امام جمعه جدید تبریز:

مسئولین باید از پتانسیل های
دانشگاه آزاد اسالمی بهره ببرند

آیـت اهلل سـید محمدعلـی آل هاشـم امام جمعـه تبریز
امـروز در دیـدار مسـئولین دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز
گفـت :مسـئولین محتـرم اسـتان باید بـرای اسـتفاده از
امکانـات و پتانسـیل هـای دانشـگاه آزاد اسلامی برنامه
ریزی داشـته باشـند.
نماینـده مقـام معظـم رهبـری در اسـتان آذربایجـان
شـرقی بـا اشـاره بـه ایـام سـالگرد امـام راحـل افزودند:
دانشـگاه آزاد اسلامی یکـی از یادگارهـای امـام راحـل
و یکـی از محصـوالت نظـام اسلامی اسـت و بایـد
دسـتاوردهای انقالب اسلامی به نسـل جدیـد و جوانان
جامعـه گفته شـود و دانشـگاه آزاد اسلامی یکـی از این
دستاوردهاسـت.
امـام جمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :امـروز پـس از 39
سـال از پیـروزی انقلاب اسلامی و  29سـال از فقـدان
امـام راحـل ،راه و خـط امام توسـط مقـام معظم رهبری
تـداوم یافتـه و بـا رهبـری معظـم لـه شـاهد آرامـش،
امنیت و ثبات کشـورمان هسـتیم آن هـم در وضعی که
تمـام دنیـا را خشـم و خشـونت فـرا گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه حادثـه تـرور سـال  60مقـام معظـم
رهبـری بیـان داشـت :عقیـم مانـدن بمـب گـذاری
دشـمنان اسلام و ایـران ،عنایـت خداونـدی بـوده کـه
ملـت ایـران و جهـان اسلام بتواننـد از وجـود معظم له
بهـره منـد شـوند.
آیـت اهلل آل هاشـم بـه آمار بـاالی دانشـجویان و دانش
آموختگان در نظام اسلامی اشـاره کـرد و گفت :افزایش
قابـل توجـه آمار دانشـجویان و دانش آموختگان نسـبت
به سـال هـای اولیـه پیـروزی انقلاب ،مدیون دانشـگاه
آزاد اسلامی اسـت کـه نیمی ازبارآموزشـی کشـور را بر
دوش می کشـد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود دکتـر انگجی در ریاسـت فعلی
دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی گفت:
در دیـدار اخیـر با مقـام معظم رهبری ایشـان از خاندان
انگجـی یـاد بردنـد کـه نشـان از اهمیـت و بزرگـی این
خانـدان بـود لـذا وجـود دکتـر انگجـی کـه عضـو ایـن
خانـدان برجسـته هسـتند امتیـاز بزرگی برای دانشـگاه
آزاد اسلامی بـه حسـاب مـی آید.
وی تأکید کرد :مسـئولین اسـتان می بایسـت در پروژه
هـای تحقیقاتی و پژوهشـی مثل احیـای دریاچه ارومیه
از پتانسـیل دانشـگاه آزاد اسلامی و از نظرات و تخصص
اسـاتید آن بهره ببرند.
در ابتـدای ایـن دیـدار دکتـر سـید جـواد انگجی ضمن
تبریـک انتصـاب شایسـته آیت اهلل آل هاشـم به سـمت
امـام جمعـه تبریـز ،بـه ارائـه گـزارش از دانشـگاه آزاد
اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی پرداخـت و گفـت:
دانشـگاه آزاد اسلامی به سـهم خود بیشـترین خدمات
را بـه کشـورمان از بـدو تأسـیس داشـته و نقـش بارزی
در توسـعه علمـی ،اقتصـادی و فرهنگـی کشـور درطول
بعـد از انقالب داشـته اسـت.
دکتـر انگجـی در خاتمـه خواهـان همـکاری بیشـتر
همـه مسـئولین جهـت ارتقای سـطح علمـی و فرهنگی
دانشـگاه گردیـد.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی:

دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی
پارک رباتیک راهاندازی میکند

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت:
« سعی داریم با احداث پارک بزرگ رباتیک زمینه فعالیتهای
بیشتر را برای دانشجویان و عالقهمندان عرصه رباتیک فراهم
کنیم».
دکتر سیدجواد انگجی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل
از افتخارآفرینان عرصه رباتیک ،با توجه به تاثیر منابع انسانی
در تحکیم قدرت کشورها گفت« :اکنون منابع انسانی ،تنها
منابعی است که کشورها میتوانند بر آن تکیه کنند ،روزگاری
دنیا بر روی منابع مالی و طبیعی و ...حساب میکرد و قضیه
زر و زور امکانات مادی قدرت یک کشور را تشکیل میداد،
اما امروزه قدرت یک کشور را نخبگان ،صاحبان فکر و جوانان
دانشجو تشکیل میدهند».
وی حضور در جمع افرادی که پا از صحنهی علمی کشور
فرا نهادند و در جهان درخشیدند ،مایه فخر بنده است،
اظهار کرد« :خوشبختانه در دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان
شرقی از ابتدای راهاندازی با برنامهریزی صحیح ،شاهد رشد
و شکوفایی دانشگاهیان در طول  35سال فعالیت چه در
عرصههای داخلی و چه عرصههای خارجی بودیم و سعی
داریم با احداث پارک بزرگ رباتیک زمینه را برای دانشجویان
و عالقهمندان عرصه رباتیک بیش ار پیش فراهم کنیم».
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اعالم تقویم آموزشی ترم تابستان
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

از سـوی معاونـت آموزشـی و تحصیلات تکمیلی دانشـگاه
آزاد اسلامی تبریـز تقویـم آموزشـی تـرم تابسـتان سـال
تحصیلـی  95-96ایـن دانشـگا ه اعلام شـد.
دکتـر حمیـد میرزایـی معـاون آموزشـی و تحصیلات
تکمیلـی ایـن دانشـگاه گفـت :آغـاز انتخـاب واحدتـرم
تابسـتانی 95-96از روز یکشـنبه  18تیرمـاه شـروع و تـا
چهارشـنبه  21تیرمـاه سـال جـاری ادامـه دارد.
معاون آموزشـی و تحصیالت تکمیلی دانشـگاه آزاداسالمی
تبریـز افزود :شـروع کالسهاشـنبه  24تیرمـاه و زمان قبول
مهمـان از سـایر واحدهـای دانشـگاهی  18الـی  21تیرماه
است.
میرزایـی تصریـح کـرد :تاریـخ شـروع ارائـه کارت ورود
بـه جلسـه امتحانـی از روز شـنبه  28مـرداد از طریـق
سـایت www.iaut.ac.ir:مـی باشـد ،پایـان تـرم
پنجشـنبه  2شـهریور و زمـان برگزاری امتحانـات  4لغایت
 122شـهریور مـاه سـال جـاری اسـت.
دكتر انگجي:

باید هزینههای دانشگاه را به حداقل برسانیم

رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجـان شـرقی گفـت :باید جاهایـی را که امکان کاهـش هزینهها وجـود دارد را
شناسـایی کـرده و در راسـتای کاهـش آن اقدام کنیم.
دکتـر سـیدجواد انگجـی در دومیـن جلسـه شـورای دانشـگاه آزاد اسلامی این اسـتان در جمع رؤسـای واحدها
و مراکـز عنـوان کـرد :اسـتان آذربایجـان شـرقی پس از اسـتان فارس از نظـر تعداد واحدهـا و مراکـز در رتبه دوم
کشـور قـرار دارد .این امر مسـتلزم تالش و صرف انرژی بیشـتر اسـت تـا بتوانیم به وظایف خـود بهتر عمل کنیم.
انگجـی افـزود :کاهـش تعـداد دانشـجو از یک طـرف و افزایش هزینـه ها از طرف دیگر مشـکالت مـا را دوچندان
کـرده اسـت .هـر چنـد در ایـن میان تعـدادی از واحدها و مراکز تلاش ها و اقداماتی در این راسـتا انجـام داده اند
ولـی تعـداد آنها کم و محدود اسـت.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجـان شـرقی اظهار کـرد :برای حل این مشـکالت باید چاره ای بیندیشـیم در
غیـر ایـن صـورت ایـن کشـتی که بـا زحمات و خـون دل های زیاد سـاخته شـده غـرق در این مشـکالت خواهد
شـد؛ در این راسـتا چالش ها و مشـکالت پیش روی واحدها و مراکز جمع بندی شـده و به تهران ارسـال خواهد
شد.
وی گفـت :در وهلـه اول بایـد روی کاهـش هزینـه ها تمرکـز کنیم هر چند ایـن را نیز می دانیم کـه در واحدها و
مراکـز مـا ریخـت و پـاش وجود نـدارد ولی ما باید جاهایـی را که امکان کاهـش هزینه ها وجود دارد را شناسـایی
کرده و در راسـتای کاهـش آن اقدام کنیم.
انگجـی تصریـح کـرد :در برخـی از واحدهـا مطالبـات شـهریه ای ما از دانشـجویان باالسـت ،البته نبایـد به خاطر
مشـکالت مالـی ،بـرای دانشـجویان ایجاد مشـکل حاد بکنیـم ولی بایـد تمهیداتی بـرای اخذ شـهریه های عقب
افتـاده دانشـجویان اعمـال کنیـم؛ عالوه بـر این آموزش و امـور مالی بایـد در این زمینه همـکاری های تنگاتنگی
داشـته باشند.
رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجان شـرقی با اشـاره به درآمدزایی واحدها افزود :در برخی از واحدهای اسـتان،
پتانسـیل باالیـی بـرای درآمـد زدایـی وجـود دارد ،به عنوان مثال پـرورش ماهی قزل آال و سـایر آبزیان در سـراب
مـی تواند پروژه موفق و سـوددهی باشـد.
دبیر هیات امنای دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجان شـرقی ادامه داد :هر واحد باید پتانسـیل خود را ارزیابی کرده
و در راسـتای درآمـد زایـی اقـدام کنـد؛ از نظـر صرفه جویـی اداری نیز خود مدیـران باید مدیریت کـرده و هزینه
هـای اداری را به حداقل برسـانند.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجـان شـرقی با اشـاره به نیروهای مـازاد گفـت :در این مدتی که بنـده افتخار
خدمت رسـانی را داشـته ام هیچ کسـی را اسـتخدام نکرده ایم و در مقابل در راسـتای چابک سـازی واحدها ۱۳۰
الـی  ۱۴۰نفـر نیـز کم شـده اسـت .خواهش من این اسـت که واحدهـا و مراکز برای چابک سـازی بدنـه خود نیز
اقدام کنند.
انگجـی گفـت :این مشـکالت مختص اسـتان ما نیسـت و همـه واحدها به نوعی با این مشـکالت درگیر هسـتند،
آینـده دانشـگاه بـرای مـا مهـم اسـت ،نبایـد کوچکترین کـم کاری در این زمینه داشـته باشـیم ،همه بایـد با هم
همـدل و یکصـدا باشـیم و در راسـتای اجرای سیاسـت ها و برنامه های دانشـگاه قـدم برداریم.
دکتـر رحیموکیـل زاده رئیـس دبیرخانـه هیـات امنای این دانشـگاه هم گفت :واحد هـا خود را از هـم جدا فرض
نکننـد و بایـد به خطـای رقابت با هـم خاتمه بدهند.
وی هـدف از ایـن جلسـه را تبـادل نظـر دربـاره راهکارهای خـروج از زیان دهی دانسـت و افـزود :مقابل چالش ها
بایـد برنامـه ریزی صحیحی داشـته باشـیم و روسـای واحد ها هریک پیشـنهاد خـود را ارائه دهند.
سپس روسای دانشگاهی به بیان نظر خود پرداختند و جلسه با جمع بندی دکتر انگجی خاتمه یافت.
دومین جلسـه شـورای دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجان شـرقی به همت دفتر دبیرخانه هیات امنای این اسـتان
در واحـد تبریز برگزار شـد.
رئیـس واحـد تبریـز افـزود« :از دو سـال پیش در بازدیدهایی که از واحد ایلخچی داشـتم ،شـاهد برنامهریـزی اصولی و
هدفمنـد ایـن دانشـگاه بـودم که عرض کردم شـما میتوانیـد به قطب رباتیک منطقـه تبدیل شـوید و بحمداهلل تالش
و زحمات این نخبگان به نتیجه رسـید و سـال گذشـته در مسـابقات آلمان و امسـال در مسـابقات کشـوری مقام اول
را به دسـت آوردند».
انگجی اظهار کرد« :واحد ایلخچی که پیش از این بخاطر یک محصول کشاورزی شهرت یافته بود ،امروز به برکت وجود
دانشگاه آزاد اسالمی در عرصه رباتیک در کشور آلمان درخشیده و شهرت جهانی پیدا کرده است و اما امروز جمع شدیم
از افتخار آفرینی اخیر این عزیزان که توانستند در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران مقام اول ربات های انسان نما را به دست
بیاورند ،تجلیل کنیم».
وی به اهداف علم رباتیک که رفع مشکالت جامعه از طریق سیستمهای پیشرفته است ،گفت« :عرصه رباتیک باید در
خدمت انسان و حل مشکالت و تسهیل امور بکارگیری شود تا بخشی از گرفتاری های بخش صنعت مثال مراقبت از
خطوط نفت و گاز و برق و ...حل شود».
وی با بیان اینکه خالقیتی که در جوانان و اساتید ما وجود دارد،مثال زدنی است ،تصریح کرد« :با رشدی که در عرض 35
سال اتفاق افتاده ،دانشگاه آزاد اسالمی استان توانسته از عرصههای ملی به سمت عرصههای بینالمللی پیشرفت کند و
خود را با دانشگاههایی که در دنیا مطرح هستند همتراز کند».
انگجی خاطرنشان کرد« :دکتر والیتی همواره توجه به نخبگان دانشجو و استادان را مورد تاکید قرار داده و خواستار ارائه
امکانات الزم برای فعالیت بیش از پیش آنان است».
در ادامه سرپرستان تیمهای رباتیک واحد تبریز و ایلخچی به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند و در پایان از سوی رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی اعضای تیم های برنده مورد قدردانی قرار گرفتند.
مراسم تجلیل از افتخار آفرینان عرصه رباتیک دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی به همت اداره کل روابط عمومی این
دانشگاه در سالن شهریار واحد تبریز برگزار شد.

انتشار سی و چهارمین شماره از مجله
مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاداسالمی تبریز

سی و چهارمین شماره مجله علمی و پژوهشی مطالعات جامعه
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز در خردادماه سالجاری
منتشر شد.
در ایـن شـماره از ایـن مجلـه مقاله هایـی با عناویـن :تدوین
مـدل مفهومـی حاصـل از تلفیـق دانـش بومـی و نویـن بـا
اسـتفاده از نظریـه بنیانـی در احیـاء ،حفـظ ،نگهـداری و
بهرهبـرداری از منابـع طبیعـی بـا رویکـرد پساتوسـعه (مورد
مطالعه :ایل ممسـنی اسـتان فارس) /رابطـه عوامل اجتماعی
و آگاهـی از قوانیـن بـا آگاهـی از حقـوق شـهروندی در بیـن
شـهروندان شـهر رشـت /تبییـن سـبک مدیریـت تعـارض
مدیران مدارس بر اسـاس فرسـودگی شغلی و استرس شغلی
آنـان در مناطـق آمـوزش و پـرورش شهرسـتانهای خـوی و
چایپـاره /مقایسـه نگرش کارکنـان و زندانیان زنـدان خلخال
نسـبت به حقـوق شـهروندی /طراحی مـدل بومـی مدیریت
ارتباطـات بحـران در شـهر تهران /بررسـی رضایـت از زندگی
زناشـویی در میان زوجین دارای سـبکهای سنتی و مدرن و
عوامـل اجتماعـی -فرهنگی مرتبط با آن در شـهر میاندوآب/
بررسـی ارتبـاط بیـن تبلیغات رسـانهای با ارزش ویـژه برند از
دیدگاه مشـتریان فروشـگاههای ورزشـی شـهر تبریز /مطالعه
رابطـه بین میـزان هـوش فرهنگی بـا انتخاب ژانـر فیلمهای
سـینمایی در بین دانشـجویان کارشناسیارشـد علوم انسانی
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریز درج شـده اسـت.
مجـوز انتشـارمجله مطالعـات جامعـه شناسـی از سـوی
کمسـیون بررسـی نشریات علمی دانشـگاه آزاد اسالمی صادر
شـده و به اسـتناد رای هشـتاد و سومین و هشتاد و چهارمین
جلسـه کمیسیون بررسـی و تایید مجالت علمی دانشگاه آزاد
اسلامی دارای درجه علمی  -پژوهشـی شـناخته شده است.
صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز بوده
و دکتر محمود علمی و دکتر حسین بنی فاطمه مدیر مسئول
و سردبیر آن می باشند.
عالقمنـدان جهـت دریافـت فایـل مجلـه ،کسـب اطالعـات
تکمیلـی و مکاتبـه بـه سـایت http://jss.iaut.ac.ir
مراجعـه نماینـد.
مقاله دانشجوی واحد تبریز در کنفرانس ملی
دستاوردهای جدید در علوم ورزشی برتر شد

مقاله دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با عنوان
ارتباط بین ذهنآگاهی ورزشی با اضطراب رقابتی حالتی
ورزشکاران در چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای جدید در
علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان به صورت
سخنرانی ارائه و به عنوان مقاله برتر معرفی شد.
آرمین آراسته با بیان اینکه روش پژوهشی حاضر از نوع
مطالعات توصیفی ،همبستگی بوده است ،اظهار کرد« :هدف
از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ذهن آگاهی ورزشی با
اضطراب رقابتی حالتی ورزشکاران بود».
وی ادامه داد ۴۰« :ورزشکار حرفه ای شاغل در لیگ های
معتبر کشور از رشته های فوتسال ،هندبال ،بسکتبال ،فوتبال
شهر تبریز در این تحقیق شرکت کردند و برای تحلیل داده ها
از آزمون همبستگی «رگرسیون» استفاده شد».
آراسـته افـزود« :یافتـه هـا نشـان داد کـه بین ابعـاد مختلف
آگاهـی ،عـدم قضـاوت و تمرکز مجـدد ذهن آگاهی ورزشـی
بـا اضطراب رقابتـی حالتی ،رابطه منفی و معنـی داری وجود
دارد .علاوه بـر آن تحلیـل رگرسـیون نشـان داد کـه ابعـاد
مختلـف ذهـن آگاهی ورزشـی قـادر به پیش بینـی اضطراب
رقابتی حالتی ورزشـکاران هسـتند».
آرمین آراسته فرزند آزاده و جانباز  35درصد و دانشجوی
ورودی  93دانشگاه آزاد اسالمی تبریز در مقطع کارشناسی
رشته علوم ورزشی تحصیل میکند.
توضیـح اینکـه مقاله مذکـور با همـکاری پویا بیابانـی و رقیه
صمـدی و بـا اسـتاد راهنمایـی دکتـر میرحمیـد صالحیـان
تنظیم شـده اسـت.

