انتصاب سرپرست معاونت پژوهش و فناوری
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی با صدور
حکمی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز را منصوب کرد.
در متن حکم دکتر عزیز جوانپور خطاب به دکتر حسن
رسولی آمده است:
با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی،
به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت پژوهش
و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز» منصوب می شوید.
امید است با رعایت تقوا و بهره گیری شایسته از
توانمندیهای سرمایه های انسانی دانشگاه ،تمامی توان و
کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات و اموال
دانشگاه نمایید.
دکتر حسن رسولی سقای دانشیار پایه  19گروه مهندسی
برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و دارای مدرک فوق
دکتری ادوات اپتوالکترونیک از دانشگاه تبریز است.
وی پیش از این معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز ،رئیس دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،مدیر گروه ارشد
مهندسی برق الکترونیک ،دبیر شورای پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی بوده و از
سال  94معاون فناوری منطقه ویژه علم و فناوری ربع
رشیدی تبریز است.
رسولی چاپ بیش از  40مقاله  ISI WOSو علمی
پژوهشی وزارتین ،چاپ بیش از  40مقاله در همایشهای
بین المللی ،اجرای 3طرح برون دانشگاهی و  5طرح درون
دانشگاهی و تالیف و ترجمه  7جلد کتاب را در کارنامه
علمی خود دارد.

بهره برداری از سامانه دورههای آموزش
کوتاه مدت

معـاون برنامـه ریـزی و اقتصـاد دانـش بنیان واحـد تبریز
از راهانـدازی سـامانه دورههـای آموزشـی کوتاه مـدت این
دانشـگاه خبر داد.
دکتر مهدی زینالی اظهار کرد :در راستای افزایش
مهارتهای حرفهای و علمی دانشجویان در رشته های
مختلف و توسعه آموزشهای تخصصی کوتاه مدت ،سامانه
آموزشهای کوتاه مدت واحد تبریز راهاندازی گردید.
وی بـا اشـاره به اینکـه منبعد ثبت نام تمامی دانشـجویان
ی کوتـاه مـدت از طریـق سـامانه
در دورههـای آموزشـ 
 http://stt.iaut.ac.irخواهـد بـود افـزود :بـا عنایت به
مصوبـه هیـأت رئیسـه و کارگـروه تخصصـی آموزشهای
کوتـاه مدت ،دانشـجویان دکترای تخصصی مـی توانند در
طـول تحصیـل ،در سـه دوره آموزشـی به صـورت رایگان
ثبت نـام نمایند.
سامانه دورههای آموزش کوتاه مدت با همکاری حوزه
مدیریت فناوری ،اطالعات و آمار دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز ایجاد و راهاندازی شده است.

کالس مربیگری در رشته آمادگی جسمانی
مدیر امور ورزشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز گفت :در راستای
ارتقای بار علمی و عملی دانشجویان
تربیت بدنی ،یک دوره کالس
مربیگری درجه  3در رشته آمادگی
جسمانی برای دانشجویان خواهر در
واحد تبریز شد.
دکتـر حبیـب محمدپـور یقینـی اظهـار کـرد :دوره
کالس مربیگـری درجـه  3در رشـته آمادگـی جسـمانی
بـا شـرکت  29نفـر از دانشـجویان خواهـر بـا تدریـس
دکتـر صدیقـه مقـدم در سـالن ورزشـی شـماره یـک
واحـد تبریـز در هفتـه آخـر آبـان مـاه سـالجاری
برگزار گردید.
وی با بیان اینکه این دوره زیر نظر فدراسیون آمادگی
جسمانی برگزار شد گفت :در روز آخر دوره برای شرکت
کنندگان آزمون علمی و عملی برگزار و ارزیابی به عمل آمد.
محمدپـور در خاتمـه گفت :دانشـجویانی کـه در این دوره
موفـق بـه کسـب امتیـاز حدنصـاب شـدند از فدراسـیون
آمادگـی جسـمانی بـرای آنهـا کارت مربیگـری درجـه 3
صـادر خواهد شـد.
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز گفت :یکی از پایه های اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد مقاومتی است
و باید به بیانات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم و جزو دانشگاههای برتر و کارآفرین باشیم.
عظیم جوانپور در آیین معارفه معاون پژوهش و فناوری واحد تبریز با تبریک آغاز والیت امام عصر (عج)
اظهار کرد« :ماه ربیع االول ماه شادی اهل بیت و ماه آذر ،ماه دانشگاه است و مصادف با مناسبتهای
ملی همچون روز دانشجو ،روز وحدت حوزه و دانشگاه ،هفته پژوهش و هفته مقدس بسیج است».
وی پیروزی بسیج جهان اسالم را تبریک گفت و افزود« :پیروزی بسیج جهان اسالم که پیش بینی
حضرت امام خمینی (ره) بود تحقق یافت .بسیج الگویی برای کشورهای جهان اسالم همچون عراق
سوریه لبنان یمن است .توفیقات اخیر نشان دهنده قدرت بسیج و نیروی مردمی است».
جوانپـور بـا توجـه به جایگاه بسـیج در دانشـگاه بیان کرد« :فرهنگ مقاومت ،ایثار و شـهادت سـرلوحه
کارهـای فرهنگـی ما در دانشـگاه آزاد خواهد بود».
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی با توجه به دو محور مهم در سیاستهای اجرایی دکتر
والیتی و دکتر رهبر گفت« :از دیدگاه دکتر والیتی و دکتر رهبر دو حوزه تحول فرهنگی در دانشگاه و
حوزه پژوهش و فناوری بسیار مهم است و برآنیم دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجانشرقی در این زمینهها
موفق شود».
وی افـزود« :بـا توجـه بـه تاکیـد رئیـس هیـات موسـس مبنی بـر توجه ویـژه به حـوزه علوم انسـانی،
حـوزه علـوم انسـانی بسـیار مهم بـوده و نباید مورد غفلـت قرار گیـرد و جنبش نرمافـزاری و تحول ،در
حـوزه علوم انسـانی صـورت میگیرد».
دبیـر هیـأت امنـای اسـتان آذربایجان شـرقی با توجه به سـوابق اجرایی دکتر رسـولی بهعنـوان معاون
جدیـد حـوزه معاونـت پژوهـش و فنـاوری ،ابراز امیـدواری کرد که با سـوابق عالی دکتر رسـولی انتظار
مـی رود تحولـی چشـمگیر در حـوزه معاونت پژوهش و فناوری را شـاهد باشـیم و با توجـه به صنعتی
بـودن منطقـه آذربایجـان شـرقی ،امکانـات نـرم افزاری و سـخت افـزاری دانشـگاه آزاد اسلامی واحد
تبریـز و وجـود مراکـز رشـد و واحـد هـای فـن آور و ارتبـاط بـا شـهرکهای فـن آور گام موثـری در
تجاریسـازی و درآمدهـای غیـر شـهریهای برداریم.

طراحی جهان شهر معنوی نياز به بازانديشی سنت ها دارد
رئیـس دفاتـر نهـاد نمایندگـی
مقـام معظم رهبـری در دانشـگاه
اسـتان آذربایجـان شـرقی گفـت:
بـرای طراحی جهان شـهر معنوی
نیـاز بـه بـاز اندیشـی سـنت هـا
اسـت ،بازاندیشی سـنت ها همان
سـیره اهـل بیت و سـبک زندگی
در نظـام جمهوری اسلامی ایران
اسـت .امـام راحـل الگـوی سـنت
گرایـی بود.
حجـت االسلام علـی خدیـوی
گفـت« :مسـئله آرمـان شـهر
یعنـی جهـان شـهری آرمانـی را
طراحـی و مدینـه فاضلـه ای را
تشـکیل دهیـم .شـهری ایـدهآل
کـه از دیربـاز دغدغـه هـای
دیریـن و آرزوی بشـریت اسـت و
بیشـتر فالسـفه همچون ارسـطو،
افالطـون و فارابی بـه این موضوع
پرداختـه انـد».
وی افزود« :وقتی سخن از آرمان
شهر به میان میآید یعنی ما به
دنبال ساخت یک تمدن هستیم.
سخن از این دنیا است نه آن دنیا.
سخن از جهان اجتماعی است
سخن از مسیر تکاملی انسان به
کمال است»
رئیـس دفاتـر نهـاد نمایندگـی
مقـام معظم رهبـری در دانشـگاه
آذربایجـان شـرقی تصریـح کـرد:

«تمـدن هـای مختلـف در دنیـا
بوجـود آمـده اسـت .تمـدن هـا
بـا فرهنـگ هـا از هـم جـدا مـی
شـود .انسـان با فرهنـگ هویت و
شـخصیت پیدا مـی کنـد .هویت
مهمتریـن دغدغـه انسـانی اسـت
بیهویتـی پوچـی اسـت و منجـر
به انتحار و خودکشـی می شـود».
وی بـا توجـه بـه بیانـات رهبـری
در مـورد الگـوی ایرانـی اسلامی
گفـت «:از دیدگاه رهبـری معظم
الگـوی ما باید شـامل چهـار رکن
فکـر و اندیشـه ،معنویـت ،علـم و
زندگـی (سـبک زندگی) باشـد».
خدیوی با بیان اینکه معنویت به
معنای حال خوب در اسالم نیست
و افزود :معنویت کلمه مدرن است.

جهان شهر معنوی یعنی ساخت
جهانی که در آن معنویت مفهوم
داشته باشد و حال خوب به انسان
دست بدهد».
وی در ادامـه بـه شـاخص هـای
طراحـی جهـان شـهر آرمانـی و
سـنتی یـا مدرن بـودن آن اشـاره
کـرد و گفـت :سـنت دو معنـا
دارد« :از نظـر جامعـه شناسـان
و اسلام مفهـوم سـنت متفـاوت
اسـت .آنتونـی گیدنـز مدرنیته را
در مقابل سـنت می داند و سـنت
را کهنـه بـودن معرفـی میکند و
مـدرن را غربـی شـدن میدانـد؛
امـا در نـگاه دینـی ،سـنت ،روش
و سـیره پـروردگار در اداره عالـم
مطـرح اسـت ،کهنـه نیسـت و
فراتـر از زمـان اسـت و مـدرن
بـودن بـه معنـای نو شـدن اسـت
سـممنت بـا نـو شـدن مشـکلی
نـدارد بـا بدعتها مخالف اسـت».
نشسـت تخصصـی جهـان شـهر
معنـوی بـا همـکاری جامعـه
المصطفـی (ع) ،دفتـر نهـاد
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری
(مدظلـه االعالـی) و دانشـکده
معمـاری دانشـگاه آزاد اسلامی
تبریـز و با حضور طالب ،اسـتادان
و دانشـجویان در سـالن شـهریار
ایـن دانشـگاه برگـزار شـد.

انتصاب سرپرست معاونت علوم پزشکی
دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان
شرقی با صدور حکمی،دکتر محمود بهشتی را به سمت
سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز منصوب کرد .در متن این حکم خطاب به دکتر
بهشتی آمده است:
«با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی ،به
موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت علوم پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز» منصوب می شوید.
امید است با رعایت تقوا و بهره گیری شایسته از توانمندیهای
سرمایه های انسانی دانشگاه ،تمامی توان و کوشش خود را
مصروف حفظ مصالح و شئونات و اموال دانشگاه نمایید».
دکتر محمود بهشتی عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز است و دارای مدرک دکترای
تخصصی گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بوده و ریاست دانشکده پزشکی ،مدیریت گروه جراحی های
اختصاصی و ریاست اتاق عمل بیمارستان زکریا از سوابق
اجرایی وی عنوان شده است.

کسب  5مقام کشوری
در مسابقات ملی قرآن و عترت (ع)

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
گفت :دانشگاهیان واحد تبریز در بیست و دومین دوره
مسابقات قرآن و عترت(ع) دانشگاه آزاد اسالمی در واحد
اصفهان (خوراسگان) موفق به کسب  5مقام کشوری و 3
سهیمه جشنواره ملی قرآن شدند.
دکتر محمد نریمانی راد گفت :در بین اساتید دکتر یعقوب
پورجمال نفر دوم کشوری در بخش حفظ کل ،احمد
شریعت نفر سوم کشوری در بخش حفظ  5جز ،محمد
مقیمی اسکویی نفر سوم کشوری در بخش تحقیق ،خانم
الناز ادیب فر نفر اول کشوری در بخش حفظ 10جز و در
بین دانشجویان بهروز مشیری نفر دوم کشوری در بخش
حفظ جز  30شدند.
وی تصریح کرد :دکتر یعقوب پورجمال و الناز ادیب فر و
گروه تواشیح معارج کانون قرآن و عترت (ع) دانشگاه آزاد
اسالمی واحدتبریز سهمیه شرکت در اولین جشنواره ملی
قرآن و عترت (ع) اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را
کسب نمودند که از ششم تا نهم آذرماه امسال به میزبانی
وزارت بهداشت در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
(تهران) برگزار میشود.
بیست و دومین دوره مسابقه های قرآن و عترت (ع)
دانشگاه آزاد اسالمی با حضور بیش از  ۴۵۰نفر از استادان
و دانشجویان به مدت سه روز در رشتههای قرائت ،تحقیق
و ترتیل ،حفظ  ۲۰ ،۱۰ ،۵جزء و حفظ کل قرآن کریم در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) شد.
مراسم اختتامیه بخش شفاهی بیست و دومین دوره
مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی نیز
با حضور جمعی از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسالمی و
برخی دیگر از مسئوالن کشوری و استانی از جمله آیتاهلل
سید یوسف طباطبای نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه
اصفهان ،دکتر ابراهیم کالنتری معاون فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی در اصفهان برگزار شد

طراحی اپلیکیشن شهدای مدافع حرم
اپلیکیشن آندرویدی «بایراق» در راستای معرفی شهدای
مدافع حرم استان آذربایجان شرقی به همت دانشجوی
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز طراحی و ارائه شد.
علی برموده اظهار کرد« :این نرم افزار در راستای اشاعه
فرهنگ شهید و شهادت و معرفی شهدای مدافع حرم استان
به جامعه مخاطب طراحی شده است».
وی با تبریک پیروزی جبهه مقاومت گفت« :کاربران
میتوانند با نصب این نرم افزار به زندگینامه ،وصیتنامه و
گالری تصاویر شهدای مدافع حرم دسترسی داشته باشند».
علی برموده دانشجوی رشته فناوری اطالعات دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز بوده و عضو بنیاد ملی نخبگان و دارای
 2اختراع ملی و مدرک بین المللی  PWKامنیت وب از
امریکا است.
عالقهمندان میتوانند این نرم افزار را از کانال رسمی
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز( )@priauazarدانلود کنند.

