دانشجویان و استادان برتر
در حوزه دین فعال هستند
حجتاالسلام امیـر ابراهیـمزاد در دومیـن
جشـنواره تجلیـل از دانشـجویان نمونه دانشـگاه
آزاد اسلامی تبریـز با بیان اینکه یک دانشـجوی
نمونـه بایـد همـه آیتمهـای نمونهبـودن را در
زمینههـای مختلـف علمـی ،آموزشـی ،فرهنگی،
سیاسـی ،هنـری ،پژوهشـی ،قرآنـی و ورزشـی
داشـته باشـد ،اظهـار کـرد« :دانشـجوی نمونه و
کامـل دانشـجویی اسـت کـه در تمـام زمینههـا
تلاش کنـد و از همـه حیـث نمونـه باشـد».
مسـئول نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبـری در
دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجـان شـرقی با بیان
اینکـه فضـای آمـوزش و دیـن در دانشـگاههای
کشـور تـا قبـل از انقالب اسلامی اینگونـه نبود،
تصریـح کـرد« :اکنـون و بـه برکـت انقلاب
اسلامی دانشـجویان و اسـتادان نخبـهای در
دانشـگاهها پـرورش یافتهانـد کـه موجـب افتخار
است».
ابراهیـمزاده علم را وسـیله برتری انسـان نسـبت
بـه سـایر موجـودات عنـوان و بیـان کـرد« :علم
فقـط در آموختههـای کتـاب محـدود نمیشـود
و امـروز مشـاهده میشـود کـه در همـه وادیها
از جملـه هنـر میتـوان حرفهـای زیـادی برای
گفتـن داشـت و در واقع هنر بهترین وسـیله برای
انتقال اندیشـه اسـت».
مسـئول نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبـری در
دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجان شـرقی با اشاره
بـه پیشـرفتهای کشـور در تکنولوژیهـای
مختلـف از جملـه نانـو و دانشبنیـان توسـط
جوانـان ایـن مـرز و بوم تأکیـد کرد« :افـرادی که
در زمینههـای مختلـف موفـق شـدهاند ،افـرادی
صالـح هسـتند کـه تحـت تربیـت صحیـح قـرار
گرفتهانـد».
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همه دانشگاهیان موظف به رعایت
شئونات رفتاری و فرهنگی هستند
عزیـز جوانپـور در جلسـه رعایـت شـئونات
فرهنگـی و رفتـاری کـه بـا حضـور معاونان
و رؤسـای ادارات دانشـگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز در سـالن شـمس این دانشـگاه برگزار
شـد با بیـان اینکـه رعایت شـئونات رفتاری
فرهنگـی جـزء حقـوق افـراد اسـت ،گفـت:
«شـئونات رفتـاری و فرهنگـی منحصـر به
عفـاف و حجاب نیسـت ،تقوای الهـی ،رفتار
شایسـته همکاران با همدیگر ،دانشـجویان و
مراجعـان ،شـئوناتی اسـت که باید در شـأن
دانشـگاه مالحظه شـود».
رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریز به
افتخارات و مشـکالت دانشـگاه اشاره کرد و
ادامـه داد« :یقینـ ًا هر اتفاقی که در دانشـگاه
میافتـد چـه خـوب و چه بـد ،آثـار آن همه
را شـامل میشـود؛ بنابرایـن بایـد همـه بـا

گزارشتصویریدومینجشنواره دانشجوینمونه
دومین جشنواره تجلیل از دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
در سالن همایشهای استاد شهریار این دانشگاه برگزار شد

احسـاس مسـئولیت و همدلـی و همافزایـی
در پیشـبرد سیاسـتهای نظـام جمهـوری
اسلامی و دانشـگاه تلاش کنیم».
جوانپور بیان کرد« :همانطور که اقتصاد
کشور وابسته به فروش نفت است ،بیشترین
منبع درآمد دانشگاه هم وابسته به شهریه
دانشجویان است ،کارهای بسیاری برای
دستیابی به درآمد غیرشهریهای و پایدار
انجام شده اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب
فاصله زیادی داریم».
ً
وی ادامـه داد« :قطعا یکـی از راههای جذب
دانشـجو رعایت شـئونات رفتاری و فرهنگی
اسـت ،گفت« :انتظار میرود بـا تکریم عالی
دانشـجویان و خانواد ه آنان توسـط همکاران،
خاطره خوبی از دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز
در ذهن مراجعـان نقش بندند».

خواندن کتابهای شهدا
موجب دلگرمی است
حجتاالسالم سعید اسمعلیپور در نشست
بررسی تحلیلی و معرفی کتاب «یادت باشد»
که درباره زندگی شهید مدافع حرم حمید
سیاهکالیمرادی از زبان همسرش است ،اظهار
کرد« :در حوزه دفاع مقدس کتابهای خوبی
به چاپ رسیده است که این کتابها میتواند
گامی مؤثر در راستای گسترش و تبیین
ارزشهای دینی اسالمی باشد».
وی با بیان اینکه این کتاب به بیان زندگی
و خاطرات شهید حمید سیاهکالی مرادی از
شهدای مدافع حرم کشور و از زبان همسرش
است ،افزود« :هرچندمدت زمان زندگی
مشترک آنها چندان طوالنی نبود؛ اما این
کتاب عظمت زندگی آنها را در این مدت کوتاه
نشان میدهد».
مدیـرکل فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه آزاد
اسلامی واحـد تبریز با اشـاره به اینکـه این
کتاب بهصورت داسـتان نوشـته شـده اسـت
و سـبک زندگـی اسلامی ایرانـی را نشـان
میدهـد ،تصریـح کرد« :شـهید مـرادی جزء
جوانـان دهـه  ۶۰و  ۷۰اسـت کـه بـا وجـود
سـن کـم ،راه شـهادت را انتخـاب کـرد و در
راه دفـاع از حـرم ائمـه اطهـار در سـوریه بـه
شـهادت رسید».
اسمعلیپور با اشاره به محتوای پرمغز کتاب
عنوان کرد« :درست است که در جامعه با
آسیبهای زیادی مواجه هستیم؛ اما مرور
چنین خاطراتی موجب دلگرمی است».
اسمعلیپور گفت« :باید با الگو قراردادن زندگی
ائمه و ذکر نام آن بزرگواران از سبک زندگی
شهدا که سبک زندگی ایرانی اسالمی است،
الگوبرداری کرد».

همایشملیعزت،اقتداروپیشرفتدرپرتوگفتمانمقاومت
به همت واحد بینالملل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان ،همایش ملی عزت ،اقتدار و پیشرفت در
پرتو گفتمان مقاومت روزهای  ۲۱و  ۲۲آذر جاری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز برگزار شد.
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