حجت االسالم والمسلمین اسمعلی پور:

ارتباط با اولیای دین گرهگشای
مشکالت دوران جوانی است
حجتاالسلام والمسـلمین سـعید اسـمعلیپور در
آییـن غبارروبـی و عطرافشـانی مزار شـهدای وادی
رحمـت تبریـز گفت :شـهدا چـرا غ هدایـت فروزانی
هسـتند کـه در تبرگیهـای شـبان بـر قلبهـای
اهـل ایمـان میتابنـد.
وی اضافـه کـرد :انس و الفت و پیروی از سـلوک و
سـیره عملی شـهدا موجب حیـات دلهاسـت .ما از
شـهیدان چگونگـی زندگی بر مبنـای مهر و محبت
اولیـای دین را یـاد میگیریم.
مدیـر فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد تبریز بـر ضـرورت بازخوانی زندگینامه شـهدا
تأکیـد و عنـوان کـرد :وقتی زندگـی شـهدا را مرور
میکنیـم ،شـیدایی و عشـق بـه اهـل بیـت(ع) در
لحظـات زندگـی آنهـا مـوج میزند.
اسـمعیلیپور بـا بیـان اینکـه ارتبـاط آگاه بـا اولیای
دیـن رنـگ خدایـی ویـژهای بـه شـهدا داده بـود،
تشـریح کـرد :امروزه این سـبک زندگی گرهگشـای
مشـکالت دوران جوانـی اسـت .بـرای عبـور از
بحرانهـای اجتماعی ،پیشـرفت انقلاب و  ...توجه
ویـژه به سـیره شـهدا و الگـوی جهادی و شـهادت
بسـیار تأثیرگذار اسـت.
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تصویب طرح استخراج نظام موضوعات
صنعت چرم و کفش دانشگاه آزاد تبریز

دکترجوانپور:

مدرسهعلمیومهارتی
صنعت چرم و کفش در تبریز
راهاندازیمیشود
عزیز جوانپور در نشست مشترک همکاری
صنعت و دانشگاه در راستای طرح نظام
موضوعات چرم و کفش که در دفتر شهرک
چرمشهر تبریز برگزار شد ،گفت :رسالت اصلی
دانشگاه حل مشکالت صنعت و جامعه است ،بعد
از پیروزی انقالب اسالمی کارهای بسیار مؤثری
در ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت انجام شده
است؛ اما تا رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب
فاصله زیادی داریم.
وی تأکید کرد :باید رویکردی در پیش گرفته
شود تا صنعت ،لزوم حضور و تأثیرگذاری دانشگاه
در حل مسایل و مشکالت را احساس کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجانشرقی
گفت :دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی بحث صنعت چرم و کفش
که پیشینهای دیرینه در آذربایجانشرقی دارد-و مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه را در
دستور کار واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی این
استان قرار داد ه است.
جوانپور افزود :در مطالعاتی که توسط استادان
و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی استان
صورت گرفته مشکالت و چالشهای صنعت

چرم و کفش شناسایی و راه حلهایی برای
توسعه زیرساختهای صنعتی توسط استادان و
پژوهشگران ارائه شده است.
وی ادامه داد :بعد از ایجاد نخستین مرکز علمی،
مهارتی و عمومی رباتیک و بهرهبرداری موفق
از آن ،دومین مدرسه علمی و مهارتی با عنوان
صنعت چرم و کفش در واحد تبریز برای تسریع
در عملیاتی کردن طرحها در حال بررسی است
و بهزودی راهاندازی خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به تأکید
دکتر طهرانچی برای ایجاد و راهاندازی رشتههای
جدید در ارتباط با حل مشکالت صنعت اشاره
کرد و افزود :در مکاتباتی که با سازمان مرکزی
دانشگاه صورت گرفته بهزودی رشتههای مرتبط
با صنعت چرم و کفش در واحدهای دانشگاهی
استان راهاندازی میشود.
در پایان این نشست با حضور اعضای هیئت
رئیسه واحد تبریز ،محمدمهدی دباغی صدر
رئیس هیئت مدیره شهرک ،مهدی امینی
مدیرعامل شهرک چرم و همراهان اتاق دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تبریز در شهرک چرمشهر
تبریز افتتاح شد.

اجاره خوابگاههای دانشگاه آزاد اسالمی تبریز نصف اجاره خودگردانهاست
با نزدیک شدن به فصل ثبت نام
خوابگاههای دانشجویی و از آنجایی که
ایجاد شرایط مساعد تحصیل و آموزش
برای دانشجویان بهعنوان ضرورتی
مسلم باید مورد توجه قرار گیرد ،سیدداود
رضوی مدیر امور دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تبریز درباره وضعیت
خوابگاههای این دانشگاه به سؤاالت
روابط عمومی واحد تبریز پاسخ داده است
که در گفتگوی زیر میخوانیم.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز دارای
چند باب خوابگاه بوده و ظرفیت آنها چه
تعداد است؟
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز اکنون
دارای سه باب خوابگاه برای دانشجویان
دختر به ظرفیت حدود  ۶۵۰نفر است که
در نزدیکی مجتمع آموزشی این دانشگاه
واقع شدهاند.
نحوه اداره و هزینه خوابگاهها به چه
صورتی است؟
هر چند برابر مقررات ،خوابگاهها باید
خودگردان بوده و هزینههای آن از
طریق اجاره بهای پرداختی دانشجویان
ساکن تأمین شود؛ اما بهدلیل افزایش
نرخ حاملهای انرژی (آب ،برق و گاز) و
هزینههای نگهداری و تعمیرات ،دانشگاه
مجبور به پرداخت بخشی از هزینهها از
بودجه عمومی دانشگاه است.
برای نمونه در سال تحصیلی ۹۷-۹۸

(یعنی دو نیمسال تحصیلی  ۹۷/۱و
 ۹۷/۲و ترم تابستان) حدود  ۲۰۰میلیون
تومان اضافه بر درآمد خوابگاهها ،هزینه
شده است.
در مورد تعمیر و تجدید امکانات
خوابگاهها برای سال تحصیلی جدید چه
برنامهای دارید؟
قطع ًا با پایان یافتن سال تحصیلی فعلی،
نیاز به انجام تعمیرات در خوابگاهها وجود
دارد تا محیطی مناسبتر برای زندگی
دانشجویی جدید فراهم شود؛ بنابراین
بنا به درخواست این حوزه و تصویب
و موافقت رئیس واحد تبریز و هیئت
رئیسه دانشگاه مقرر شده در طول دوره
تابستان خوابگاهها برای انجام تعمیرات و
بهینهسازی تعطیل شود.
موارد پیشنهادی تعمیرات شامل تعویض
موکتهای مستعمل ،رنگآمیزی
برخی اتاقها ،تعویض پنجرهها و نصب
پنجرههای دوجداره ،نصب طلق ،خرید
کمدهای جدید ،تعویض شیرآالت معیوب
و نصب شیرهای اهرمی ،تعمیر و تعویض
درهای معیوب ،تعویض سرامیکهای
سرویسهای بهداشتی و حمامها ،تعمیر و
سرویس کامل موتورخانهها و بهینهسازی
دوربینهای خوابگاههاست .در این راستا
همه درخواستها از حوزههای ذیربط
صورت گرفته و طبق پیگیریهای انجام
شده با پایان امتحانات و خالی شدن
خوابگاهها عملیات اجرایی و تعمیرات
آغاز خواهد شد.

دکتر صمد عالی خبر داد:

اجارهبهای دریافتی حتی پس از این افزایش اندک،
حدود نصف اجارهبهای مصوب برای خوابگاههای
خودگردان در سطح شهر است؛ هرچند بهرغم
این افزایش باز دانشگاه باید از بـودجه عمومی
برای اداره خوابگاهها هزینه کند.
برای کاستن ضرردهی خوابگاهها چه
تدابیریاندیشیدهاید؟

بـرای کاسـتن ضرردهـی خوابگاهها
و امـکان ارائـه خدمـات بهتـر بـه
دانشـجویان ،مطابق رویه سـالهای
قبـل از مهـر سـال  ۹۸اجارهبهـای
خوابگاههـا حدود  ۲۰درصـد افزایش
مییابـد و بیشـترین افزایـش بـرای
اتاقهـای دو و سـهنفره اسـت .ایـن
افزایـش اجارهبهـا بهصورت سـاالنه
بـرای کل سـال تحصیلـی ۹۸-۹۹
یعنـی دونیمسـال و دوره تابسـتان
صـورت میپذیرد و بهصـورت ترمی
نیست .

ارائه درخواست دانشجویان برای استفاده
از خوابگاه چه زمانی است؟
برای اینکه ظرفیت خوابگاهها مشخص
شود و اینکه چه میزان ظرفیت برای
دانشجویان ورودی جدید وجود دارد
ساالنه در آخرین ماه نیمسال دوم
تحصیلی اقدام به ثبت نام از دانشجویان
برای مهر و آغاز نیمسال جدید در این
بازه زمانی میشود در صورتی که
امکان واریز اجارهبها برای دانشجویان
در مقطع میسر نباشد ،میتوانند با ثبت
نام اولیه و در درخواستی اجارهبها را در
طول ترم تابستان و قبل از آغاز ثبت نام
ورودیهای جدید واریز کنند.

رئیس امور اقتصادی دانشبنیان و سرمایهگذاری
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز گفت :طرح استخراج نظام
موضوعات صنعت چرم و کفش در شورای تحصیالت
تکمیلی ارائه و تصویب شد.
صمد عالی از ارائه و تصویب طرح استخراج نظام
موضوعات صنعت چرم و کفش در شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی با حضور دکتر طهرانچی
خبر داد و اظهار کرد :در این طرح پنج چالش در
صنعت شناسایی شده است که دارای  ۶۰۸زمینه
تحقیقاتی است و میتوان نزدیک به  ۶هزار موضوع
پایاننامه برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری استخراج کرد.
وی افزود :با ارائه این طرح مجوز تأسیس مرکز
تحقیقات چرم و کفش ،ایجاد مدرسه مهارتی چرم و
کفش و تصویب و راهاندازی رشتههای مرتبط با چرم
و کفش مورد تصویب قرار گرفت.
رئیـس امـور اقتصـادی دانشبنیان و سـرمایهگذاری
دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز تصریح کرد :اسـتخراج
نظـام موضوعـات صنعـت کفـش و چـرم بـرای
نخسـتینبار در ایـران صـورت گرفتـه اسـت کـه
نیازمنـد شناسـایی اسـتادان مجـرب در رشـتههای
مختلـف برای تسـریع در بهبود عملکـرد این صنعت
در سـطح ایـران دارد.
عالـی از راهانـدازی دبیرخانـه برنامـه علمـی بـه
صـورت اسـتانی خبـر داد و افـزود :تمـام موضوعات
پایاننامههـای مرتبـط بـا صنعـت چـرم و کفـش
که توسـط دانشـجویان تحصیالت تکمیلی سراسـر
کشـور انتخـاب میشـود در ایـن دبیرخانـه مـورد
بررسـی و تصویـب خواهـد شـد.

تبیینشیوهنامهفرصتمطالعاتی
اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت
نخستین جلسه تبیین شیوهنامه فرصت مطالعاتی
اعضای هیئت علمی دانشگاهها در جامعه و صنعت به
همت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز برگزار شد.
نخسـتین جلسـه تبیین شـیوهنامه فرصـت مطالعاتی
اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاهها و مؤسسـات
پژوهشـی در جامعـه و صنعـت در راسـتای تقویـت و
برقـراری ارتبـاط منسـجم دانشـگاهها بـا بخشهای
جامعه و صنعـت در حوزههای علمی و عملیاتیکردن
یافتههـای اعضـای هیئـت علمی و آشـنایی آنـان با
نیازهـای واقعـی صنعـت و جامعـه بهمنظـور هدایت
پروژههای پژوهشـی به سـمت نیازهای واقعی جامعه
در سـالن پروین اعتصامی دانشـگاه آزاد اسالمی واحد
تبریـز برگزار شـد.
در این جلسه کارشناسان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت این شیوهنامه را به رؤسای دانشکدهها و مدیران
گروه واحد تبریز تبیین و ساز و کارهای اجرایی حاکم بر
آن را با ارائه نمونه موارد اجرایی در ارگانها و واحدهای
صنعتی مختلف توصیف کردند.
در خاتمه جلسه به اطالعرسانی شایسته اهداف و
جزئیات طرح و شیوهنامه توسط رؤسای دانشکدهها و
مدیران گروه تأکید شد.
شیوهنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت در
راستای برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه
یا پژوهشگاهها با بخشهای جامعه و صنعت در تمام
حوزههای علمی و عملیاتیسازی یافتههای اعضای
هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت
و جامعه توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تدوین
و ابالغ شده است.

