دکتر مدیر شهال:
راهاندازی آزمایشگاههای پژوهشی با رویکرد تأمین
زیرساخت تحقیقات قابل تجاریسازی در واحد تبریز
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسالمی تبریز با
توجه به افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه ،جذب و استقرار
واحدهای فنآور جدید و راهاندازی آزمایشگاههای پژوهشی
با رویکرد تأمین زیرساخت تحقیقات قابل تجاریسازی را از
دستورکارهای این واحد دانست.
دکتر ناصر مدیرشهال در تشریح وضعیت حوزه تحت پوشش
خود و فعالیتهای صورت گرفته اخیر اظهار کرد :در راستای
ارتقای کیفی فعالیتهای پژوهشی فعالیتهایی نظیر اعطای
پژوهانه به اعضای هیات علمی ،ایجاد فرصتهای مطالعاتی
داخلی و خارجی برای کسب مهارتهای روز دنیا ،برگزاری
کارگاهها و دورههای علمی-پژوهشی در ارتباط با علوم و فنون
مدرن دنیا و برگزاری همایشهای ملی در واحد تبریز انجام
شده است.
تشکیل تیمهای تحقیقاتی برای فعالیت
در زمینه علوم بینرشتهای
این مسئول ادامه داد :توسعه شبکه آزمایشگاهی استانی از
طریق فعال کردن ساها ،رونق دادن به محیط آزمایشگاههای
تحقیقاتی از طریق سپردن مسئولیت این آزمایشگاهها
به محققان با سابقه درخشان تحقیقاتی ،تشکیل تیمهای
تحقیقاتی برای فعالیت در زمینه علوم بینرشتهای و ارج
نهادن به محققان با عملکرد پژوهشی باکیفیت و کارآمد باعث
ایجاد محیط پویای پژوهشی در این دانشگاه شده است.
استقرار  7واحد فنآور در حوزههای
فنی مهندسی و مدیریت
مدیر شهال در پاسخ به این سوال که فعالیتهای مرکز رشد،
شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فنآور واحد تبریز را
چگونه ارزیابی می کنید گفت :اکنون تعداد  7واحد فنآور
در حوزههای فنی مهندسی و مدیریت در دانشگاه مستقر
هستند که  2مورد از آنها ،سال گذشته موفق به کسب عنوان
دانشبنیان از معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری
شدند.
اعتبارسنجی مقاالت علمی واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی
مدیرشهال ،اعتبارسنجی مقاالت علمی برای واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی کشور ،کلینیک صنعت و انجمن ایدههای نوین
را از جمله فعالیتهای پژوهشی در حال انجام دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز دانست.
دکتر والیتی از واقعیتهای حاکم و جاری
در حوزه تحقیقات مطلع است
مدیرشـهال خاطرنشـان کـرد :دکتـر والیتـی نیـز بـا وجـود
حضور پررنگ و پرسـابقه ای که در حوزه سیاسـت داشـتهاند،
شـخصیتی برجسـته علمی و تحقیقاتـی نیـز بودهاند،بنابراین
از واقعیتهـای حاکـم و جـاری در حوزه تحقیقـات نیز مطلع
هسـتند .مقولـه پژوهـش ذاتـاً از جنـس پروسـهای بـوده و
زمانبـر اسـت ،پـس دسـتیابی بـه نتایـج خـوب و مؤثـر در
کوتاهمـدت متصـور نیسـت.
وی تاکیـد کـرد :الزم اسـت در ایـن حـوزه ،زیرسـاختهای
الزم فراهـم شـده و نهادسـازی مناسـب اجـرای پروژههـای
تحقیقاتـی انجـام گیـرد تـا بتـوان از آن طریـق ،در آینـده (تا
حـد امـکان نزدیـک) ،دانشـگاه را بـه محیـط و محـل اجرای
طرحهـای تحقیقاتـی دانشبنیـان و قابـل تجاریشـدن
تبدیـل کـرده و دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز را بـه سـمت
دانشـگاه کارآفریـن ،سـوق داد.
برای جذب نخبگان ابتدا باید زیرساختهای
حقوقی فراهم شود
وی ادامه داد :درباره جذب نخبگان در دانشگاه (در حوزه
پژوهش) ابتدا باید زیرساختهای حقوقی آن فراهم شود؛
مانند تدوین بخشنامهها و آییننامههای آن که نحوه
بهکارگیری هیات علمی پژوهشمحور و یا نیمهپژوهشمحور
را مشخص کند .سپس نوبت به تخصیص واقعی بودجه الزم
برای تأسیس آزمایشگاههای پژوهشی و تجهیز آنها و بعد از
آن نوبت به جذب نیروی انسانی نخبه در عرصه تحقیقات می
تواند بهطور واقعی محقق شود.
ایـن دانشـمند برتـر بیـن المللـی ،فعالیـت دانشـجویان
و اعضـای هیـات علمـی در حـوزه پژوهـش واحـد تبریـز را
مـرود توجـه قـرار داد و گفـت :تحقیقـات بـا کیفیـت باالتر و
هدفمنـدی بهتـر نسـبت بـه سـالهای قبـل در حـال انجـام
اسـت .تولیـدات علمـی دانشـگاه رونـد رو بـه رشـدی از نظـر
کیفـی نشـان میدهنـد.
حمایت مالی از طرحهای تحقیقاتی دانشجویان
مدیرشهال اظهار کرد :در همین راستا برنامههایی برای حمایت
مالی از طرحهای تحقیقاتی دانشجویان عضو انجمنهای علمی
و باشگاه پژوشگران جوان ،حمایت از پایاننامهها و رسالههای
دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی در قالب قراردادهای ساها در
حال اجراست و به کیفیت باالتر ادامه خواهد داشت.
به گفته وی ،تأسیس آزمایشگاههای مرکزی با محوریت
تحقیقات و تأمین امکان دسترسی تماموقت اعضای هیأت
علمی به فضای آزمایشگاههای تحقیقاتی ،تأمین امکانات
نرمافزاری و سختافزاری ویژه برای پژوهشگران برتر ،تشکیل
تیمهای تحقیقاتی برای فعالیت در زمینه علوم بینرشتهای و
تأسیس بانک اطالعاتی از اعضای پژوهشگر استان برای ایجاد
ارتباطات مؤثر تحقیقاتی از برنامه های معاونت پژوهشی واحد
تبریز است.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان رشقی:
نظرات استادان دانشگاه برای پیشبرد برنامه ها مهم است

دکتر سیدجواد انگجی در جلسه با جمعی از استادان دانشگاه گفت :همفکری و استفاده از نظرات اساتید دانشگاه در
پیشبرد برنامه ها و سیاست های دانشگاه حایز اهمیت است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی ،با اشاره به اهمیت خردجمعی و اهمیت تصمیماتی که به وسیله
جمعیتی نخبه و متفاوت از بخش اجرایی اتخاذ می شود ،افزود :تنوع تخصص ها و تجمیع دانش پراکنده و استقالل
فکری و ارائه انتقادات سازنده و اطالعات مهم به لحاظ حضور مرتب در بدنه سازمان و دانشگاه از مشخصه های مهم
خرد جمعی اساتید دانشگاه بوده و باید به نحو مطلوب از آن پتانسیل و نکته نظرات استفاده شود.
وی با اشاره به داشتن ارتباط مستمر با دانشگاهیان تصریح کرد :مالقات حضوری در طول هفته ،برگزاری جلسات
متعدد ،حین بازدیدها و سرکشی ها ،مکاتبات و گزارشات دانشگاهیان از طریق صندوق الکترونیکی و شبکه های
واجتماعی بخشی از شیوه های ارتباطی و راههای استفاده از نکته نظرات سازنده اساتید در اجرای برنامه ،توسعه
فعالیتها و کشف نقاط ضعف و قوت بوده است.
دکتر انگجی با اشاره به مشکالت به وجود آمده برای دانشگاه آزاد اسالمی در مورد تصویب رشته های کارشناسی
ارشد گفت :از بدو تأسیس ،دانشگاه آزاد اسالمی همواره با مشکالت و فراز و نشیب ها مواجه بوده ،اما با اتخاذ تدابیر
مناسب و درایت مسئولین توانسته بر آنها فایق آید.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد :نتایج و خروجی جلسه با اساتید دانشگاه کارگشا و چاره ساز امور باشد.
در ادامه جلسه موضوعاتی نظیر  :لزوم پیوست نگاری فرهنگی در تمامی فعالیتهای دانشگاه ،گسترش تسهیالت
رفاهی ،برگزاری تورهای بازدید از دانشگاه های کشور اطراف ،کرسی های آزاد اندیشی ،دانشجویان بدون کنکور،
برگزاری بهینه امتحانات ترمی ،لزوم برنامه ریزی  5ساله دانشگاه ،لزوم کیفیت بخشی و اولویت بخشی به امور و
تشکیل اتاق فکر اساتید مطرح و پیرامون آنها تبادل نظر شد.
جلسه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی و جمعی از استادان واحد تبریز عصر روز سه شنبه 20
تیرماه سالجاری در سالن شمس این دانشگاه برگزار شد.
حمایت روسای دانشگاههای آزاد اسالمی آذربایجان شرقی از دکتر والیتی
روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی با صدور بیانیهای از مدیریت دلسوزانه و مدبرانه دکتر والیتی
در جلوگیری از ایجاد هرگونه قانونشکنی و حریم شکنی در مورد دانشگاه آزاد اسالمی حمایت و از وی قدردانی کردند .متن
کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی یک امید برای سیل مشتاقان تحصیالت عالیه در سراسر کشور است .مقام معظم رهبری (مدظله العالی )
دانشگاه آزاد اسالمی یکی از دست آوردهای ماندگار انقالب اسالمی است که با هدف خدمت به علم و فرهنگ میهن اسالمی
از طریق ارتقای سطح دانش و پژوهش ،تامین نیروی انسانی متخصص و گسترش علم به اقصی نقاط کشور با حمایت
مستقیم حضرت امام (ره) تاسیس شد و در مدت نسبتا کوتاهی تبدیل با سرمایه عظیم فرهنگی نظام اسالمی شد.
وجود حدود  ۴۰۰واحد دانشگاهی ،میلیونها متر مربع فضای آموزشی در سراسر کشور ۷۰ ،هزار عضو هیات علمی۵ ،
میلیون دانش آموخته در رشته های مختلف ،دایر کردن  ۱۱۰۰۰آزمایشگاه و کارگاه تخصصی و  ...حاکی از وجود توانمندی
و پتانسیل باالی این دانشگاه دارد.
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به نام تولید و اشتغال شده است ،میرفت تا با سوگیری های سیاسی و
نفسانی قانون توسط بعضی از کارشناسان و مدیران از میزان ظرفیت مناسب این نهاد علمی
بدسلیقگی و تعمد در تفسی ِر
ِ
تکمیلی کشور به دوش موسسات بی کیفیت گره بخورد.
تحصیالت
و
کاسته و آینده آموزش عالی
ِ
دکتر علی اکبر والیتی رئیس محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی اما با مدیریت جهادی و هوشمندانه
و مدبرانه خود نه تنها از ایجاد هرگونه مشکل غیرقانونی برای دانشگاه آزاد جلوگیری کردند ،بلکه بذر امیدی در دل یکایک
دانشگاهیان و عالقهمندان به این دانشگاه کاشتند تا باز امید فراوان داشته باشیم که در کنار ایشان و پا به پای سایر دلسوزان
به قله های پیشرفت و سربلندی خواهیم رسید.
کمیت و کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی مقبول تمامی دلسوزان
کیان،
از
صیانت
سخنان قاطع دکتر والیتی در حمایت و
ّ
گذشته و حال این دانشگاه و مدیران و روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی شد .عالوه بر تحسین
این مواضع ،حمایت قاطع خود را از اقدامات و تالش های بی وقفه مدیریت دانشگاه آزاد برای آنچه که حفظ دستاوردها و
ن موسسه غیردولتی است ابراز داشته ،از مجلس محترم خواستار اقدام عاجل برای حل نهایی مشکل بوده و از
استقالل ای 
ن مخلص خود را شامل رحمت و لطف خود قرار داده و موفق بدارد.ان شااهلل
خداوند قادر متعال خواهانیم در این راه ،بندگا 

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و موسسه ( )GRBSآذربایجان

دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی (واحد تبریز) و موسسه ( )GRBSجمهوری آذربایجان تفاهمنامه
همکاری امضا کردند.
شرکت ( )GRBSکه در زمینه تعلیم و آموزش های بین المللی ،موفقیت های زیادی را نائل شده است ،تصمیم دارد
فعالیت های خود را در قالب خدمات آموزشی و ارائه سرویس ها در ایران و با مشارکت و همکاری دانشگاه اسالمی
تبریز گسترش دهد.
اتخاذ این تفاهمنامه در راستای توسعه همکاری های دوجانبه ،ارتقای مشارکت و نیل به اهداف مشترک در راستای
جلب دانش پذیران ،امور مادی و تکنیکی ،مشارکت در حوزه گردشگری سالمت و ایجاد دفتر مشترک در تبریز و
باکو ،همکاری در زمینه فرهنگی ،هنری و اقتصاد هنری ،برگزاری سمینار های علمی و تخصصی بین تبریز و باکو،
همکاری در تبادل دانشجو بین دو کشور و دوره های جدید بین المللی فی مابین منعقد شده است.
دکتـر سـیدجواد انگجـی رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی به عنـوان نماینـده دانشـگاه آزاد
اسلامی تبریـز و دکتـر بهـرام قربـاناف بـه عنـوان نماینـده موسسـه ( )GRBSایـن تفاهمنامـه را امضـا کردنـد.
ایـن تفاهـم نامـه بـه همـت معاونـت برنامـه ریـزی و امور اقتصـاد دانـش بنیان واحـد تبریز تـدارک و تنظیم شـد و
به امضـای طرفین رسـید.

عضو هیأت علمی واحد تبریز
رئیس سازمان بسیج اساتید آذربایجان شرقی شد

اسـتادیار دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریـز بـه عنوان
رئیس سـازمان بسـیج اسـاتید اسـتان آذربایجان شرقی
انتخاب شـد.
در مراسمی که در سالن جلسات سپاه عاشورای استان
آذربایجان شرقی با حضور مسئوالن کانون و جمعی از
پیشکسوتان و نخبگان بسیج اساتید دانشگاه های استان
برگزار شد؛ دکتر حسین جدیری عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز به عنوان رئیس سازمان بسیج
اساتید استان آذربایجان شرقی انتخاب و معرفی شد.
دکتـر جدیـری پیش از این عضو شـورای مرکزی بسـیج
اسـاتید اسـتان و قائم مقام بسـیج اسـاتید دانشـگاه آزاد
اسلامی تبریز بود.
وی پیـش از ایـن رئیس بازرسـی ،مدیر کل دانشـجویی
و ریاسـت دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه آزاد اسلامی
تبریـز را عهـده دار بـوده و هـم اکنـون رئیـس دانشـگاه
آزاد اسلامی واحـد خامنه اسـت.
دکتـر جدیری راهنمایـی چندین پایان نامه دانشـجویی
در سـطح دکتـری ،انتشـار چندیـن مقالـه علمـی در
مجلات داخلـی و خارجـی و ارایـه مقـاالت مختلـف در
سـمینارها و کنگـره های داخلـی را در رزومه پژوهشـی
خـود دارد.

دکتر انگجی:
عدالت آموزشی نیاز امروز کشور است
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجـان شـرقی گفت:
دانشـگاه آزاد اسلامی از نظر فضای آموزشی و پژوهشی
و نسـبت اسـتاد به دانشـجو استانداردسـازی شـده است
و بایـد بـه جـای حـذف رشـته ۵۰ ،در صـد رشـتهها و
داوطلبـان در اختیـار ایـن دانشـگاه قـرار گیرد.
دکتر سـید جـواد انگجی گفـت :با توجه بـه فعالیتهای
دانشـگاه آزاد اسلامی در سـالهای اولیـه راهانـدازی آن
اظهـار کـرد :در آن سـالها مخالفـت بـا دانشـگاه آزاد
اسلامی و تحدیـد آن از ناآگاهـی افـراد ناشـی میشـد
امـا امـروز ایـن تحدیـد و تضعیفسـازی و برخـورد
غیرمنصفانـه را بایـد چـه نامیـد؟.
دبیـر هیـات امنا و رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان
آذربایجـان شـرقی افـزود :دانشـگاه آزاد اسلامی مراحل
رشـد و بالندگـی را پشـت سـر گذاشـته و بـه مرحلـه
برازندگـی ارتقـا یافتـه و امـروز بـا دانشـگاههای بـزرگ
داخلـی و خارجـی رقابـت میکنـد امـا متاسـفانه بـا
برخوردهـای جانبدارانه و گاها سیاسـی در داخل کشـور
بهویـژه در مدیریـت جدیـد دانشـگاه بـه ایـن سیسـتم
ضربـه غیـر قابـل جبرانـی وارد میکنـد.
وی بـا توجه به حذف بیش از  2500رشـته کارشناسـی
ارشـد دانشـگاه آزاد اسلامی از سـوی وزارت علوم گفت:
رشـتههایی که بر اسـاس قانون مجلس شـورای اسلامی
مـورد تصویب هیات سـه نفـره نمایندگان شـورای عالی
انقلاب فرهنگی به وزیر علوم ابالغ شـده و در سـالهای
۹۴، ۹۳و  ۹۵در ایـن رشـتهها پذیـرش دانشـجو صورت
گرفتـه اسـت ،چطـور بـه یکبـاره حـذف میشـوند؟ آیـا
ایـن خلاف مصوبه مجلس نیسـت؟.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز تاکیـد کـرد:
سیاسـتهای تبعیضآمیـز و غیرمنصفانـه باعـث افـول
جایگاه علم در جامعه ،سـردرگمی داوطلبان و مشـتاقان
تحصیـل و دلزدگـی آنـان شـده و در نتیجـه جوانـان را
دوبـاره متوجـه دانشـگاههای خـارج از کشـور خواهـد
کـرد و ایـن برخلاف سیاسـتهای باالدسـتی نظـام و
برنامههـای کالن توسـعه کشـور اسـت.
انگجـی گفـت :دانشـگاه آزاد اسلامی از نظـر فضـای
آموزشـی و پژوهشـی و نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو و...
استانداردسـازی شـده اسـت و پـس از  ۳۵سـال فعالیت
و تلاش در حـد مطلوبـی قـرار دارد .بر این اسـاس باید
بجـای حذف رشـته  ۵۰در صـد رشـتهها و داوطلبان در
اختیـار ایـن دانشـگاه قـرار گیرد.
وی از تالشهـای دکتـر علیاکبـر والیتـی رئیـس
هیـات موسـس و امنـای دانشـگاه آزاد اسلامی و دکتـر
علیمحمـد نوریـان سرپرسـت ایـن دانشـگاه قدردانی و
اظهـار امیدواری کرد کـه فعالیتهای مدبرانه مسـئوالن
دانشـگاه آزاد اسلامی در بازگشـت رشـتهها بـه جایگاه
اصلیشـان موجـب دلگرمی دانشـگاهیان بویژه اسـتادان
شـده و بـه اصالح امـور و دوام و بقای رسـالت آموزشـی
دانشـگاه و بهبـود شـرایط آن بینجامد.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجـان شـرقی از
نماینـدگان مـردم در مجلس شـورای اسلامی خواسـت
کـه از دانشـگاه آزاد اسلامی حمایـت کننـد و خواسـتار
بازنگـری در تصمیمـات وزرات علـوم شـد.

