مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره  /55شنبه 21اسفندماه ماه  /1395تهيه شده در ادارهكل روابطعمومی و اطالعرسانی استان آذربايجانرشقی

یادگیری علم در جوانی،
مانند حکاکی بر روی سنگ است

تربیت نقش تعیین کننده در شکل گیری
شخصیت انسان دارد

جعفـر پاشـایی ،مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان
آذربایجـان شـرقی گفـت« :تربیت نقـش تعییـن کنندهای
در شـکل گیـری شـخصیت انسـان دارد».
دکتـر جعفر پاشـایی که در مراسـم جشـن تکلیف دختران
سـمای ایـن دانشـگاه سـخن مـی گفت با اشـاره بـه روز 8
اسـفند مـاه کـه روز امـور تربیتـی نامگـذاری شـده اسـت،
گفـت « :یقیـن بدانیـد کسـانی کـه بـه یـک جایگاهـی
رسـیده انـد روزی یـک مربـی خوبی داشـته انـدو با همت
و تلاش و داشـتن برنامـه و یـک مربـی و معلـم خـوب
میتـوان بـه چنیـن جایگاهـی رسـید».
وی افـزود « :همـه ناممکـن ها ،بـا تالش ممکن می شـود
و انسـانی موفـق اسـت کـه ناممکـن هـا را از سـر راه خود
بـردارد و ناممکـن هـا را بـه ممکن تبدیـل کند».
دکتـر جعفـر پاشـایی بیـان کـرد« :انسـانهای ناسـپاس
همیشـه در حـال شـمردن نداشـته هایشـان و انسـان
هـای سپاسـگزار و شـاکر نعمـت در حال شـمردن داشـته
هایشـان هسـتند».
جشن تکلیف دختران سما  2دانشگاه آزاد اسالمی تبریز،
روز یکشنبه  8اسفند ماه سال  95در سالن شهریار این
دانشگاه برگزار شد.
قبولی  39دانشآموخته
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
در آزمون سراسری دستیاری
تخصصی رشتههای پزشکی

دانشآموختگان دانشـکده پزشـکی دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد تبریـز در آزمـون دسـتیاری تخصصـی رشـتههای
پزشـکی خوش درخشـیدند.
دکتـر فاطمـه افشـار رییـس دانشـکده علوم پزشـکی این
دانشـگاه گفـت :تعـداد  39نفـر از دانش آموختگان رشـته
پزشـکی این دانشـگاه در چهل و سـومین آزمون دستیاری
تخصصی پزشـکی در سـال  95شـرکت و در دانشـگاههای
معتبر کشـور پذیرفته شـدند.
افشـار افزود :فرید قاضی وکیلی و نوشـین نادری در رشـته
ENT؛ میثاق اسـنجانی اسـکوئی در رشـته ارتوپدی؛ نوید
خـان زاده در رشـته ارولـوژی ،مـژده نیـک فـر  ،سـمانه
اصفهانیـان و رضـا نجـار تبریـزی در رشـته بیماریهـای
داخلـی؛ محمـد مهدی کرمی در رشـته جراحی اسـتخوان
ومفاصل؛ یونس آذری امقانی و مسـعود فاتحی در رشـته
جراحـی عمومـی؛ عطـا الـه روحی در رشـته جراحـی مغز
واعصاب؛ افسـانه صادقیان خواجه ،رسـول خزایی و سـعید
تاریکـی در رشـته رادیولـوژی؛ سـحر سـلیمی در رشـته
روانپزشـکی؛ شـیال محمـدی پاینـده ،حسـنا زرخـواه،
فرنـاز راد سـعید و نگیـن عظیمـی رشـته زنـان؛ پذیرفتـه
شـدهاند.
وی ادامـه داد :اللـه ابریشـمی اسـکوئی ،نـدا مقدسـیان
نیاکـی ،صدف دیلمقانی ،فرزاد سـلمان نژاد ،آرش فدوی،
سـید حسـین کاظم موسـوی ،مریـم خوب نسـب جعفری،
جهانگیـر ابراهیمـی وفائـی و ایسـان قاسـمی اسـکوئی در
رشـته طـب اورژانس؛ سـولماز رحمانـی باروجی در رشـته
طـب سـنتی؛ سـپیده امید بخش در رشـته طـب فیزیکی
وتوانبخشـی؛ مهـدی انظـاری و مینـا صادقپـور بوالعجبـی
در رشـته قلـب وعروق؛ مهسـا مظفـری ،سـوزان هجرتی،
المیـرا ناصـری گجن ،مهرناز رسـام ،فرخ ایرجی ،سـیمین
حیـدری و حمیـد رضـا پنـاه در رشـته کـودکان جـزو
پذیرفتـه شـدگان آزمـون دسـتیاری تخصصـی رشـتههای
پزشـکی هستند.
گفتنـی اسـت سـال گذشـته نیـز در چهل و دومیـن دوره
آزمـون دسـتیاری تخصصـی  43نفـر از دانشآموختـگان
دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز در رشـته هـای مختلـف
پذیرفتـه شـده بودنـد.
صعود تیم کوهنوردی دانشجویان به قله بزقوش
تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز ،توانست به قله بزقوش واقع در حومه شهرستان سراب
صعود کند.
تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز،بر اساس برنامه مصوب گروه کوهنوردی این دانشگاه
موفق به انجام این صعود گردید.
گفتنی است سعید رزقی (مدیریت بازرگانی) ،محمد تقی زاده
(علوم و صنایع غذایی) ،علی فالح (مهندسی صنایع غذایی)،
محمد حسن کسایی (حقوق) ،میثم ارجمندی (حقوق) ،یاشار
محرمیان (ارشد عمران) ،حامد کوچه باغی(ارشد مهندسی
پزشکی) ،حامد عزیزپور (ارشد تربیت بدنی) اعضای این تیم
صعود کننده را تشکیل می دادند.
این صعود به سرپرستی اسماعیل افخمی و مربیگری حسین
جملران انجام گردید.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز:

دكتر انگجي:

درختان ،الماس سبز طبیعت هستند
دکتر سید جواد انگجی رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در آیین درختکاری این دانشگاه گفت:
درختان ،الماس سبز رنگ طبیعت هستند
دکتر انگجی با اشاره به سنت پسندیده کاشت درخت در جهان افزود :طبیعت نیازمند رسیدگی و مراقبت انسان هاست
و انسانها نیز نیاز مبرم به طبیعت و مخصوصا درخت دارند.
وی تصریح کرد :از بین رفتن جنگل ها و مراتع طبیعی از مشکالت امروز بشر است و وسعتی جهانی پیدا کرده و همه باید
در مقابل این فاجعه اقدامی بایسته انجام دهند.
دکتر انگجی نقش درخت را در زندگی انسان ها پر رنگ دانست و گفت :بر اساس تحقیقات هر درخت ساالنه  22کیلو
گرم دی اکسید کربن جذب می کند که شایان توجه است.
وی در خاتمه به فواید درخت اشاره کرد و بیان داشت :درختان باعث خنکی هوا در مناطق شهری ،و عامل مهمی در
جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ منابع آب هستند و به شهر ها روح و زیبایی می بخشند.
شایان ذکر است در مراسم درخت کاری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  16اصله درخت نیز به تعداد ،نام و یاد شهدای گمنام،
مدافع حرم و دانشجوی این دانشگاه غرس شد.
با حضور دو تن از اعضای هیأت علمی واحد تبریز:

جلسه هماندیشی دانشمندان برتر کشور برگزار شد

جلسـه هماندیشـی دانشـمندان برتـر کشـور بـه همـت پایـگاه اسـتنادی جهـان اسلام  ،ISCمرکـز منطقـهای
اطالعرسـانی علـوم و فنـاوری و بنیـاد ملی نخبگان اسـتان فـارس در تاریخهای  30بهمن الی  1اسـفند  95در شـهر
شـیراز برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه دو تـن از اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریـز ،دکتـر ناصـر مدیرشـهال و دکتر
محمدعلـی بهنـژادی جـزو مدعویـن بـوده و در جلسـه حضـور داشـتند .ایـن حضـور افتخارآمیـز را به جامعـه علمی
اسـتان خصوصـاً مدیریـت و کارکنـان دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریـز تبریـک میگوئیم.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد
تبریـز گفـت« :یادگیری علـم در جوانی مانند نقش بسـتن
بر روی سـنگ و حکاکی بر آن اسـت».
حجـت االسلام سـعید اسـمعلی پـور در آییـن افتتـاح
کارگاه آموزشـی مطبوعـات و در جمـع دانشـجویان و
کارمنـدان شـرکت کننده گفـت« :جوانـی ،بهترین فرصت
اسـت بـرای مـا که بنیـه خود را به سـمت و سـوی عقالنی
سـوق دهیـم و ایـن فقـط در مقطع جوانی میسـر اسـت».
وی افـزود « :یادگیـری علـم ،نافـع در جوانـی و مناسـب
تریـن کاری اسـت کـه انسـان مـی توانـد انجـام دهـد».
مدیـرکل فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد تبریـز بیـان کرد« :اگـر انسـان در پیری دنبـال علم
بـرود آنچـه مـی آمـوزد و یـاد مـی گیـرد مانند این اسـت
کـه روی آب مینویسـد ،کـه نقـش و اثـرش زود از بیـن
مـی رود ».کارگاه دو روزه آمـوزش مطبوعـات و روزنامـه
نـگاری بـه همت معاونـت دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه
آزاد اسلامی تبریـز بـا همـکاری خانـه مطبوعـات اسـتان
و تدریـس اسـتادان :محمدامیـن خـوش نیت ،اسـد بابایی
و علـی عباسـی روزهـای سـه شـنبه و چهارشـنبه ،دهم و
یازدهـم اسـفند  95در سـالن پروین اعتصامـی واحد تبریز
برگزار شـد.
یک استاد دانشگاه:

راه نجات انسان ،مؤمن بودن
اوست

عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه آزاد
اسلامی اسـتان آذربایجان شـرقی
گفـت :راه نجـات انسـان ،مؤمـن
بودن اسـت.
دکترعلیرضـا رادبیـن در جمـع مدرسـین درس قـرآن
دانشـگاه هـای آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا
اشـاره بـه سـوره یونـس آیـه  100قـرآن کریـم کـه آمـده
ِـن إِال ب ِـإِ ْذ ِن َّ
الل ِ َویَ ْج َع ُ
ـل
ان ل ِ َنف ٍ
ْـس أَ ْن تُ ْؤم َ
اسـتَ « :و َمـا َک َ
ُ
ِ
ون» .گفت :ریشـه بـی ایمانی
ِیـن ال یَ ْعقل َ
ال ِّر ْج َـس َعلَـى الَّذ َ
و پلیـدی عـدم تعقل صحیح اسـت .و اگر عقل را از انسـان
قطـع کنیـم انسـانیت فـرو مـی ریزد.
وی افـزود« :معتبرتریـن بـاب و اولیـن بـاب حدیـث بـاب
العقـل اسـت و ظاهـر بینی انسـان را از انسـانیت خارج می
کنـد و ممیزه شـیعه ،داشـتن انگیـزه های عمیق اسـت ».
دکتـر علیرضـا رادبیـن بیان کـرد« :الزمه ورود به بهشـت،
ایمـان اسـت و رکـن ایمـان تعقـل .و حقیقـت وجـودی
تعقـل ،ژرف اندیشـی و پیـروی عقـل و اسـتدالل اسـت».
وی تصریـح کـرد« :ایمـان انسـان دو گونـه اسـت ،ایمـان
حقیقـی ( -دائمی و اسـتمراری ) و ایمـان زودگذر و ایمان
حقیقـی ،اثرگذار و سـازنده اسـت و براسـاس معرفت نفس
بوجـود آمده اسـت » .
سـومین کارگاه تخصصی مدرسـین درس آشـنایی با قرآن
کریـم اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه همـت معاونـت امـور
فرهنگـی واحـد تبریز در روز یکم اسـفند  1395در سـالن
پرویـن اعتصامـی واحـد تبریز برگزار شـد .
قهرماني تيم پهلوان تختی
در مسابقات طنابکشي دانشگاه

مسـابقات طنـاب کشـی کارکنـان و اسـاتید ایـن دانشـگاه
بـا شـرکت  3تیـم برگـزار و تیـم پهلـوان تختـی اول مسـابقات
طنابکشـی شـد.
در ایـن دوره از مسـابقات تیـم پهلـوان تختـی اول و تیـم هـای
تراکتـور و مرکـز سـما بـه ترتیب دوم و سـوم شـدند.
چراغی ،رسـتمی ،آراسـته ،بهاری ،خدایی ،عبداهلل پور ،آخوندی،
آل طاهـا ،رضایـی و حبیـب زاده اعضـای این تیـم و مربیگری و
سرپرسـتی آن بر عهـده علیپور بود.
کسـب مقام قهرمانـی تیم کارگزینی در مسـابقات طنابکشـی
خواهـران واحد تبریز
مسـابقات طنابکشـی کارکنـان و اسـتادان خواهـر واحد تبریز
نیـز بـا شـرکت  3تیـم برگـزار شـد کـه تیـم کارگزینـی اول و
تیمهـای نسـترن و پرسـتو بـه ترتیـب دوم و سـوم شـدند.
ذوالفقـاری ،اصغـری ،مختـاری ،غیاثونـد ،همپایی ،گشـتی آذر،
دکتر ناصر مدیرشـهال معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز ،اسـتاد پایه  26رشـته شـیمی دانشـگاه حیـدرزاده ،مسـعودی اعضـای تیـم اول ایـن مسـابقات بـوده و
آزاد اسلامی تبریـز دارای مـدرک دکتری تخصصی شـیمی از دانشـگاه هریوت-وات انگلسـتان میباشـند .این محقق مربیگـری و سرپرسـتی ایـن تیـم هـم برعهـده تیمـوری بود.
دارای  64مقالـه  ISIدر موسسـه تامسـون رویتـرز بـوده و  index-hبرابـر بـا  222را در ایـن موسسـه در کارنامـه
برگزیدگان مسابقات دارت کارکنان و اساتید
علمی خود داراسـت.
دکتـر محمدعلـی بهنـژادی ،اسـتاد پایه  21رشـته شـیمی دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز ،مدیر کل پژوهش دانشـگاه
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز شناخته شدند
آزاد اسلامی تبریـز ،دارنـده نشـان نقره امام خمینـی (ره) از جشـنواره فرهیختگان و همچنین جایزه دانشـمند جوان مسابقات دارت کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسالمی تبریز با
ایـران در شـاخه محیـط زیسـت از موسسـه اسـکوپوس ،در کارنامـه علمـی خـود 100 ،مقالـه  ISIدارای IFوعلمـی شرکت بیش از  30نفر از ورزشکاران برگزار شد.
پژوهشـی وزارتیـن 4 ،طـرح خاتمـه یافته ،تألیف و ترجمه سـه عنوان کتـاب ،و  index-hبرابر با  266را در موسسـه در این مسابقات که جداگانه برای خواهران و برادران برگزار گردید.
تامسـون رویترز داراست.
صمـد قهرمانـی ،امیرعلـی جهانگیـرزاده و شـهرام احمـدی
براسـاس جدیدتریـن گـزارش مربـوط بـه وضعیـت علمـی دانشـمندان دنیـا در سـال  2017در موسسـه  ESIکـه مقامهـای اول تا سـوم بخش بـرادران و لیدا لطفـی ،رقیه پوزش
زیرمجموعه موسسـه تامسـون رویترز ( )ISIمیباشـد ،برای  4سـال متوالی ،دکتر ناصر مدیرشـهال و دکتر محمدعلی جدیدی و رقیه جلوسـیان مقامهای اول تا سـوم بخش خواهران
ایـن مسـابقات را کسـب کردند.
بهنـژادی ،جـزو یـک درصـد دانشـمندان بینالمللی معرفی شـدند.

