معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی:

خودباوری و تکیه بر مردم همواره عامل پیشرفت و
موفقیت کشور است
دکتـر سـعید شبسـتری معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتانداری
آذربایجـان شـرقی در مراسـم گرامیداشـت روز دانشـجو در
دانشـگاه آزاد اسلامی تبریـز گفت :خودبـاوری و تکیه بر مردم
همـواره عامـل پیشـرفت و موفقیت کشـور اسـت.
دکتـر سـعید شبسـتری معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتانداری
آذربایجـان شـرقی ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای
انقلاب ،دفـاع مقـدس و شـهدای مدافـع حـرم و امـام شـهدا
گفـت :کودتـای  28مرداد 32وضعیت سیاسـی کشـور را تغییر
داد و اسـتبداد حاکـم بـا کمـک بیگانـگان باعـث ایجـاد جـو
خفقان در کشـور شـد و زمینـه اعتراضات دانشـجویی از اوایل
مهـر 32در دانشـگاهها آغاز شـد.
دکتـر شبسـتری افـزود 17 :آذر سـال 32نیکسـون معـاون
رئیـس جمهـور آمریـکا بـه ایران آمـد و قـرار بود در دانشـگاه
تهران سـخنرانی داشـته باشـد که دانشـجویان یک روز قبل از
ایـن موضـوع باخبرشـده و قصد اعتراض داشـتند کـه با حمله
لشـکر زرهـی حکومـت وقـت در دانشـگاه مواجـه شـده و عده
ای بـه شـهادت رسـیده و تعـداد زیـادی نیـز مجـروح شـدند
وایـن روز بـه عنـوان روز دانشـجو نـام گذاری شـد.
وی ادامـه داد :جنبـش دانشـجویی در  15خـرداد سـال 42
بـا ایدئولـوژی دینـی گـره خـورد که تـا انقالب اسلامی ادامه
داشـت ودر اوایل انقالب اسلامی نیز دانشـجویان نقش بسـیار
سـازندهای در آن داشـتند.
معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتانداری آذربایجان شـرقی تصریح
کرد :بعد از انقالب اسلامی نیز دشـمنان با جریانات سیاسـی
منحـرف ،قصـد تجزیـه کشـور را داشـتند کـه بـا رهبـری امام
راحـل و روشـنفکری دانشـجویان ایـن دسیسـه را نیـز خنثـی
کردند.
شبسـتری خون شـهدا را ضامن امنیت و بقـای نظام جمهوری
اسلامی خوانـد و افـزود :نظـام و کشـور همـه پیشـرفت های
خـود در عرصـه هـای علمـی  ،پژوهشـی ،فرهنگـی ،سیاسـی،
دفاعـی و نظامی مدیون دانشـگاه ودانشـجویان اسـت زیرا آنها
نیـز ادامـه دهنـده راه شـهدا در عصـر حاضـر در سـنگر علم و
دانـش و  ...هسـتند وبایـد قدر نخبـگان کشـور را بدانیم.
وی تأکیـد کـرد :طبـق فرمایـش مقـام معظـم رهبـری،
بایدکرسـیهای آزاد اندیشـی در دانشـگاه فعال باشد و دانشجو
مهارتهـای اجتماعـی و سیاسـی را نیـز در کنـار فعالیت های
علمـی و پژوهشـی در دانشـگاه فراگیـرد و بـا عقالنیـت نقـد
کنـد و متواضعانـه نقدپذیـر باشـد و همواره خودبـاوری ونقش
روشـنگرانه خـود را حفـظ نمایـد.
دكتر نريماني:

دستاوردهای فرهنگی و هنری
تجاری سازی می شوند
دکتر محمد نریمانی راد ،معاون
دانشجویی فرهنگی واحد تبریز امروز
گفت :دستآوردهای فرهنگی و هنری
دانشگاهیان تجاری سازی خواهند شد.
دکتـر محمـد نریمانـی در سـومین اجلاس معاونین دانشـجویی
و فرهنگـی واحدهـا و مراکـز اسـتان آذربایجـان شـرقی ،با اشـاره
بـه برگـزاری اجلاس سراسـری در اواخـر بهمـن مـاه در تهـران
بـر لـزوم تشـکیل سـتادهای اسـتانی تأکیـد کـرد و افـزود :ایـن
اجلاس فرصت مناسـبی اسـت برای برنامـه ریزی و سـازماندهی
دسـت آوردهـای فرهنگـی ،دینی و هنری و شـرکت آثـار برتر در
نمایشـگاه جنبی آن اسـت.
وی گفت :هدایت فعالیتهای پژوهشی دانشگاه به حوزه فرهنگ به
ارتقای فرهنگی دانشگاه منجر خواهد شد.
دکتر نریمانی به توانمندیهای دانشجویان در زمینه های هنری
اشاره کرد و تصریح کرد :محصوالت سنتی دستبافت ،هنرهای
نقاشی ،خطاطی ،فیلم و عکس قابلیت تجاری شدن دارند و
نمایشگاهی از این آثار قبل از تهران در استان برگزار می کنیم.
وی در پایان به برگزاری مطلوب روز  16آذر در دانشگاه ها اشاره
کرد و گفت :بایستی روز دانشجو را با محوریت استکبار ستیزی
برگزار و ضمن پرهیز از مسایل حاشیه ای از دانشجویان نمونه
تقدیر نمود .در ادامه هریک از حاضران جلسه به بیان نقطه نظرات
خود پرداختند
سومین اجالس معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی استان آذربایجان شرقی هفتم آذرماه در سالن شمس
تبریزی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز برگزار شد.

اکران مستند «شبنامه»
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز مستند
«شب نامه» برای دانشجویان به اکران در آمد
مستند «شبنامه» به نویسندگی و کارگردانی سیدمهدی
کرباسی و رضا صادقی و تهیهکنندگی حمیدرضا جعفریان در
مرکز مستند «سفیر فیلم» تولید شده و در آن ابعاد پروژه
نفوذ توسط «سیامک نمازی» یک ضد انقالب به تصویر کشیده
شده است.
«نمـازی» یکـی از چهرههـای اصلـی عناصـر نفـوذ در کشـور
معرفـی شـده و مدتـی پیـش توسـط دسـتگاههای اطالعاتـی
و امنیتـی دسـتگیر و توسـط دسـتگاه قضایـی محکومیـت وی
قطعی شـده اسـت.
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رييس دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي:

دانشگاه همواره در صف اول حرکتهای سیاسی و اجتماعی بوده است

دکتر سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو گفت :دانشگاه
همواره در صف اول حرکتهای سیاسی و اجتماعی بود.
دکتر سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و مدافع حرم گفت :روز  16آذر روز استکبارستیزی و یکی از روزهای حک شده در
حافظه تاریخ کشور ما است .
دکتر انگجی با اشاره به تاریخ شکل گیری روز دانشجو تصریح کرد :هرسال در این روز باید پیشینه  16آذر را مرور و یادآوری
کنیم زیرا یکی از افتخارات دانشگاه در طول تاریخ انقالب اسالمی ایران این بود که همواره خط شکن و در صف اول همه
حرکتهای سیاسی و اجتماعی و موتور محرکه جامعه بوده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی تأکید کرد :دوقشر دانشگاهی و روحانیت همواره در استکبارستیزی
حضور پررنگ داشته و حرکتهای مردمی را پشتیبانی میکردند.
وی با اشاره به اینکه قدرت و حرکت مردمی با بینش منطقی همیشه غالب بر حرکتهای ظالمانه و خصمانه حکومتهای
جابر بوده تأکید کرد :دانشگاهیان و همه اقشار جامعه باید کشوری را که با خون شهدا امروزه بدست ما رسیده نگهداری و
حفظ کنیم.
در ادامه این مراسم از دانشجویان فعال در عرصه های فرهنگ ،رسانه ،اخالق ،دین و ورزش و دانشجویان پژوهشگر ،دانش
آموختگان و دانشجویان ممتاز دانشگاه آزاد اسالمی تبریز تجلیل و قدردانی شد.
مراسم گرامیداشت روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان ممتاز و فعاالن عرصه های مختلف به همت معاونت دانشجویی و
فرهنگی و اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  16آذر سال جاری در سالن شهریار این دانشگاه برگزارشد.

دکتر انگجی طی پیامی به مناسبت روز دانشجو:

 16آذر یادآور روح استکبار ستیزی ،عدالتطلبی و آزادیخواهی دانشجوی ایرانی است
دکتر سیدجواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت16 :آذر یادآور روح استکبار ستیزی،
عدالتطلبی و آزادیخواهی دانشجوی ایرانی است.
دکتر سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی طی پیامی به مناسبت روز دانشجو ضمن
گرامیداشت یادو خاطره شهیدان واالمقام انقالب اسالمی به ویژه شهدای پرافتخار عرصه علمی کشور ،فرا رسیدن 16
آذر“روز دانشـجو”را به همه دانشجویان خصوصاً دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجانشرقی تبریک گفت.
در ادامه این پیام آمده است :شانزدهم آذر ماه هر سال یادآور روح استکبارستیزی ،عدالتطلبی و آزادیخواهی دانشجوی
ایرانی در پرتو آموزههای اسالم عزیز است.
درپایان اظهار امیدواری شده است :جامعه علمی کشورعزیزمان ایران اسالمی با نشاط و تالش جهادی زمینه پیشرفت و
مقدس جمهوری اسالمی ایران را بیش از پیش فراهم نمایند.
تعالی نظام ّ

برگزاري همایش آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی
به همت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد تبریز سخنرانی علمی بررسی آسیب شناسی شبکه های
اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با شرکت اساتید و دانشجویان دانشگاه و باپوشش خبری حضور صدا و سیمای
مرکز آذربایجان شرقی برگزار شد.
سیامک پیغامی دبیر این جلسه هدف از برگزاری این سخنرانی ارائه راهکارهای مفید و نحوه صحیح استفاده از این شبکهها
توسط کارشناسان و متخصصان این حوزه دانست و افزود :اگر بستری فراهم شود واین تاثیر ها ادامه دار باشد و بتوانیم
مقاالتی را در این باب پذیرش نماییم امیدوار خواهیم بود که آگاهی الزم در کل جامعه در جهت استفاده صحیح از این
شبکه ها صورت گیرد.
دکتـر مهـران صمـدی عضـو هیـأت علمـی ایـن دانشـگاه نیز گفـت پیامد هـای منفی شـبکه هـای اجتماعی بـرای عموم
تبیین نشـده اسـت.
دکتر صمدی اظهار داشت :امروزه با گسترش رسانه های مجازی ضرورت آگاه سازی مردم از شگردها و ترفندها و آسیبهای
شبکه های اجتماعی دو چندان شده است.
وی خاطر نشان نمود :شبکه های اجتماعی امروزه به عنوان رسانه جایگزین  ،جوان و انالین وارد میدان شده و استقبال
نوجوانان و جوانان از این شبکه ها به شدت در حال افزایش است و تبعات ناشی از استفاده های غیر اصولی و علمی از آن
می تواند به آسیب های اجتماعی دامن زند.
مدیـر گـروه ارتباطات دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز تصریح کرد :شـکل گیری ونشـر شـایعات ،امکان نقـص حریم خصوصی
افـراد ،بحـران هویـت و انـزوای اجتماعـی از تبعاتـی اسـت کـه شـبکه هـای اجتماعـی در شـکل گیـری آنها به ویژه قشـر
جـوان نقـش داشـته اسـت .این اسـتاد مدیریت رسـانه اضافـه کـرد :خسـتگی زودرس ،اضطراب،کـج خلقی ،بیقـراری ،بی
توجهـی بـه سلامت شـخصی و آسـیب هـای بیشـمار روانـی و جسـمی نیـز از پیامد هـای منفی اسـتفاده غیر ضـروری و
غیـر ضـروری و غیـر اصولـی از شـبکههای اجتماعـی اسـت و علاوه بر آن نشـر افـکار جریان هـای انحرافـی و عرفان های
کاذب را بـه وفـور مـی تـوان در این شـبکه ها مشـاهده نمود.
وی با اشاره به شکل گیری نظریه دو جهانی شامل جهان مجازی و جهان فیزیکی گفت :دنیای ارتباطات ما را به سمت
جهان مجازی برده است که کنجکاوی در زندگی دیگران ،تبادل آنی محتوا ،متن ،عکس وفیلم و انتشار سریع هر هر گونه
خبر و اطالعات علمی و غیر ضروری از ویژگی های آن است.
در این همایش دکتر محمود علمی استاد جامعه شناسی این دانشگاه تولید محتوای مطلوب رسانه ای و شکل گیری
رسانههای تعاملی از سوی گروه های خودی و متخصص و دلسوز را در شبکه های اجتماعی ضروری خواند و افزود :زمان
توسعه رسانه های دیداری ،شنیداری و نوشتاری غیر دولتی در ایران فرا رسیده است و عالوه بر آن باال بردن سواد رسانهای
جامعه و تولید محتوای کیفی مطابق فرهنگ ایرانی و اسالمی در شبکه ها و رسانه ها می تواند تا اندازه ای اوضاع را تلطیف
و جوانان و مردم را عالقمند به استفاده از چند رسانه ها کند.
در ادامـه ایـن همـاش پنـل تخصصـی همایش علمی آسـیب شناسـی شـبکه هـای اجتماعـی برگزار شـد کـه در آن خانم
دکتـر نعیمـه محـب و خانـم دکتـر شـعله لیوارجانـی اسـاتید گـروه تخصصـی روانشناسـی تربیتـی و بالینـی بـه سـواالت
دانشـجویان و اسـتادان پاسـخ دادند.

دکتر احمد علیرضا بیگی:

دانشجو نبض تپنده جامعه است
دکتر احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز ،آذرشهر و اسکو در
مجلس شورای اسالمی گفت :دانشجو نبض تپنده جامعه است.
دکتـر احمـد علیرضا بیگی نماینده تبریز ،آذرشـهر و اسـکو در
مجلـس شـورای اسلامی ضمن تبریـک ماه ربیـع االول و روز
دانشـجو درویـژه برنامـه ای به این مناسـبت در دانشـگاه آزاد
اسلامی تبریـز گفـت :روز دانشـجو ،روز الگو ،سـنگ نشـانه و
روز اسـطوره ای است.
دکتربیگـی افـزود :دانشـجو نبـض تپنـده جامعـه اسـت و
احسـاس مسـئولیت او در قبـال عمـران  ،آبادانـی و عظمـت
کشـور بیـش از سـایر گـروه هـا و در همـه مقاطـع در کشـور
محسـوس بـوده اسـت.
نماینـده تبریـز ،آذرشـهر و اسـکو در مجلس شـورای اسلامی
تصریـح کـرد:از ابتـدای انقلاب اسلامی همـواره دو تفکـر در
جـدال بـا هـم بـود ،یـک تفکـر ابرقـدرت را واقعیت پنداشـته،
رفاه،اسـتقالل و سـعادت جامعـه را در گـرو معاملـه بـا آن می
دانـد و تفکـر دیگـر ایـن اهـداف را در پرتو اسـتقالل و تکیه بر
قـدرت درونـی ملـت ایـران میدانـد نه معاملـه بـا ابرقدرت.
وی ادامـه داد :نظـام ستمشـاهی در برابـر اراده ملـت ایران که
تکیـه بـر باورهـای درونـی و باورهـای عاشـورایی و حسـینی
داشـته از هـم گسسـت و ایـن نشـانگر قـدرت درونـی و همان
قـدرت نـرم ملـت ایران اسـت.
بیگـی گفـت :جهـان غـرب ،ایـران را بـدون قـدرت نـرم مـی
خواهـد و ایـن در حالـی اسـت کـه قـدرت نـرم پشـتیبان
اسـتقالل و عظمـت مـردم کشـور ایـران اسلامی اسـت.
اسـتاندار سـابق آذربایجـان شـرقی ادامـه داد :نیابد بـه لبخند
غـرب دل بسـت زیـرا در آن صـورت برنده غرب اسـت نه ملت
ایـران  ،البتـه ایـن بـه آن معنـی نیسـت کـه نبایـد بـا جهـان
ارتبـاط داشـته باشـیم بلکه بایـد ایدئولـوژی پویای خـود را به
جهان بشناسـانیم.
وی در ادامـه تأکیـد کـرد :سـناریویی کـه غـرب بـرای منطقه
کشـیده ازبیـن بـردن کشـورهای ایـران ،عربسـتان ،ترکیـه و
مصـر مـی باشـد که مـا شـاهد تغییر در صـورت بنـدی منطقه
و برخـی کشـورها هسـتیم و نبایـد از آن غافـل باشـیم.
نماینـده تبریـز ،آذرشـهر و اسـکو در مجلس شـورای اسلامی
در پایـان دانشـجویان را افسـران جـوان خوانـد و گفت:تعهد و
رسـالت افسـران جـوان بیـش از پیـش سـنگین اسـت و بایـد
متعهدانـه تـر از نسـل قبـل به ایفـای نقـش خـود بپردازند.
در ادامه این سخنرانی با پرسش و پاسخ ادامه یافت و در نهایت
با اجرای زنده هنرمند انقالبی دکتر اسفندیار قره باغی و ذکر
خاطراتی از روز دانشجو توسط وی و قدردانی از دانشجویان
نمونه بسیجی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز خاتمه یافت.
ویـژه برنامه روز دانشـجو به همت بسـیج دانشـجویی دانشـگاه
آزاد اسلامی تبریـز دوشـنبه  15آذر سـال جـاری در سـالن
شـهریار این دانشـگاه برگزارشـد.
نشست شعر و ادب و نمایش قافله عصر
به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی
تبریز و درآستانه اربعین حسینی ،نشست شعر و ادب و
نمایش» قافله عصر « در این دانشگاه برگزارشد.
دفتـر معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی ایـن دانشـگاه نمایـش
محیطـی « قافلـه عصـر» کاری از میثـم حبیبـی و یاشـار
اسـکندری را در جلـوی سـاختمان عالمه جعفری طـی دو روز
به اجـرا گذاشـت.
این نمایش با موضوع اربعین است که برخی حوادث عاشورا از
شام تا اربعین را به اجرا گذاشت.
دفتـر امـور فرهنگـی و اجتماعـی دانشـکده عالمـه امینـی بـا
همـکاری کانـون ادبـی فردا ،نیز نشسـت شـب شـعر و ادب با
محوریـت واقعـه کربلا و اربعیـن حسـینی را برگـزار کرد.
برگزاری کارگاه آموزشی سیدا
به همت اداره فناوری اطالعات و ارتباطات واحد تبریز کارگاه
آموزشی سیدا برگزار شد.
جهـت بـاال بـردن تـوان علمـی کارشناسـان  ITاسـتان برای
رفـع مشـکالت موجـود در سـامانه سـیدا و مطـرح نمـودن
ایـرادات نرمافـزار ،کارگاه آموزشـی سـیدا در تاریـخ  26آبـان
مـاه  95برگـزار گردیـد.
این کارگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با حضور مسئول
فنی این سامانه برگزار و با بررسی مشکالت پیش روی و ارائه
راهکارهایی برای حل آنها به کار خود پایان داد.

آزمون صالحیت های بالینی پایان دوره پزشکی
به همت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
دومین آزمون صالحیت های بالینی پایان دوره پزشکی در این
دانشگاه برگزار شد.
طبق مجوز و موافقت دبیرشورای آموزش پزشکی عمومی در
خصوص برگزاری دو دوره آزمون صالحیت بالینی دوره دکترای
پزشکی عمومی  ،این آزمون در این دانشگاه برگزارشد.
دومین آزمون صالحیت بالینی دوره دکترای پزشکی عمومی
با شرکت  16نفر دانشجوی رشته پزشکی در بیمارستان امام
سجاد (ع) دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با نظم و ترتیب خاصی
برگزارشد.
هدف از این ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان
دوره دکترای عمومی رشته پزشکی است .

