دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز انعقاد کرد:

تفاهم نامه همکاری با
اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

روسـای دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجان شـرقی و اداره
کل اسـتاندارد آذربایجـان شـرقی تفاهـم نامـه همکاری
امضـا کردند.
دکتـر سـیدجواد انگجـی رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی
آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره بـه قدمـت و پتانسـیل
دانشـگاه آزاد اسلامی در منطقـه گفـت :دانشـگاه آزاد
اسلامی واحـد تبریز اولین واحد دانشـگاه آزاد اسلامی
اسـت کـه در سـال  61تأسـیس شـد.
وی بـه پتانسـیل هـای قـوی ایـن دانشـگاه تأکیـد کرد
و افـزود :حضـور بیـش از  500عضـو هیـأت علمـی در
رشـته هـای مختلف تحصیلـی و وجود  110آزمایشـگاه
و کارگاه تخصصـی مجهز تنها از بخشـی پتانسـیل باالی
این دانشـگاه حکایـت دارد.
دکتـر انگجـی همچنیـن بـه ظرفیـت هـای موجـود در
واحدهـای دانشـگاهی ایـن اسـتان اشـاره و تصریح کرد:
بـرای پیشـبرد اهـداف مـورد نظـر دانشـگاه و کیفـی
بخشـی بـه آن از تفاهمنامـه همـکاری بـا اداره کل
اسـتاندارد اسـتقبال مـی کنیـم.
وی تأکید کرد :استاندارد سازی ادوات و خد.مات با
استفاده از تجارب دانشگاه در حل بسیاری از مشکالت
موثر خواهد بود.
ساسان فرشی حق مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی
نیز بر انعقاد و گسترش همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی
تأکید کرد و گفت :اراده جدی داریم از پتانسیل عظیم
دانشگاه آزاد اسالمی استان بهره مند شویم.
اسـتفاده بهبنـه از توانمندیهـای علمـی ،فنی ،آموزشـی
و پژوهشـی طرفیـن و همـکاری در زمینـه تدوین پیش
نویـس اسـتاندارد هـای ملـی و بیـن المللـی ،برگـزاری
همایـش مشـترک و تشـکیل دوره هـای تخصصـی
و آموزشـی ،انجـام طرحهـای مشـترک تحقیقاتـی
و مطالعاتـی ،اسـتفاده از آزمایشـگاه هـای تأییـد
صالحیـت شـده و ارائـه دوره هـای آموزشـی مشـترک
بـه منظورتربیـت نیـروی انسـانی مشـخص در مقاطـع
مختلـف تحصیلـی از موضوعـات مـورد اشـاره در ایـن
تفاهـم نامـه علمـی و پژوهشـی مـی باشـند.
جلسه امضای تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمی و اداره کل
استاندارد آذربایجان شرقی به همت معاونت پژوهش و
فناوری این دانشگاه  24خرداد سالجاری در دفتر رئیس
دانشگاه برگزار شد.
اعالم آمادگی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
و استان آذربایجان شرقی در راهپیمایی روز قدس

جهـان در آخرین جمعـه ماه مبارک رمضان شـاهد حرکت
یکپارچـه امـت اسلام و آزادی خواهـان اسـت؛ حرکتی که
بـا زمانشناسـی ،ژرف اندیشـی و آینـده نگـری پیـر فرزانه
انقلاب ،حضـرت امام خمینی (ره) پایه گـذاری و به نام روز
قـدس نام گذاری شـد تا مسـئله فلسـطین ،به عنـوان پاره
تـن جهان اسلام و قدس ،قبلـه اول مسـلمانان ،هیچگاه به
فراموشی سـپرده نشود.
روز جهانی قدس ،روزتجلّی صالبت وعظمت جهان اسالم ،روز
وحدت همه انسانهای عدالت خواه وع ّزت طلب ،روزخروش
یکپارچه ا ّمت اسالم علیه کفر و روز ابراز انزجار ازصهیونیزم
وامپریالیسم غاصب و جنایتکار است .روزی که مومنان و
مسلمانان روزه دار یک صدا ندای مظلومیت فلسطین اشغالی
را به گوش جهانیان می رسانند.
دانشـگاهیان دانشگاه آزاداسلامی تبریز و استان آذربایجان
شـرقی بـا گرامیداشـت روزجهانی قـدس ،همـراه و همگام
بـا تمامـی اقشـار ملّـت مسـلمان ،خداجـو و روزه دار ایران
اسلامی ،باتوجـه بـه حـوادث تروریسـتی اخیـر در تهران و
همچنیـن شـرایط بسـیار حسـاس منطقـه ای ،همچـون
سـالهای گذشـته ،باحضورگسـترده خود در راهپیمایی روز
جهانـی قـدس ،بـا رهبرمعظم انقلاب تجدید میثـاق کرده
و اعلام مـی دارنـد داعـش و دیگـر گروهکهـای تکفیری
کـه چنـد وقتـی اسـت وارد صحنـه شـدهاند همه بـا هدف
خـارج کـردن اسـرائیل از ذهنهـا شـکل گرفتـه و یکـی از
ایـن سیاسـتهای نظـام اسـتکباری بـرای پیشـبرد اهـداف
اسـرائیل مـی باشـد و به فلسـطینی هـا ثابـت میکنند که
تنها نیسـتند و حمایـت معنوی مسـلمانان و آزادیخواهان
دنیا پشـتیبان آنهاسـت ودشـمن را مأیوس کرده و موجب
تقویـت جبهـه مقاومت میشـود.
وعـده مـا :روز جمعـه  2تیرمـاه ،مصـادف بـا آخرین جمعه
ماه مبارک رمضان سـاعت  ،10:30چهارراه شـهید بهشـتی
اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره  /61چهارشنبه  31خردادماه  /1396تهيه شده در ادارهكل روابطعمومی و اطالعرسانی استان آذربايجانرشقی

تجلیل از  21کارمند بازنشسته نخستین واحد دانشگاه آزاد اسالمی

در مراسـمی با حضور رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجان شـرقی از  21کارمند دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد تبریز که به کسـوت بازنشسـتگی نائل شـده بودند ،تجلیل شـد.
دکتر در این مراسم با یادآوری سالهای اولیه تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز به عنوان نخستین واحد در
شهرستانها گفت :کارمندان در آن سالها با ایثار و فداکاری و پشتکار مثال زدنی کار کردند و زحمت کشیدند.
دبیـر هیـأت امنـای دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی افـزود :در جامعه هر کسـی در جـا و مکانی
مشـغول و زحمـت مـی کشـد و زندگانـی را سـپری مـی کند امـا کار در دانشـگاه که ثمـره آن مبارزه بـا جهل و
نادانـی و توسـعه علـم و فضیلـت اسـت با کارهـای دیگر متفاوت اسـت.
وی تأکیـد کـرد :تـک تک شـما عزیـزان باید به این افتخـار کنید که از یـک محیط علمی با عنوان دانشـگاه پس
از سـال ها خدمت بازنشسـته می شوید.
انگجـی بـا اشـاره به دهه  60و سـال های اولیه تأسـیس دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز گفت :دهـه  60از پرخاطره
تریـن و شـیرین ترین اوقات دانشـگاه بود.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریـز بـا اشـاره به رشـد رو به افـزون هزینه های دانشـگاه و مشـکالت مالی
برخـی از واحدهـای دانشـگاه افـزود :بـرای سـرپا نگـه داشـتن ایـن خیمه بایـد همگان دسـت به دسـت بدهند،
احسـاس وظیفـه و متعهدانه تلاش کنند.
در ایـن آییـن از خانمهـا :رقیـه فـرد مـرادی نیـا ،رقیه جاللـی ،مریم عزیـزی ،مریـم جـودی ،پروانه انزابـی ،اکرم
باغبـان و آقایـان :نظـام الدین اقدمی ،غالمرضا سـحرگاهی ،داریوش رامیـار ،محمد ابوطالبی ونـد ،رضا نوریدخت،
یوسـف نباتدوسـت ،حمیـد نیکـورأی ،یوسـف عقبی خـواه ،حمیـد کرباسـی ،ابراهیم پورهاشـمی ،رسـتم بابایی،
مجیـد امیـری ،لطفعلی سـعدی ،رضا پورحسـن مهترلو و حسـین ورزند که به مرحله بازنشسـتگی رسـیده بودند
طبـق بخشـنامه مربـوط بـا اهدای یـک جلد کالم اهلل مجید و سـکه بهـار آزادی تجلیل شـد.
در ایـن آییـن از خانمهـا :رقیـه فـرد مـرادی نیـا ،رقیـه جاللی ،مریـم عزیزی ،مریـم جـودی ،پروانه انزابـی ،اکرم
باغبـان و آقایـان :نظـام الدین اقدمی ،غالمرضا سـحرگاهی ،داریوش رامیـار ،محمد ابوطالبی ونـد ،رضا نوریدخت،
یوسـف نباتدوسـت ،حمیـد نیکـورأی ،یوسـف عقبی خـواه ،حمیـد کرباسـی ،ابراهیم پورهاشـمی ،رسـتم بابایی،
مجیـد امیـری ،لطفعلی سـعدی ،رضا پورحسـن مهترلو و حسـین ورزند که به مرحله بازنشسـتگی رسـیده بودند
طبـق بخشـنامه مربـوط بـا اهدای یـک جلـد کالم اهلل مجید و سـکه بهار آزادی تجلیل شـد.
آیین تکریم از  21کارمند بازنشسته واحد تبریز به همت حوزه معاونت اداری و مالی این دانشگاه برگزار شد.

رقابت بیش از  11هزار داوطلب در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجانشرقی از رقابت بیش از  11هزار داوطلب در مصاحبه دکتری تخصصی سال
جاری در  66رشته تحصیلی خبر داد.
دکتر سیدجواد انگجی با توجه به واگذاری فرآیند مصاحبه داوطلبان ورود به مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد
اسالمی به مراکز استانها ،گفت :با حسن اعتماد مجموعه مدیریتی دانشگاه آزاد اسالمی برای اولین بار مصاحبه
داوطلبان دکتری در استان برگزار که این امر موجب اعتباربخشی به استانها میشود .باید قدر این فرصت را بدانیم و
به نحو احسن به وظایف محوله عمل کنیم.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی شرقی افزود :تعداد  11624نفر داوطلب دکتری در استان آذربایجان شرقی در
مصاحبه حضوری شرکت خواهند کرد و در  66عنوان رشته به رقابت خواهند پرداخت.
انگجی از تاریخ  3لغایت  6مرداد سال جاری به عنوان زمان برگزاری مصاحبه این استان خبر داد و تصریح کرد315 :
نفر از اعضای هیأت علمی این استان بر اساس تخصص و گرایش و تجربه شناسایی شده اند و بصورت تیم بندی در
فرآیند مصاحبه به مدت  4روز شرکت خواهند کرد که امیدواریم به نحو احسن به وظیفه خطیرشان عمل کنند و به
دور از هرگونه اعمال سلیقه به قضاوت بپردازند.
انگجی با بیان اینکه  50درصد ارزش نمره به مصاحبه اختصاص دارد ،ادامه داد 20 :نمره طبق سوابق علمی و پژوهشی
و  30نمره بر اساس میزان پاسخ گویی و توانایی افراد در ارائه مطالب و تسلط به زبان خارجی منظور خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجانشرقی به تشکیل ستاد اجرای فرآیند مصاحبه و انجام برنامه ریزی های
الزم اشاره و بیان کرد :محل مصاحبه داوطلبان دانشکده علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد واحد تبریز تعیین شده و
عوامل اجرایی تمهیدات الزم برای برگزاری منظم جلسات ،نظیر صدور احکام ،تعیین محل استقرار داوطلبان و احیاناً
همراهانشان و  ...را پیش بینی کرده اند.
رئیس واحد تبریز از داوطلبان خواست اطالعیه های این استان را که از طریق سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به
نشانی http://www.iaut.ac.ir :و سایت اداره کل روابط عمومی این دانشگاه http://pr.iaut.ac.ir:منتشرخواهد
شد پیگیری و مورد توجه قرار دهند.

بررسی مسائل رقابتی بین گیاهان زراعی و علفهای هرز در کتاب برگزیده جشنواره فرهیختگان
کتاب عضو هیات علمی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در پنجمین جشنواره فرهیختگان
به عنوان کتاب برتر گروه کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شد.
دکتر بهرام میرشکاری درباره کتاب «اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز» که به عنوان کتاب برگزیده گروه
کشاورزی پنجمین جشنواره فرهیختگان انتخاب شد ،گفت« :این کتاب در هفت جلد و در شمارگان دو هزار نسخه از
سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز منتشر شده است».
عضو هیات علمی گروه زراعت و اصالح نباتات واحد تبریز ادامه داد« :کتاب اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای
هرز عالوه بر بررسی مسائل رقابتی بین گیاهان زراعی و علفهای هرز ،تاثیر علفهای هرز را بر اکوفیزیولوژی و عملکرد
گیاهان زارعی بررسی میکند.
پنجمین جشنواره فرهیختگان سه شنبه دوم خرداد همزمان با سی و پنجمین سالروز راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی،
با حضور دکتر علیاکبر والیتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر علیمحمد نوریان
سرپرست این دانشگاه برگزار شد.

درخشش واحد تبریز در نهمین المپیاد علمی
دانشجویان کشور

چهار دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در نهمین
المپیاد علمی دانشجویان کشور پیشتاز شدند.
دکتر فاطمه افشاری رییس دانشکده علوم پزشکی این
دانشگاه با اعالم این خبر گفت :با ماهها تالش و آماده
سازی دانشجویان مستعد برای حضور در المپیاد علمی
که در خردادماه سالجاری در سراسر کشور برگزار شد،
خوشبختانه دانشجویان این دانشگاه توانستند برای اولین
بار در مرحله انفرادی این مسابقات پذیرفته شوند.
و ی به پذیرش  4دانشجوی این دانشگاه در نهمین المپیاد
اشاره کرد و افزود :آرمین اصالنی در حیطه تفکر انتقادی
علوم پایه ،شالله آقایی در حیطه آموزش پزشکی ،وحید
وجدانی در حیطه فلسفه پزشکی و رویا صادقی در حیطه
آموزش پزشکی این المپیاد پذیرفته شده اند.
دکتر افشاری تصریح کرد :در کنار واحد تبریز ،واحد نجف
آباد نیز با پذیرفته شدن  4نفر از دانشجویانش در این
المپیاد حائز بیشترین آمار قبولی در سطح دانشگاه آزاد
اسالمی شده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
افزود :واحدهای مشهد ،تهران پزشکی و تنکابن با 3
پذیرفته شده و واحدهای کازرون ،شاهرود ،دندانپزشکی
تهران ،یزد و واحد علوم تحقیقات تهران با  2پذیرفته شده و
واحدهای کرمان ،خوراسگان ،کرج و اردبیل با یک پذیرفته
شده در این المپیاد منشاء اثر مثبت شده اند.
دکتـر افشـار از حمایتهـای مسـتمر و موثـر دکتـر انگجـی
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان قدردانـی کـرد و از
همـه اسـاتید ،دانشـجویان و بـه خصـوص مسـئول المپیاد
ایـن دانشـگاه خانـم دکتـر اردیبهشـتی بـه خاطـر تالش و
کوشـش هـای شـبانه روزی تشـکر کـرد.

برگزاری کارگاه
مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت بهره وری

کارگاه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت بهرهوری ویژه اعضای
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز برگزار شد.
دکتر مجید باقرزاده عضو هیات علمی این دانشگاه و مدرس
کارگاه مدیریت رفتار سازمانی گفت :امروز مطمئن هستیم
که موفقیت سازمان مستقیما به استفاده مؤثر نیروی انسانی
بستگی دارد و مدیر موفق مدیری است که بتواند به خوبی از
افراد خود بهره برده و توان آنها را بکار گیرد .وی تصریح کرد:
رفتار سازمانی یک رشته مطالعاتی است که تأثیر افراد ،گروه ها
و ساختار سازمانی را بر رفتار کارکنان مورد مطالعه قرار داده و
هدفش باال بردن مهارت های مدیران برای شناخت علل ،پیش
بینی و تغییر رفتار افراد در سازمان است.
دکتر صادق ملکی اوارسین مدرس کارگاه مدیریت بهره وری
نیز اشاره نمود :ضعف مدیریت از موانع بهره وری است.
عضو هیأت علمی واحد تبریز افزود :ضعف در مدیریت یکی
از عوامل اصلی پایین بودن بهره وری در دانشگاه است .عدم
آشنایی مدیران با تکنیک ها و فنون برنامه ریزی ،سازماندهی،
مدیریت منابع انسانی ،پاداش و تنبیه ،روش های انگیزشی،
کنترل ،انتخاب نامناسب مدیران در سطوح مختلف ،جابجایی
مکرر انها و عدم برنامه ریزی دوره های آموزشی ،موجب ضعف
در مدیریت و نهایتا کاهش بهره وری را بدنبال دارد.
کارگاه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت بهره وری به همت
شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسالمی استان آذربایجان
شرقی در سالن پروین اعتصامی این دانشگاه برگزار شد.
انتشار دومین شماره نشریه «ن والقلم»
دومین شماره فصلنامه «ن و القلم» کانون قرآن و عترت(ع)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز منتشر شد.
تربیت به سبک ایرانی اسالمی ،برهنگی به شرط تمدن ،من
هم پرچمدار انقالبم ،سوادآموزی یک جهاد فرهنگی ،مقایسه
فرهنگ غرب و شرق ،یک حکم ،یک همبستگی ،سرو قامتان
صبور ،پروانههای عاشق برخی از مطالب دومین شماره فصلنامه
«ن و القلم» است.
صاحب امتیاز این نشریه ،کانون قرآن و عترت (ع) معاونت
دانشجویی و فرهنگی واحد تبریز بوده و مهدی مهدیپور مقدم
و امیر معین مهر مدیرمسئول و سردبیر آن است.
کسب مقام قهرمانی دانشجویان پسر واحد تبریز
در مسابقات فوتسال آذربایجان شرقی
تیم فوتسال دانشجویان پسر واحد تبریز مقام اول مسابقات فوتسال
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داد.
مسابقات فوتسال دانشجویان پسر استان آذربایجان شرقی با شرکت
 7تیم به میزبانی واحد اهر برگزار شد.
در این دوره ازمسابقات تیم واحد تبریز اول و تیم واحدهای ایلخچی
و اهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
علیرضا آسمانی شاهگلی ،حامیم بهاری دلگشا ،میالد چورحسین،
امیر حسین زاده ،حامد دندانساز بهاری ،محمدرضا رستمی سخا،
امین صالحی میانجی ،حامد صالحی راد ،اکبر قاسم پور ،رضا محمدی،
فیروز نجفی مایانی ،آرمین هوشیار اقدم اعضای تیم را تشکیل می
دادند .مربیگری تیم بر عهده یعقوب فیل گوش و سرپرست آن
حسین فرج الهی بود.

