نوروز  1397خجسته باد

رونمایی سند تحقیق و نوآوری افق 1401
سـند تحقیـق و نـوآوری افـق 1401
واحـد تبریـز در اجلاس معاونـان پژوهـش
و فنـاوری واحدهـای دانشـگاه آزاد اسلامی
اسـتان آذربایجـان شـرقی رونمایـی شـد.
دکتـر حسـن رسـولی سـقای معـاون پژوهشـی
دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریـز در جمع معاونان
و روسـای ادارات پژوهـش و فنـاوری واحدهـای
دانشـگاهی آذربایجـان شـرقی گفـت :سـند تحقیق
و نـوآوری افـق  1401شـامل افزایـش ظرفیتها به
منظـور تعالـی در حوزه علم و فنـاوری و تاثیرگذاری
بـر جامعه و اقتصـاد منطقهای و تربیت پژوهشـگران
و توسـعه مشـارکتهای ملـی و بینالمللـی اسـت.
وی افـزود :ایـن سـند در راسـتای سیاسـت هـای
دانشـگاه ،اسـناد باالدسـتی در حـوزه پژوهـش و
فنـاوری و در آمدزایـی مبتنـی بـر تولیـد دانـش
تنظیـم شـده اسـت.
رسـولی تصریـح کـرد :هـدف از تهیـه سـند تحقیق
و نـوآوری افـق  ،1401یکپارچـه سـازی و جهـت
دهـی بـه فعالیت های پژوهشـی دانشـگاه و ظرفیت
سـازی و تقویت زیرسـاختهای پژوهشـی بـه منظور
تولیـد ثـروت پایـدار از این مسـیر اسـت.
معـاون پژوهـش و فنـاوری واحـد تبریـز ادامـه داد:
ایـن سـند شـامل چشـم اندازهـای اساسـی ،اهداف
چهارگانـه ،تمرکـز و رویکـرد دانشـگاه و تحقـق
زیسـت بـوم نـوآوری برای تجـاری سـازی مبتنی بر
بازار اسـت.

بنـا بـه گـزارش در اجلاس معاونـان پژوهـش و
فنـاوری واحدهـای دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان
آذربایجان شـرقی معاونان و روسـای ادارات پژوهش
واحدهـا ضمن بیان مشـکالت واحدهای دانشـگاهی
پیشـنهادات و راهکارهـای خـود را ارائـه کردنـد.
بررسـی وضعیـت پیش بینی بودجه پژوهشـی سـال
 97واحدهـا و راهانـدازی کمیتـه فنـاوری و نوآوری
بـه صورت اسـتانی از موضوعات مطرح شـده در این
جلسـه بودند.
اجالس معاونان پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی به همت
دبیرخانه هیات امنای این استان و به میزبانی معاونت
پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
در سالن پروین اعتصامی برگزار شد.
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تجلیل از کارکنان بازنشسته دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
آییــن تجلیل  29نفر از بازنشســتگان دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد تبریــز ســال 96در راســتای
نکوداشــت مقــام و منزلــت بازنشســتگان و بــا
حضــور اعضــای هیــأت رئیســه ،مدیــران ایــن
واحــد برگزارشــد.
رئیــس واحــد تبریــز در ایــن آییــن بــا تبریــک
پیشــاپیش ســال نــو گفــت« :دانشــگاه آزاد
اســامی یکــی از دســتاوردهای مهــم انقــاب
اســامی اســت و نهــادی اســت کــه بــا هــدف
تامیــن نیازهــای انقــاب در عرصــه علمــی و
پژوهشــی تشــکیل شــده اســت».
دکتــر عزیــز جوانپــور افــزود« :خدمــت در
خانــواده بــزرگ دانشــگاه آزاد اســامی بــرای
همــه مــا افتخــار بــوده و از اینکــه عمــر خــود را
در ســاحت مقــدس علــم و دانــش ســپری مــی
کنیــم خــدا را شــکرگزاریم» .
جوانپــور بــا بیــان اینکــه دانشــگاه آزاد اســامی
یــک نهــاد عظیــم در عرصــه علمــی کشــور
محســوب میشــود ،ادامــه داد« :بــه همکارانــی
کــه در ســالهای گذشــته و امســال پــس از
ســالها خدمــت صادقانــه در دانشــگاه بــه
افتخــار بازنشســتگی نائــل آمدنــد تبریــک
عــرض میکنــم .پیشــرفت دانشــگاه آزاد
اســامی مرهــون تالشهــای همکارانــی اســت
کــه از ابتــدای راهانــدازی دانشــگاه بــا وجــود
محدودیتهــا و مشــکالت موجــود دلســوزانه
تــاش کردنــد و در راه توســعه و اعتــای آن
قــدم برداشــتند».
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز
ابــراز امیــدواری کــرد« :عزیزانــی کــه اکنــون
بــه افتخــار بازنشســتگی نایــل شــدهاند بــا
عزتــی واالتــر فصــل جدیــدی از زندگــی را در
کنــار خانــواده خــود آغــاز کننــد».
معــاون مدیریــت و توســعه منابــع واحــد تبریــز

انتصاب مدیر برنامه ریزی آموزشی واحد تبریز
دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
آذربایجان شرقی با صدور حکمی علی بشیری را
به سمت مدیر برنامهریزی آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز منصوب کرد.
در متن این حکم خطاب به بشیری آمده است:
بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی واحد
تبریز و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده
جنابعالی ،با حفظ سمت به موجب این حکم به
عنوان «مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز» منصوب می شوید.
امید است با رعایت تقوا و بهره گیری شایسته
از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه،
تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ
مصالح و شئونات و اموال دانشگاه نمایید.
بشیری دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت

دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تبریز است.
وی موسس معاونت آموزشی پردیس بین الملل
تبریز بوده و اکنون ریاست اداره آموزش واحد
تبریز و مسئولیت بسیج کارمندی دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز را نیز بر عهده دارد.

نیــز گفــت« :همــه همــکاران بازنشســته کمــا
کان عضــو خانــواده دانشــگاه آزاد اســامی بــوده
و در موفقیتهــای آن ســهیم هســتند».
دکتــر علیرضــا دادجویــان افــزود« :بســیاری
از همــکاران بازنشســته تجــارب و مهارتهــای
خوبــی را درطــول ســالیان خدمــت کســب
کــرده ،ســعی خواهیــم کــرد در انجــام امــور
دانشــگاه از تجربههــای ارزشــمند و تأثیرگــذار
آنــان در راســتای پیشــرفت و بالندگی دانشــگاه
بهــره منــد شــویم».
معــاون توســعه و مدیریــت واحــد تبریــز بــر
اهمیــت و ارزش نیــروی انســانی تاکیــد کــرد و
گفــت« :نیــروی انســانی بــه عنــوان بزرگترین و
باارزشتریــن دارایــی و ســرمایه هــر ســازمانی
محســوب میشــود لــذا بایــد خدمــات آنــان
مــورد توجــه قــرار گیــرد».
وی بــا بیــان اینکــه رئیــس دانشــگاه آزاد
اســامی آذربایجــان شــرقی مدیــری مردمــی و
کارمنــد دوســت اســت افــزود« :وجــود جوانپــور
بــه عنــوان فــرد ارزشــی بــرای دانشــگاه آزاد
اســامی نعمــت اســت ســابقه مدیریتــی وی در
فراهــم کــردن زمینــه برخــورداری کارکنــان از
امکانــات و تســهیالت بــرای همــه مــا واضــح و
مبرهــن اســت» .
دادجویــان گفــت« :متاســفانه وجــود برخــی
قوانیــن و مقــررات ،محدودیتهــا و موانعــی را
ایجــاد میکنــد لــذا مــا همــواره تــاش کردیــم
زحمــات ارزشــمند همــکاران را در شــأن آنــان
جبــران کنیــم» .
وی افــزود« :رضایــت کارمنــدان یــک اصــل
اســت کــه بــه رضایــت اربــاب رجــوع منجــر
میشــود .بــر ایــن اســاس تــاش خواهیــم
کــرد در چهارچــوب قوانیــن دانشــگاه انتظــارات
همــه همــکاران را بــرآورده ســازیم».

مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی واحد تبریز ابقا شد
دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
آذربایجان شرقی با صدور حکمی دکتر فرزین
مدرس خیابانی را در سمت مدیر آموزش و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز ابقا کرد.
در متن این حکم خطاب به مدرس آمده است:
با عنایت به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده
جنابعالی ،به موجب این حکم به مدت یک سال
دیگر در سمت «مدیر آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز» ابقا
میشوید .امید است با استعانت از خداوند متعال
و با صداقت ،امانتداری و قانونمندی در انجام
وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
مدرس عضو هیات علمی واحد تبریز بوده و دارای
مدرک دکتری تخصصی ریاضی کاربردی تحقیق
در عملیات از دانشگاه  UPMمالزی است.

وی پیش از این مدیریت آموزش واحد علوم
تحقیقات آذربایجان شرقی و مدیریت گروه
آموزشی ریاضی واحد تبریز را بر عهده داشته و
چاپ و ارائه بیش از  70مقاله در مجالت علمی
معتبر و همایش های ملی و بین المللی را در
کارنامه علمی خود دارد.

رسانه باید در اختیار ارزشها قرار بگیرد
مدیـرکل امـور فرهنگی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
گفـت :رسـانه را بایـد در خدمـت ارزشهای اخالقـی قرار
دهیـم نـه اینکـه اجـازه دهیم رسـانه مـا را به هر سـمتی
که خـودش دوسـت دارد حرکـت دهد.
حجت االسلام سـعید اسـمعلی پـور در مراسـم راهاندازی
کانـون فرهنگـی رسـانه ای اوج کـه در سـالن پرویـن
اعتصامـی واحـد تبریـز برگـزار شـد،گفت :از اهـداف
راهانـدازی کانـون رسـانه ای تبیین سـبک زندگـی ایرانی
اسلامی و تلاش بـر حیـات ملـی و دینـی اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر هـدف مقـدس کانون رسـانه بیـان کرد:
امـروز در عصـر و دورانـی زندگـی مـی کنیـم کـه رسـانه
یکـی از لـوازم اجتنـاب ناپذیر زندگی ما به شـمار می رود.
مدیـرکل امـور فرهنگی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ادامـه داد :اگـر روزی از هجوم ماهواره و رسـانه صحبت به
میـان مـی آمد خیلی ها تاثیر رسـانه و ماهـواره را بر روش
و نحـوه زندگـی مردم را بـاور نمیکردند.
اسمعلی پور خطاب به مشکالت کانون رسانه ای اوج گفت:
شما که از اهالی رسانه هستید می دانید که نقش کلیدی
رفتارهای اجتماعی ما در اختیار رسانه ها است.
وی بـا اشـاره به فیلم «شـهر دیوانه» تصریح کـرد :در این
فیلـم بخوبـی نقـش رسـانه نشـان داده مـی شـود که چه
نـوع تغییراتـی در رفتارهـا و افـکار مردم ایجـاد می کنند.
اگر نتوانیم رسانه ها را مهار کنیم قطعا رسانه ها می توانند
بر هویت و ساختارهای اساسی ملت تاثیر بگذارند
بـه گفتـه مدیـرکل فرهنگـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد
تبریـز وقتـی رسـانه ها چنین نقـش کلیـدی را در زندگی
مـا ایفا می کنـد از این رو ناگزیریم در کنار رسـانه زندگی
کنیم .
اسـمعلی پـور خاطرنشـان کـرد :اگـر نتوانیـم رسـانه هـا
را مهـار کنیـم قطعـا رسـانه هـا مـی تواننـد بـر هویـت و
سـاختارهای اساسـی ملـت تاثیـر بگذارنـد.
وی بـه هـدف کانـون رسـانه اوج اشـاره کـرد و افـزود:
اعضـای کانـون بایـد تمـام تالششـان را انجام دهنـد تا در
کنار رسـانه سـبک زندگی مناسـب ،مشـی زندگـی ایرانی
 ،اسلامی مـا را بـرای مـردم تبییـن کنند.
اسمعلی پور تصریح کرد :تبیین سبک ایرانی اسالمی در
کنار رسانه یکی از اقدامات انجام شدنی است و ما می
توانیم در دنیا هویت خود را اعالم و بر هویت ایرانی اسالمی
کشورمان اصرار ورزیم و زیبایی های اخالقی و ارزش های
پایدار و ماندگار ملی و دینی خودمان را اعالم کنیم.
وی ادامـه داد :در فضایـی که رسـانه ها به سـمت فرهنگ
و زندگـی کشـورمان هجـوم آورده انـد بایـد نقـش خود را
بخوبی نشـان دهیم.
اسـمعلی پـور خطـاب به اعضـای کانـون رسـانه اوج بیان
کـرد :اعضـای کانـون مـی تواننـد موضوعـات مربـوط بـه
اخلاق را در قالـب ولـه ها،کلیپ و یا فیلم داسـتانی کوتاه
و بلنـد تهیـه کننـد و از طریـق صـدا و سـیمای اسـتان
آذربایجـان بـرای عمـوم مـردم به نمایش گذاشـته شـود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب که بـا گسـترش رسـانه ها
امـروز بنیـان هـای اخالقـی کشـورمان در حـال متزلـزل
شـدن اسـت گفـت :اعضـای کانـون بایـد تلاش کننـد تا
اخلاق انسـانی و الهـی را در آموزه ها و قالـب های جدید
رسـانه ای توسـعه دهیم.
مدیـر کل امور فرهنگی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تاکیـد کـرد :در کانـون رسـانه ای اوج هـدف مـا فعالیـت
هنـری رسـانه ای نیسـت بلکـه ایـن موضـوع وسـیله ای
اسـت بـرای رسـیدن بـه هـدف واال و اگـر مـا بـه دنبـال
وارد شـدن بـه عرصـه بازیگـری هسـتیم هدفمـان نبابـد
تلویزیـون یـا سـاخت ولـه و تلـه فیلم باشـد بلکـه همواره
بایـد اهـداف واال را در ایـن گونـه فعالیـت ها دنبـال کرد.
اسـمعلی پـور ادامـه داد :اگـر در این کانون اعضـا به دنبال
هـدف هـای الهـی و ارایـه ارزش های واال باشـند شـاید از
افـراد بعـد از گـذر زمـان هیچ نشـانی از افراد نباشـد اما از
اثر هنری تولید شـده شـما نشـان نایـب بماند.
مدیـرکل امـور فرهنگی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
گفـت :بایـد در مقولـه هنر بـه دنبال پایـداری اثر باشـیم.
هـر زمانـی کـه اثـری برگرفتـه از ارزش ها و اهـداف الهی
باشـد آن اثـر مانـدگار پایدار خواهـد ماند.

