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دكتر هاشمي:

دانشگاه آزاد اسالمی اولین مجری طرح اخالق حرفهای

دهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی با حضور دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه
آزاد اسالمی ،اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی،
دکتر پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی و
مسئوالن این استان برگزار شد.
دکتر سیدطه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی درباره عملکرد فرهنگی و دانشجویی استان آذربایجان
شرقی گفت :انتظار از این استان باالست ،خوشبختانه عملکرد
استان نیز در این زمینه خوب بوده است .از  8عنوان فعالیتهای
فرهنگی که در شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مصوب
شده بود؛ استان آذربایجان شرقی در محورهای دین و اخالق،
انقالب و رهبری ،فرهنگ ،اندیشه و هویت ایرانی و اسالمی
مناسب عمل کرده است اما در بخشهایی مانند هنر و ادبیات،
کانونها و نشریات دانشجویی باید بیشتر تالش کند.
وی ادامه داد :با وجود این که در سال گذشته  29کانون
تاسیس و به  25نشریه دانشجویی مجوز داده شد این فعالیتها
باید بیشتر شود .در دوره جدید مدیریتی تاکید بر این است که
امکان فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دانشجویان فراهم شود
و دانشجویان برای راهاندازی کانونهای فرهنگی و اجتماعی و
نشریات دانشجویی تشویق شوند.
هاشمی به طرحهای ماندگار فرهنگی اشاره کرد و گفت:
برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی که برای اولین بار در
دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد یکی از فعالیتهای خوب
استان آذربایجان شرقی است .از طرفی این استان با برگزاری
همایشهای سبک زندگی و جشنواره صلح و سالم در این
زمینه عملکرد خیلی خوبی داشته است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی به تاکیدات
مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت :دانشگاه آزاد اسالمی
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به پژوهشگران قرآن
و عترت و اجتماعی خود ماموریت داد تا درباره طرح سبک
زندگی ایرانی و اسالمی کار کنند .برای این موضوع یک سری
همایش از سبک زندگی بزرگان دینی از جمله همایش سبک
زندگی از منظر مقام معظم رهبری در همین استان برگزار شد.
همه این فعالیتها کمک میکند تا بتوانیم مدلی برای سبک
زندگی تعریف کنیم.
وی به طرح مفاخر و مشاهیر در استان آذربایجان شرقی اشاره
کرد و گفت :این طرح در همه واحدهای سراسر کشور باید
اجرا شود که مفاخر و مشاهیر خود در طول تاریخ را معرفی
کنند .این مسائل باید موضوعات پایاننامههای تحصیالت
تکمیلی باشند .استان آذربایجان شرقی نیز با توجه به مشاهیر
و مفاخری که دارد باید در این زمینه فعال باشد و دانشجویان
برای پایاننامههایشان از این موضوعات استفاده کنند.
هاشمی درباره اجرای طرح سیمای زندگی گفت :طرح سیمای
زندگی به صورت آزمایشی در  10واحد کشور از جمله واحد
تبریز با جامعه آماری 4هزار نفر اجرا شد .در این طرح آسیبها
و چالشهای اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی بررسی میشود.
خوشبختانه در تحلیل آمارها موضوع آسیبهای اجتماعی در
دانشگاه آزاد اسالمی بهتر از دانشگاههای دیگر است .در ادامه
این طرح 100هزار نفر دیگر بررسی خواهند شد که واحدهای
دیگر دانشگاه آزاد اسالمی نیز در آن شرکت خواهند کرد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی درباره
خوابگاهها گفت :معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی در بحث
استفاده از خوابگاههای خالی فعال است این خوابگاهها میتواند
برای موضوع گردشگری استفاده شود و در اختیار خانواده
بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی و مردم قرار گیرد.
وی افزود :طرح مطالعاتی روی موضوعات مشترک با کشورهای
همسایه از دیگر برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی است که
استان آذربایجانشرقی با توجه به هم مرزیاش با دو کشور دیگر
میتواند در این طرح مفید باشد .این استان در موضوعاتی مانند
میراث محلی و شخصیتهای مشترک میتواند فعالیت کند.
هاشمی درباره شرکتهای دانشبنیان فرهنگی گفت :راهاندازی
شرکتهای دانشبنیان فرهنگی ،هنری و اجتماعی در دستور
کار قرار دارد ،استان آذربایجان شرقی نیز از پتانسیلهای خوبی
برخوردار است که میتوان این شرکتها را راهاندازی کند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی به اجالس 71
این دانشگاه اشاره کرد و گفت :هفتادویکمین اجالس دانشگاه
آزاد اسالمی بهمن برگزار میشود .محوریت موضوع اجالس
امسال فرهنگی و مسائل اقتصادی است .با توجه به اینکه
دانشگاه دو پیوست فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و درآمدزایی
را به همه معاونتها ابالغ کرده دستاوردهای فرهنگی دانشگاه
در حاشیه این اجالس نمایش داده خواهد شد و در آن کارهای
هنری مانند صنایع دستی و هنری و شرکتهای دانشبنیان
فرهنگی شرکت میکنند.
وی ادامه داد :طرح اخالق حرفهای در دانشگاه پیگیری میشود.
در این طرح  45رشته در  45دانشکده شناسایی شدهاند.
تاکنون هیچ کدام از دانشگاههای کشور درباره این موضوع
فعالیت نکرده است و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان اولین
دانشگاه این طرح را دنبال میکند .واحد تبریز نیز در رشته
حقوق باید در این زمینه فعال باشد.
هاشمی درباره حوزه دانشجویی استان آذربایجان شرقی گفت:
در حوزه دانشجویی این استان مشکلی وجود ندارد و واحدها
عملکرد خوبی داشتند .از زمانی که سامانه نقل و انتقاالت نیز
راهاندازی شده نقل و انتقاالت دانشجویان با سرعت و کیفیت
بیشتری انجام میشود.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربيز گرامی باد
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انتشاراولین شماره ویژه نامه کانون قرآن و عترت(ع)
دانشگاه آزاد اسالمي تبریز

اولین شماره ویژه نامه کانون قرآن و عترت(ع) دانشگاه آزاد
اسالمي تبریز منتشر شد.
حيات طيبه در قرآن ،تحريف ناپذيري قرآن ،مشكالت فرهنگي
و راهكارهاي قرآني ،حرف هاي آسماني ،مصاحبه با همسر
شهيد صادق عدالت اكبري ،انسانم آرزوست برخي از مطالب
اولين شماره ویژه نامه کانون قرآن و عترت(ع) اين دانشگاه
است.
صاحب امتياز اين نشريه ،کانون قرآن و عترت(ع) معاونت
دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي تبریز بوده و
مديرمسئول؛ مهدي مهدي پور مقدم ،است.
برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

بدرقه كاروان زيارتي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي تبريز به سوي كربال

جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود دانشكده فني و
مهندسي  2دانشگاه آزاد اسالمي تبريز برگزارشد.
دكتر صادق رسولي رئيس دانشكده فني و مهندسي 2در اين
جلسه ضمن معرفي مديران گروه به دانشجويان از آنها خواست
تا دوران دانشجويي كه بهترين دوران عمر يك انسان است را
غنيمت شمارد.
رسولي افزود :دانشكده فني و مهندسي شماره  2داراي سه
انجمن علمي مكانيك ،پزشكي و شيمي است كه دانشجويان
مي توانند با عضويت در آنها به فعاليت هاي علمي و گروهي
بپردازند.
وي ادامه داد :باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد
اسالمي نيز با ارائه تسهيالت ويژه محل مناسب ديگري براي
انجام فعاليت هاي علمي وپژوهشي است.
در بخش ديگر رضامحمري رئيس اداره آموزش دانشكده فني
و مهندسي  2به ارائه مطالب و آئين نامه هاي آموزشي و
انضباطي پرداخت و در پايان مديران گروه هاي آموزشي اين
دانشكده به پرسش هاي دانشجويان پاسخ دادند.

كاروان زيارتي پياده دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي تبريز از سوي دكتر انگجي رئيس دانشگاه آزاد اسالمي استان
آذربايجان شرقي بدرقه شدند.
دكتر سيد جواد انگجي رئيس دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي در اين مراسم گفت :دانشگاه دو رسالت
بزرگ آموزشي و فرهنگي را برعهده دارد كه اعزام دانشجويان در قالب دو كاروان وبه تعداد 100نفر به صورت پياده
براي حضور در مراسم اربعين امام حسين(ع) به كربال  ،يكي از اقدامات فرهنگي است كه با تصويب شوراي فرهنگي
دانشگاه و به همت بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز صورت گرفته است.
دانشـجويان بعـد از زيـارت مـزار شـهداي گمنام دانشـگاه آزاد اسلامي تبريز ،از زير قـرآن عبور كرده وبـا كاروانها
عـازم كربالي معلي شـدند.
کسب مدال نقره مسابقات تکواندو جوانان و بزرگساالن
دانشگاه
اميرالمومنين(ع)
مسجد
صحن
در
تبريز
اسالمي
آزاد
دانشگاه
دانشجويان
پياده
زيارتي
مراسم بدرقه كاروان
کشور توسط دانشجوی تربیت بدنی سما واحد تبریز
آزاد اسالمي تبريز برگزارشد.
دانشجوی تربیت بدنی سما دانشگاه آزاد اسالمي تبريز مدال
نقره و مقام نایب قهرمانی مسابقات تکواندو جوانان و بزرگساالن
کشور را به خود اختصاص داد.
سمانه بنی آدم دانشجوی تربیت بدنی آموزشکده سما تبریز
در بیست و یکمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جوانان و
بزرگساالن کشور شرکت و موفق به کسب مقام دوم کشوری
این سری از مسابقات شد ومورد قدرداني رئيس فدراسيون
تكواندو قرار گرفت.
در بخشي از اين تقدير نامه اظهار اميدواري شده است،
ورزشكاران ايران اسالمي با استعانت از خصايص موالي متقيان
حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) فداكاري ،گذشت و
استقامت و جوانمردي را در مسير رسيدن به جايگاه قهرماني
الگوي خود قرار دهند.
این مسابقات با حضور  34ورزشکار از  31استان برگزار شد که
دانشجوی سما تبريز در وزن هشتم به مقابل حریفان رفت و
موفق به کسب نایب قهرمانی این سری از مسابقات شد.
صعود تيم كوهنوردي دانشجويان پسر
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز به قله قره بلله

تيم كوهنوردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي تبريز موفق به
صعود قله قره بلله شدند.
تيم كوهنوردي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز اين صعود را
براساس برنامه مصوب خود انجام دادند و توانستند قله  2هزار
و  584متري قره بلله واقع در شهرستان شبستر را صعود كنند.
محمدحسن كسايي ،ميثم ارجمندي ،مهدي سعادتي،
محمدحسين پژوهنده ،حسين اصغري ،فريدي حسيني كيا،
مصوبات دهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی حامد كوچه باغي ،وفا نوري و علي سلماني اقدم اعضاي تيم
دهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی با ریاست دکتر میرزاده در واحد تبریز برگزار شد .كوهنوردي واحد تبريز را تشكيل مي دهند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ،در این جلسه موضوع ادغام واحدهای جلفا و هادی شهر مطرح و به اتفاق مربي گري تيم برعهده حسين جملران و سرپرستي آن با
آراء مقرر شد هر دو واحد به صورت مستقل و جداگانه ادامه فعالیت دهند.
اسماعيل افخمي بود.
همچنین با ساخت ساختمان آموزشی واحد جلفا با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی و اخذ مجوز از معاونت عمرانی
كسب مقام اول استاني تيم هاي تنيس روي ميز و شطرنج
دانشگاه و تامین منابع مالی از طریق منابع واحد موافقت شد.
توسط دانشگاه آزاد اسالمي تبريز
موضوع احداث طرح پرورش ماهی قزل آال مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و با اکثریت آرا ،مقرر شد با رعایت مقررات
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز مدال طالي مسابقات تنيس روي
و آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه انجام شود..
در ادامه دهمین جلسه هیات امنای استان آذربایجان شرقی ،با تامین منابع مالی از طریق دریافت وام بانکی و کمک سازمان ميز و شطرنج دانشجويان پسر استان آذربايجان شرقي را به
مرکزی و تغییر نقشه ها برای تکمیل ساختمان واحد صوفیان با رعایت مقررات و آیین نامه مالی و معامالتی و اخذ نظر خود اختصاص داد.
درمسابقات شطرنج دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسالمي
معاونت عمران دانشگاه موافقت شد.
به اتفاق آراء ادامه فعالیت مراکز سردرود و تسوج به صورت مرکز آموزشی زیر نظر واحد مادر و برای مدت یک سال مشروط استان آذربايجان شرقي ،تيم واحد تبريز اول و تيم هاي واحد
به ارتقای شاخص ها و استانداردهای موردنیاز به ویژه ساخت و ساز در مرکز سردرود با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی بناب و مرند به ترتيب دوم و سوم شدند.
فرزاد نويدي ،سعيد غني افشرد ،حسينعلي اسم حسيني،
و اخذ مجوز معاونت عمرانی دانشگاه ،مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
آخرین دستورجلسه هیات امنای استان آذربایجان شرقی ،تعیین حسابرس هیات امنای استان آذربایجان شرقی بود که با امير بهاري ديزجي و علي حاجي لو اعضاي تيم شطرنج واحد
تبريز بودند و سعيد غني افشرد مربيگري و اسماعيل افخمي
اکثریت آراء انتخاب شد.
سرپرستي تيم را برعهده داشت.
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز مجوز چاپخانه ديجيتال گرفت
در مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان پسر دانشگاه آزاد
اسالمي استان ،تيم دانشگاه آزاد اسالمي تبريز اول  ،تيم هاي
به همت معاونت اداري و مالي دانشگاه آزاد اسالمي تبريزمجوز چاپخانه ديجيتال اين دانشگاه اخذشد.
معاونت اداري و مالي اين دانشگاه در راستاي اجراي برنامه هاي درآمدزايي غيرشهريه اي وبا توجه به امكانات چاپخانه واحد واحد بناب و ميانه به ترتيب دوم و سوم شدند.
تبريز و تجهيز آن براساس شاخص هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به اخذ مجوز چاپخانه ديجيتال براي دانشگاه مهدي صادري( مقام دوم انفرادي) ،مهدي حسين زاده( مقام
به نام فرهاد تقويمي مسئول چاپخانه واحدتبريز كرده كه به تأييد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربايجان شرقي اول انفرادي) ،سعيد رهنماي حقيقي ،رضا داداش پور اعضاي
تيم واحد تبريز بودند و حسين هاشم زاده فرهنگ مربي و
نيز رسيده اخذ و شروع به خدمات نموده است.
در اين پروانه تأسيس كه داراي دوسال اعتبار است ،براساس شرايط مندرج در ماده  4آيين نامه تأسيس ونظارت بر اسماعيل افخمي سرپرستي تيم را برعهده داشتند.
چاپخانهها و واحدهاي وابسته مصوب هيأت وزيران ،صالحيت فرهاد تقويمي براي تأسيس چاپخانه ديجيتال به نام دانشگاه مسابقات تنيس روي ميز و شطرنج دانشگاه آزاد اسالمي استان
آذربايجان شرقي به ميزباني واحد بناب برگزارشد.
آزاد اسالمي تبريز تأييد شده است.

