مشاور عالی استانداری آذربایجان شرقی:

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره  /51شنبه  11دیماه  /1395تهيه شده در ادارهكل روابطعمومی و اطالعرسانی استان آذربايجانرشقی

 85درصد معتادان کارشان را با سیگار شروع کرده اند
محمدعلی نصرتی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
آذربایجان شرقی گفت 85« :درصد افرادی که معتاد هستند
ابتدا سیگار می کشیده اند».
نصرتی که در جمع شرکت کنندگان کارگاه آسیب شناسی
دانشگاه سخن می گفت ،با اشاره به اقدامات بی وقفه دشمنان
نظام اسالمی افزود « :استراتژی دشمن بر تغییر باورها معطوف
شده است و با نشانه گرفتن فرهنگ جامعه بدنبال اشاعه بی بندو
باری در بین مردم است».
مشاور عالی استاندار آذربایجان شرقی بیان داشت «:دشمن با
همه امکانات خود عرصه فعالیت اش را از میدان سخت به میدان
و جنگ نرم کشیده است ».
نصرتی با اشاره به مهاجرت روستاییان به شهرها گفت «:سرازیری
مردم روستاها به شهرها و تشکیل حاشیه نشینی شهرها یکی از
علل جمعیتی پدیده اعتیاد بشمار می رود».
وی روشنگری در جامعه ،آموزش خانواده ها و ارتقای مهارت
های زندگی در جوانان و دانشجویان را از راههای مقابله با
ناهنجاریهای جامعه بویژه اعتیاد دانست و تأکید کرد « :مردم ما
همانند مقاومت در دوره  8ساله جنگ تحمیلی ،دراین آزمون
ها نیزسربلند بیرون خواهند آمد و دشمنان اسالم و مسلمین را
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسالمی استان
مأیوس خواهند کرد».
به
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اجتماعی
های
آسیب
کارگاه دو روزه
با آموزش فنی و حرفه ای استانآذربایجان شرقی
همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز و
با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی با دکتـر سـید جـواد انگجـی ،رییس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان و یعقوب نماینـده ،مدیـرکل آموزش فنـی و حرفهای
شرکت مسؤلین امور دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی اسـتان آذربایجـان شـرقی در محـل مرکـز آمـوزش فنی و حرفـهای شـماره  ۳تبریز ،تفاهـم نامه همکاری آموزشـی را
استان اذربایجان شرقی در سالن شمس برگزار شد.
امضـاء نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجان شـرقی ،رییس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان گفت:
اعالم تقویم آموزشی نیمسال
بـا توجـه بـه اینکه در مراکز دانشـگاهی ،دانشـجویان اغلب با مباحـث تئوری سـر و کار دارند ،بـرای ورود به عرصههای
دوم سال تحصیلی95-96
کار و تلاش ،اعتمـاد بـه نفـس الزم را ندارند و برای مراکز دانشـگاهی ایده آل خواهد بود تا ،دانشـجویان با آموزشـهای
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
کاربـردی فنـی و حرفـهای در کنار آموختههـای نظری گامهایی موثـر بردارند.
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـهای اسـتان ،تربیت و تامین نیروی انسـانی متخصص برای توسـعه توانمندیهای کشـور
از سوی معاونت آموزشی و تحصیالت
در حـوزه فناوریهـای راهبـردی و نویـن را از اهـداف ایـن تفاهـم نامـه عنـوان کـرده و افـزود :بـرای اداره کل آموزش
تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
فنـی و حرفـهای اسـتان بسـی جای امیدواری اسـت که دو مجموعه آموزشـی در بحث دانشـی و مهارتی بـا همکاری و
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال
مشـارکت یکدیگـر در راسـتای ارتقـاء وضعیت دانشـجویان و دانـش پژوهان در مسـیر تعالی گامهایـی را بردارد.
تحصیلی  95-96این دانشگاه اعالم شد.
دکتر حمید میرزایی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی این نماینـده در ادامـه تصریـح نمـود :آموزشهـای غیر رسـمی فنی و حرفـهای به جهت انعطـاف در زمان ،مکان و شـرایط
دانشگاه گفت« :آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی  95-96برگـزاری دورههـا ،ایـن توانایـی را دارد تـا در کنـار ارائـه آموزشها درتمامی حوزههای آموزشـی ،حـس اعتماد به نفس
از روز شنبه  2بهمن آغاز و تا روز پنجشنبه  7بهمن ماه سال را در دانشـجویان و فارغالتحصیالن دانشـگاهی تقویت نماید.
جاری ادامه دارد».
در ادامـه دکتـر انگجـی ضمـن بازدیـد از کارگاههـای تخصصـی مرکـز شـماره ۳تبریـز تصریح نمـود :آمـوزش فنی و
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حرفـهای اسـتان ،تجهیـزات کامـل و نیروهـای متخصصـی دارد و میتوانیـم بـا برنامـه ریـزی و همکاریهای مسـتمر
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تبریـز افـزود:
دانشـجویان و فارغالتحصیلان را توانمنـد بـار بیاوریـم.
حـذف و اضافـه از روز شـنبه  23بهمن لغایت روز سـه شـنبه26
بهمنمـاه و پایـان تـرم جمعـه 12خردادمـاه ،تاریـخ آغـاز ارائـه ایـن تفاهـم نامـه به همت معاونت برنامه ریـزی و امور اقتصادی دانش بنیان و همچنین معاونت فرهنگی و دانشـجویی
کارت ورود بـه جلسـه امتحانـی (از طریـق اینترنـت) شـنبه  6واحـد تبریز جهت توسـعه دورههای مهارتـی و آموزشهای کوتاه مدت انعقاد گردیده اسـت.
خـرداد  96خواهـد بـود».
دكتر اميرعلي پناهي:
وی ادامه داد «:قبول ماده  55و  24از سایر واحدهای دانشگاهی
از تاریخ  2تا  6بهمن  95است».
مخدر راهی بی بازگشت است
کنجکاوی اولیه نسبت به مواد
ّ
میرزایی تصریح کرد« :زمان امتحانات دروس (عملی و نظری) 17
لغایت  31خردادماه و آخرین مهلت ثبت نمرات دروس اخذ شده دکتـر امیـر پناهعلـی در کارگاه آسـیبهای اجتماعـی اسـتعمال مـواد مخـدر ،در دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز گفـت:
پروژه و کارآموزی  13خردادماه  96خواهد بود».
«کنجـکاوی اولیـه و آزمایـش یکبـار مـواد مخـدر ،راهی برای شـروع اعتیاد و بی بازگشـت برای یک زندگی سـالم اسـت».
به گزارش آنا ،دانشجویان میتوانند همانند سال های گذشته دکتـر پنـاه علـی در جمـع شـرکت کننـدگان ایـن کارگاه در تعریـف اعتیـاد بیان کـرد« :هر چیـزی که مصـرف آن باعث
از طریق مراجعه به وب سایت دانشگاه آزاد اسالمی تبریز به تغییـر جسـم و روان گـردد بـه عنـوان مـواد مخدر شـناخته می شـود و اعتیـاد نیز شـامل ایجـاد تغییر در احسـاس ،تفکر
آدرس www.iaut.ac.ir:نسبت به انتخاب واحد خود در و رفتار اسـت».
زمانهای اعالم شده اقدام کنند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا اشـاره به وجود انـواع مواد مخـدر در جامعه افـزود« :مواد مخدر توهـمزا و صنعتی باالترین مشـکل
توسط هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز صورت گرفت  :را در جامعـه بوجـود آورده اسـت کـه بـا کنجـکاوی اولیه و یک بار مصـرف ،باعث اعتیاد می شـوند».
رئیـس مرکز مشـاوره دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز وابسـته شـدن را مرحله دوم اعتیاد عنـوان کرد و گفـت« :در این مرحله
چاپ مقاله داغ در مؤسسه تامسون رويترز
کـه وضعیـت خطرناکی اسـت ،فرد کشـش بیشـتری به سـمت مـواد مخـدر دارد که به وابسـتگی منجر شـده و کل زندگی
دانشگاه
مقاله دكتر نيما جعفري نويمي پور عضو هيأت علمي
را تحت الشـعاع قـرار می دهد».
ازاد اسالمي تبريز در مؤسسه تامسون رويترز به عنوان مقاله داغ وی تأکیـد کـرد« :وابسـتگیها شـامل جسـمانی (از طریـق بدن و سـلولها) و روانی (از طریق اشـتغال ذهنـی و فکر مداوم
( )HOT Paperمعرفي شد.
و تمایـل بـه مصرف مجدد) می باشـد».
مقالـه دكتـر نويمي پـور به عنوان«ارائـه مدلي بـراي ارزيابي تأثير دکتـر پنـاه علـی از مصـرف الـکل و سـیگار ،پرخوری ،کارهـا و روابط جنسـی پرخطر را جزو عوامل زندگی ناسـالم دانسـت
سيسـتم هـاي آموزش الكترونيكـي بر رضايت منـدي كاركنان» به و تصریـح کـرد« :خودشناسـی ،تفکـر اخالقـی ،تنظیـم اهـداف زندگـی ،تصمیمگیـری و حل مسـأله ،مقابله بـا هیجانهای
عنوان مقاله داغ از طرف مؤسسـه تامسـون رويتـرز معرفي گرديد  .منفـی و فشـارهای روانـی از عوامـل روانی مهمـی برای ارتقـای مهارتهای زندگی و مقابلـه با نامالیمات زندگی هسـتند».
بـر اسـاس ايـن تحقيق ،چهـار متغيـر فناوري سيسـتم آموزشـي،
محتواي آموزشـي ،انگيـزه ونگرش به طور قابـل توجهي بر رضايت ایـن اسـتاد دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز معنـا دادن بـه زندگـی را عامـل مهمـی در زندگـی سـالم عنـوان کـرد و افـزود:
«داشـتن اعتقـاد و تعهـد و نگـرش و بـاور مثبـت و خوشبینانـه بـه زندگـی نجـات بخـش اسـت».
كاركنـان اثر مـي گذارد.
گفتني است دكتر نويمي پور عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر در ادامـه دکتـر بهمـن عبـدی جامعه شـناس نیـز گفت« :بیاهمیتـی به اتفافـات پیرامون باعـث دامنگیر شـدن خودمان
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز و داراي بيش از  50مقاله  ،ISIعلمي ،در آینده خواهد شـد».
پژوهشي و علمي تخصصي در كشورهاي آمريكا ،هلند ،انگلستان وی بـه بینظمـی و ناهنجاریهـای کوچـک جامعه اشـاره نمود و افـزود« :پنجر ه شکسـتهای در یک جامعه ،نشـانه و پیامی
بـر مجرمـان می دهد که مـی توانند خلا ف کنند»
،آلمان ،هنگ كنگ،سنگاپور و  ...است.
دکتـر عبـدی بـه نظریـه پنجـره شکسـته اشـاره نمـود و تصریح کـرد« :طبـق این نظریه بـرای ایجـاد تحوالت بـزرگ الزم
انتصاب رئیس جدید دانشکده علوم انسانی و تربیتی نیسـت تغییـرات بنیـادی و اساسـی صـورت گیـرد بلکـه بـا انجـام کارهای کوچـک و ظاهـرا ً بیاهمیـت میتوان بـه نتیجه
دانشكاه آزاد اسالمي واحد تبریز
مطلـوب رسـید و از وقـوع ناهنجاریهـا پیشگیـری کرد».
دکتر سید جواد انگجی رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی طی حکمی دکتر جبار بشیری را به عنوان رئیس
کسب مقام نائب قهرمانی دانشجویان واحدتبریز
کسب مقام قهرمانی دانشجویان واحدتبریز
دانشکده علوم انسانی و تربیتی واحد تبریز منصوب کرد.
در مسابقات ووشو استان آذربایجان شرقی
در مسابقات بدمینتون استان آذربایجان شرقی
مراسم معارفه دکتر جبار بشیری به عنوان رئیس جدید دانشکده
علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با حضور تیم بدمینتون دانشـجویان دختر دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز تیم ووشو دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی تبریز مقام دوم
مقـام اول مسـابقات بدمینتون اسـتان آذربایجان شـرقی را به مسابقات ووشو استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داد.
جمعی از مدیران و مسئوالن این واحد برگزار شد.
مسابقات ووشو دانشجویان پسر استان آذربایجان شرقی به
دکتر رحیم وکیل زاده رییس دبیرخانه هیأت امنای استان خـود اختصاص داد.
آذربایجان شرقی در این آیین ضمن تقدیر از آقای دکتر جهانگیر مسـابقات بدمینتـون دانشـجویان دختـر اسـتان آذربایجـان میزبانی واحد مرند برگزارشد.
در این دوره از مسابقات تیم واحد میانه اول و تیم های
یاری رییس اسبق دانشکده علوم انسانی و تربیتی حکم انتصاب شـرقی بـه میزبانـی واحـد تبریـز برگزارشـد.
واحدهای تبریز و مرند به ترتیب دوم و سوم شدند.
دکتر جبار بشیری را اعطا و برای وی در سمت جدید آرزوی در ایـن دوره از مسـابقات تیـم واحـد تبریـز اول و تیـم هـای
آقایان؛ مهدی خدایی(اول وزن  56کیلوگرم) ،یونس ملک
توفیق و بهروزی نمود.
دکتر بشیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز واحدهـای جلفـا و ایلخچـی بـه ترتیـب دوم و سـوم شـدند .پور(دوم وزن  65کیلوگرم) ،مدد جوانی(دوم وزن  70کیلوگرم)،
و دانشیار رشته تربیت بدنی بوده و پیش از این نیز ریاست اداره مهسـا نجعـی(اول انفـرادی) ،خدیجـه یعقوبـی(اول دوبـل) ،سجاد هاشم پور(دوم وزن  75کیلوگرم) ،حبیب شکر زاده(اول
سـانیا شـعار(اول دوبـل) ،آینـاز حاجـی زاده(دوم دوبـل) ،وزن  80کیلوگرم) ،فرزاد حامدی(اول وزن  90کیلوگرم)
تربیت بدنی واحد تبریز را بر عهده داشته است.
وی چاپ  26عنوان مقاله در مجالت علمی ،اجرای  9طرح سـاحل طاحونـی(دوم دوبـل) اعضای تیـم واحد تبریـز بودند .اعضای تیم واحد تبریز بودند.
پژوهشی ،ترجمه و تآلیف  8عنوان کتاب و ارائه  12عنوان مقاله مربیگـری ایـن تیـم بـر عهده مهسـا علـی بیگلر و سرپرسـتی مربیگری این تیم بر عهده عبدالعلی ابراهیمی و سرپرستی آن
برعهده اسماعیل افخمی بود.
در همایش های ملی و بین المللی را در کارنامه علمی خود دارد .آن تیـم بـر عهـده صدیقه علیپـور بود.

دكتر انوشه:

هنر عشق ،در پیوند تفاوت هاست
دکتر سید محمود انوشه در جمع دانشجویان دختر دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز گفت :هنر عشق در پیوند تفاوت هاست.
انوشه که در این همایش «طرحی برای زندگی» و در جمع دانشجویان
دختر این دانشگاه سخن میگفت با توجه به فلسفه آفرینش انسان
افزود :همانطوری که خداوند متعال در قرآن فرمودهاند انسانها بیهوده
و عبث آفریده نشدهاند و ما باید در نیات ،اعمال و کارهای خود از
بیهودگی فاصله بگیریم و با تفکر و تعمق پیش برویم.
این استاد دانشگاه به رموز موفقیت در دوران زندگی هر فرد اشاره و
اظهار کرد :نداشتن روحیه صرفاً مادیگرا ،درک زمان و مکان ،پرهیز
از افکار منفی ،نحوه بیان و ارائه درست خواستهها و نیازها ،استفاده
از مشکالت برای پیشرفت و غافل نبودن نسبت به اطرافیان برخی از
عوامل موفقیت در زندگی هستند.
انوشه از برنامههای زندگی به مانند دگمه پیراهن تعبیر کرد و گفت:
در زندگی ،انتخاب رشته ،شغل و همسر و ...مانند دگمه یک پیراهن
هستند که اگر دگمه اول درست بسته نشود ،تمام دگمهها اشتباه
بسته خواهند شد ،لذا باید کمال دقت خود را در گامهای اول زندگی
معمول داریم.
وی تصریح کرد :هنر عشق در پیوند دادن تفاوتهاست و معجزهاش
نادیده گرفتن کمبودهاست.
انوشه در ادامه به سواالت مختلف دانشجویان پاسخ داد.
همایش طرحی برای زندگی به همت نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی ،در سالن
شهریار دانشگاه آزاد اسالمی تبریز روز دوشنبه  ۲۹آذر برگزار شد.
عضو هیأت علمی واحد تبریز رئیس دفتر هیات نظارت بر
انتخابات آذربایجانشرقی شد

عضو هیات علمی گروه حقوق و اللهیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز به عنوان رئیس دفتر هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان
شرقی منصوب شد.
دکتر صمد عزیزی بهروز در مراسمی که با حضور جمعی از
مسئوالن سیاسی و انتخاباتی استان برگزار شد ،برای مدت دو
سال به عنوان رئیس دفتر شورای نگهبان استان و رئیس دفتر
هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی منصوب شد.
وی هم اکنون مسئول بسیج حقوقدانان استان آذربایجان شرقی
نیز است و در انتخابات گذشته هم به عنوان عضو هیات نظارت
بر انتخابات استان فعالیت میکرد .عزیزی در دوران دانشجویی،
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی بود.
آیتاهلل مجتهد شبستری امام جمعه تبریز در مراسم تکریم و
معارفه رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی،
گفت« :نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی ،مجلس
خبرگان و ریاست جمهوری و تایید و یا رد صالحیت کاندیداهای
این انتخابات نیز یکی از وظایف شورای نگهبان است».
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در
هر کشوری یک فیلتر برای برگزاری انتخابات وجود دارد ،اظهار
کرد« :نظر امام راحل (ره) در نظارت بر انتخابات در کشور ،شورای
نگهبان بود و تاکنون نیز این شورا در کمال بی طرفی برای کشور
خیر و صالح را در نظر گرفته است».
جانشین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان نیز در
این مراسم ،با اشاره به حماسه مردم ایران در نهم دی و شکوه
بصیرت ،گفت 9« :دی روزی است که مردم ایران تمام قد مقابل
زیادهخواهی ایستادند».
محمدرضا میرشمسی تصریح کرد« :جایگاه شورای نگهبان قابل
دفاع است و باید از آن حمایت شود؛ تجربه مشروطه مقابل
چشمان ماست و طبیعی است اگر نهادی ناظر نباشد افرادی پیدا
میشوند تا برای حفظ قدرت خود نظام را به چالش بکشند».
وی تاکید کرد« :مشروعیت شورای نگهبان از قانون اساسی است،
وقتی نظارت تخصصی نباشد ،وضعیت شوراها پیش میآید .چرا
امروز عالقه به انتخابات شورا بیش از وزارت و نمایندگی مجلس
است؟!
در این مراسم که در تاالر اجتماعات هیات نظارت بر انتخابات
آذربایجان شرقی برگزار شد ،از خدمات  8ساله عباسعلی اسدی در
این مسئولیت قدردانی شد.
هیأت علمی واحدتبریز به عضویت هیأت مدیره
کانون کارشناسان دادگستری انتخاب شد

صمـد دربنـدی عضـو هیـأت علمـی گـروه کشـاورزی دانشـگاه
آزاد اسلامی تبریـز بـا احـراز رأی اول بـه عضویـت هیـأت مدیره
کانون کارشناسـان رسـمی دادگسـتری اسـتان آذربایجان شـرقی
انتخاب شـد.
به همراه صمد دربندی ،سیامک ساعدی نیز که از اعضای هیأت
علمی گروه کشاورزی واحد تبریز بوده ،به عنوان عضو علی البدل
هیأت مدیره این کانون انتخاب شد.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی
نزدیک به  900عضو دارد که در این انتخابات بیش از  40نفر
کاندیدای هیأت مدیره ،بازرسی و دادستان شده بودند که از بین
آنها  5نفر به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره  ،دو نفر عضو علی
البدل هیأت مدیره ،دو نفر بازرس و یک نفر به عنوان دادستان
انتخاب شدند که از بین دو نفر از آنها عضو هیأت علمی دانشگاه
آزاد اسالمی تبریز می باشند.

کارمند واحد تبریز رتبه نخست
مسابقات شفاهی قرآن را کسب کرد
ابوالفضل قربانزاده کارمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
توانست در پنجمین دوره مسابقات سراسری شفاهی قرآن در
بخش حفظ  3جزءمتوالی رتبه نخست را کسب کند.
در این مسابقات که با میزبانی واحد بندرعباس برگزار شد150 ،
نفر از کارمندان منتخب استانهای مختلف کشور از واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی شرکت داشتند.
این مسابقات در دو سنجش خواهران وبرادران و رشتههای حفظ
شامل فقط سه جز متوالی ،فقط جزء سی و حفظ پنج جزء ،رشته
اذان ،رشته تحقیق و رشته ترتیل برگزار شد.

