دكتر مديرشهال:

پژوهش باید برای تولید علم باشد
دکتر ناصر مدیرشهال معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد
اسالمی تبریزگفت:پژوهش باید برای تولید علم باشد.
دکتـر ناصرمدیرشـهال معاون پژوهـش وفناوری این دانشـگاه در
مراسـم گرامـی داشـت هفتـه پژوهـش و تجلیل از پژوهشـگران
برتـر ایـن دانشـگاه گفت:پژوهـش بایـد بـرای تولیـد علم باشـد
وتولیـد مقالـه بایـد بـا اثربخشـی همـراه باشـد تـا بـه ثـروت
آفرینـی تبدیل شـود .
دکتر مدیرشهال افزود:دغدغه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
آزاد اسالمی تبریز ایجاد فضایی سالم و آرام برای پژوهشگران و
محققان است .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ادامه داد:
 275مقاله مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی،
 77طرح پژوهشی 12،طرح برون دانشگاهی ،برگزاری 17
همایش علمی و ملی ،انتشار شش کتاب ،هزار و 632پایان نامه
دفاع شده،خرید یازده هزار و  477جلد کتاب ،تمدید اشتراک
 205عنوان مجله داخلی ،راهاندازی پایگاه منابع الکترونیکی و
برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برخی از اقدامات انجام
شده این حوزه در طول یکسال گذشته است.
وی در بخـش دیگـر تصریـح کـرد :طـرح تحقیقاتـی سـاخت
محدودکننـده جریـان جهـت کنتـرل هوشـمند مصـرف بـرق
مشـترکین شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز ،طراحـی و
سـاخت دسـت مصنوعـی رباتیکـی بـا قابلیـت کنتـرل توسـط
شـبکه عصبـی بـدن انسـان  ،طراحی و سـاخت زانـوی رباتیکی
پوشـیدنی با سیسـتم کنترل اتوماتیک نیروی وارد شـده به زانو
توسـط سـیگنال های ماهیچه ای بدن ،سـاخت ربات یخ شـکن
خطوط فشـار متوسـط بـا امکان بازبینـی خطوط ،برنامهنویسـی
ربـات انسـان نمـای ،سـاخت ربـات امدادگـر برخـی از اقدامات
انجـام یافتـه درمرکـز تحقیقـات رباتیـک و فنآوریهـای نـرم
دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز اسـت.
دکتر مدیرشهال ادامه داد :نرمافزار مدیریت آزمایشگاهها ،سیستم
مدیریت تقویم کاری ،سامانه آمار و اطالعات و سامانه مدیریت
فناوری اطالعات و ارتباطات نیز برخی دیگر از تولیداتنرمافزاری
فن آوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی تبریز می باشد.
گرامیداشت هفته پژوهش
و تجلیل از پژوهشگران برتر
به همت معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز مراسم
گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل
از پژوهشگران برتر در این دانشگاه
برگزارشد.
دکتر محمدعلی بهنژادی مدیرکل خدمات پژوهشی و تولید علم
این دانشگاه در این مراسم با بررسی وضعیت پژوهشی دانشگاه
آزاد اسالمی تبریز در دو پایگاه اطالعاتی و تامسون رویترز و
 Scopusگفت :براساس پایگاه  Scopusدانشگاه آزاد اسالمی
تبریز در بین دانشگاه های آزاد اسالمی کشور با  2000مقاله در
رتبه چهارم قرار دارد.
وی افزود :دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات در رتبه اول،
واحدهای تهران مرکزی و اصفهان به ترتیب در رتبه های دوم و
سوم قرار دارند.
مدیرکل خدمات پژوهشی و تولید علم دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
در ادامه از ایجاد پایگاه منابع الکترونیکی با شش دسترسی ،
برای تسهیل کارکرد پژوهشی اساتید و دانشجویان در واحد تبریز
خبر داد.
دکتر بهنژادی افزود :کتابهای الکترونیکی ،مجالت الکترونیکی،
پایگاه های اطالعاتی ،موتورهای جستجوی علمی ،پایان نامه ها
و ثبت اختراعات ،بخشهایی هستند که پژوهشگران دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز می توانند از آنها بهره مند شود.
در ادامه این مراسم از استادان ،کارکنان و دانشجویان پژوهشگر
برتر دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی و واحد تبریز،
نویسندگان مقاالت برتر ،طرح های برون دانشگاهی برتر ،مجله
برتر ،مرکز فناور برتر ،انجمن های علمی فعال ،اعضای برتر باشگاه
پژوهشگران و نخبگان و شرکتهای همکاری کننده با واحدتبریز
تجلیل و قدردانی شد.
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش به همت معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز عصر روز  24آذرماه در سالن
شهریار دانشگاه آزاد اسالمی تبریز برگزارشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز پژوهشگر برتر
استانی شد
دکتر شهرام حنیفیان عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی پژوهشگر برتر
استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز ،دکتر شهرام حنیفیان
عضو هیأت علمی این دانشگاه در گروه عمده علمی دامپزشکی به
عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجان شرقی انتخاب شد و مورد
قدردانی استاندار آذربایجان شرقی قرار گرفت.
دکتر حنیفیان ،رئیس اداره علم و علم سنجی و عضو هیأت
علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز است
وانتشار  25مقاله  WOSو علمی -پژوهشی ،ارائه  22مقاله در
همایش های داخلی و بین المللی ،مجری پنج طرح تحقیقاتی
دانشگاهی،چهار طرح برون دانشگاهی خاتمه یافته و تألیف یک
جلد کتاب را در کارنامه علمی پژوهشی خود داراست.
همچنین ،عضو هیأت تحریریه و مدیر داخلی نشریه علمی
بهداشت مواد غذایی ،پژوهشگر برتر واحد تبریز در سال94
وبرگزیده جشنواره کشوری فرهیختگان در سال  95از سایر
افتخارات وی است.

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره  /50چهارشنبه  24آذرماه  /1395تهيه شده در ادارهكل روابطعمومی و اطالعرسانی استان آذربايجانرشقی
همایش حمایت از کودکان سرطانی
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  ،همایش
میالد پیامبر اکرم (ص) و حمایت از کودکان سرطانی را برگزار
کرد.
دکتر نریمانی معاون دانشجویی فرهنگی در این همایش گفت :در
کنار وظایف ذاتی دانشگاه که همان آموزش و تولید علم است یک
مأموریت اجتماعی هم دانشگاه دارد که مشارکت در کارهای خیر
و عام المنفعه ،یکی از آنهاست .
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزا اسالمی تبریز با اشاره
به سابقه انجام کارهای عام المنفعه در دانشگاه افزود:کارهای
عامالمنفعه همیشه در دانشگاه بوده و بدون سرو صدا انجام گرفته
اما اعالن آن در جهت ترویج کارهای خیر و اشاعه آن در بین
دانشگاهیان و عموم مردم ضروری به نظر می رسد .
وی در ادامه از برگزارکنندگان این این مراسم تشکر نمود و ابراز
امیدواری کرد .برگزاری مراسم و آیین های مختلف به ریشه کنی
فقر و بیماری هادر جامعه بیانجامد.
دکتر دبیری رییس شورای اسالمی تبریز هم در این مراسم ضمن
تبریک ایام والدت حضرت پیامبراکرم (ص) گفت  :وظیفه همه
ماست که به کودکان سرطانی و این چهره های معصوم که دچار
مشکل شده اند ،کمک کنیم.
وی تأکید کرد :با پیشرفت های پزشکی امروز ،درصد باالیی از
بیماریهای سرطان قابل عالج شده اند و با تأمین داروهای مورد
دكتر انگجي:
نیاز و اعمال جراحی های مختلف می توانیم به درمان این بیماری
دیپلماسی علمی یکی از موثرترین راههای تعامل با دنیاست
هابرسیم.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :دیپلماسی علمی و گسترش و تعامال ت و ارتباطات علمی یکی همایش میالد حضرت پیامبراکرم(ص) و حمایت از کودکان
سرطانی با اجرای برنامه های شاد و متنوع روز سه شنبه  23آذر
از مؤثرترین راه های تعامل با جهان است.
سید جواد انگجی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری آنا به حضور دکتر میرزاده در جلسه اخیر انجمن آسایهل در مالزی ماه در سالن شهریار دانشگاه آزاد اسالمی تبریز برگزار شد.
انجمن اسالمی دانشجویان واحد تبریز برگزار کرد:
به عنوان تنها عضو ایرانی این اجالس اشاره کرد و افزود :انتخاب دکتر میرزاده به ریاست این انجمن مدال افتخاری بر سینه
دانشگاه آزاد اسالمی و نظام آموزش عالی کشورمان بوده و منجر به ارتقای جایگاه این انجمن و ایجاد تحول در آموزش عالی
گفتمان آزاد دانشجویی
کشورهای عضو آن خواهد شد.
به همت انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
انگجی تصریح کرد :حضور رییس دانشگاه آزاد اسالمی در رأس این انجمن فرصت مغتنمی برای ارتقای دانشگاه های کشور گفتمان آزاد دانشجویی در این دانشگاه برگزار شد.
و حضور جدی و موثر در صحنه های علمی فرامنطقه ای و جهانی است و رؤسای دانشگاه ها باید از این موقعیت کمال حجت االسالم محمد علی آهنگران ،نویسنده و پژوهشگر در این
استفاده را برده و فصل جدیدی از فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی را رقم بزنند.
مراسم گفت :حق خواهی،پرسشگری و روحیه استکبار ستیزی
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :انجمن موسسات آموزش عالی کشورهای جنوب آسیا سرفصل شروع جنبش دانشجویی بود و این جنبش یک ذخیره
(آسایهل) با قدمتی 60ساله و دارا بودن بیش از  200عضو از اقصی نقاط جهان ،بزرگترین انجمن دانشگاهی غیردولتی در ارزشمند برای همه است که نسبت به عزت و شرف و آگاهی
دنیاست و حضور دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی جهان در عضویت و رییس این انجمن ،جایگاه بخشی در جامعه حساس باشیم.
آن را ارتقا می دهد.
حجت االسالم آهنگران افزود :روحیه پرسشگری ونقد قضایا و
آرمان خواهی و اصول گرایی در عین داشتن روحیه اصالح طلبی
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي تبريز
دو تمایز مهم جنبش دانشجویی با سایر جنبش هاست.
دانشگاه آزاد اسالمی را به سمت نسل دانشگاههای کارآفرین و نسل سوم سوق می دهیم
وی تصریح کرد :توجه به مهمترین اولویت های مهم جامعه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز گفت :با برنامههای تدوین شده در عرصه پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی را به مخصوصا مبارزه با فساد و ویژه خواری ،رعایت قانون و حق
شهروندی و حساسیت نسبت به حقوق تک تک افراد جامعه وایجاد
دانشگاههای نسل سوم و کارآفرین و مبدل می کنیم.
دکتر ناصر مدیر شهال ،با تبریک هفته پژوهش گفت :هفته پژوهش برای محققان و پژوهشگران در حکم عید بوده و فرصتی است عقالنیت ویژگی های عمده ای است که از جنبش دانشجویی در
عصر حاضر انتظار می رود.
تا آنان کارنامه کارشان را بررسی و برای برنامههای آینده اشتیاق و اراده خود را تیز کنند.
این عضو یک درصد دانشمندان برتر جهان ،به افزایش قابل توجه دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی اشاره و افزایش ایـن نویسـنده و پژوهشـگر تأکیـد کـرد :مطبوعـات آزاد ،احـزاب
نیروهای پژوهشی و چند برابر شدن آمار مقاالت علمی کشور در جهان به عنوان فرصت و غلبه نگاه مقاله محوری و ایجاد نوعی آزاد وجنبـش دانشـجویی پرسشـگر ونقـاد ،درجه حساسـیت یک
آشفتگی در حوزه پژوهش و سوء استفاده افراد جاهل به قداست علم و پژوهش را به عنوان تهدید خواند و افزود :بدلیل اهمیت جامعـه اسـت و اگـر اینهـا از جامعه گرفته شـود شـفافیت جامعه
و نگرانی از گسترش این تهدیدها و تبعات احتمالی آن ،ما اولویت خود را اصالح رویه ها ،فرآیندها و به حداقل رساندن احتمال از میان مـی رود.
سوء استفاده ها قرار دادیم و در این راستا یک تیم مجرب علم سنجی در دانشگاه تشکیل دادیم که با تعریف معیارهای دقیق و در ادامه این مراسم دکتر محمد کیانوش راد نماینده سابق در
کارشناسی ،شاخص هایی را بدست آورد تا به وسیله آنها سره را از ناسره تشخیص دهیم.
مجلس ششم گفت :دانشجو و دانشگاه از طبقه ای هستند که میل
وی تصریح کرد :تیم اعتبار سنجی این معاونت در واحد تبریز ،لیست مجالت بی اعتبار را مشخص نموده و تاکنون  140پایگاه به دانستن دارند و سوال کردن اولین نکته ای است که هرانسان
جعلی و نامعتبر شناسایی و به مراجع مربوطه در سازمان مرکزی دانشگاه ارسال و مورد استفاده نیز قرار گرفته است.
دانش پژوه به دنبال آن است زیرا جرأت دانستن ،کار بزرگی است.
دکتر مدیر شهال افزود :به دلیل دقت نظر فراوان و رعایت دقیق بخشنامهها و مقررات مربوطه ،تعداد مقاالت کم مایه کاهش پیدا دکتر کیانوش راد افزود :ورود به دانشگاه و آموختن ،ورود به حوزه
کرده است و محققان ما نیز اعم از اساتید ارجمند و دانشجویان عزیز ،برای ارائه مقاالت خود به مجالت معتبر ،کیفیت مقاالت پرسشگری است وبه دلیل ماهیت ساختاری دانشگاه  ،باید در
خود را به طور قابل مالحظه ای افزایش دادهاند و این امر با آمار و ارقام موجود قابل اثبات است.
مسائل علوم اجتماعی و حقوقی و سایر زمینه ها ورود پیدا کرده و
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معاون پژوهش و فنآوری واحد تبریز با تأکید بر حمایت از تحقیقات ارزش آفرین و تشویق
به ارائه راه حل بپردازد.
با کیفیت گفت :در یک سال اخیر ،مقاالت منتشره در
مجالت با  JRKباال رونق زیادی گرفته است .کاهش مقاالت  ISI Listedوی تصریح کرد :آزادی بر کلیه امور مقدم است و قدرت بدون
به کمتر از  10درصد سال قبل از آن ،و افزایش حدودا ً
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آزادی و قانون ،میل به دیکتاتوری ایجادمیکند و برعکس آن نیز
معاونت پژوهش و فناوری واحد تبریز در یک سال گذشته بوده است.
وی بیان داشت :این معاونت توجه ویژه ای به توسعه مراکز تحقیقاتی دانشگاه دارد .طبعاً رونق کامل این مراکز و آزمایشگاه های باعث هرج و مرج می شود.
تحقیقاتی که مستلزم تجهیز و تربیت نیروی علمی توانمند هست ،زمان بر خواهد بود ولی ما قصد داریم با توسعه و تجهیز آنها این نماینده سابق مجلس تأکید کرد :نگاه اصالح جامعه نگاهی
زمینه را برای تحقیقات پروژه محور برای حل مسائل واقعی ،مهیا کنیم که نتایج این برنامه در آینده مشاهده خواهد شد .در این امروزی و جدید نیست و در طول تاریخ با مدلهای مختلف وجود
داشت ولی نقش دانشجو در این میان نقشی روشنگرانه بود که
راستا مرکز رشد دانشگاه نیز بطور جدی فعال شده است و تعداد شرکتهای مستقر در آن رو به افزایش می باشد.
دکتر مدیر شهال بر اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت تأکید کرد و گفت :اوالً این دانشگاه تفاهم نامه های خوبی با ارگانها و معطوف به قدرت نیست.
مؤسسات معتبر منعقد کرده و ثانیاً اقدام به تأسیس کلینیک صنعت و تهیه فضا در شهرک صنعتی شهید سلیمی جهت تأمین دکتر کیانوش راد ادامه داد:آگاهی فکنی ،آزادی خواهی و روشنگری
نیاز محققین طرحهای کاربردی و توسعه ای که استحقاق تبدیل شدن به محصوالت تجاری را دارند ،نموده است .ضمناً طرحهای از وظایف مهم دانشجو می باشد واگر دانشجو نبود حرکت ملی
شدن نفت صورت نمی گرفت ،انقالب اسالمی به این شکل امروزی
برون دانشگاهی اساتید ما نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است.
وی در رابطه با فرصتهای مطالعاتی اساتید نیز تصریح کرد :با افزایش سه برابری بودجه فرصتهای مطالعاتی ،برای افزایش قادر به پیروزی نبود و جامعه ایران به پیش نمیرفت.
ارتباطات بینالمللی و آشنایی با فرآیندهای تحقیقاتی در مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر دنیا و انتقال تجربه و دانش نو به وی تأکید کرد :رشد علم با آزادی همراه است و دانشجو باید در
دانشگاه ،توجه ویژه ای شده است.
راه آرمانها ودفاع از آزادی فداکاری داشته باشد و سیستم نیز باید
معاون پژوهشی واحد تبریز با اشاره به ساها (سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد) گفت :طرح جامع تجمیع امکانات آزمایشگاهی سالم و دیوان ساالری براساس شایسته ساالری صورت گیرد و
ساها نیز در دانشگاه مورد توجه جدی قرار گرفته و از آنجا که سازوکارهای الزم به تدریج در حال آماده شدن است ،ما امیدوار مسئوالن در برابر سواالت مردم پاسخگو باشد.
هستیم که از طریق اجرای کامل این طرح خدمات مورد نیاز محققان را در مجموعه دانشگاه ارائه دهیم که این امر عایدی مثبتی در ادامه این مراسم پرسش و پاسخ برگزارشد.
را نیز ،نصیب دانشگاه خواهد کرد.
گفتمان آزاد دانشجویی  22آذرماه در سالن شهریار دانشگاه آزاد
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی در خاتمه تأکید کرد :مقوله پژوهش ذاتاً از جنس پروسه ای اسالمی تبریز برگزار شد.
بوده و زمان بر هست ،فلذا دستیابی به نتایج خوب و مؤثر در کوتاه مدت متصور نیست .از این رو ما در صدد ایجاد سازوکارها،
برگزاري آزمون EPT
نهادها و زمینه های الزم هستیم تا از آن طریق بتوانیم در آینده (تا حد امکان نزدیک) ،دانشگاه را به محیط و محل اجرای
تحقیقات قابلیت تجاری شدن تبدیل کرده و دانشگاه آزاد اسالمی تبریز را به سمت دانشگاه کارآفرین( نسل سوم) سوق دهیم .و آزمون EPTزبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه
بازخوردهایی که در این مدت به دست ما رسیده ،مؤید این واقعیت هست که مسیر صحیحی را انتخاب نموده ایم که این امر ما آزاد اسالمی واحد تبریز در ساعت  9صبح روز جمعه  19آذرماه
را در ادامه مسیر و تحقق این مهم مصمم تر می کند.
با حضور  390نفر در ساختمان عالمه طباطبائی برگزار شد.

صعود تیم کوهنوردی دانشجویان پسر واحد تبریز
به قله جوشغون

کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی میز دانشجویان
خواهر واحدتبریز در مسابقات استانی

نایب قهرمانی تیم فوتسال کارکنان و اساتید برادر
واحد تبريز در مسابقات استاني

تیم کوهنوردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز موفق به
صعود قله جوشغون شدند.
تیم کوهنوردی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز این صعود را براساس
برنامه مصوب خود انجام دادند و توانستند قله  1800متری
جوشغون واقع در شهرستان ورزقان را صعود کنند.
محمدحسن کسایی ،میثم ارجمندی ،حامد کوچه باغی ،علی
ابراهیم پور ،حامد عزیزپور ،وفا نوری ،رضا پاشایی ،یاشار
محرمیان اعضای تیم کوهنوردی واحد تبریز را تشکیل می دهند.
مربی گری تیم برعهده حسین جملران و سرپرستی آن با
اسماعیل افخمی بود.

تیم تنیس روی میز دانشجویان خواهردانشگاه آزاد اسالمی
تبریز مقام سوم مسابقات تنیس روی میز استان آذربایجان
شرقی را به خود اختصاص داد.
مسابقات تنیس روی میز دانشجویان خواهر استان آذربایجان
شرقی با شرکت 5تیم به میزبانی بناب برگزارشد.
در این دوره از مسابقات تیم واحد بناب اول و تیم های واحدهای
اهر و تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.
مهسا رنجور ،خدیجه ایمانی و دلنیا بازارگان اعضای تیم واحد
تبریز بودند.
مربیگری وسرپرستی تیم برعهده رقیه جلوسیان بود.

مسابقات فوتسال استانی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی
آذربایجان شرقی با کسب نایب قهرمانی واحد تبریز به پایان رسید.
مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی با شرکت 11تیم وبه میزبانی واحد جلفا برگزارشد.
در این دوره از مسابقات تیم واحد بناب اول و تیم های واحدهای
تبریز و سراب به ترتیب دوم و سوم شدند.
یوسف اکبرپور ،علی بناپور غفاری ،امیرعلی جهانگیرزاده ،یوسف
عاجزی ،اکبر معین ،حسین اسمعیلزاده ،داود احمدی ،عبداهلل
جوادی ،پیمان قنبرزاده ،رسول اسماعیلی ،حسین آل طاها و محمد
صابر اعضای تیم واحد تبریز بودند.
مربیگری تیم با مختار صباحی راد و سرپرستی آن برعهده حسین
فرجالهی بود.

