معاون آموزشی واحد تبریز:

مرتبه علمی استادان در حال افزایش است

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی
تبریز گفت :از سال  95تاکنون حدود  390نفر مورد ترفیع
قرار گرفتهاند که نشانگر افزایش روند مرتیه علمی استادان
است.
دکتر حمید میرزایی در مراسم گرامیداشت هفته معلم با
اشاره به آمار استادان این دانشگاه گفت :اکنون  513عضو
هیأت علمی تمام وقت و  660نفر هیأت علمی مدعو داریم.
وی از به روز رسانی سرفصل رشتهها با تأکید بر آخرین
سرفصل مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در برنامه
نرمافزاری سیدا خبر داد و گفت :کاهش ظرفیت و تراکم
کالسهای درسی در حدود بخشنامههای ذیربط ،اخذ کد
شناسه تدریس برای تمام استادان تمام وقت و مدعو و
تقاضای تأیید رشته تحصیلی برای استادان حقالتدریس
برخی از اقدامات اخیر حوزه معاونت آموزشی واحد تبریز
بوده است.
میرزایی به برگزاری  12آزمون زبان انگلیسی ( )EPTو
 4آزمون ( )IELTSاشاره کرد و افزود :برگزاری جلسات
هماندیشی با استادان و دانشجویان و فعال کردن شورای
تخصصی آموزشی در سطح گروههای آموزشی و دانشکدهها
از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.
در ادامه دکتر مهناز سعیدی ،دکتر محمود طباطبایی،
سیروس جلیلی ،دکتر رحیم وکیل زاده ،دکتر نیما جعفری
نویمیپور ،دکتر سیما ضیغمی ،دکتر مجیدباقرزاده ،دکتر
افشین جوادی ،دکتر مینا زعفرانچیزاده و دکتر شهرام
حنیفیان به عنوان استاد نمونه این دانشگاه معرفی و از
آنان تجلیل شد .از اعضای هیأت علمی ،عضو کمیتهها و
شوراهای حوزه آموزش و کارمندان پیشکسوت این حوزه
نیز قدردانی شد.
مراسم گرامیداشت هفته معلم و تجلیل از مقام شامخ
استادان و فعاالن حوزه آموزش دانشگاه با حضور دکتر
انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان
شرقی ،معاونان و روسای دانشکدهها ،استادان ،کارمندان
و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سالن
شهریار این دانشگاه برگزار شد.
توسط معاون رئیس جمهور
و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
صورت گرفت:

تقدیر از مدیر امور شاهد و
ایثارگر واحد تبریز

حجت االسلام و المسـلمین سید
محمدعلـی شـهیدی معاون رئیـس جمهور و رئیـس بنیاد
شـهید و امـور ایثارگـران از ناصـر فاضل هروی مدیر سـتاد
شـاهد و امور ایثارگران دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز تقدیر
کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نامهای از خدمات
ناصر فاضل هروی در پیگیری امور ایثارگران ،تکریم و
بزرگداشت مقام آن اسوههای همیشه ماندگار تشکر و
تقدیر کرد.
در نامه معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور
ایثارگران آمده است :یاد و خاطره حماسه آفرینی ،از خود
گذشتگی و ایثار شهدا و ایثارگران معزز همیشه در اذهان
ملت غیور و شهیدپرور ایران اسالمی باقی و جاری خواهد
ماند و به یقین تمامی مسووالن و آحاد جامعه ،عزت ،امنیت
و آرامش امروز خود را مدیون جهاد و رشادت های این
عزیزان هستند .از اینرو هر تالش و حرکتی در راستای
زنده نگه داشتن نام و یاد آن اسوه های همیشه ماندگار و
خدمترسانی به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران معظم
را در خور تقدیر می دانم.
اینجانب همزمان با  22اسفند «روز بزرگداشت شهدا» از
خدمات شایسته جنابعالی در پیگیری امور ایثارگران و
تکریم و بزرگداشت مقام آن اسوه های همیشه ماندگار در
وزارت/سازمان ذیربط تشکر و تقدیر می کنم .امید که فخر
این خدمات ارزشمند ،بشارتی برای اجر اخروی و سربلندی
دنیویتان گردد و به لطف الهی و دعای خیر خانواده معظم
شهدا و ایثارگران همواره در خدمتگزاری به نظام جمهوری
اسالمی ایران موفق و مؤید باشید( .انشاءا)...
صعود تيم كوهنوردي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز به قله اوكوز داغي
تيم كوهنوردي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز
توانست به قله اوكوز داغي(ارتفاع )3100واقع درحومه شهرستان
هريس صعود كند
تيم كوهنوردي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز بر
اساس برنامه مصوب گروه كوهنوردي اين دانشگاه موفق به انجام
اين صعود شد.
ميثم ارجمندي ،پوريا رهنوردي ،سعيد رزقي ،امير عابديني بيرق،
حسين حسن زاده ،مهدي سعادتي ،امير عباسي ،اميررضا توتونچي،
علي سلماني اقدم ،سيدحسن جهانشاهي ،مهدي طوسي ،ميالد
اميري فر اعضای تیم صعود کننده را تشکیل می دادند.
اين صعود به سرپرستي اسماعيل افخمي ومربيگري حسين جملران
در ارديبهشت ماه سالجاري انجام شد.
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شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی برگزارمی کند:

اولین همایش ملی زنان و پیشرفت جامع

دكتر انگجي:

حفظ حرمت دانشگاه و نظام اسالمی وظیفه ماست

دکتـر سـیدجواد انگجـی رییـس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی در جمـع رؤسـای واحدهـا و مراکز
دانشـگاهی و مسـئولین تشـکلهای اسلامی این اسـتان گفـت :وظیفه ما در دانشـگاه حفـظ حرمـت آن و ارزشهای
نظام اسلامی و خون شـهدا اسـت.
دکتر انگجی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و لزوم دعوت عموم مردم به شرکت
در این رویداد تاریخی افزود :مردم ما در طول نزدیک به چهل سال همواره در وقایع مهم به وظایف دینی و ملی خوب
عمل کردهاند و وظیفه ماست که به تکالیف خود در قبال آنان عمل کنیم.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد :علیرغم استمرار توطئهها و جوسازیهای
دشمنان نظام به ویژه در فضای مجازی ،مردم ما آبدیده شدهاند و فریب آنها را نمیخورند و انشاءا ...با هدایت درست
نخبگان در انتخابات شرکت میکنند.
وی خطاب به رؤسای واحدهای دانشگاهی گفت :ما باید از اینکه چه کسی رییس جمهور می شود ،به تکالیف خود که
همانا ایجاد بستر الزم برای فعالیت تشکلهای اسالمی است در چارچوب قانون عمل کنیم و مالک ما در این قضیه اجرای
دقیق دستورالعملها و آئین نامههای ارسالی از سازمان مرکزی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی است که برای ما
حجت هستند.
دکتر انگجی به لزوم فعال شدن هیأت های نظارت بر تشکلهای اسالمی در ایام تبلیغات انتخاباتی تأکید کرد و گفت:
جهت ایفای نقش مؤثر در این ایام ،هیأتهای نظارت بایستی با حوصله به درخواستهای تشکلها برای برگزاری
برنامههایشان رسیدگی و در مدت مقرر پاسخ دهند و در این راه تالش نمایند از ورود افرادی که با حرفها و اظهاراتشان
موجب تضعیف نظام اسالمی می شوند جلوگیری کنند.
در ادامه دکتر امیر پروال دبیر هیأت نظارت بر تشکلهای اسالمی دانشجویان این دانشگاه در استان آذربایجان شرقی به
وظایف هیأت های نظارت اشاره کرد و گفت :هیأت نظارت بر اساس مصوبه  448شورای عالی انقالب فرهنگی به وظایف
خود عمل خواهد کرد.
وی از تشکل های اسالمی خواست  7روز قبل از زمان برگزاری برنامه های خود درخواست مربوطه را ارائه دهند و هیأت
نظارت ملزم به پاسخگویی می باشد و هیچ تشکلی حق ندارد قبل از تصویب برنامه خود به اطالع رسانی آن اقدام کند.
در ادامه هریک از رؤسای دانشگاهها و مسئولین تشکلهای اسالمی به بیان نکته نظرات خود پرداختند.
اجالس مشترک رؤسای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی استان با مسئولین تشکلهای اسالمی در سالن پروین
اعتصامی واحد تبریز برگزار گردید.
افزایش  4هزار نفری آمار دانشجویان هنر ،معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
دکتر سیدجواد انگجی رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در اولین کنفرانس ملی هنر ،معماری و شهرسازی
این دانشگاه گفت :مقاالت باید کاربردی بوده و به درد جامعه بخورند.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی واحد تبریز «دکتر سید جواد انگجی» در اولین همایش ملی هنر ،معماری و شهرسازی این
دانشگاه که با حضور مسئولین استانی و متخصصین رشته مهندسی برگزار شد ،به الزمه مورد استفاده قرار گرفتن بخش قابل
توجهی از مقاالت هنر ،معماری و شهرسازی تاکید کرد و گفت :مقاالت عنوان شده امروز ،اکثرا کاربردی هستند و الزم است
تا مورد استفاده بخش اجرایی کشور قرار بگیرد.
وی اظهار داشت :دانشگاه آزاد اسالمی تبریز همانند شهر تبریز که به اولین ها معروف است ،اولین واحد در بین 400واحد
موجود در سراسر کشور است؛ و رشته معماری که در سال  1371تاسیس یافت ،جزء اولین رشته های واحد تبریز است.
وی با بیان اینکه اراده انسانی اغلب ماورای مادیات بوده ،اذعان داشت :در مسابقات مختلف ،عالقه و اراده زیاد اساتید و
دانشجویان رشته معماری منجر به کسب مقام های متعدد در داخل و خارج کشور شد.
انگجی از افزایش چهار هزار نفری آمار دانشجویان هنر ،معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز خبرداد و گفت :تعداد
اولین دانشجویان رشته معماری نزدیک به  50نفر بود ،اما امروزه با افزایش این تعداد ،آمار دانشجویان این رشته به حدود
چهار هزار نفر رسیده است.
انگجی تصریح کرد :یکی از گرفتاری هایی که ما در کشور داریم ،تعداد باالی تولید مقاالت است و در مقایسه با سایر کشورهای
دنیا ،وضعیت ما از نظر تولید مقاله خیلی باال است .ولی اینکه چه تعداد از این مقاالت در صنعت ،ساختمان و مسکن ،فضای
سبز و سایر امور اجرایی کشور به هدف اصابت می کند حائز اهمیت است.
وی به وسیع کردن دامنه کاری و اعتقادی اشاره کرد :برای پیشرفت علم ،اساتید و دانشجویان باید به فضاهای جدید تری وارد
شوند؛ چرا که نمی توان با محدود کردن جزیره ای یک محقق یا استاد ،آن ها را وادار به تولید مقاله کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تبادل اطالعات می تواند نقش بسیار ارزنده ای در اعتالی
سطح علمی کشور داشته باشد ،افزود :از دکتر «ناصر مدیرشهال» معاون پژوهشی ،جزء یک درصد دانشمندان برتر دنیا و دیگر
مسئولین دانشگاهی ،تقاضا دارم شرایط را برای بوجود آوردن شبکه ای فراهم سازند تا دانشجویان و اساتید بتوانند به راحتی
با واحدهای مختلف و موفق کشور تبادل نظر کنند.
انگجی گفت :یکی از خواسته های دکتر «علی اکبر والیتی» رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسالمی این است که باید
با فراهم سازی بسترهای مناسب و در اختیار قرار دادن امکانات الزم برای نخبگان و محققین  ،زمینه رشد را برای آن ها و
کشور فراهم سازیم.
پیش از سخنان دکتر انگجی ،دکتر ستاری رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز گفت :هنر سرایش
شعر انسان در غربت دارالقرار حقیقی یا بهشت است که مدینه فاضله هم اطالق شده است و معماری نمود کالبد جسمانی
این تفکر است.
دبیر کنفرانس معماری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز افزود :نزدیک  280مقاله به دبیرخانه همایش رسید که پس از داوری،
 100مقاله پذیرفته شد که در این همایش  20مقاله بصورت سخنرانی و  80مقاله در قالب پوستر در معرض دید و مطالعه
قرار میگیرند.
اولیـن کنفرانـس ملـی هنر ،معماری و شهرسـازی اسلامی دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز ،در سـالن شـهریار این دانشـگاه
برگزارشد.

دکتر ملیحه پور ستار رییس شورای زنان فرهیخته دانشگاه
آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت« :اولین همایش
ملی بانوان فرهیخته در  19مهر ماه سالجاری در دانشگاه
آزاد اسالمی تبریز برگزار می شود».
پورستار افزود« :نقش زنان در ارتقای آموزش و فرهنگ،
نقش زنان در توسعه ی گردشگری کشورهای اسالمی،
نقش زنان در حفظ سالمت جامعه ،نقش زنان در مدیریت
و اقتصاد جامعه و نقش زنان در سیاست ،تحقق عدالت و
آزادی از محورهای این همایش می باشد».
وی تصریح کرد« :مهلت ارسال مقاالت  15مرداد ماه سال
جاری و زمان برگزاری همایش  19مهر ماه  96است».
رییس شورای زنان فرهیخته استان آذربایجان شرقی گفت:
«استانداری آذربایجان شرقی ،سازمان فرهنگی شهر داری
تبریز ،بسیج اساتید واحد تبریز ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان اذربایجان شرقی ،واحد های دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز ،مراغه ،خامنه ،میانه ،و هادیشهر از حامیان
این همایش می باشند».
پورستارتأکید کرد« :عالقمندان به کسب اطالعات بیشتر و
ارسال مقاله می توانند با ایمیلiaut.ac.ir@ewc96 :
مکاتبه نمایند».
کسب سهمیه تیم ملی دانشجویان از سوی عضو
تیم جودوی واحد تبریز

آرش آقایی عضو تیم جودوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
(دانشجوی مرکز باسمنج) در رقابت های انتخابی جودوی
دانشجویان کشور موفق به کسب سهمیه تیم ملی دانشجویان شد.
نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی جودو دانشجویان به
منظور شرکت در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان
با همکاری دانشگاه پیام نور و فدراسیون جودو  22اردیبهشت
سال جاری با حضور مدعیان اوزان مختلف از همه دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار
شد و آرش آقایی نماینده دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان
شرقی توانست به ترتیب با غلبه بر نمایندگان استانهای مازندران،
مشهد ،تهران و لرستان ،سهمیه تیم ملی دانشجویان را به خود
اختصاص دهد.
بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸
مرداد لغایت  ۸شهریور سال جاری در شهر چین تایپه کشور
تایوان برگزار میشود.
صعود تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز به قله سلطان سنجر
تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
توانست به قله سلطان سنجر (ارتفاع  )3184واقع درحومه شهرستان
زنوز مرند صعود کند
تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
بر اساس برنامه مصوب گروه کوهنوردی این دانشگاه موفق به انجام
این صعود شد.
حامد کوچه باغی ،علی سلمانی اقدم ،مهدی سعادتی ،میثم
ارجمندی ،پوریا رهنوردی ،حامد عزیزپور،محمدعلی مرادی ،سعید
رزقی،علی امین هیهاتی آذر ،سید حسن جهانشاهی اعضای تیم
صعود کننده را تشکیل می دادند.
این صعود به سرپرستی اسماعیل افخمی و مربیگری حسین جملران
در اردیبهشت سالجاری انجام شد.

حضور کارمند واحد تبریز در
اردوی انتخابی تیم ملی
والیبال دانشجویان کشور

حسین گنجیفر مربی بینالمللی
والیبال و کارمند دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز در اردوی انتخابی تیم ملی
والیبال دانشجویان کشور که به منظور تشکیل تیم ملی برای
شرکت در مسابقات بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان
برگزار میشود ،دعوت و در این اردو حضور یافت.
نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال دانشجویان به
منظور شرکت در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان
به مدت  2روز با حضور دانشجویان منتخب دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و با میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد.
بر اساس قوانین و مقررات اعالم شده ( )FISUفدراسیون جهانی
دانشجویان تنها دانشجویان متولد  11دی  1367به بعد حق
شرکت در مسابقات را دارند و دانشجویان شرکت کننده میبایست
کارت دانشجویی معتبر و معرفی نامه معتبر از دانشگاه مربوطه را
به همراه داشته باشند.
به گفته دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیامنور
نخستین دوره اردو از صبح روز پنجشنبه  21لغایت  22اردیبهشت
با حضور  80نفر در سالن شماره یک دانشگاه تهران برگزار شد و
فرهاد نفرزاده ،سرمربی و امیرحسین منظمی و حسین گنجی فر
به عنوان مربی در این اردو حضور داشتند.
تیم والیبال دانشجویان ایران در رقابتهای یونیورسیاد در گروه
چهارم با تیمهای آرژانتین ،سوئیس ،کانادا ،امارات و قبرس
همگروه میباشد.
بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان 28
مرداد لغایت  8شهریور سال جاری در چین تایپه برگزار میشود.

