زرهاني:

روند مجموعه سما رو به تکامل است

معاون دانشگاه و رئیس سما دانشگاه آزاد اسالمی
در واحد تبریز گفت :روند مجموعه سما رو به تکامل است،
این روند نشانه بلندهمتی مجموعه و انسجام و همدلی
است که به همافزایی منجر و قدرت سیستم را باال میبرد.
دکتر احمد زرهانی در جلسه ویژه شورای نظارت و
هماهنگی سما دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان
شرقی با اشاره به روند تکاملی سما تصریح کرد :با افول
منحنی دانشجو و صعود منحنی دانشآموزان کشور تا سال
 1404مواجه هستیم که این امر منجر به ایجاد فضاهای
اضافی و صندلیها و کالسهای خالی میشود و مدیریت
بهرهوری اقتضا میکند که اگر بتوانیم نوعی صرفه جویی
و تجمیع در فضاها انجام بدهیم و آموزشکدهها و دفتر
اداری سما را به دانشگاه بیاوریم تا فضاهای خالی شده را
به مدرسه تبدیل کنیم.
وی با توجه به پایین بودن شهریه مدارس سما در مقایسه
با سایر مدارس غیردولتی گفت :میتوان میزان شهریه را
بهبود بخشید و در کنار آن به دانشجویان نیازمند نظیر
کمیته امداد و بهزیستی و خانواده شهدا و ایثارگران با
اعمال تخفیف کمک کرد.
زرهانی به توسعه کمی و کیفی مدارس تأکید کرد و گفت:
مدارس و آموزشکدههای سما ،غیردولتی و غیرخصوصی
هستند و احدی از آن نفعی نمیبرد و با توجه به اینکه
دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان سازمانی بزرگ از سما
پشتیبانی میکند از جایگاه ویژهای برخوردار و مورد توجه
خانوادههاست و با برند دانشگاه آزاد میتوانیم به خانوادهها
اطمینان داده و اعتماد آنها را جلب کنیم.
وی با اشاره به تاریخچه مدارس ایران بیان کرد :تبریز
پایگاه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بوده و برای
راهاندازی مدارس جدید باید تالش کرد و تشکیل کارگروه
برای تبیین راهکارهای الزم از مقتضیات آن است.
پس از سخنان دکتر زرهانی اعضا به بررسی دستور جلسه
پرداختند و در ارتباط با تأسیس مدرسهای زیر نظر
آموزشکده و راهاندازی رشتههای جدید تحصیلی و صدور
مجوز و اختصاص بودجه برای تبلیغات در راستای جذب
دانشجو و تمدید مجوز تعدادی از کارکنان سما اتخاذ
تصمیم کردند.
جلسه ویژه شورای نظارت و هماهنگی سما دانشگاه آزاد
اسالمی استان آذربایجانشرقی به همت معاونت سما
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز و اداره کل روابط عمومی استان
با حضور اعضای این شورا در سالن شمس برگزار شد.
پیام دکتر انگجی به مناسبت روز جوان /امروز با تکیه
بر جوانان شاهد رشد و بالندگی ایران هستیم

دکتر سـیدجواد انگجـی ،رئیس
دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان
آذربایجانشـرقی بـه مناسـبت
سـالروز میالد حضـرت علیاکبر
علیـه السلام و بزرگداشـت
«روز جـوان» پیامـی را صـادر
کـرد .در متـن پیـام دکتـر
انگجـی ،رئیـس دانشـگاه آزاد
اسلامی اسـتان آذربایجـان
شـرقی آمـده اسـت:
بسمه تعالي
پیامبر اکرم (ص):
خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه اطاعت
خدای تعالی بگذراند ،دوست دارد.
حضرت علی اکبر(ع) به عنوان یک جوان آگاه ،با بصیرت
و والیت مدار  ،الگویی شایسته برای جوانان ایران اسالمی
است و جوانان به تاسی از نهضت عاشورا و حضرت علی
اکبر (ع) در هشت سال دفاع مقدس آگاهانه در مقابل
ظلم و استبداد ایستادگی کردند و به یمن برکت حضور
همین جوانان بود که هیچ گزندی به ایران و انقالب اسالمی
نرسید و امروزه با تکیه بر همین جوانان شاهد رشد و
بالندگی ایران هستیم.
امروز با شناختن نیازها و دادن امکانات مناسب به
نسل جوان و مبارزه هدف دار با هجمه فرهنگی استکبار
و تبیین شخصیت حضرت علی اکبر (ع) برای نسل جوان
می توان به فرمایش مقام معظم رهبری لبیک گفت و این
کشور را برای همیشه از تمامی آسیب ها ایمن ساخت.
اینجانـب ضمن پاسداشـت زحمـات بی دریـغ جوانان این
مـرز و بـوم  ،میلاد حضـرت علـی اکبـر(ع) و هفتـه جوان
را بـه تمامـی جوانـان کشـور عزیزمـان ایـران  ،تبریـک و
تهنیـت عـرض نمـوده و موفقیـت  ،سـربلندی و بهروزی و
شـادکامی جوانـان و نوجوانـان ایران اسلامی را در مسـیر
رشـد و اعتلای روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی
ایـران از خداونـد متعال مسـئلت دارم .
امیـد اسـت جوانـان و دانشـجویان عزیـز بـا عزمـی ملی و
راسـخ ،روحیهای سرشـار از امید و تالش و همت واالیشـان
در راسـتای تحقق اهـداف نظام مقدس جمهوری اسلامی
ایران و دانشـگاه آزاد اسلامی قـدم بردارند.

بولنت داخلی دانشگاه آزاد اسالمیتربيز /شامره  /57دوشنبه 18ارديبهشتماه  /1396تهيه شده در ادارهكل روابطعمومی و اطالعرسانی استان آذربايجانرشقی

دكتر انگجي:

راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی آیندهنگرانه بود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز گفت :راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی آیندهنگرانه و ژرفاندیشانه بوده است.
دکتر سـیدجواد انگجی در جلسـه ویژه شـورای نظارت و هماهنگی سـما دانشگاه آزاد اسالمی اسـتان آذربایجان شرقی
با اشـاره به نزدیکی سـالگرد تأسـیس دانشـگاه آزاد اسلامی و اعالم آن از سـوی آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در سال
 61افـزود :دانشـگاه آزاد اسلامی بـا تأییـد امـام راحل تأسـیس شـد و با ژرفاندیشـی توانسـت بـاری از دوش آموزش
عالـی بردارد.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی از واحد تبریز به عنوان نخستین واحد دانشگاه آزاد اسالمی
یاد کرد و گفت :در ابتدای تأسیس این دانشگاه حتی محتاج یک اتاق بودیم اما با توکل بر خدا ثابت کردیم میتوان با
دست خالی نیز موفق شد.
وی تأکید کرد :در راستای رشد و شکوفایی و درخشش سما همه تالش می کنیم و دانشگاه در اختیار مجموعه سما است .
انگجی کار و فعالیت در دانشگاه آزاد اسالمی را به عنوان یک محیط علم و فرهنگ ،نعمت خداوندی دانست و گفت:
آموزش جوانان و آیندهسازان کشور و تالس در پیشبرد علم و معرفت توفیق بزرگی است و برای همه تالشگران این
دانشگاه مخصوصاً مدیران و سکانداران جدید آن آرزوی موفقیت میکنم .دکتر شهریار حسن زاده معاون سما استان
آذربایجان شرقی هم گفت :اکنون در مجموعه سما این استان  23مدرسه با دو هزار و  444دانش آموز و  11آموزشکده
با پنج هزار  441دانشجو به همراه  110همکار آموزشی و  13عضو هیأت علمی مشغول هستند.
وی افـزود :سـال گذشـته بـا افزایـش آمـار دانشآمـوزان و کاهـش  4/0درصـدی دانشـجو مواجـه بودیـم که نشـان از
فعالیـت رو بـه رشـد سـما در اسـتان دارد کـه مرهـون هدایـت و مدیریت دکتـر انگجی به عنـوان رئیس دانشـگاه آزاد
اسلامی اسـتان آذربایجان شـرقی است.
حسن زاده از راهاندازی سیستم آموزش سه بعدی خبر داد و گفت :سیستم آموزش سه بعدی هولوگرافیک یک شیوه
جدید آموزشی است که توسط همکاران طراحی شده و در دو ماه آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید.
جلسـه ویژه شـورای نظارت و هماهنگی سـما دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجان شـرقی به همت معاونت سـما
دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و اداره کل روابط عمومی اسـتان با حضور اعضای این شـورا در سـالن شـمس واحد
تبریز برگزار شـد.

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با مؤسسه آموزش عالی
علمی و کاربردی شهرداری تهران تفاهمنامه امضا کرد

بـه همت معاونت برنامه ریزی و امـور اقتصادی دانشبنیان
واحـد تبریـز در جلسـهای بـا حضـور مقامـات عالـی
طرفیـن ،تفاهمنامـهای جامـع بیـن موسسـه آمـوزش عالی
علمی-کاربـردی شـهرداری تهران و دانشـگاه آزاد اسلامی
تبریـز در محـل موسسـه منعقد و امضا شـد.
در این جلسه دکتر سیدموسی پورموسوی مشاور شهردار
تهران و رئیس موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی
شهرداری تهران و دکتر سیدجواد انگجی دبیر هیأت امنا و
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی عالوه
بر بحث و گفتوگو ،نظر و دیدگاههای خود برای اجرای
بهتر درباره مفاد تفاهم نامه ابراز کرده و سپس تفاهم نامه
را امضا کردند.
اجـرای طـرح هـای آموزشـی علمی-کاربـردی مـورد نیـاز
طرفیـن از مرحلـه تدویـن آن بـرای تبدیـل دانـش بـه
مهـارت ،تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص در قالـب دوره
هـای آموزشـی در مقاطـع مختلـف تحصیلـی ،برگـزاری
همایـش ،جشـنواره ،نشسـت و دوره هـای تخصصـی و
کارگاه آموزشـی ،برگـزاری دورههـای آموزشـی مشـترک،
راهانـدازی آمـوزش مجـازی ،طراحـی و تدویـن برنامه های
راهبـردی آموزشـی و پژوهشـی کاربـردی ،انجـام آمـوزش
هـای تخصصـی در حـوزه شـهرداری بـا همکاری موسسـه
در شـمال غـرب کشـور (آتش نشـانی ،مترو ,تاکسـیرانی و
 ،)...همـکاری در حـوزه های هنری و گردشـگری علمی و...
از مفـاد اساسـی ایـن تفاهمنامـه اسـت.
در ایـن جلسـه دکتـر مهـدی زینالی معـاون برنامـه ریزی
و امـور اقتصـاد دانشبنیـان دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز
و دکتـر امیرهوشـنگ حسـین زاده مقبلـی رئیـس اداره
امـور اقتصـاد دانشبنیـان ایـن دانشـگاه ،دکتـر انگجـی را
همراهـی میکردنـد.
استاد دانشگاه آزاد اسالمی
تبریز به عضویت کمیته تخصصی
مدیریت حسابداری درآمد

«دکتر رسول برادران حسن زاده»،
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز به عضویت کمیته تخصصی مدیریت و حسابداری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شد.
طی حکمی از سوی «دکتر فرهاد حسین زاده لطفی» ،معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر
رسول برادران حسن زاده ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
تبریز به مدت  2سال به عضویت کمیته تخصصی مدیریت و
حسابداری برای گروه علوم انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی منصوب شد.
طبق گزارش ،وی اولین فارغ التحصیل دکترای رشته حسابداری
بازدید دکتر زرهانی از مراکز آموزشی فرهنگی سما واحد تبریز
در شمالغرب کشور بوده و همچنین استاد مدعو پردیس بین
دکتر سید احمد زرهانی رئیس سازمان سما در آخرین روز از هفته معلم با حضور در تبریز از مراکز آموزشی و فرهنگی سما المللی ارس دانشگاه تهران و واحد بین المللی کیش بوده و
تالیف  60عنوان مقاله در نشریات علمی و پژوهشی ،تخصصی
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز بازدید کرد.
را در پرونده فعالیت های خود دارد.
معاون دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس سازمان سما این دانشگاه به همراه دکتر سیدجواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی عالوه بر بازدید از مراکز مختلف آموزشی سما ،آموزشکدهها و مدارس ،با مدیران و کارکنان شاغل در قهرمانی تیم هندبال دانشجویان واحد تبریز در مسابقات
آن از آن نزدیک صحبت و در جریان امور و مسایل سما قرار گرفت.
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی
جذب
سما،
مجموعه
برندسازی
و
سازی
ی
کیف
آموزی،
مهارت
وی با تأکید به اهمیت تعلیم و تربیت در امر آموزش گفت :مقوله
تیم هندبال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
حداکثری دانشجو و دانش آموز ،باید به صورت جدی دنبال شود.
قهرمان مسابقات هندبال دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان
زرهانی بر توجه ویژه به دروس عملی و مهارتآموزی دانشجویان تأکید کرد و گفت :ارتقای کیفیت آموزشی و مهارت آموزی شرقی شد.
دانشجویان آنها را برای ورود به عرصه بازار ،کار و جامعه آماده و مهیا میکند و در این راستا توجه به منویات مقام معظم تیم هندبال دانشجویان این دانشگاه در بین تیمهای
شرکتکننده در این مسابقات مقام نخست را کسب کرد و تیم
رهبری راهگشا خواهد بود.
رئیس سازمان سما ،رسالت سما را در چهار حوزه برشمرد و تصریح کرد :اجرای برنامههای رسمی آموزش و پرورش رسالت های واحد اهر و مراغه به ترتیب دوم و سوم شدند.
فاطمه ابراهیمی ،سیده زینب ترابی ،سپیده جاهدی ،ساناز
اصلی است و توجه به حفظ و تقویت هویت ایرانی و اسالمی ،تربیت اسالمی ،آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و آموزش جسمی سهالن ،مهسا جنت خسروشاهی ،معصومه زارعی
مشاغل و آموزش مهارتهای اجتماعی و زندگی از رسالتهای سما هستند.
عظیم ،پریا شاکری ،فریبا شیران هفدره ،پانیذ عالم نیا ،آیسودا
وی از حمایت های سیدجواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی از سما و تالشهای دکتر حسنزاده نظری ،نازنین هشامی و ستاره ولدی اعضای تیم هندبال
معاون سما این استان و همکاران شاغل در سما تشکر و قدردانی کرد.
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز را تشکیل می دادند.
در این بازدید دکتر شهریار حسن زاده معاون سما و دبیر شورای نظارت و هماهنگی استان آذربایجان شرقی با ارائه گزارش از سرپرستی این تیم برعهده رقیه جلوسیان و مربی آن یلدا
دهقان بود.
روند کاری این مجموعه ،خواستار توجه ویژه مسئوالن برای حل مسایل و ارتقای کیفی و کمی مجموعه سما شد.
مسابقات هندبال دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز برگزار کرد:
به میزبانی واحد اهر برگزار شد.
کارگاه آموزشی روش مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

کارگاه آموزشی روش مقاله نویسی به زبانهای فارسی و انگلیسی ISI ،و  ISCبه همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز برگزار شد.
کارگاه آموزشی روش مقاله نویسی به زبانهای فارسی و انگلیسی ISI ،و  ISCبراساس برنامه های مصوب باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان این دانشگاه و شرکت اعضای فعال این باشگاه برگزار شد.
طبق گزارش ،این کارگاه با تدریس دکتر شهرام حنیفیان عضو هیأت علمی و و رییس اداره علم سنجی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز به مدت  12ساعت برگزار شد و بعد از ارزیابی ،به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی پایان دوره اعطا گردید.
در ابتدا محمد منادی رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه ،اهداف برگزازی
این کارگاه را برای شرکت کنندگان تشریح کرد و گفت« :یکی از رسالتهای اصلی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
حمایت از دانشجویان و توجه به رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته این عزیزان در دانشگاه میباشد و در همین راستا باشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد در زمینه تقویت و ارتقاء علمی آنان این کارگاه را دایر کرد».
کارگاه آموزشی روش مقاله نویسی به زبانهای فارسی و انگلیسی ISI ،و  ISCطی روزهای  11و  12اردیبهشت ماه در سالن
پروین اعتصامی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز برگزار شد.

صعود تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز به قله علی علمدار

تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز توانست به قله علیعلمدار (ارتفاع  3155متر) واقع در
حومه شهرستان کشکسرای مرند صعود کند
تیم کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز بر اساس برنامه مصوب گروه کوهنوردی این دانشگاه
موفق به انجام این صعود شد.
امیررضا توتونچی ،میثم ارجمندی ،پوریا رهنوردی محمد علی
مرادی ،سعید رزقی ،امیرحسین نادری ،امیر عابدینی بیرق،
علی امین هیهاتی آذر ،امیر عباسی ،اعضای تیم صعود کننده
را تشکیل می دادند.
این صعود به سرپرستی اسماعیل افخمی و مربیگری حسین
جملران در اردیبهشت سالجاری انجام شد.

