مدیرکل دفرت مرکزی گزینش دانشگاه:

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره /74یکشنبه  29بهمن  /1396تهيه شده در ادارهكل روابطعمومی

تمرکززدایی و تفویض اختیار به واحدهای دانشگاهی
در دستور کار گزینش دانشگاه آزاد اسالمی

مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسالمی تمرکززدایی
و تفویض اختیار به واحدهای دانشگاهی را از برنامهها و
رویکردهای گزینش دانشگاه دانست و گفت :نهاد گزینش و
دانشگاه آزاد اسالمی هر دو مولود انقالب اسالمی و از ثمرات و
دستاوردهای آن هستند.
دکتر محمدرضا مردانی در جلسه هم اندیشی مدیران گزینش
استان آذربایجان شرقی در واحد تبریز با گرامیداشت سی و
نهمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و تسلیت ایام فاطمیه
گفت :امروز سربلندی ،امنیت و پیشرفت ما مرهون شجاعت و
هدایت امام خمینی (ره) و فداکاری ها و ایثارگری های شهدای
انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد :صاحب نظران سراسر دنیا انقالب اسالمی را پدیده
قرن بیستم نام نهاده و امام را احیاگر قرن معرفی کرده اند.
بازخوانی مستمر آرمان های الهی امام و حرکتهایی که قبل،
حین و بعد از دوران انقالب شروع کرده اند و مروری بر تداوم
این حرکت از سوی خلف صالح ایشان ،مقام معظم رهبری نقش
مهمی را در پایداری حکومت اسالمی ایران دارد.
مردانی ادامه داد :دانشگاه آزاد اسالمی یک از نهادهایی است
که پس از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفته و موفق شده
است در کنار سایر دانشگاهها سرمایه های زیادی را برای جامعه
اسالمی تربیت کند.
وی بر اهمیت امر گزینش تاکید کرد و گفت :جذب ،تربیت
و نگهداری سرمایه انسانی در دانشگاه ،توانمندسازی ،دانش
افزایی ،ایجاد انگیزههای معنوی و جریان هدایت مستمر و بهبود
 ...فرآیندی مستمر مداوم است که باید توسط مدیران بصورت
یک پروسه دیده شود.
مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی افزود :سمبل اسالمی بودن
دانشگاه آزاداسالمی آرم برجسته آن است پس باید بررسی و
آسیب شناسی شود که چرا آرمان علمی و اساسی آن محقق
نشد و مشکالتی که در این راه وجود دارد از میان برداشته شود.
وی ادامه داد :خدمات دانشگاه آزاد بر کسی پوشیده نیست و به
تنهایی به عنوان یک دانشگاه خصوصی و حضوری بزرگ جهان
نقش بسیار بزرگی در تربیت نیروی انسانی عهده دار است باید
جهت گیری های این دانشگاه در مسیر اصلی انقالب اصالح
شود تا شاهد دانشگاهی در تراز انقالب اسالمی باشیم.
مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد تصریح کرد :استادان
و اعضای هیأت علمی انقالبی و دلسوز قابل توجهی در این
دانشگاه وجود دارد اما هم افزایی و حرکت اساسی و جوهره
اصلی که انتظار میرود محقق شود با آن فاصله زیادی داریم.
وی تشکیل هیأت مرکزی مستقل برای دانشگاه آزاد اسالمی
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی را گام مهمی در ارتباط با
جذب اعضای هیأت علمی دانست و گفت :باید از زحمات دست
اندرکاران این تصمیم قدردانی کرد.
مردانی توجه جدی به شاخص های دینی و انقالبی در فرآیند
گزینش ،شناسایی و بکارگیری کارگزاران صدیق ،متعهد و
انقالبی در مدیریت کارگروهها و هسته های گزینش پایبندی
به منشور اخالقی ،اصالح و بهبود رویکردها ،اعتمادسازی،
بازمهندسی مقررات ،تقویت زیرساختهای نرم افزاری و سخت
افزاری ،تمرکززدایی و تفویض اختیارات به واحدهای استان را
از برنامه ها و رویکردهای جدی گزینش دانشگاه می برشمرد.
در جلسه هماهنگی مدیران گرینش استان از سی سال خدمات
سیدیوسف شیخ االسالمی همکار اداره گزینش واحد تبریز به
دلیل رسیدن به مرحله بازنشستگی قدردانی شد.

برگزاری دوره آموزشی «شمیم معرفت»
دوره آموزشی «شمیم معرفت» در
واحد تبریز برگزار شد.
حجتاالسالم سعید اسمعیلی پور،
مدیرکل فرهنگی واحد تبریز اظهار
کرد« :هدف از برگزاری دورههای
آموزشی شمیم معرفت توجه به
منویات مقام معظم رهبری در مورد
نقش دانشگاهیان در رشد و توسعه علمی و تربیت دانشجوی
انقالبی است».
وی افزود« :دوره شمیم معرفت بمدت چهار روز برگزار میشود
و سعی شده سرفصلهایی شامل مهمترین مفاهیم رایج علمی
در حوزه اندیشه دینی تا ریشههای انقالب اسالمی ،نقش تمدن
اسالمی تا اندیشه غرب و مباحث غرب شناسی توسط استادان
مدعو تدریس شود و دانشجویان در فضایی دوستانه مباحثه و با
معارف دین و مبانی انقالب اسالمی آشنا شوند».
اسمعیلی پور ابراز امیدواری کرد برگزاری دورههای فرهنگی
همانند شمیم معرفت و ایجاد فضای گفتمانی در دانشگاه
زمینه را برای تحقق منویات رهبری فراهم کند.
حجج اسالم سیدعلی حسینی ،سید حسین علیا نسب و
عابدین نژاد استادان دوره آموزشی شمیم معرفت هستند؛
برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی ،نشستهای علمی تخصصی
در حوزه معارف دینی ،زیارت و غبارروبی مزار شهدای وادی
رحمت و برگزاری اردوهای فرهنگی از برنامههای دوره
آموزشی شمیم معرفت واحد تبریز است.
این دوره به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تبریز
با حضور دانشجویان فعال فرهنگی با رویکرد مبانی معرفت
دینی برگزار شد.

باید زمینه برای حضور نیروهای انقالبی در دانشگاه فراهم شود
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :دانشگاه آزاد یکی از دستاوردهای انقالب است
و باید زمینه را برای حضور نیروهای انقالبی در آن فراهم کرد.
عزیز جوانپور در جلسه مدیران گزینش استان آذربایجان شرقی با گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر و تسلیت
ایام فاطمیه گفت« :نتیجه  39سال جانفشانی و پاسداری از ارزشهای انقالب اسالمی موجب شده ایران
یک کشور تأثیر گذار در معادالت سیاسی و بینالمللی باشد؛ یکی از ثمرات و برکات انقالب اسالمی
دانشگاه آزاد است و باید زمینه را برای حضور نیروهای انقالبی در آن فراهم کرد».
جوانپور با توجه به مطالبات رهبری از مسئوالن گزینش و تأکیدات دکتر والیتی و دکتر رهبر مبنی بر
انقالبی بودن دانشگاه گفت« :همه باید با رعایت اصول اخالقی و سیاسی در گزینش افراد ،در اشاعه و
اعتالی فرهنگ و ارزشهای اسالمی و انسانی در دانشگاه تالش کنیم».
وی با قدردانی از حضور دکتر مردانی در واحد تبریز گفت« :قطعاً حضور متواضعانه ایشان به عنوان مدیرکل
گزینش دانشگاه آزاد اسالمی موجب خیر و برکت و راهنماییهای وی رهگشا خواهد بود »
حجتاالسالم محمد خلیلی سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی گفت« :دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی آینده کشور است و گزینش افراد
کارآمد و متعهد برای خدمت در آن ضرورتی انکار ناپذیر است .بنابراین باید در گزینش استادان و کارکنان
نهایت دقت نظر وجود داشته باشد و از اعمال نظرات و سلیقههای شخصی در بکارگیری نیرویهای
دانشگاه پرهیز شود »
خلیلی با بیان اینکه گزینش گلوگاه دانشگاه محسوب میشود ،ادامه داد« :افراد نباید صرفاً در بدو ورود به
دانشگاه گزینش شوند و الزم است امر گزینش دائمی و در طول دوره خدمت افراد استمرار داشته باشد »
حجتاالسالم خلیلی خواستار استقالل گزینش از واحدهای دانشگاهی شد و خاطرنشان کرد« :مستقل
شدن گزینش در تصمیمگیری برای جذب نیرو موجب میشود که تعامالت و برخی اعمال نفوذها بین
مسئوالن و دانشگاه در انتخاب و بکارگیری افراد تأثیر گذار نباشد و از ورود افرادی که واجد شرایط نیستند
به عرصه دانشگاه جلوگیری شود».

انتخاب افراد شایسته ،و سالم سازی محیط
دانشگاه از برنامه های راهبردی است

شورای هماهنگی مدیران گزینش دانشگاه آزاد اسالمی و
اعضای هیات اجرایی و کارگروه بررسی صالحیت عمومی
استان با حضور دکتر مردانی مشاور رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی و مدیر کل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه و دکتر
جوان پور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان در واحد
تبریز برگزارشد.
عمادی مدیر گزینش استان با گرامیداشت ایاما ...دهه فجر
و تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) بر اهمیت
هماهنگی و ارتقای جایگاه دفاتر گزینش تاکید کرد.
مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی همچنین با
اشاره به سوابق مدیریتی و علمی مدیرکل دفتر مرکزی
گزینش حضور ایشان را در این مقطع زمانی در دانشگاه
آزاد اسالمی فرصتی مغتنم دانسته و برای اجرای
برنامههای مدنظرشان در دانشگاه آرزوی توفیق نمود.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری بر دقت الزم
در گزینش ها و انشاا ...عبور سریع از پل صراط اشاره
کردند که دفتر گزینش دانشگاه با مد نظر قرار دادن

فرمایشات امام راحل (ر ه) و مقام معظم رهبری و قانون
گزینش و آئین نامه ها و فرمایشات مدیر کل محترم دفتر
مرکزی در انجام وظایف خود دقت الزم را دارد.
عمادی وظایف گزینش ها را درسه دسته انتخاب افراد
شایسته ،جلوگیری از ورود افراد ناشایست و ایفای نقش
در سالمسازی محیط دانشگاه تقسیم بندی نمود و
خواستار همکاری سایر قسمتهای دانشگاه در انجام این
وظایف خطیر شد.
عمادی در پایان از زحمات رئیس دانشگاه آزاد استان
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و اعضای کارگروه
و هیات اجرایی جذب و مسئولین بسیج اساتید و دانشجویی
و کارمندی و رابطین دفاتر واحدهای استان تشکر نمود.

انتصاب مدیر مرکز رشد
واحدهای فناور

انتصاب رییس دانشکده
حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

دکتـر عزیـز جوانپـور رئیـس
دانشـگاه آزاد اسلامی آذربایجان
شـرقی بـا صـدور حکمـی دکتـر
مرتضی محمود زاده را به سـمت
مدیـر مرکز رشـد واحدهای فناور دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد تبریـز منصـوب کرد.
دکتـر محمـودزاده عضـو هیئـت علمـی گـروه مدیریـت
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریز بـوده و دارای مدرک
دکتـرای تخصصـی مدیریـت سیسـتم از واحـد علـوم و
تحقیقـات تهـران می باشـد.
وی راه انـداز اولیـن شـرکت دانـش بنیان واحـد تبریز و
آزمایشـگاه تحقیقاتـی مـدل سـازی خط مشـی بـوده و
چـاپ و ارائـه بیـش از 15مقاله در مجلات علمی معتبر
و همایـش هـای علمـی را در کارنامه خـود دارد.

رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی
آذربایجـان شـرقی بـا صـدور
حکمـی دکتـر احسـان شـاکری
خویـی را بـه سـمت رئیـس
دانشـکده حقـوق ،الهیـات و علوم سیاسـی دانشـگاه آزاد
اسلامی تبریـز منصـوب کـرد.
دکتر احسان شاکری خویی استادیار واحد تبریز و دارای
مدرک دکتری علوم سیاسی (اندیشهسیاسی) از واحد
علوم و تحقیقات تهران است.
وی نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در هیأت نظارت
بر تشکلهای دانشگاهیان در استان آذربایجانشرقی،
مدیرگروه رشته علوم سیاسی واحد تبریز و سردبیر
ماهنامه اجتماعی ،فرهنگی اعتدال شرقی بوده و تألیف
 6عنوان کتاب ،چاپ  10عنوان مقاله در مجالت علمی
پژوهشی و ارائه  10عنوان مقاله در همایشهای معتبر
ملی و بینالمللی را در کارنامه علمی خود دارد.

مدیرکل توسعه خدمات سالمت دانشگاه:
بیمارستان امام سجاد(ع) بزودی راهاندازی
میشود« /زکریا» تعطیل نمیشود
مدیرکل توسعه خدمات سالمت دانشگاه آزاد اسالمی گفت:
بیمارستان امام سجاد (ع) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
بزودی راهاندازی میشود و بیمارستان زکریا این واحد نیز
فعال بوده و تعطیل نمیشود.
دکتر امین قاسم بیگلو و هیات همراه با حضور در دانشگاه
آزاد اسالمی تبریز از بیمارستان امام سجاد (ع) و زکریای این
دانشگاه بازدید کردند.
بیگلو درباره سیاست های دانشگاه آزاد اسالمی برای
بیمارستانها گفت«:سیاست دانشگاه استفاده از ظرفیت های
بخش خصوصی و بخش های داخلی بویژه هیات علمی در
مقوله امور پزشکی است و در قالب تسریع این امور هم هیات
رئیسه دانشگاه تفویض اختیاراتی انجام داده و این امور را به
معاونت علوم پزشکی واگذار کرده است .بر این اساس مجوز
امور واگذاری بیمارستان ها صرفا با تایید معاونت علوم پزشکی
انجام می شود».
وی گفت« :با توجه به نظر مثبت معاون علوم پزشکی دانشگاه
آزاد اسالمی به راه اندازی بیمارستان امام سجاد (ع) و بازدیدی
که انجام شد ،پتانسیل بسیار مناسبی در این بیمارستان وجود
دارد و برای راه اندازی آن از ظرفیت تفویض اختیار استفاده
کرده و مجوزهای الزم را صادر خواهیم کرد».
این مسئول با توجه به آینده روشن این بیمارستان تاکید
کرد« :بعد از راه اندازی این بیمارستان اضافه کردن رشتههای
تحصیالت تکمیلی و دستیاری به رشته های موجود این
دانشگاه مقوله مهم دیگر است که انجام میشود».
قاسم بیگلو به تفاهمنامه های بین دانشگاه آزاد اسالمی و
وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت« :در راستای همکاری های
متقابل ،این تفاهم نامه کمک خواهد کرد تا دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز با دانشگاه علوم پزشکی استان وارد تعامالت
بیشتری شود و از ظرفیت های آنجا هم در مقوله های مختلف
از جمله راه اندازی دوره های دستیاری استفاده کند».
وی تصریح کرد« :از هر لحاظ نگاه ما این است که تبریز
با ظرفیت و پتانسیلی که دارد بایستی پیش تر از این به
دورههای دستیاری ورود می کرد و تحوالت مثبت زیادی در
اینجا می دیدیم».
مدیرکل توسعه خدمات سالمت دانشگاه آزاد اسالمی وجود
دکتر جوانپور در این استان و پیگیری مسائل حوزه پزشکی از
سوی وی را نقطه قوت خوبی دانست و گفت« :به تالش های
خوبی در این دانشگاه شاهد هستیم که نتیجه و برآیند آن را
در عمل و بزودی شاهد خواهیم بود».
وی در مورد دانشکده دندان پزشکی واحد تبریز نیز گفت« :با
توجه به راه اندازی  120یونیت دندانپزشکی انشاهلل با رفع
برخی نواقص جزئی در زمانی که دانشجویان وارد ترم عملی
می شوند مشکلی نخواهد بود».
قاسم بیگلو درباره بیمارستان زکریای این دانشگاه هم اظهار
کرد« :این بیمارستان به هیچ عنوان تعطیل و یا به بیمارستان
امام سجاد منتقل نمی شود .بنابراین بیمارستان زکریا به
فعالیت خود ادامه خواهد داد و با توجه به ظرفیت و پتانسیل
هایی شهر و واحد تبریز دارد خدمات متناسب با آن ارائه
خواهد داد».
وی بر لزوم تهیه و ارائه طرح توجیهی برای این دو بیمارستان
تاکید کرد و آن را وسیله ای برای ایجاد زیرساخت های الزم
در این استان دانست.
قاسم بیگلو در مورد ساختار سازمانی علوم پزشکی استان
گفت« :در سازمان جلسات متعددی با معاونت اداری و مالی
برگزار کردیم که نتایج آن به زودی اعالم خواهد شد».

برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان

مسابقات درون دانشگاهی فوتسال کارکنان برادر دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز و مراکز وابسته به مناسبت گرامیداشت دهه
مبارک فجر و قیام  29بهمن مردم تبریز و در راستای افزایش
تندرستی و ایجاد شور و نشاط در بین کارکنان با شرکت  15تیم
به میزبانی واحد تبریز برگزار گردید و تیم دانشگاه آزاد اسالمی
مرکز سردرود مقام اول و تیم های حوزه معاونت دانشجویی و
فرهنگی و حوزه معاونت اداری و مالی(الف) واحد تبریز به ترتیب
مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
داود احمدی ،حسین علی چراغی ،محمد صابر ،مهدی مهدیپور،
زین العابدین عبداهللپور ،عبداهلل جوادی ،امیرعلی جهانگیرزاده،
صمد قهرمانی ،ابوالفضل قربانزاده ،میکائیل قربانی اعضای تیم
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تبریز را تشکیل و
مربیگری و سرپرستی تیم به عهده رحیم الیقی بود.
همچنین اعضای تیم حوزه معاونت اداری و مالی (الف) علیرضا
شیرهپز ،صمد نوامید ،حسین اسمعیل زاده ،محمدرضا صادقی،
یوسف عاجزی ،خلیل اربابی ،احد الیاسی ،پرویز صاحبحق ،ناصر
نجفیان پور ،رسول ولی اصل بوده و مربیگری و سرپرستی تیم به
عهده حمید قربانی بود.

