دانشمند برتر بینالمللی تاکید کرد:
مراکز تحقیقاتی و کنفرانسهای بینالمللی،
الزمه تبادل محققان و جذب نخبگان
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
گفت« :راهاندازی مراکز تحقیقاتی در حوزههایی که دانشگاه
در آن زمینه منابع انسانی و پتانسیلهای قابل توجه دارد،
برگزاری کنفرانسهای بینالمللی ،عقد تفاهمنامههای
همکاری با مراکز معتبر الزمه تبادل محققان ،پژوهشگران و
جذب نخبگان است».
دکتر ناصر مدیرشهال با تبریک فرارسیدن سی و ششمین
بهار راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی درباره مسیر پیشروی
دانشگاه آزاد اسالمی و الزامات و اولویتها برای جهانی شدن
این دانشگاه اظهار کرد« :مقوله جهانی شدن دانشگاه ،یک
موضوع دو وجهی است .وجه اول این است که دانشگاه محل
آموزش و تولید و توسعه علم هست و ذات و جوهر علم طوری
است که اختصاص به یک کشور یا ملت خاصی ندارد و یک
مقوله انسانی عام است ،از این حیث دانشگاه نیز جایگاهی
فراملیتی و جهانی دارد».
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
آذربایجان شرقی ادامه داد« :برای تحقق این وجه دانشگاه،
باید برنامهریزیهای آموزشی ،پژوهشی و ارتباطات دانشگاه
با چشمانداز جهانی بودن دانشگاه صورت گیرد ».وی افزود:
«وجه دوم هم این است که الزمه تحقق دانشگاه جهانی،
بینالمللی بودن دانشگاه است؛ یک دانشگاه برای ادامه حیات
و برابری کردن در بین دانشگاههای دنیا ،باید بتواند شخصیت
بینالمللی برای خودش پیدا کند و با همه دانشگاههای جهان
تعامل و تبادل داشته باشد».
این دانشمند برتر بینالمللی گفت« :دانشگاه عالوه بر آنکه
باید در تولید علم در سطح دنیا سهم داشته باشد ،باید بتواند
دانشجوی فرامرزی بگیرد و با دعوت از استادان ،استاد و
دانشجو نیز تبادل کند .امروزه ،تعداد دانشجویان و محققان
خارجی حاضر در یک دانشگاه از معیارهایی است که در
نظامهای رتبهبندی دانشگاهها مدنظر قرار میگیرد».
مدیرشهال تاکید کرد« :دانشگاه آزاد اسالمی اگر بخواهد
جایگاه معتبری در بین دانشگاههای دنیا داشته باشد ،ناگزیر
از پیمودن این مسیر است .این دانشگاه از نظر تولیدات علمی
که در مجالت معتبر منتشر شده است ،جایگاه خوبی دارد و
به استناد پایگاه علمی معتبر  ،ESIبا تولید  34هزار و 911
مقاله علمی ،رتبه  161تولید علم دنیا و رتبه اول تولید علم
ایران را دارد .با این حال این رتبه نسبت به جمعیت علمی این
دانشگاه ،هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد».
معاون پژوهش و فناوری واحد تبریز درباره همکاریهای
علمی و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای معتبر دنیا
تصریح کرد« :دانشگاه آزاد اسالمی در این زمینه چندان موفق
نبوده و راهاندازی واحدهای دانشگاهی برونمرزی تاکنون
دستاورد ویژهای نداشته است .حضور دانشجویان خارجی به
تعداد خیلی محدود در برخی از واحدهای دانشگاه هم عملکرد
قابل دفاعی نیست».
وی گفـت« :بـرای تحقـق بینالمللـی شـدن دانشـگاه ،بایـد
طـرح جامعی داشـت ،برنامهریزی و برای تحقق آن سـرمایه
گـذاری مالـی کـرد .پذیـرش دانشـجوی خارجـی مسـتلزم
تامیـن زیرسـاختهای آموزشـی و پژوهشـی و دانشـجویی با
شـاخصهای کیفـی اسـت».
عضو هیات علمی واحد تبریز افزود« :الزمه تبادل محققان،
پژوهشگران و نخبگان راهاندازی مراکز تحقیقاتی در حوزههایی
است که دانشگاه در آن زمینه منابع انسانی و پتانسیلهای
قابل توجه دارد .برگزاری کنفرانسهای بینالمللی برای آشنا
شدن با زیرساختهای دانشگاه ،عقد تفاهمنامههای همکاری
با مراکز معتبر هم میتواند شکل واقعی و اجرایی به موضوع
تبادل استاد و دانشجو بدهد».
مدیرشـهال خاطرنشـان کرد« :مسئوالن دانشـگاه آزاد اسالمی
امیـدوار هسـتند کـه حضـور دکتـر والیتی بـه عنـوان رئیس
هیـات امنـا و هیـات موسـس و حضـور دکتر نوریـان که بجد
عـزم توسـعه دانشـگاه را دارد ،پروسـه بینالمللـی شـدن
دانشـگاه را تسـریع کند».
ناصر مدیرشهال استاد پایه  26رشته شیمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز و دارای مدرک دکتری تخصصی شیمی
از دانشگاه هریوت-وات انگلستان است .این محقق دارای 64
مقاله  ISIدر موسسه تامسون رویترز بوده و  index-hبرابر
با  222را در این موسسه در کارنامه علمی خود دارد.
وی بـر اسـاس جدیدتریـن گـزارش مربـوط بـه وضعیـت
علمـی دانشـمندان دنیـا در سـال  2017در موسسـه ESI
کـه زیرمجموعه موسسـه تامسـون رویترز ( )ISIاسـت ،برای
 4سـال متوالـی ،جـزو یـک درصـد دانشـمندان بینالمللـی
معرفـی شـده اسـت.
نائب قهرمانی تیم والیبال دانشجویان پسر دانشگاه
آزاد اسالمی در مسابقات استانی

تیم والیبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی تبریز نایب
قهرمان مسابقات استانی والیبال آذربایجان شرقی شد.
مسابقات والیبال دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربای جان
شرقی به میزبانی واحد اهر برگزار شد.
در این مسابقات تیم واحدجلفا اول و تیم های واحد تبریز و
مرند به ترتیب دوم وسوم شدند.
حسن احمدی ،امیر حسین زاده محله ،فرشاد رشیدی،
مرتضی رضایی ،عطا زنده دل ،رحمان علیپور سلطانی،
محمدرضا قشالق خسروشاهی ،عرفان قصاب زاده ،فراز
کاظمزاده ،حسین کوهی ،آرمین میر حیدر قارسی و علی
نیک نیاز اعضای تیم واحدتبریز بودند.
مربی تیم یوسف نوازی و سرپرستی آن با ناصر نجفیانپور بود.
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دكتر انگجي:

بدون پشتوانه مردمی دانشگاه آزاد اسالمی رشد نمیکرد

رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی عنوان کـرد که دانشـگاه آزاد اسلامی بدون پشـتوانه مردمی
رشـد نمیکرد.
دکتر سیدجواد انگجی در برنامه زنده سحرلر صدا و سیمای آذربایجان شرقی با توجه به راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی
گفت :مبنای راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی ،دو سال پس از انقالب فرهنگی ایران در روز  31اردیبهشت سال  1361بود
هلل هاشمی رفسنجانی (رض) در خطبه نماز جمعه تهران برای اولین بار از طرحی به نام دانشگاه آزاد اسالمی
که آیت ا 
سخن گفت.
انگجی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز جزو اولین های دانشگاه آزاد اسالمی است ،تصریح کرد :در زمانی که
هیچ گونه بودجه دولتی و هیچ فضا و جایگاهی برای بخش خصوصی نبود ،راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی مطرح را کردند
و این مایه مباهات ماست که راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی در شهر اولین ها در سال  61رخ داد و در سال  62در سه
رشته فیزیک ،شیمی و ریاضی با  150نفر دانشجو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز شروع به کار کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :الزمه دایر کردن دانشگاه ،مکانی مناسب ،نیروی انسانی اعم
از استاد ،کارمند و دانشجو ،آزمایشگاه و مهم تر از همه بودجه ای بود که از این تعداد نیاز ،فقط دارای دو حکمی که به
بنده و آقای دکتر زارع ارسال شد بودیم .این درحالی است که اگر چنانچه تصمیم و اراده برای انجام کاری باشد و در
واقع پشتوانه مردمی داشته باشی م می توان کار را پیش برد و منابع مالی بعدا تامین می شود .اراده و نیروی انسانی قوی
مصمم حرف اول را در پیشرفت و توسعه می زند.
و قدرتمند و ّ
انگجی با تشکر از کمک های اعضایخیریه تبریز در بدو راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی گفت :این خیرین عزیز باعث حفظ
آبروی تبریز شده و قدرت قلبی برای ما هستند.
وی به مشکالت اولیه در راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی اشاره کرد و گفت :در حالت خوشبینانه همکاران دانشگاهی تصور
نمی کردند که می توان با دست خالی اهداف علمی و پژوهشی را پیاده کرد و حالت بدبینانه این ماجرا این بود که دانشگاه
های دولتی ما را رقیبان اصلی خود می پنداشتند.
انگجی خاطرنشان کرد :ما خرسندیم که نیمی از بار آموزشی کشور بر عهده دانشگاه آزاد اسالمی است و نیمی از فارغ
التحصیالن دانشگاه های دولتی و غیردولتی را دانشگاه های آزاد اسالمی تشکیل می دهد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاه آزاد اسالمی تبریز در مقایسه با
استانداردهای بین المللی توانسته بار علمی را به دانشجویان تزریق کند ،گفت :کیفیت دانشگاه ها را بعضی سیستم های
بین المللی ارزیابی می کند و ساالنه رتبهبندی ها را اعالم می کنند تا مشخص شود کدام دانشگاه در کدام مقطع علمی
در کشور قرار دارد .در مورد واحد تبریز هم همین بس که سال گذشته  40تن از دانشجویان و فارغالتحصیالن ما توانستند
در دورههای تخصصی پزشکی وزارت بهداشت قبول شوند.
انگجی با برشمردن شاخص های ارزیابی دانشگاه ها گفت :تعداد مقاالت ارجاع شده ،محتوا و میزان استفاده کننده از
مقاالت ،کاربرد مقاالت در تولیدات داخلی و صنعت کشاورزی و آمار اعضای هیات علمی را می توان از جمله شاخص های
ارزیابی در رتبه بندی یک دانشگاه هستند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی به مناسبت  31اردیبهشت سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی در
شبکه سهند آذربایجان شرقی ،برنامه زنده سحرلر حضور و شرکت کرد.
وی با تبریک حماسه  ۲۹اردیبهشت گفت :مردم ایران در روز  ۲۹اردیبهشت حماسهای عظیم را رقم زدند و مملکت را
از منظر ملی و بینالمللی بیمه کردند.
انگجی اظهار کرد :بدون پشتوانه مردمی توسعه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی محقق نخواهد شد و در این راستا مردم
ایران بسیار هوشمندانه عمل کرده و با حضور خود در پای صندوق های رای نشان دادند که به آینده کشور خود عالقه
مند بوده و به فکر توسعه کشور هستند.
این مقام مسئول با بیان ارزیابی خود از نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :هر  6کاندیدای ریاست
جمهوری که در جایگاه خودشان مسئول پستی شایسته هستند ،تمام تالش خود را در زمینه رقابت های ریاست جمهوری
انجام دادند و مطمئناً هر کدام از این افراد به دنبال افکار و برنامه های جدیدی برای آینده کشور بودند.
وی تاکید کرد :نقش صدا و سیما در مناظره های انتخاباتی بسیار حائز اهمیت بود و امیدوارم رئیس جمهور ایران بتواند
هر چه بهتر به ایفای وظیفه خود بپردازد.

يك استاد دانشگاه :توسعه پایدار نیازمند جامعه انسانی سالم است
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز گفت :انسان در کانون مالحظات توسعه پایدار قرار داشته و در هر جامعهای
برای نشو و نما و رسیدن به کمال مطلوب ،وجود شهروندان دارای سالمت مثبت شرط الزم و کافی است.
دکتر فریده بهمن جنبه با اشاره به طرح غربالگری در دانشگاه آزاد اسالمی تبریز افزود :این طرح به دستور معاون علوم
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،حمایتهای بیدریغ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجانشرقی و به همت رئیس
دانشکده علوم پزشکی واحد تبریز از روز دوشنبه  18اردیبهشت ماه آغاز و به مدت شش روز ادامه خواهد داشت.
وی آموزش سالمت عمومی ،غربالگری سالمت روان ،اندازهگیری قند خون ،فشارخون ،قد و محاسبه  BMIرا از موارد
غربالگری عنوان کرد و گفت :این طرح شامل یک ایستگاه ثابت در ساختمان اداری و یک ایستگاه غیرثابت است که در
دانشکده های هنر و معماری ،ادبیات و علوم انسانی و فنی و مهندسی مستقر و مبادرت به غربالگری میکنند.
این استاد بهداشت تصریح کرد :باالبردن سطح آگاهی عمومی دانشجویان و همکاران دانشگاهی به عنوان قشر جوان و
فرهیخته جامعه و حساس کردن اذهان عمومی به حفظ سالمتی و جلوگیری از ابتال به بیماریهای قابل کنترل و نهایتاً
کاهش بار بیماری ها و هزینههای درمان آن در جامعه از اهداف غربالگری است.
وی تأکید کرد :آموزش سالمت از طریق همساالن یکی از کارآمدترین روش های آموزش بهداشت به شمار میآید و بدون
شک حضور دانشجویان علوم پزشکی در کنار سایر دانشجویان نقش بسیار مؤثری در پذیرش برنامه خودمراقبتی و آموزش
مطلوب سالمت خواهد داشت.
مدیر گروه مامایی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،تغذیه نامناسب و گرایش بیشتر نسل جوان به غذاهای آماده و کنسرو
شده ،کاهش تحرک ،تغییر سبک زندگی و فاکتورهای دیگر را عامل رواج بیماری های مزمن چون دیابت ،فشارخون باال،
افسردگی ،سرطان و بیماری های دیگر بویژه در سنین پایین برشمرد.
وی گفت :با آموزش های مناسب و جلب توجه گروههای آسیبپذیر به این بیماری ها میتوان تا حدود زیادی از بروز این
گونه اختالالت جلوگیری کرد .رسالت اصلی کمپین با اطالع رسانی ،بیماری یابی و آشناکردن با برخی بیماری های خاص
شایع در جامعه و ارائه راهکارهای پیشگیری از ابتال به آنهاست.
بهمن جنبه افزود :تیمهای پزشکی دیدهبانان اصلی سالمت بوده و میتوانند نقش پررنگی در ارتقای سطح بهداشتی جوامع
داشته و با کاهش بار بیماری ها به توسعه یافتگی کمک کنند.
وی از مشارکت  200نفری دانشجویان علوم پزشکی در امر غربالگری قدردانی کرد.

دارنده جایزه «دانشمند جوان ایران»:

جذب نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی را به اهداف
خود نزدیکتر میکند
دارنـده جایزه دانشـمند جوان ایران در شـاخه محیط زیسـت
از موسسـه اسـکوپوس گفـت« :برنامههـا و رویکـرد رئیـس
هیـات موسـس و امنـای دانشـگاه آزاد اسلامی و سرپرسـت
ایـن دانشـگاه جـذب و حمایـت از نخبـگان اسـت کـه ایـن
موضـوع میتوانـد دانشـگاه آزاد اسلامی را به اهـداف متعالی
خـود نزدیکتـر کـرد».
دکتر محمدعلی بهنژادی با توجه به فرارسیدن سی و پنجمین
سالروز راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی درباره اولویتها و
بایدهای این دانشگاه در زمان کنونی اظهار کرد« :دانشگاه
آزاد اسالمی به تبع برنامهها و چشماندازهای توسعهای خود،
اولویتهای کمی و کیفی مختلفی را در دستورکار داشته
است و در دوره کنونی نیز با توجه به گسترش کمی این
دانشگاه در سراسر کشور و کاهش تعداد دانشجویان پا در
مسیر فعالیتهای دانشبنیان گذاشته است».
مدیرکل پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ادامه داد:
«روندی که در حمایت و توسعه شرکتهای دانشبنیان در
دانشگاه آزاد اسالمی در پیش گرفته شده روند خوبی است
اما باید راهکارها و نحوه تعامل دانشگاه با این شرکتها
مشخص و ساماندهی شود .عالوه بر اینکه بخشنامههای صادر
و ابالغشده درباره فعالیت شرکتهای دانشبنیان نیازمند
بازنگری و اصالح است».
دارنده نشان نقره امام خمینی از جشنواره فرهیختگان افزود:
«درباره ثبت اختراعات دانشجویی و استادان دانشگاه آزاد
اسالمی هم تاکنون بخشنامههای متعددی صادر شده است اما
هنوز مشخص نیست که چگونه باید از این اختراعها حمایت
کنیم و با مخترعان همکاری داشته باشیم که این مهم نیز با
توجه به اهداف پیش روی دانشگاه نیازمند بازنگری است».
این مسئول دانشگاهی گفت« :بیشتر مشکالت در زمینه
راهکارهاست ،اگر بتوانیم بخشنامهها را بهبود بدهیم و نحوه
تعامل با شرکتها و مخترعان را با دانشگاه مشخصتر کنیم،
در زمینه ثبت اختراعات و شرکتهای دانشبنیان ،فعالیتهای
بهتر و گستردهتری خواهیم داشت».
بهنـژادی بـا توجـه بـه برنامههـا و رویکـرد دکتـر والیتـی
رئیـس هیات موسـس و امنای دانشـگاه آزاد اسلامی و دکتر
نوریـان سرپرسـت ایـن دانشـگاه ،خاطرنشـان کـرد« :دکتـر
والیتـی در جلسـات متعـددی کـه با مسـئوالن دانشـگاه آزاد
اسلامی داشـته بـر موضوع جـذب نخبـگان در این دانشـگاه
تاکیـد کـرده اسـت کـه موضوع بسـیار مهـم و حائـز اهمینی
اسـت کـه بایـد راهکارهای آن تدوین شـود تا بتـوان با جذب
دانشـجویان و اسـتادان نخبـه دانشـگاه آزاد اسلامی را بـه
اهـداف متعالـی آن نزدیـک کرد».
بهنژادی با بیان اینکه وضعیت دانشگاه آزاد اسالمی در بخش
پژوهشهای کاربردی و تولیدات علمی قابلقبول و رضایتبخش
است ،اظهار کرد« :دانشگاه آزاد اسالمی تازه وارد مسیر پرفراز
و نشیب اقتصاد دانشبنیان شده است و خوشبختانه مسیر
روشنی را در پیش دارد که با برنامهریزی و اجرای برنامهها
و اسناد باالدستی و بهبود تعامل با مجلس میتواند جایگاه
دانشگاه آزاد اسالمی را بیش از پیش بهبود بخشد».
دارنـده جایزه دانشـمند جوان ایران در شـاخه محیط زیسـت
از موسسـه اسـکوپوس بـا توجـه به افزایـش تعداد دانشـگاهها
و مراکـز آمـوزش عالـی در کشـور ،گفـت« :بسـیاری از
دانشـگاهها کـه در رقابت بـا دانشـگاه آزاد اسلامی راهاندازی
شـدند از حداقلهـای علمـی و امکاناتـی برخوردار نیسـتند و
اگـر فعالیـت آنهـا ادامـه داشـته یابـد بعدهـا در رونـد علمـی
کشـور اختلال ایجـاد میکنـد».
استادتمام دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد« :ما انتظار داریم
همانطور که برای صدور مجوز رشتههای جدید به دانشگاه
آزاد اسالمی سختگیری میشود در مورد دانشگاههای دیگر
نیز این سختگیری وجود داشته باشد».
مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز گفت:
«واحد تبریز به عنوان یکی از قدیمیترین واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی بیش از  500عضو هیات علمی دارد که بسیاری
از افراد با مرتبه علمی استاد و دانشیار و از چهرههای علمی
شناخته شده کشور هستند و قابل مقایسه با دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی نوپا نیست .امیدواریم با حمایت از این
دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان دانشگاه برتر ایران و
منطقه شناخته شود».
دکتـر محمدعلـی بهنـژادی اسـتاد پایـه  21رشـته شـیمی
دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز بیـش از  100مقالـه  ISIدارای
 IFو علمـی پژوهشـی وزارتیـن 4 ،طـرح پایان یافتـه ،تألیف
و ترجمـه سـه عنـوان کتـاب و  index-hبرابـر بـا  26را در
موسسـه تامسـون رویتـرز را در کارنامـه علمـی و پژوهشـی
خـود دارد.
صعود تيم كوهنوردي دانشجويان پسر دانشگاه
آزاد اسالمي تبريز به قله سهند
تيم كوهنوردي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تبريز توانست به قله سهند(ارتفاع  )3695واقع درحومه
شهرستان بستان آباد 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 حسنزاده ،امير عباسي ،سيدحسن جهانشاهي،
مهدي طوسي ،ميالد اميريفر ،محمدحسن كسايي اعضای تیم
صعود کننده را تشکیل می دادند.
اين صعود به سرپرستي اسماعيل افخمي ومربيگري حسين
جملران انجام شد.

