دوشنبههای قرآنی

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره /122چهارشنبه  20آذر  /98تهيه شده در ادارهكل حوزه ریاست و روابطعمومی

در دانشگاه آزاد اسالمی واحدتبریز
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز از برگزاری کرسیهای تالوت قرآن
کریم در دوشنبههای هر ماه خبر داد.
دکتر سعید وحیدی مهر اظهار کرد« :با
حمایتهای معنوی حجتاالسالم ابراهیمزاده
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی
هر هفته شنبهها برنامه تفسیر قرآن و هر دوشنبه
کرسیهای تالوت و روزهای سهشنبه حفظ قرآن
کریم و جزء سیام برگزار میشود».
وی از شـرکت  ۳هـزار دانشـجو در کالسهـای
قـرآن و عترت خبـر داد و ادامـه داد« :تبریز جزء
واحدهایـی اسـت کـه در زمینـه قـرآن خـوش
درخشـیده و منتخبـان خوبـی در بخشهـای
کتبـی و شـفاهی دارد».
معـاون فرهنگـی و دانشـجویی واحـد تبریـز از
طراحـی سـه اپلیکیشـن خبـر داد و عنـوان کرد:
«اپلیکیشـن «تفسـیر قرآنی» به زبـان ترکی که
تفسـیر آن توسـط حجتاالسلام ایـوب نجفـی
ارائه شـده ،آماده دانلود از بازار اسـت .اپلیکیشـن
دیگـری کـه در نوع خود بینظیر اسـت با عنوان
«خودآمـوز ترتیـل خوانی قرآن کریم» اسـت که
آمـوزش صـوت و لحـن دارد و دارای بیـش از
 ۲۰۰پـک صوتـی اسـت و سـومین اپلیکیشـن
اپلیکیشـن «حفـظ کوثـری قـرآن کریم» اسـت
کـه  ۲۴درس در مـورد روشهـای حفـظ قـرآن
کریـم اسـت کـه بـهزودی در بـازار بارگـزاری
خواهد شـد».

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز بر لزوم تغییر گفتمان دانشگاهها به
سمت کارآفرینی و اکوسیستم نوآوری و ترویج
گفتمان کارآفرینی تأکید کرد.

دفتر نـظارت فراهمآورنـده زمینه مناسب برای
مدیریت اثـربخش در واحدهای دانشگاهی است

عزیز جوانپور در مراسم افتتاح پنجمین دفتر نظارت ،ارزبابی ،بازرسی و رسیدگی به شکایات
دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  ۲که به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با ابراز خرسندی
از نیروهای توانمندی که این مرکز حضور دارند ،اظهار کرد« :دفتر نظارت ،ارزیابی ،بازرسی
و رسیدگی به شکایات در استانها یکی از مهمترین بخشهای دانشگاه آزاد اسالمی است».
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی افزود« :یقیناً این مرکز فراهمآورنده زمینه
مناسب برای مدیریت اثربخش و قابل اطمینان در واحدهای دانشگاهی است».
وی با اشاره به مسائل و مشکالت دفتر نظارت ،ارزیابی ،بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه
ادامه داد« :یکی از مشکالتی که در این حوزه وجود دارد ،این است که پروندهای که در دانشگاه
تشکیل میشود از چند ناحیه از جمله حراست ،بازرسی و هیئت مؤسس و  ...مورد بررسی قرار
میگیرد».
جوانپور بیان کرد« :اگر تدابیری از سوی مرکز بازرسی صورت گیرد که این تکرار مکررات
جمعبندی شود و تنها بازرسی جواب بخواهد ،مطلوبتر خواهد بود».

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز جزء واحدهای برتر
در اجرای آزمون EPT

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز گفت« :این دانشگاه جزء واحدهای
برتر در اجرای آزمون  EPTانتخاب شد».
حامد علیپور با اشاره به آزمون  EPTاظهار کرد:
«این آزمون از سال  93بهصورت ماهانه و منظم در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز برگزار میشود».
وی افزود« :این آزمون اکنون در واحدهای مختلف
دانشگاه آزاد اسالمی از جمله تهران ،شیراز ،تبریز،
مشهد ،اصفهان ،اهواز ،کرج ،کرمان ،کرمانشاه،
رشت ،یزد و همدان برگزار میشود».
معـاون آموزشـی و تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه
آزاد اسلامی تبریـز ادامـه داد« :بـا توجـه بـه
ارزیابیهـای انجـام شـده از واحدهای دانشـگاهی
در ارتبـاط بـا برگـزاری آزمـون  ،EPTواحدهـای
برتر در جلسـه هماندیشـی و بررسـی فرآیندهای
برگـزاری آزمونهـای دورهای زبـان انگلیسـی و

لزوم تغییر گفتمان دانشگاهها
به سمت کارآفرینی

عربـی معرفـی و تجلیـل شـدند».
نماینده تاماالختیار برگزاری آزمون  EPTدر
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز بیان کرد« :در این
جلسه واحد تبریز ،نخستین واحد دانشگاهی بود
که توسط مشاور برنامهریزی و راهبردی ریاست و
رئیس مرکز سنجش و پذیرش و فارغالتحصیلی
دانشگاه تجلیل شد».
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی واحد تبریز
تصریح کرد« :واحدهای دانشگاهی علوم تحقیقات
تهران ،شیراز و کرمان از دیگر واحدهای برتر در
برگزاری آزمون  EPTبودند که از آنها نیز قدردانی
شد».
 ،EPTآزمون زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دوره
دکتری تخصصی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد
اسالمی بوده و اعتبار مدرک آن تا دو سال پس از
برگزاری آزمون است.

نشسـت «نحـوه ایجـاد شـرکتهای فنـاور و
دانشبنیـان بـرای تحقـق اشـتغال پایـدار» بـا
حضـور عبدالرضا واعظیهیـر رئیس پارک علم و
فناوری آذربایجان شـرقی ،حسـن رسولیسـقای
معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه آزاد اسلامی
واحد تبریز و جمعی از اسـتادان و دانشـجویان در
سـالن شـهریار واحـد تبریز برگزار شـد.
معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد تبریـز در ابتدای این نشسـت اظهـار کرد:
«مجموعـه نشسـتهای تخصصی نحـوه ایجاد
شـرکتهای فنـاور و دانشبنیـان بـرای تحقـق
اشـتغال پایـدار در ادامـه اجـرای فـاز دوم طـرح
مهـر فنـاوری و بـا هـدف معرفـی حمایتهـا و
خدمـات پـارک بـه اسـتادان و دانشـجویان و
شناسـایی ایدههـا و طرحهای فناورانـه با قابلیت
تجاریسـازی بـرای اسـتقرار در پـارک و مراکز
رشـد برگزار میشـود».
حسـن رسولیسـقای با اشـاره به فرآینـد تبدیل
دانشـگاههای نسـل اول و دوم بـه دانشـگاههای
کارآفرینـی ،بـر لـزوم تغییـر گفتمان دانشـگاهها
بـه سـمت کارآفرینـی و اکوسیسـتم نـوآوری و
ترویـج گفتمـان کارآفرینـی در دانشـگاههای
اسـتان تأکیـد کرد.

پنجمین اداره کل منطقهای نظارت ،ارزیابی ،بازرسی
دانشگاه آزاد اسالمی در تبریز افتتاح شد

پنجمیـن اداره کل نظـارت ،ارزیابـی ،بازرسـی
و رسـیدگی به شـکایات دانشـگاه آزاد اسالمی
منطقه  ۲شامل اسـتانهای آذربایجان شرقی،
غربـی و اردبیـل بـا حضـور عنایـت اهلل ملکـی
تبـار رئیـس مرکز نظـارت ،ارزیابی ،بازرسـی و
رسـیدگی به شکایات دانشـگاه آزاد اسالمی در
واحـد تبریز افتتاح شـد.
محمـد غفاریـان بهعنـوان مدیـرکل بازرسـی،
نظـارت و رسـیدگی بـه شـکایات منطقـه ۲
دانشـگاه آزاد اسلامی معرفـی شـد.
رئیس جدید مرکز نظارت ،ارزیابی ،بازرسی
و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسالمی
منطقه  ،۲با بیان اینکه هدف اصلی بازرسی
پیشگیری است ،اظهار کرد« :حفظ آبروی افراد
از اولویتهای کاری ماست .ما امین و کمک یار
دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی هستیم».

محمـد غفاریان بـه فرمایشهای مقـام معظم
رهبـری درمـورد بازرسـی اشـاره و تأکید کرد:
«بازرسـی مسـئله مهمی اسـت و بـازرس باید
دائم مشـغول نگرش باشـد .چشـم بازرس باید
داخـل سـازمان را ببینـد ،ایـن ویژگـی یـک
مدیر خوب اسـت .مدیـر خوب زیر بـار پرونده
خم نمیشـود».
وی ابراز امیدواری کرد در راستای فرمایشهای
مقـام معظم رهبـری و سیاسـتهای راهبردی
سـازمان بازرسی دانشـگاه آزاد اسلامی بتواند
در خدمـت اسـتانهای آذربایجـان شـرقی،
غربـی و اردبیل باشـد.
در این مراسـم مدیران مرکز بازرسـی دانشگاه
و رؤسـای دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتانهای
آذربایجـان شـرقی ،غربـی و اردبیـل حضـور
داشتند.

