اقتدار دانشگاه آزاد اسالمی
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با دولت ،وزارت علوم و جریانات سیاسی

افزایش یافته است

معاون امور مجلس و حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی گفت:
بعد از مرحوم آیت اهلل هاشمی قطعا جایگا ه دانشگاه
آزاد اسالمی بیش از پیش مقتدر شده است .ورود دکتر
والیتی که خود از استوانههای نظام بوده نویدبخش
اتفاقات مهم در این دانشگاه است.
علیرضا منادی در اجالس مشترک روسا و معاونان
آموزشی و اداری و مالی دانشگاههای آزاد اسالمی استان
های آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل افزود :در مجموع
 ۶میلیون نفر دانش آموخته از مجموعههای دانشگاه آزاد
اسالمی در کشور داریم و بزرگ ترین دانشگاه حضوری
در جهان هستیم که از این جهت نیز به برندی متمایز
مبدل شدهایم.
معـاون امـور حقوقـی و مجلـس دانشـگاه آزاد اسلامی
بـا بیـان اینکه دانشـگاه آزاد فـراز و فرود فراوان داشـته
اسـت ،یادآور شـد :قریب به صددرصد اقتصـاد در ایران
دولتـی اسـت و اقتصـاد غیـر دولتـی را بـر نمـی تابد و
در ایـن شـرایط ،گروهـی دانشـگاه غیر دولتـی را پدید
آوردنـد کـه تاکنـون توانسـته انـد ایـن دانشـگاه را بـه
شـیو ه مطلوب سـرپا نگـه دارند.
وی خاطرنشـان کـرد :آینـد ه دانشـگاه آزاد بسـیار
درخشـان اسـت ،نبایـد به فکر این باشـیم کـه پولی به
مـا دهنـد تـا مجموعه را مدیریـت کنیم ،ایـن کار را هر
شـخصی میتوانـد انجـام دهـد در شـرایط فعلـی نباید
تنهـا بـه شـهریهها چشـم داشـت ه باشـیم بلکه بـه فکر
درآمدزایـی در خـارج از دانشـگاه باشـیم.
منادی گفت :پاک دست ترین مدیران در منطقه ما وجود
دارند و باید مدیران بدانند از جانب حاکمیت به ویژه از
سمت مجلس شورای اسالمی حمایت کامل وجود دارد
و وضعیت دانشگاه نیز به مراتب ارتقا یافته است.
وی بـا بیـان اینکـه تبریـز تنهـا متعلـق بـه تبریـزی
نیسـت ،متذکـر شـد :ایـن شـهر بـا پیشـین ه تاریخی و
تمدنـی خـود نماینـد ه تمـام آذربایجـان و شـهر و مهد
علـم اسـت .اگـر تاریخ علـم را بررسـی کنیـم میبینیم
هفتصـد سـال پیش ربع رشـیدی ،نخسـتین دانشـگاه
اصولـی بـا جـذب  ۶هزار دانشـجو در هشـت زبـان دنیا
در ایـن شـهر فعالیت داشـته اسـت.
منادی تصریح کرد :راهاندازی اولین مدرسه به سبک
امروزی به نام شیخ حسن رشدیه ،اولین روزنامه ،اولین
چاپخانه همگی نشان از پیشرو بودن تبریز در عرصه علم
و دانش بوده است.
معاون امور حقوقی دانشـگاه خاطرنشـان کرد :گذشـته
از اینهـا در تاریـخ سـده اخیـر در حوزهی علوم انسـانی
سـه عالمـه ظهـور داشـتهاند کـه هـر سـه از تبریـز و
آذربایجـان بودهانـد.
وی تاکید کرد :در حوز ه ادبی روزی به نام شعر و ادب
و به نام استاد شهریار است ،در حوزه بانوان ادیبترین
بانوی تاریخ معاصر از این شهر بوده و همهی اینها
حکایت از این دارد که تبریز سردمدار علم ،دانش و
حکمت بوده است.
منادی عنوان کرد :از نظر علمی نیز در تبریز
شخصیتهای واالی بسیاری داریم و از منظر سیاسی
نیز تبریز محل تولد دموکراسی بوده که با ایستادگی
امثال ستارخان و باقرخان و ثقه االسالم شکل جدیدی
از معادالت سیاسی کشور گشوده است.
این مسئول با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی مولود
انقالب است ،گفت :این مجموعه ریشه در افکار متعالی
امام خمینی(ره) دارد و ایران را به معنی واقعی به
دانشگاه مبدل کرده است.
وی با تبریک میالد حضرت زینب(س) اظهار کرد :جریان
عاشورا فصلهای مختلفی دارد اما شاید بتوان اوج آن
را در حرکت کاروان اسرا به سمت شام و مصیبتهای
وارده بر خاندان اهل بیت(ع) دانست.
منادی ادامه داد :بدترین لحظات در مجلس یزید و
شماتتهای او نسبت به حضرت زینب(س) رقم خورد
اما آن بانوی صبر و ایثار جملهای تاریخی بیان کردند و
فرمودند در حماسه عاشورا من جز زیبایی ندیدم.
معـاون امور مجلس دانشـگاه آزاد اسلامی اظهـار کرد:
حرکتـی کـه آنهـا بـا کاروان  ۵۰نفـره بـه سـمت شـام
آغـاز کـرده بودند امروز بعـد یک هزار و چهارصد سـال
بـا جمعیتـی بیش از بیسـت میلیون نفر تکرار میشـود
و تفسـیر آن جملـهی تاریخـی در واقـع خـود را نمایان
میسـازد.
اجالس مشترک روسا و معاونان آموزشی و اداری و مالی
دانشگاههای آزاد اسالمی استان های آذربایجان شرقی،
غربی و اردبیل درسالن شهریار واحد تبریز برگزار شد.

بهبود ارتباط دانشگاه آزاد اسالمی

انقالب اسالمی استمرار حرکت انبیای الهی است
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :انقالب اسالمی عطیه بزرگ الهی و استمرار
حرکت انبیای الهی بوده و برای رسیدن به اهداف الهی شکل گرفته است.
خانواده آنان با

دکتر عزیز جوانپور در مراسم گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر در جمع همکاران واحد تبریز و
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و تبریک سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت:
نزدیک  40سال است که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و به برکت آن روز همواره شاهد تحول و
پیشرفت جمهوری اسالمی هستیم تا جایی که انقالب اسالمی ایران توانسته با پشتکار مردم و مسئوالن
خود ،به مرحله ای برسد که در معادله های جهانی تاثیرگذار باشد.
جوانپور با بیان اینکه به فراموشی سپردن اهداف انقالب از رویکردهای دشمن است ادامه داد :یکی از
شبهاتی که دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران روی آن برنامه ریزی کرده اند ،کمرنگ جلوه دادن ارزش
های انقالب در نسل جوان است .دشمنان درصدد هستند تا دستاوردها و پیشرفت های انقالب اسالمی
را کم ارزش و نادیده گرفته و مسائل و مشکالت را بزرگ کنند .غافل از اینکه انقالب ما با اهداف دینی و
متعالی هرگز به فراموشی نخواهد رفت.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز تصریح کرد :امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و اکنون
مقام معظم رهبری سکان دار این انقالب هستند .بنابراین انقالب اسالمی دارای هویت و اهداف متعالی
است که بر اساس آن نظام جمهوری اسالمی شکل گرفته است.
وی ادامه داد :گرچه برای شکل گیری دولت اسالمی که برگرفته از تعالیم الهی و ائمه معصومین (ع) است
فاصله زیادی داریم اما سمت و سوی حرکت انقالب اسالمی در مسیر دستیابی به اهداف انیبای الهی و
تحقق آرمانهای آنها است.
این مسئول با اشاره به آیه  7سوره مائده تصریح کرد :دهه فجر ایام یادآوری حماسه آفرینی ملت ایران و
رشادت های شهیدانی است که با نثار خون خود ،نهال انقالب اسالمی را به ثمر رساندند و بر همه ما وظیفه
است تا یاد و خاطره آن روزها را گرامی بداریم .یکی از وظایف مهم همه ما انتقال مفاهیم انقالب اسالمی
به نسل جوان است چراکه آینده این نظام در دست این نسل است پس باید نهایت تالش خود را در این
زمینه انجام دهیم و فرزندانمان را با مضامین ،مفاهیم و اهداف انقالب اسالمی آشنا کنیم.
وی گفت :انقالب اسالمی از الطاف الهی و متعلق به مردم است و اکنون پس از گذشت  40سال از انقالب
اسالمی ایران ،وظیفه همه مردم و مسئولین مراقبت از آرمان های نظام است.
مراسم گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی به همت بسیج کارمندی ،معاونت دانشجویی و فرهنگی و اداره
کل روابط عمومی واحد تبریز به مدت سه روز در سالن شهریار این دانشگاه برگزار شد.

انتصاب سرپرست

معاونت اداری و مالی واحد تبریز
دکتــر جوانپــور رئیس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان
آذربایجــان شــرقی بــا صــدور حکمــی دکتــر علیرضا
دادجویــان را بــه سرپرســت معاونــت اداری و مالــی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز منصــوب کــرد.
دکتـر علیرضا دادجویـان عضو هیأت علمی دانشـگاه
آزاد اسلامی اسـتان آذربایجان شـرقی است.
وی پیـش از ایـن معاونـت اداری و مالـی واحدهـای
اهـر ،کلیبـر و علـوم و تحقیقـات آذربایجـان شـرقی،
ریاسـت اداره بازرسـی و مدیریت حوزه حراست واحد
تبریـز را عهـده دار بوده اسـت.
در نشسـت امروز هیأت رئیسـه دانشـگاه آزاد اسالمی
واحـد تبریـز از خدمـات دکتـر علـی کرامتـی فرهود
معـاون پیشـین اداری و مالـی این دانشـگاه قدردانی
به عمـل آمد.

انتصاب سرپرست

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

دکتر جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان
شرقی با صدور حکمی سرپرست معاونت آموزشی و
تحصیالت تکمیلی واحد تبریز را منصوب کرد.
محمد تقی وردینی استادیار پایه  11گروه علوم پایه
واحد تبریز و دارای مدرک دکتری تخصصی شیمی
تجزیه از واحد علوم و تحقیقات تهران است؛ وی پیش
از این مدیریت گروه علمی شیمی و صنایع غذایی و
معاونت آموزشی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات
آذربایجان شرقی را عهده دار بوده و اکنون عضو شورای
پژوهشی گروه شیمی واحد تبریز است.
وردینی چاپ بیش از  20مقاله در مجالت  ISIو
علمی پژوهشی وزارتین ،ارائه بیش از  70مقاله در
همایشهای ملی و بین المللی و  2طرح پژوهشی
خاتمه یافته را در کارنامه علمی خود دارد.
در نشست هیأت رئیسه واحد تبریز همچنین از
خدمات حمید میرزایی معاون پیشین آموزشی و
تحصیالت تکمیلی این دانشگاه قدردانی شد.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام
جمعـه تبریـز معتقد اسـت انتصـاب دکتر علـی اکبر
والیتـی بـه عنـوان رئیـس هیـات موسـس ،باعـث
بهبود ارتباط دانشـگاه آزاد اسلامی بـا دولت ،وزارت
علـوم و جریانـات سیاسـی شـده اسـت.
ل هاشـم بـا توجه
حجتاالسلام سـیدمحمد علـی آ 
بـه سـالروز انتصـاب رئیـس هیأت مؤسـس دانشـگاه
آزاد اسلامی اظهـار کـرد« :بـه نظـر میرسـد بـا
تدبیـر مقـام معظـم رهبـری در ارتبـاط بـا انتصـاب
دکتـر والیتـی بـه عنـوان رئیـس هیأت مؤسـس این
دانشـگاه ،چنـد نکته حائز اهمیت اسـت؛ از یک سـو
حضـور وی در رأس مدیریـت دانشـگاه آزاد اسلامی
ارتبـاط دانشـگاه با مجموعـه دولـت و وزارت علوم را
مسـتحکم کرده و از سـوی دیگر باعـث بهبود ارتباط
دانشـگاه آزاد اسلامی بـا جریانـات مختلف کشـور و
افزایـش مقبولیت آن شـده اسـت».
آل هاشـم گفـت« :یکـی دیگـر از نتایـج مدیریـت
رئیـس هیأت مؤسـس دانشـگاه آزاد اسلامی در یک
سـال اخیـر تحقق آرامـش و امنیت خاطـر در محیط
دانشـگاه و بیـن دانشـگاهیان بوده اسـت».
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان آذربایجـان شـرقی
خاطرنشـان کـرد« :علاوه بـر ایـن مـوارد ،انتصـاب
دکتـر فرهـاد رهبـر بـه عنـوان رئیـس دانشـگاه آزاد
اسلامی و هماهنگـی و همکاری وی بـا رئیس هیأت
مؤسـس بسـیار مثبـت و نویدبخش روزهـای بهتری
بـرای دانشـگاه آزاد اسلامی اسـت».

انتصاب مدیران پژوهشی واحد تبریز

دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی در احکامی جداگانه ،مدیران معاونت
پژوهش و فناوری واحد تبریز را منصوب کرد.
دکتـر عزیـز جوانپـور در احکامـی جداگانـه دکتـر
غفـور موسـوی عضـو هیأت علمـی گروه دامپزشـکی
را بـه عنـوان مدیـرکل اداره خدمـات پژوهشـی و
تولیـد علـم ،دکتـر جعفـر ابوالحسـنی عضـو هیـأت
علمـی گـروه علـوم پایـه را بـه عنـوان مدیـر دفتـر
توسـعه فنـاوری ،ارتبـاط بـا صنعـت و کارآفرینـی،
سـیدکمال سـیدی صاحبـاری را بـه عنـوان مدیـر
خدمـات آزمایشـگاهی و کارگاهـی و دکتـر حسـن
سـتاری سـاربانقلی عضـو هیـأت علمـی گـروه هنـر
و معمـاری را بـه عنـوان رییـس اداره گسـترش علـم
و علـم سـنجی دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریـز
منصوب کرد.

انتصاب رییس دانشکده هنر و معماری
دکتـر عزیـز جوانپـور رئیـس
دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجان
شـرقی بـا صـدور حکمـی دکتـر
محمدرضـا پاکـدل را بـه سـمت
رییـس دانشـکده معمـاری و هنر
دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
منصـوب کـرد.
محمدرضـا پاکدل اسـتادیار پایه
 4گـروه معمـاری دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریـز و
دارای مـدرک دکتـری معماری از واحد علـوم و تحقیقات
تهران اسـت.
وی پیـش از ایـن مدیریـت گـروه آموزشـی معمـاری و
معاونـت دانشـکده هنـر و معماری واحد تبریـز را عهدهدار
بـوده و چـاپ و ارائـه چندیـن مقالـه علمی و پژوهشـی را
در مجلات معتبـر و همایـش هـای علمـی را در کارنامـه
علمی خـود دارد.

