معاونت پژوهش و فناوری واحد تبریز:

نگاه ما به کیفیت و اثر بخشی پژوهش
بایستی به طور بنیادین تغییر نماید

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز امروز در
کارگاه چالش های ایده پردازی و ثبت اختراعات ملی گفت:
نگاه ما به کیفیت و اثر بخشی پژوهش بایستی به طور بنیادین
تغییر نماید.
دکتر مدیر شهال ضمن تبریک سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی گفت :از نظر رشد مقاالت از  4000مقاله در
اوایل انقالب به  42000مقاله رسیده ایم که توانسته ایم مقام
شانزدهم جهان را در این زمینه کسب کنیم.
وی افزود :از لحاظ آماری تبدیل ایده به اختراعات از هر صد
مقاله  ،بیست و دو ثبت اختراع صورت گرفته که باید جهت
ارتقا جایگاه کشور نسبت به سایر کشورها تالش بیشتری
انجام شود.
دکتر مدیر شهال در ادامه با اشاره به دانشگاه آزاد اسالمی به
عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان گفت :می بایست
تحقیق را به صنعت تبدیل نماییم و کیفیت و اثر بخشی
پژوهش را به طور بنیادین تغییر دهیم.
معاون پژوهش و فناوری واحد تبریز به ضرورت تشکیل
انجمنهای علمی تاکید و افزود :انجمن ایده های نوین برای
اولین بار در بین دانشگاه ها ی آزاد اسالمی سطح کشور
تشکیل شده که میان رشته ای بوده و همه دانشجویان در
رشته های مختلف می توانند در این انجمن عضو شوند.
وی در پایـان بـه پیـام دکتـر انگجـی در خصـوص تقدیـر و
تشـکر از برگزارکننـدگان ایـن کارگاه اشـاره و اذعـان داشـت
 :دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی از تمامـی
ایـده هـای نویـن دانشـجویان  ،نخبـگان و پژوهشـگران و
اسـاتید حمایـت مـی کنـد.
برای اولین بار در سطح واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی:

انجـمن علمـی ایده های
نـوین تاسیس شد

بـه همـت معاونت پژوهـش و فناوری
دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز ،بـرای
اولیـن بـار در سـطح دانشـگاه آزاد اسلامی انجمـن علمـی
ایدههـای نویـن تاسـیس و آغـاز بـه کار کـرد.
دکتر محمد شکری مدیر دفتر توسعه فناوری ،ارتباط با صنعت
و کارآفرینی واحد درافتتاحیه کارگاه چالش های ایدهپردازی و
ثبت اختراعات ملی از شروع به کار این انجمن خبر داد و گفت:
این انجمن مختص یک رشته نبوده و از دانشجویان کلیه رشتهها
که دارای ایده ،خالقیت و اختراع باشند تشکیل شده است.
وی افزود  :شناسائی و حمایت از دانشجویان نخبه و صاحب
ایده  ،با هدف هدایت آنها به مرکز رشد  ،گسترش فعالیت های
دانش بنیان و تجاری سازی از اهداف این انجمن می باشد.
این مسئول گفت  :برگزاری کارگاه ها  ،تشکیل تیم های کاری
با تخصص های مختلف الزم  ،فعالیت های پژوهشی و فناورانه،
شرکت در مسابقات  ،جشنواره ها  ،نمایشگاه ها و استارت آپ
های معتبر ،حمایت از طرح های اعضا از برنامه های آتی این
انجمن علمی می باشد.
دکتر شکری اظهار داشت  :جلب حمایت سایر ارگانها مثل مرکز
شتاب دهی معاونت فناوری ریاست جمهوری ،هدایت گروههای
انسجام یافته به مراکز رشد در جهت کسب عنوان دانشبنیان و
تجاری سازی محصول از دیگر برنامههای ما میباشد.
وی در پایان به دوره های آموزشی آتی این انجمن اشاره کرد
و گفت :کارگاه های ایده پردازی علمی  ،ثبت اختراعات ملی،
شیوه اعتبار سنجی اختراعات  ،شیوه تجاری سازی اختراعات،
ثبت بین المللی و نوشتن طرح کسب و کار از دوره های
آموزشی این مجموعه می باشد.
اولین کارگاه چالش های ایده پردازی  ،ثبت اختراعات و
آشنایی با انجمن های علمی ایده های نوین به همت معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  26و  27بهمن ماه
سال جاری در سالن شهریار این دانشگاه برگزار شد.

کسب مقام قهرمانی دانشجویان واحدتبریز
در مسابقات بسکتبال استان آذربایجان شرقی
تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی تبریز مقام اول
مسابقات بسکتبال استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داد.
مسابقات بسکتبال دانشجویان پسر استان آذربایجان شرقی با شرکت
 5تیم به میزبانی واحد میانه برگزارشد.
در این دوره از مسابقات تیم واحد تبریز اول ،و واحدهای اهر و مراغه
به ترتیب دوم و سوم شدند.
مهرداد آذرمی ،وحید رستمی ،رضا جبارپور ،امیرساالر نقینژاد ،فرزین
ظاهری ،حسین کوهی ،امیر نایب زاده ،محمدرضا تجارتی ،مهدی
سلیانی ،امین صابونچی ،مرتضی جوادپور ،عرفان اسماعیلی اعضای
تیم واحد تبریز بودند.
مربیگری و سرپرستی تیم برعهده اسماعیل افخمی بود.
صعود دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز به قله دره دیز
دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،توانستند به قله دره دیز
واقع در حومه شهرستان جلفا صعود کنند.
تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
براساس برنامه مصوب گروه کوهنوردی این دانشگاه موفق به انجام
این صعود گردید.
محمد حسن کسایی ،میثم ارجمندی ،محمد حسن پژوهنده ،یاشار
محرمیان ،حامد کوچه باغی ،وفا نوری ،حامد عزیز پور اعضای این تیم
صعود کننده را تشکیل می دادند.
این صعود  15بهمن سال  95به سرپرستی اسمائیل افخمی و
مربیگری حسین جماران انجام گردید.

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره  /54شنبه 30بهمن ماه  /1395تهيه شده در ادارهكل روابطعمومی و اطالعرسانی استان آذربايجانرشقی

رييس دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي:

از خودگذشتگی های مردم موجب پیروزی انقالب اسالمی شد
دکتر سیدجواد انگجی رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در مراسم دهه فجر این دانشگاه در واحد تبریز
گفت :از خودگذشتگیهای مردم و اعتقاد راسخ به امام راحل موجب پیروزی انقالب اسالمی شد.
دکتر انگجی در مراسم جشن پیروزی انقالب اسالمی با اشاره به پیشنیه رژیم ستم شاهی در ظلم و ستم به مردم ایران
افزود :تشکیل ساواک و ایجاد جو خفقان و دیگر تندرویها و سرسپردگی محض به ایادی خارجی ،موجب اعتراض و طغیان
مردم شد.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد :علیرغم تالشهای بسیار که از سال  42شروع
شده بود اما هیچ کس باور نمی کرد که انقالب اسالمی به پیروزی برسد ولی رهبری امام (ره) ،پشتیبانی دیگر روحانیت،
مشارکت بازاریان و دانشگاهیان و کارگران و آحاد مردم موجب به ثمر رسیدن این انقالب شد.
وی تاکید کرد :در این مواقع ،الطاف الهی نیز اتفاق افتاد و دیدیم که خدا به حرکت مردم برکت داد.
دکتر انگجی به تشکیل دانشگاه آزاد اسالمی بعد از انقالب اشاره کرد و گفت :تأسیس و رشد دانشگاه آزاد اسالمی نیز
مثل پیروزی انقالب اسالمی ناباورانه بود اما با مدیریت صحیح و تالش دانشگاهیان امروز این به دانشگاه بزرگترین دانشگاه
حضوری جهان مبدل شده است.
در پایان مراسم قرعه کشی انجام و کارت هدیه به برندگان اهدا شد.
آیین گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی به همت اداره کل روابط عمومی استان و بسیج کارمندی واحد تبریز در نهمین
روز از دهه فجر انقالب اسالمی در سالن شهریار واحد تبریز برگزار شد.
دكترمديرشهال:

فعالیت  10مرکز رشد و شرکت دانشبنیان در دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی
بررسی  700طرح و برنامه پژوهشی در یک سال
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت« :این دانشگاه دارای  7مرکز رشد
شامل  3مرکز در واحد تبریز و چهار مرکز در واحدهای ایلخچی ،ملکان ،شبستر و میانه ،سه شرکت دانشبنیان و  35واحد
و هسته فناور در واحدهای تبریز ،اهر ،میانه ،ایلخچی و بناب است».
دکتر ناصر مدیرشهال در تشریح عملکرد یکساله شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان
شرقی ،اظهار کرد« :این شورا تاکنون  14جلسه با حضور معاونان پژوهشی واحدهای استان برگزار کرده که در این 14
نشست حدود  700طرح و برنامه مربوط به حوزه پژوهش بررسی شده است».
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی ادامه داد« :موارد بررسی شده در این شورا
شامل طرحهای پژوهشی ،برگزاری کنفرانسها و مسابقات ،شرکت در مسابقات و همایشها ،شکایات دانشجویان و اعضای
هیات علمی ،بررسی اعتبار علمی مجالت و همایشها ،تسویه حساب همایشها و مسابقات ،هزینههای هفته پژوهش،
بدهیهای واحدها ،بودجه پژوهش ،بررسی مدارک عضویت اعضا در شورای پژوهشی و بررسی مدارک برای جشنواره
فرهیختگان بوده است».
وی با بیان اینکه اولین نشست کمیته تخصصی بررسی و اعتبارسنجی مجالت دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی از
شهریور  94بهطور منظم برگزار شده است ،گفت« :اعتبارسنجی مجالت در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته و مجالت
بیاعتبار و جعلی به سازمان مرکزی اعالم شده است».
به گفته مدیرشهال شورای انتشارات علمی این دانشگاه نیز تاکنون چهار جلسه برگزار کرده و کتابهای پیشنهادی اعضای
هیات اعلمی واحدها مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری واحد تبریز درباره وضعیت ساها استان آذربایجان شرقی اظهار کرد« :جلسات کمیته استانی ساها
(مشترک با کمیته تجهیزات آزمایشگاهی) بهطور ماهانه برگزار میشود و در یکسال گذشته  12جلسه تشکیل شده است.
از مهمترین مصوبات این جلسات بررسی و تصویب نیازهای تجهیزاتی واحدها ،تصویببرگزاری کارگاههای تخصصی ضمن
خدمت ویژه کارکنان ساها ،بازدید و ارزیابی واحدهای استان ،بررسی نحوه استاندارسازی به منظور استقرار سیستم ISO
 17025و  ...بوده است».
وی اضافه کرد« :اطالعات کالبدی ،تجهیزاتی ،پرسنلی و ایمنی آزمایشگاهها ،کارگاهها و مراکز تحقیقاتی واحدهای استان بر
اساس شیوهنامههای اعالم شده از سوی اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی وتحقیقاتی بهطور کامل در پرتال
ساها ثبت شده و از سوی کمیته استانی ساها به صورت دورهای مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرد».
مدیرشهال افزود« :استان آذربایجان شرقی اولین استانی است که همایش سراسری مسئوالن «ساها» استانها را برای
نخستینبار و به میزبانی واحد تبریز برگزار و کتابچه معرفی ساها را با همکاری ،نظارت و اجرای اداره کل توسعه و پشتیبانی
شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی چاپ و منتشر کرد».
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی درباره تعداد مراکز رشد واحدهای فناور،
هستهها و شرکتهای دانشبنیان ،مراکز تحقیقاتی این دانشگاه گفت« :این دانشگاه دارای  7مرکز رشد شامل  3مرکز در
واحد تبریز و چهار مرکز در واحدهای ایلخچی ،ملکان ،شبستر و میانه ،سه شرکت دانشبنیان و  35واحد و هسته فناور به
تفکیک تبریز  ،10اهر  ،9میانه  ،11ایلخچی  ،3بناب  2است».
این مسئول دانشگاهی درباره فعالیتهای پژوهشی برون دانشگاهی این استان هم اظهار کرد« :کلینیک صنعت پس از انجام
مذاکرات و موافقت کمیسیون معامالت و اداره حقوقی در شهرک صنعتی شهید سلیمی راهاندازی شد و اکنون در حال
بررسی و مذاکره برای راهاندازی «کلینیک صنعت» در منطقه آزاد ارس هستیم».
وی درباره انعقاد تفاهمنامههای همکاری برون دانشگاهی گفت« :اجرایی کردن تفاهمنامه با اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان ،انعقاد تفاهمنامه با اداره کل امور عشایر استان ،انعقاد تفاهمنامه با مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمالغرب
کشور در راستای تعامالتی فیما بین ،انعقاد تفاهمنامه با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فعالیتهای پژوهشی برون
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی است».
مدیرشهال درباره درآمدزایی از طریق طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی گفت« :دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی
تا کنون  84طرح به ارزش  15میلیارد ریال اجرایی کرده و واحد تبریز هم در یکسال گذشته  218میلیون تومان طرح
پژوهشی با صنایع و حدود  800میلیون تومان قرارداد با بخشهای حقوقی مربوط به دکتری پژوهشمحور درآمدزایی
داشته است».
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی درباره تعداد مقاالت منتشر شده از سوی این دانشگاه را  8هزار
 500مقاله عنوان کرد و درباره مجالت این دانشگاه اظهار کرد« :دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی دارای  10مجله با
مجوز دانشگاه آزاد اسالمی و  6مجله با مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است».

یک استاد دانشگاه:

تعارض حق و باطل همیشگی است

حجـت االسلام والمسـلمين دكتـر اصغـر نقـدی در مراسـم
جشـن دهـه فجر دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز گفـت :تعارض
ذاتـی حـق و باطـل همیشـه بـوده و در طـول تاریخ بشـریت
صـورت گرفته اسـت.
دکتـر اصغر نقدی با اشـاره بـه دوران زندگی انسـانها از قرون
وسـطی تاکنـون افـزود :انسـانهای آگاه ،دردمنـد و روشـنفکر
در طـول ایـن دوران از مجموع مسـایل انسـانی و جهانی رنج
بـرده و از نـا امنـی هـا و بـی عدالتـی هـا و بـی هویتـی هـا
گرفتـه تـا از فقر و جنایت و سـایر نابسـامانی هـای اجتماعی
دیگـر در رنـج و عـذاب بـوده اند.
وی تاکیـد کـرد :با تاسـیس اولیـن دانشـگاهها در اقصی نقاط
جهـان یـک جهـش روشـنفکری ایجـاد شـد و بـه دنبـال آن
رنسـانس و دیگـر وقایـع نظیـر انقلاب صنعتی نظام سـرمایه
داری و در نهایـت نظـام اسـتکباری ظهـور کردند.
نقـدی بـه تعبیر اسـتاد شـریعتی اشـاره کـرد و بیان داشـت:
اسـتکبار بـه دنبـال سـه عامـل یـا متغیـر بـود کـه بـه تعبیر
مرحـوم شـریعتی که در آثارشـان بـه وفور به آن اشـاره کرده
انـد عبـارت از زر ،زور و تزویـر اسـت.
رییـس سـابق نهاد نمایندگـی رهبری در دانشـگاه های تبریز
بـه فعالیتهای مختلف صورت گرفته از سـوی اسـتکبار اشـاره
نمـود و گفـت :گسـترش اسـتکبار بـا اعـزام مبلغان مسـیحی
شـروع شـد و با اشـغال کشـورها ادامـه یافت کـه در نهایت با
جنبـش های رهایـی بخش مواجـه گردید.
وی اسـتحاله فرهنگـی ،دزدی مغزهـا ،تغییر زبـان و فرهنگ،
ایجـاد مـدارس غربی ،تبلیـغ مصـرف کنندگی ،ترویـج الکل،
سـکس و برهنگـی را بعضـی از اقدامـات اسـتکبار در ایـران
دانسـت و گفـت :مـردم بـا مالحظـه ایـن اقدامـات ناصـواب
تحمـل نکردنـد و شـروع به عکـس العمل نمودند که از سـال
 42علنـی تـر شـده و در نهایـت بـا رهبریـت امـام (ره) بـه
وحـدت و یکپارچگـی رسـیدند و بدین سـان انقالب اسلامی
ایـران بـه پیروزی رسـید.
دکتـر نقـدی بـه ادامـه فعالیتهای اسـتکبار جهانـی در بعد از
پیـروزی انقلاب اسلامی اشـاره کرد و بیـان داشـت :ترورها،
انفجارهـا ،جنـگ تحمیلـی  8سـاله و آشـوب هـا بخشـی از
فعالیـت اسـتکبار در این سـالها بـوده که با رهبـری امام گونه
مقـام معظـم رهبـری و بـا اتحـاد و وحـدت کلمـه توطئـه ها
خنثـی شـده و ایـن انقالب سـرپا مانده اسـت.
وی در خاتمـه تصریـح کـرد :علیرغـم توطئـه هـای بسـیاری
کـه هـم اکنـون نیـز ادامـه دارد مثـل قضیـه داعـش ،یـا
تـرور دانشـمندان هسـته ای مـا ،تهدیدهـای اخیـر آمریـکا؛
بایـد مقاومـت کنیـم و قـدر ایـن انقلاب را بدانیـم چراکـه
ایـن انقلاب خطـی اسـت کـه از هابیـل شـروع شـده و بـا
امـام حسـین(ع) تـداوم یافتـه و بـه انقلاب اسلامی منجـر
گردیـده اسـت.
دكتر انگجي:

ما در کنار شهدا هستیم

رییـس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی در
آییـن غبارروبـی و عطـر افشـانی مـزار شـهدای گمنـام واحد
تبریـز و تجدیـد میثـاق بـا آزمانهـای امـام خمینـی (ره)
بنیانگـذار جمهـوری اسلامی ایـران و شـهدای اسلام گفـت:
مـا در کنـار شـهدا هسـتیم.
دکتـر انگجـی گفـت :دهـه فجـر متبرک به نـام امـام خمینی
(ره) و مقـام معظـم رهبـری (مـد ظلـه العالـی) مـی باشـد و
امـروز فرصـت خوبـی را بدسـت آوردیـم برای تجدیـد میثاق
بـا شـهدا و آرمانهـای آنـان و امام شـهدا به مزار زیارت شـهدا
نایل شـویم.
وی افزود :ما به عنوان خدمتگزاران نظام در کنار شهدا هستیم.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی
تصریح کرد :خواسته شهدا خدمت صادقانه بود و امیدواریم
بتوانیم به این خواسته عمل کنیم.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد :زیر سایه توجهات حضرت
ولی عصر ،همه کسانی که با خلوص نیت ،کار و تالش می
کنند تا محیط دانشگاه در کمال آرامش فعالیت کند ،موفق
و مؤید شوند.
آییـن غبارروبـی و عطر افشـانی مزار شـهدای گمنام دانشـگاه
آزاد اسلامي واحـد تبریـز و تجدیـد میثـاق با آرمانهـایامام
خمینـی (ره) بنیانگـذار جمهـوری اسلامی ایـران و شـهدای
اسلام به همت بسـیج دانشـجویی و سـتاد گرامیداشـت دهه
فجـر ایـن دانشـگاه در نهمیـن روز از ایـام دهـه فجـر انقالب
اسلامی و بـا حضور دکتـر سـیدجواد انگجی رییس دانشـگاه
آزاداسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی ،معاونیـن ،مدیـران،
اسـتادان ،کارمنـدان و دانشـجویان واحـد تبریـز در حسـینه
شـهدای گمنـام برگزار شـد.
حضور دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
در راهپیمایی عظیم یوم ا 22...بهمن
دانشـگاهیان دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تبریـز و اسـتان
آذربایجـان شـرقی ضمـن گرامیداشـت ایـام ا...دهـه مبـارک
فجـر و یـوم ا22 ...بهمـن روز انقلاب اسلامی ،اسـتقالل،
آزادی ،جمهـوری اسلامی ،همـراه و همـگام با تمامی اقشـار
ملـت مسـلمان و خداجوی ایران اسلامی ،همچون سـالهای
گذشـته ،با حضور گسـترده خود در راهپیمایـی عظیم يوما...
 22بهمـن جلـوه هایـی از وحـدت و یکپارچگـی ا ّمـت آزاده و
سرافراز را به نمایش گذاردند و یاد وخاطره آن روزها را گرامی
داشـته ،بـا آرمانهـای واالی انقلاب اسلامی ،امـام راحل(ره)
و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تجدید میثاق كردند.

