایعه
بـرای افـراد مبتال به این بیماری اسـت
و ایـن وسـیله کـه بـه صـورت کفـش
طبی هوشـمند طراحی شـده مـی تواند
در طول مدت اسـتفاده ،فشارهای وارده
بـر نقـاط مختلـف پـا را انـدازه گیـری

کـرده و درصـورت بـاال بـودن فشـار
از میـزان اسـتانداردهای تعریـف شـده،
بـا دادن هشـدار فـرد را مطلـع کنـد تا
موقعیـت و وضعیـت ایسـتادن یـا راه
رفتـن خـود را تغییـر دهد.
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگان واحد تبریز تصریح کرد :در
طراحی و ساخت این وسیله از یک مدار
و چند سنسور الکترونیکی فشارسنج
استفاده شده و یک سیستم گردش
هوای خنک در کف آن تعبیه شده است.

وی کاهش احتمال ایجاد زخم پا در
دیابتی ها ،کاهش قطع عضو مربوط
به این عارضه ،صرفه جویی اقتصادی،
داشتن خاصیت درمانی و افزایش کارآیی
و بهره مندی خوب از زندگی را از مزایای
این دستگاه دانست.

