 23آبان مصادف با سی و پنجمین سالگرد

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست
وحید فرهنگی دانشآموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز در ادلب سوریه به شهادت رسید.
«وحید فرهنگی» هجدهمین فرزند آذربایجان از دیار
غیورمردان تبریزی است که در منطقه ادلب سوریه بر
آستانه فرارسیدن اربعین

اثر انفجار مین زخمی شد و در
حسینی در بیمارستان بقیهاهلل تهران به دیار باقی شتافت.
فرهنگی دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه آزاد
شهید
ِ
اسالمی تبریز متولد  1370و از اعضای فعال بسیج
دانشجویی واحد تبریز بود که بعد از پایان تحصیالت،
لباس مقدس پاسداری را بر تن کرد و در راه دفاع از حریم
اسالم و تحقق آرمانهایش ،راهی نبرد حق علیه باطل شد.

تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی تربیز گرامی باد

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره /67سه شنبه  23آبان  /1396تهيه شده در ادارهكل روابطعمومی استان آذربايجانرشقی

ماموریتاصلیدانشگاهتولیدوگسترشعلماست

راهپیمایی  13آبان پاسخ کوبنده ای به
مواضع سخیف رییس جمهور آمریکاست
دانشگاهیان دانشگاه آزاداسالمی تبریز همراه با سایر اقشار
مردم امروز در راه پیمایی یوم اهلل  13آبان شرکت کرده
و اظهار نمودند :راهپیمایی  13آبان پاسخ کوبنده ای به
مواضع سخیف و متزلزل رییس جمهور آمریکاست.
دانشگاهیان این دانشگاه ضمن گرامیداشت یوم اهلل 13آبان،
سالروز بازداشت وتبعید حضرت امام خمینی(ره)،روز دانش
آموز و روز ملّی مبارزه با استکبارجهانی ،همراه و همگام
با تمامی اقشار ملت مسلمان وهمیشه درصحنه استان
آذربایجان شرقی دراین مراسم شرکت نمودند.
اعضای هیأت رئیسه ،اساتید،کارکنان و دانشجویان واحد
تبریز باحضور خود در این راه پیمایی ،جلوه هایی از وحدت
و یکپارچگی ا ّمت آزاده و سرافراز را به نمایش گذاشته  ،یاد
وخاطره آن روزها را گرامی داشته ،با آرمانهای واالی انقالب
اسالمی ،امام راحل(ره) ومقام معظم رهبری تجدیدمیثاق
کرده ومشت محکمی بردهان استکبارجهانخوار و هم
پیمانانش زدند.
در پایان راهپیمایی بسیج دانشجویی واحد تبریز بیانهای
صادر و در بین شرکتکنندگان در راهپیمایی توزیع کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت :همانطوریکه شهر تبریز جایگاه مهمی در کشور دارد واحد
تبریز نیز در سطح دانشگاه آزاد اسالمی از جایگاه واالیی برخوردار است.
دکترعزیز جوانپور که به تازگی سکان هدایت دانشگاه آزاد اسالمی تبریز و استان آذربایجان شرقی را برعهده
گرفته است و در جلسه هیات رئیسه واحد تبریز سخن می گفت ضمن تشکر از زحمات دکتر انگجی رئیس
پیشین این دانشگاه افزود« :با فضل الهی فارغ از دسته بندیها و گرایشات ،با استفاده از تمامی ظرفیت های
دانشگاهیان و تعامل با آنان در راستای اهداف عالیه دانشگاه و رشد و شکوفایی آن قدم برمی داریم».
وی با اشاره به ماموریت اصلی دانشگاه که تولید و گسترش علم است ،گفت بایستی با ایجاد فضای صمیمانه
و با همدلی و همفکری به خدمت بپردازیم.
جوانپور به لزوم برنامه ریزی و جدیت در کارها تاکید کرد و بیان داشت « :دانشگاه آزاد اسالمی امروز به تالش
و کار مضاعف نیاز دارد و انشاءا ...با یک تیم کاری منسجم و هماهنگ به کار و فعالیت خواهیم پرداخت و در
این میان انضباط مالی و مدیریت درآمد و هزینه ها سرلوحه کار خواهند بود».
دکتر عزیز جوانپور رییس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان غربی اخیرا از سوی دکتر رهبر با حفظ سمت به
عنوان رییس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی منصوب شد .وی همچنین از سال  84تا  88ریاست
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز را بر عهده داشت .

به همت شورای زنان فرهیخته
همایش ملی زنان و پیشرفت جامع برگزار شد
نخستین همایش ملی زنان و پیشرفت جامع به همت شورای
زنان فرهیخته دانشگاه آزاداسالمیآذربایجان شرقی با حضور
استادان ،فرهیختگان و پژوهشگران برگزار شد.
دکتر محمد نریمانی معاون دانشجویی و فرهنگی واحد تبریز
امروز در همایش ملی زنان و پیشرفت جامع در واحد تبریز با
تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی از شهادت دانش آموخته
دانشجوی مدافع حرم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز خبر داد.
وی گفت« :دانشگاه آزاد اسالمی همواره مهد پرورش نخبگان
و دالورمردانی از کشور عزیز ایران بوده و شهید وحید فرهنگی
فارغ التحصیل رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید این واحد
دانشگاهی امروز به شهدای مدافع حرم پیوست».
نریمانی به قدردانی دکتر جوانپور از برگزار کنندگان این
همایش اشاره کرد و گفت« :در دو سال اخیر شورای بانوان
فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز توانسته اند فعالیت
های چشمگیری داشته باشند و امسال همایش زنان و پیشرفت
جامع را امسال در سطح ملی برگزار میکنند».
وی به تشریح اهداف تشکیل شورای استانی زنان فرهیخته
دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت و افزود :شناخت وضعیت و قابلیت
های زنان عضو هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان واحد ها
و مراکز دانشگاهی دانشگاهی در زمینه های مختلف ،حمایت
از زنان فرهیخته و توانمند دانشگاهی استان و رفع موانع و
فراهم آوردن بستر الزم جهت ارتقاء جایگاه آنان در عرصه های
مختلف ،دستیابی زنان فرهیخنه استان ها به فرصت های برابر
در عرصه های مختلف علمی و مدیریتی و توجه به سالمت
جسمانی و روان شناختی زنان ،از اهداف این شورا است».
دکتر پورستار رئیس شورای زنان فرهیخته استان در ابتدای
همایش به اهم فعالیت های شورا اشاره کرد و گفت« :ایجاد
بانک اطالعاتی از زنان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی ،نشست شورای زنان فرهیخته استان
با روسا ،مدیران و بانوان فرهیخته عضو هیات علمی استان،
شناسائی افرادی از بانوان فرهیخته دانشگاه معرفی آنها به
شورای راهبردی زنان فرهیخته ،برگزاری کارگاه های آموزشی
اصول و مبانی مدیریت از فعالیت های مهم این شورا است».
دبیر همایش ملی زنان و پیشرفت جامع از پذیرش  35مقاله در
قالب سخنرانی و پوستر برای این همایش خبر داد.

اولین نشست علمی تخصصی»
عرفانهای کاذب و نو ظهور»

برگزاری اردوهای استان گردی
ویژه دانشجویان غیربومی

واحد تبریز  34طرح فناورانه در
نمایشگاه بین المللی تبریزارائه کرد.

دو تن از اعضای هیأت علمی واحد تبریز عضو
کارگروه تعیین برنامه راهبردی رشته مامایی شدند

اولین نشست علمی تخصصی با موضوع عرفان های
کاذب و نوظهور با حضور ائمه جماعات ،مدیران فرهنگی
و کارشناسان اقامه نماز واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی امروز در دانشگاه آزاد اسالمی
تبریز برگزار گردید.
درابتدای آیین افتتاح نشست ،دکتر محمد نریمانی معاون
دانشجویی و فرهنگی واحد تبریز ضمن عرض تسلیت
به مناسبت ایام سوگواری ماه صفر و فرارسیدن سالروز
شهادت اولین شهید محراب شهید قاضی طباطبائی
گفت« :هدف از برگزاری این نشست صمیمی تبادل نظر
در خصوص حضور دانشگاهیان در نماز جماعت و ارائه
پیشنهادات و راهکارها در برگزاری هرچه باشکوه تر این
فریضه الهی و همچنین آشنایی با مسائل روز است».
وی در ادامه افزود « :بر اساس شاخص ها و معیار سنجی
فرهنگی از لحاظ کمی و کیفی دانشگاه های آزاد اسالمی
آذربایجان شرقی خوب عمل کرده اند و سعی کردیم
همواره در راستای سیاست های کلی نظام حرکت کنیم».
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد تبریز اظهار داشت :
«هرقدر به نماز اهمیت بدهیم و دانشجویان را به این سمت
هدایت کنیم کار بزرگی انجام داده ایم .با برگزاری مراسم
مذهبی  ،برپایی نماز جماعت و برگزاری یادواره شهدا
وضعیت فرهنگی دانشگاه متحول می شود».
در ادامه این نشست دکتر احسان شاکری نماینده رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی در هیاتهای نظارت بر تشکلهای
دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت« :بحث عرفان
و وجوه مختلف آن و خصوصا عرفان های کاذب  ،سکوالر
و انحرافی در سال های اخیر بسیار مورد توجه و در عین
حال چالش برانگیز بوده است ».
وی افزود« :در مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاهی توجه
به این مساله و بررسی علمی و بنیادین آن ،یکی از ضرورت
های فرهنگی است».
کارگاه عرفانهای کاذب و نوظهور با تدریس حجت االسالم
و المسلمین مجتبی حاجی آقازاده معاون فرهنگی و مدیر
گروه نقد عرفان های نوظهور مرکز تخصصی کالم ادیان
حوزه علمیه قم ادامه یافت.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی واحد تبریز از برگزاری
اردوهای فرهنگی ،تفریحی استان گردی ویژه دانشجویان
غیربومی دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزخبر داد.
حجت االسالم اسمعلیپور اظهار کرد« :اردوهای استان
گردی در راستای افزایش نشاط روحی ،تقویت حس
خوداتکایی ،آشنایی با موازین دینی و فرهنگی و تحکیم
هویت ملی ،تعمیق بینش علمی دانشجویان برگزار میشود».
وی افزود« :با توجه به اینکه دانشجویان بخشی از
مهارتهای زندگی را در اردوها میآموزند ،برگزاری این
اردوهامیتواند بعنوان شاخصی برای توفیق نظام آموزشی و
تعلیم و تربیت موفق و پیشرفته محسوب شود .لذا باید در
این راستا بدنبال ارتقای این شاخص بود».
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی واحد تبریز گفت« :اهداف
و سیاستهای برگزاری این دسته از اردوها ایجاد بستر
مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از
ارزشهای اسالمی ،تقویت و تحکیم بنیة اعتقادی ،اخالقی،
کسب تجربه در زمینههای مختلف اجتماعی ،اخالقی
و فرهنگی ،کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای
مهارتهای اجتماعی ،ایجاد زمینة مناسب برای رشد
وشکوفایی استعدادهای فردی ،افزایش آگاهیهای عمومی
در زمینة تاریخ ،جغرافیا و فرهنگ استان است».
وی ادامه داد« :آشناسازی شرکتکنندگان با تاریخ و
تمدن استانی ،گسترش و تعمیق مهارتهای فردی
و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت
شرکتکنندگان جهتگیری ویژه برای تعمیق روحیة
وطنخواهی و دلبستگی به کشور با معرفی جاذبههای
طبیعی و صنایع دستی و ظرفیتهای موجود در استان،
آشناسازی شرکتکنندگان با شرایط معیشتی مردم در
مناطق محروم ،دورههای آموزشی مستقیم و غیرمستقیم
کوتاهمدت برای تبیین مسائل فرهنگی بصورت غیرمستقیم
از دیگر اهداف برگزاری اردوها است».
اسمعلی پور گفت« :در کنار برنامههای تفریحی یکی از
مهمترین فعالیتهای انجام شده برگزاری نشستهای
معرفتی با محوریت سبک زندگی دینی است که با دعوت
از اساتید دانشگاهی برگزار میشود».

دکتر محمد شکری ،مدیر دفترتوسعه فناوری و ارتباط
باصنعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز گفت « :در
بین  1500طرح فناورانه و نوآورانه در نمایشگاه بین
المللی تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با 34
طرح در هشت زون تخصصی در نمایشگاه بین المللی
تبریز شرکت کرده است».
دکتـر شـکری گفت«:پنجمیـن نمایشـگاه نـوآوری
و فنـاوری ربـع رشـیدی بـا  21زون تخصصـی و 21
رویـداد جانبی همچـون برگزاری کارگاه ها ،همایشـها
و نشسـت هـای تخصصـی بـا حضـور دانشـگاهیان،
صنعتگـران ،سـرمایه گـذاران ،ارگان هـای دولتـی و
خصوصی کشـور و فنـاوران خارجی در حـال برگزاری
است».
وی افزود« :این واحد دانشگاهی در  8زون تخصصی
(الکترونیک و میکروالکترونیک ،زیستی ،مصالح
ساختمانی و راه سازی ،مهندسی پزشکی ،مدیریت
شهری ،صنایع غذایی ،صنایع خالق ،و فناوری نانو)
طرح های خود را ارائه کرده است».
شکری به ابالغیه معاونت پژوهش سازمان مرکزی
دانشگاه آزاد اسالمی مبنی بر واگذاری مسئولیت
اجرایی بخش ارتباطات به واحد ایلخچی گفت« :با
توجه به واگذاری زون های تخصصی به دانشگاهیان
در این نمایشگاه ،مدیریت زون ارتباطات الکترونیک
و میکرو الکترونیکی این نمایشگاه بر عهده دانشگاه
آزاد اسالمی آذربایجان شرقی (واحد ایلخچی) احاله
شده است و کلیه واحد ها جهت ارائه دستاوردها و
محصوالت فناورانه خود در این نمایشگاه می بایست با
واحد ایلخچی هماهنگ نمایند».
وی در پایان تصریح کرد« :پنجمین جشنواره ربع
رشیدی تبریز از روز  20لغایت  24آبان  ،1396از
ساعت  14لغایت  21در محل نمایشگاه بین المللی
تبریز ،پذیرای بازدید دانشگاهیات عالقه مندان دایر
خواهد بود».

دکتـر مریـم اردیبهشـتی و دکتـر فریـده بهمـن جنبـه
اعضـای هیـأت علمـی گـروه مامایـی دانشـگاه آزاد
اسلامی واحد تبریـز به عضویـت کارگروه تعییـن برنامه
راهبـردی رشـته مامایی دانشـگاه آزاد اسلامی درآمدند.
دکتـر فرهـاد ادهمـی مقـدم مدیرکل توسـعه آمـوزش و
امـور دانشـجویان علـوم پزشـکی دانشـگاه آزاد اسلامی،
در احکامـی جداگانـه دکتـر مریـم اردیبهشـتی و دکتـر
فریـده بهمـن جنبـه را بـه عضویـت کارگـروه تعییـن
برنامـه راهبـردی رشـته مامایـی دانشـگاه آزاد اسلامی
منصـوب کرد.
در حکـم دکتـر ادهمـی مقـدم آمـده اسـت :درخصـوص
رسـیدگی بـه مسـایل آموزشـی رشـته مامایی دانشـگاه،
بـه موجـب ایـن حکم بـه عنـوان عضـو کارگـروه تعیین
برنامـه راهبـردی رشـته مامایـی دانشـگاه آزاد اسلامی
منصـوب میشـوید.
دکتـر ادهمـی مقـدم در این حکم ابـراز امیـدواری کرده
اسـت :بـا بهـره گیـری از تجربیـات خـود در راسـتای
ارتقـای سـطح کمـی و کیفـی آمـوزش مامایـی و تحقق
اهـداف مـورد نظـر و پیشـبرد اهـداف نظـام مقـدس
جمهـوری اسلامیمان موفـق باشـید.
توسط کارمند دانشگاه آزاد اسالمی تبریز صورت گرفت:

چهار صعود در پنج ماه
ناصر نجفیان پور کارمند دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز توانست در طول  5ماه
به چهار قله صعود و پرچم دانشگاه آزاد
اسالمی را به اهتزاز درآورد.
نجفیان پور قله سبالن (به ارتفاع
 4850متر) را در خرداد ماه  ،قله
دماوند (به ارتفاع  5671متر) در تیرماه،
قله کسری (به ارتفاع  4600متر) در
شهریور و قله آرارات ترکیه (به ارتفاع
 5137متر) را در مهرماه سالجاری
فتح کرد.

