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فصل«تعامل»دردانشگاهآزاداسالمی

با کاروان عشق
جعفربن علی بن ابیطالب(ع)

مدیرکل حقوقی دانشگاه :طرح موضوع ایجاد شورای تعامل از سوی دکتر طهرانچی ابراز حفظ اعتماد ایشان بهعنوان بدنه دانشگاه است .یعنی ایشان اعالم میکند
من به مجموعه اعضای دانشگاه آزاد اسالمی اعم از اداری و علمی اعتماد دارم و دعوت میکنم آنها نیز در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند

حسین سروقامت

نویسنده و استاد دانشگاه
hsarvghamat @yahoo.com

ایستاد و نگریست و نگریست!

نبــرد موتــه پایــان یافــت .جعفربنابیطالــب ،زیدبــن حارثــه
و عبداللــه بــن رواحــه -هــر ســه فرمانــدهای کــه پیامبــر اکــرم

تعییــن کــرده بــود -بــه شــهادت رســیدند و فرمانــده بعــدى نیــز
بهنحــو شایســتهاى سپاه اســام را از مهلکــه نجــات داد .بــا

بازگشــت ســپاه بــه مدینــه رســول خــدا کــه پیشتــر از شــهادت

جعفــر آگاه شــده بــود ،نــزد اســماء بنــت عمیــس ،همســر

جعفــر آمــد و فرمــود« :فرزنــدان جعفــر کجاینــد؟» اســماء آنــان
را خدمــت پیامبــر آورد .رســول خــدا آنهــا را بــه ســینه چســباند،

بوییــد و نــوازش کــرد .در همــان لحظــات نفســگیر ،چشــمان
حضــرت پــر از اشــک شــد و بــه ســختی گریســت.

مشارکت کرده و همدل و همزبان بوده و به هم اعتماد

سارا طاهری

همفکری و تضارب عقاید و دیدگا ههای مختلف نقش
دلیل نمیتوان نسبت به «تعامل» در روابط بیتفاوت بود؛

در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند».

اعم از اداری و علمی اعتماد دارم و دعوت میکنم آنها نیز

بزرگی در بهبود و ارتقای علمی نسلها دارد .به همین

آنچه در این میان مهم است اعتماد دوسویه است؛ موضوعی

ی گذشته
موضوعی که دانشگاه آزاد اسالمی طی سالها 

که مدیرکل حقوقی دانشگاه نیز از آن صحبت به میان

بر آن اهتمام ویژه داشته است .مدیران این دانشگاه همواره

معتقد به مدیریت مشارکتی بودهاند؛ مدیریتی که تمام

میآورد و میگوید« :ما توقع داریم این حفظ اعتماد را از

(دانشجویان) و سایر عوامل یک سازمان (دانشگاه آزاد

بیفتد و اعتماد متقابل ایجاد شود و بدنه نیز اعتماد خود را

طرف مقابل نیز ببینیم .یعنی امیدواریم که این اتفاق زودتر

کارکنان (اعضای هیا تعلمی و کارمندان) ،مشتریان

اسالمی) در روند تصمیمسازی و تصمیمگیریها با مدیریت

به مجموعه مدیران ابراز کنند .باید همه دستبهدست هم

دانشگاه آزاد اسالمی مطرح شده است ،یک پله باالتر از

دانشگاه یک مجموعه غیردولتی است که باید توسط ما اداره

همســر جعفــر و زنــان هاشــمی بــه آســمان برخاســت .پیامبــر

مدیریت مشارکتی است! دانشگاه آزاد اسالمی در دوره

م ـیداد ،زنــان را دعــوت بــه صبــر و شــکیبایی کــرد .آنــگاه بــه

ریاست عالی دانشگاه به بدنه دانشگاه است؛ یعنی ایشان
اعالم میکند من به مجموعه اعضای دانشگاه آزاد اسالمی

اســماء نگ ـران و مضطــرب پرســید آیــا از جعفــر خبــرى داریــد؟

همانگونــه کــه فرزنــدان جعفــر را نــوازش میکــرد و دلــدارى

از سوی دکتر طهرانچی ابراز حفظ اعتماد ایشان بهعنوان

روزنامه نگار

دانشگاه مشارکت میکنند .اما موضوعی که این روزها در

حضــرت خبــر شــهادت او را بــه اســماء اعالم کــرد .صــداى گریه

کنند .او میگوید« :امروز طرح موضوع ایجاد شورای تعامل

دهیم چراکه دانشگاه آزاد اسالمی متعلق به همه ماست .این
شود تا چراغ آن روشن بماند .هیچکس از بیرون دانشگاه

به ما کمک نخواهد کرد ،پس خود باید آن را حفظ کرده و

مدیریت جدیدش تصمیم دارد دارای باالترین سطح
دموکراسی و آزاداندیشی باشد تا جایی که فقط «یک نفر»

کنند .برای این کار شورایی تشکیل خواهد شد که بین حوزه

چنین اتفاقی بیفتد .ما دنبال کشف مجموعهای از کسانی

و براساس تاکید طهرانچی در دوره جدید ،تصمیمگیریها

تعامل ایجاد کند ».ترکیب این شورا موضوع دیگری است

اسالمی را از آن به دست آوریم .نتیجه این روش یک مدل

ایــن حکایــت زیبــای رســول خــدا را شــنیدید؟ نکت ـهای هــم از

پیشنهادهای طیفهای مختلف در دانشگاه تاثیرگذار

گفته او ،مدیران دانشگاه در حال مطالعه درباره ترکیب این

خــدا ،عمویــم حمــزه و بــرادرم جعفــر زنــده بودنــد [هرگــز

اسالمی «دستوری و فرمایشی» باشد! طهرانچی ،سرپرست

درباره ترکیب این شورا را در ادارهکل حقوقی دانشگاه

تعامل» بین کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

نقطه مطلوبی برسیم که نمایندگان واقعی مجموعه اعضا و

بین کارکنان و مدیران سازمان مرکزی است و اگر قرار باشد

در آن شورا و جلسه حضور داشته

همســر شــهید فرمــود« :اســماء؛ میخواهــى مــژدهاى بــه تــو
بدهــم؟ گفــت :بلــه .حضــرت فرمــود خداونــد بهجــاى آن دو

دســتى کــه از جعفــر قطــع شــد ،دو بــال بــه او عطــا کــرد کــه بــا
آنهــا در بهشــت پــرواز میکنــد».

زبــان امیــر مومنــان بشــنوید کــه فرمــود« :اگــر بعــد از رســول

از حــق خویــش کنــاره نمیگرفتــم و] بــهزور تــن بــه بیعــت

نمیدادم».یــا ســخن امــام باقــر کــه فرمــود« :عــزت بنیهاشــم
بــه حضــور حمــزه و جعفــر بــود؛ اگــر آن دو زنــده بودنــد

ســرانجام کار علــی بهگونــهای دیگــر رقــم میخــورد».

تصمیمگیرنده نباشد .گویا فصل جدیدی از تعامل میان

بدنه و مدیریت در دانشگاه آزاد اسالمی گشوده شده است

دیگر «پشت درهای بسته» انجام نمیشود و نظرات و
خواهد بود .دیگر قرار نیست بخشنامهها در دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسالمی چند روز پیش از راهاندازی «شورای

اسالمی خبر داد؛ شورایی که یکی از وظایف آن ایجاد تعامل

آیــا همیــن قرائــن مختصــر کفایــت نمیکنــد کــه علــی

آییننامهای در دانشگاه تصویب شود ،باید نظر همه در آن

نــام فرزنــد برومنــدش را جعفــر بگــذارد .آری؛ ســخن از

خواهدبود.برهمیناساسبهسراغسیدحسینطباطبایی،

مقــام بــرادر ارزشــمند خویــش جعفــر طیــار را پــاس داشــته،
کوچکتریــن فرزنــد علــی وامالبنیــن اســت .ب ـرادر شایســته
عبــاس و عبداللــه و عثمــان؛ جعفربنعلــی بــن ابیطالب!کــه

لحاظ شود .تشکیل این شورا با ادارهکل حقوقی دانشگاه

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی رفتیم تا از جزئیات
تشکیل این شورا و اهداف آن آگاه شویم .طباطبایی معتقد

برخــی شــهادت او را در  19ســالگی و برخــی دیگــر در 21

است همه در دانشگاه باید تالش کنند این ایده شکل گرفته

القابــی نظیــر صبــور و شــکیبا ،نگهبــان و مراقــب نفــس ،غریــب

اسالمی گرهگشا باشد .مدیران دانشگاه از تشکیل این شورا

ســالگی دانســتهاند.هم او کــه در زیــارت ناحیــه از وی بــا

دورافتــاده از وطــن ،راضــی بــه قضــای الهــی و تســلیم در برابــر

حــق ،پیشــگام در میــدان مبــارزه و ...یــاد شــده اســت.

و به یک شورایی تبدیل شود که برای مجموعه دانشگاه آزاد
توقعات و انتظاراتی دارند؛ به گفته مدیرکل حقوقی دانشگاه
آزاد اسالمی ،انتظار دکتر طهرانچی و مدیران دانشگاه از

حقیقــت آنکــه در بیــان چنیــن صفاتــی دربــاره جعفــر مبالغــه و

شورای تعامل این است که یک حلقه واسط بین حوزه ستاد

زیـرا مــا اغلــب بــه اشــتباه آنــان را بــا خــود قیــاس کــرده و از ســر

«مادولتنیستیمکهکارمندداشتهباشیم؛بلکهیکمجموعه

غلــوی صــورت نگرفتــه و او قطعــا برازنــده ایــن خصلتهاســت،

تعجــب میپرســیم مگــر میشــود جــوان کمســن و ســالی
چــون او برخــوردار از خصوصیاتــی باشــد کــه مــا در بــزرگان

خویــش نیــز یــا س ـراغ نداریــم یــا کــم س ـراغ داریــم!

ایــن مقایســه کار را دشــوار کــرده و ذهــن را بــه بیراهــه

میکشــد .در حالــی کــه گفتهانــد:
کار پاکان را قیاس از خود مگیر

گرچه مانَد در نِبِشتن شیر و شیر

و مدیریت مجموعه با بدنه تشکیل شود .او توضیح میدهد:
علمی غیردولتی هستیم که ساختارمان از طریق یکسری
اعضا اداره میشود .در تقسیم کار عضو هیاتعلمی ،عضو

اداری و منتخب مالی و ...وجود دارد که اعضای مختلف یک
مجموعه هستند و برای یک هدف کار میکنند».

افزایش همافزایی در بدنه دانشگاه

هــر دو خصلــت اشــاره میکنــد؛ هــم از آن نســب واال میگویــد

کــه موقعیــت ممتــازی را در اختیــار او ق ـرار داده و هــم از ایــن
خصوصیــات اخالقــی کــه میــان او و دیگــران تمایــز برقــرار

کــرده اســت.

انی انا جعفر ذوالمعال

ابن علی الخیر ذوالنوال

حسبی بعمی شرفا و خال

احمی حسینا ذی الندی المفضال

بدنه دانشگاه آزاد اسالمی بتوانند
باشند .البته تشکلهای صنفی
تعریفشده دقیقی در حال حاضر
در کشور نداریم و در دانشگاه آزاد

اسالمی هم از این قائده مستثنی

نیست؛ به همین جهت سازوکار

آن مقداری برای ما دارای ابهام
است .از همه برای تشکیل این

شورا کمک خواستیم .یعنی به
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی
اعالم میکنیم به ما کمک کنند تا

برای نیل به این هدف نمایندگان

واقعی را معرفی کنند».

بهدنبال کار تشریفاتی نیستیم

طباطبایی هم به آن اشاره میکند و میگوید« :بهدنبال کار

تشریفاتی نیستیم در حالی که ب هراحتی میتوانیم از افرادی
در جلسات استفاده کرده و آنها هم بله و چشم گفته و همه
کنیم شورایی داریم که با بدنه تعامل دارد! اما نمیخواهیم

دانشگاه تهران تعهدی برای
استخدام بورسیهها ندارد

عباســم!

هم او که از مرگ برادران حماسهای جاودانه ساخت.
هم او که ایستاد و نگریست و نگریست!

اجرا میکنند و با هم در تمام
کارها مشارکت دارند .بهعبارتی

با یکدیگر همهدف ،همجهت

و همسو هستند و به یکدیگر

کمک میکنند .مدیرکل حقوقی
دانشگاه آزاد اسالمی میگوید:

«برآیند نیروها در مدل مدیریت
مشارکتی یا مدیریت اقناعی در
یک راستا قرار میگیرد و همافزایی
و قدرت ایجاد میشود .در چنین

مد یریتی نیرو ها همد یگر را

حوزه کارکنان یا در حوزه دانشجویان .در حوزه کارکنان

در این زمینه تاکنون اقدام قابلتوجهی صورت نگرفته

بود بنابراین در این شورا توجه ویژهای به این بخش شده
است؛ اما راجع به دانشجویان هم سعی میکنیم نظرات
تشکلهای صنفی دانشجویی را در تصمیمات بشنویم.

ما نمیخواهیم یکسویه و پشت درهای بسته صرفا با
اطالعات خود تصمیمگیری کنیم بلکه تصمیم داریم

تمام نظرات را شنیده و بعد تصمیمگیری کنیم .البته

به این معنا نیست که تصمیمات یکسره با نظرات افراد

مختف تغییر کند ».طباطبایی توضیح میدهد« :ما ثبات
مدیریتی و تصمیمگیری خواهیم داشت و بازخوردها

و نظرات مختلف را از مجموعه بدنه دانشگاه دریافت

از سوی دیگر .در چنین شرایطی است که همدیگر را خنثی
فلج میشود؛ اما اگر ما موفق شویم این روش اغنایی را

در دانشگاه آزاد اسالمی پیاده کنیم مجموعه همسو و
همجهت شده ،بنابر این قدرت مضاعف پیدا میکند .در

چنین شرایطی میتوانیم از ظرفیت موجود خود چندبرابر
آنچه تاکنون برداشت کردهایم ،برداشت کنیم ».طباطبایی

بر این باور است که برای رسیدن به این مهم همه باید

هزینه تربیت دانشجوی
علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی

که مجبور نباشیم در یک بازه زمانی کوتاهمدت بارها آن
کار به ثبات تصمیمگیریها بیشتر کمک میکند ».او

درباره زمان تشکیل این شورا توضیح داد« :این شورا باید
مقداری با تامل اما درست تشکیل شود .البته این نیز به

این معنا نیست که قصد داریم تا ابد برای تشکیل این شورا
فکر کنیم ،اما اینکه من زمان تعیین کنم مقداری به اصل

مطلب آسیب میزند».

خبر خوش به دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی

اما اگر کسی بورسیه هم شود دانشگاه تهران تعهد استخدام ندارد».

دیوان عدالت اداری گفت« :در حال حاضر دراینباره حضور ذهن ندارم،

دندانپزشکی این دانشگاه که روز گذشته در دانشکده دندانپزشکی برگزار

رئیس دانشـــگاه تهران ادامه داد« :اگر کســـی بورسیه شود باید به گروه

بسیار خوبی در کشور به دست آورد».

متناســـب با نیاز دانشگاه باشد ،جذب میشـــود ولی اگر مواردی را که

نمیکند ،گفت« :این دانشـــگاه با پول دانشـــجویان اداره میشود و با

مراجعـــه کند ،اگر تحصیالت ،کیفیت تحصیالت و موضوع تحصیل وی

دانشـــگاه آزاد اسالمی از روز گذشته آغاز شـــد .مرکز سنجش و پذیرش

مرکز ســـنجش و پذیرش به آدرس  www.azmoon.orgمیتوانند بعد از

او با بیان اینکه دانشـــگاه آزاد اسالمی هیچگونه بودجه دولتی دریافت

دریافتومطالعهدفترچهراهنمادرصورتداشتنشرایطباواردکردنشماره

همین درآمد و هزینهها ،توانسته تواناییهای خود را در جایگاهی بسیار

و پس از واریز هزینه ثبتنام و تکمیل اطالعات مورد نیاز ،نسبت به انتخاب

دیوان عدالت اداری اخیرا اعالم کرد بود تا پایان سال  ۱۳۹۶تعداد ۳۲۸

باال نشان دهد».

تحقیقات و فناوری و برخی از دانشـــگاههای دولتی مبنیبر لغو بورس یا

دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به دانشگاههای دولتی بسیار پایینتر است،

دانشجویی مقطع کارشناسی و کدملی بهعنوان رمز عبور وارد سامانه شده

رشتهمحلهای درخواستی ،ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

نفر افزود« :قیمت تمامشـــده و هزینه تربیت دانشجوی علوم پزشکی در

همچنیـــن در خبری دیگر علیرضا رهایی معاون آموزشـــی و تحصیالت

اما در حین پایین بودن هزینه ،کیفیت آموزش و پژوهش در این دانشگاه

دورههای کاردانی ،کارشناســـی بدون آزمون و پذیرش براســـاس سوابق

تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :با توجه به تقاضای مکرر داوطلبان

شـــده است که از مجموع  ۳۲۸شکایت واصله تا پایان سال ۷۲ ،۱۳۹۶

باالست و ما توانستهایم ثابت کنیم که همهجا پول مهم نیست بلکه عالقه

شکایت باید براساس احکام صادره اقدام مقتضی را انجام دهند و ۲۵۶

حوزهعلومپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در رتبهبندیها توانسته جایگاهی

همچنین از  ۷۲مورد شکایت که وارد تشخیص داد ه شده است ۲۲ ،فقره

معاون علوم پزشـــکی دانشگاه آزاد اســـامی در پایان گفت« :امیدوارم

مطرحشده توســـط برخی داوطلبان ،در راستای رفاه حال آنها مقرر شد

کشور بوده است.

ادامه این مسیر مفید بوده و دانشجویان نهایت استفاده را از آن ببرند».

از شهریه فراهم شود».

صحنــه کربــا بــه چشــم میخــورد .آنــان کــه در خونریــزی و

شــهادت ایــن دو برادرنــد.

با هم تصمیم میگیرند و با هم

ما دو مدل تصمیم در دانشگاه داریم؛ تصمیمسازی یا در

شـــد ،گفت« :حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی توانسته موفقیتهای

شکایت مربوط به دانشگاههای تهران و بقیه مربوط به سایر دانشگاههای

امــا مــن گذشــته از نفرتــی کــه از آنــان دارم ،ســخت بــه فکــر

و همچنین مدیر و زیرمجموعه

استفاده خواهد شد.

دانشگاهاعالمکردهاستداوطلبانبامراجعهباسامانهثبتنامالکترونیکی

ســخن آخــر ،ســخن از خولیبنیزیــد و هانیبنثبیــت

مــورد لعــن و نفریــن واقــع شــدهاند ،شــریک جــرم یکدیگــر در

خنثی نمیکنند.

مدیریتی که در آن مدیر و کارمند

راجع به دانشجویان است نیز حتما از نظرات دانشجویان

محمود نیلیاحمدآبادی درباره عدم جذب  ۲۲نفر از بورسیهها طبق اعالم

فقره شکایت غیروارد تشخیص داده شد.

بــه هــم گــره میخــورد .خولــی و هانــی کــه در زیــارت ناحیــه

سطح دانشگاه آزاد اسالمی است؛

از این موضوع هم سخن میگوید« :جایی که تصمیمات

اسالمی مدنظر دارد ،ایجاد یک مدیریت اقناعی و تعاملی در

دانشجویان است .مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی

محسن نفر ،معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در هشتمین کنگره

حســینبنعلی کــه گنجینــه ارزشهــا و فضیلتهاســت،

دادهانــد .سرنوشــت جعفــر و ب ـرادرش عبداللــه نیــز در اینجــا

به گفته او ،آنچه طهرانچی در کسوت سرپرست دانشگاه آزاد

یکی از اهداف تشکیل شورای تعامل توجه به نظرات

ثبتنامدورهبدونآزموناستعدادهایدرخشان(پزشکی)کارشناسیارشد

فقره شکایت وارد تشخیص داده شد که وزارت علوم و دانشگاههای طرف

بودهانــد کــه در آخریــن لحظــات زیــر تیــغ ایــن دو نابــکار جــان

است که در آن صدای دانشجو شنیده میشود .بنابراین

از نحوه تشکیل این شورا بهراحتی فهمید؛ موضوعی که

عمــو و دایــیام در شــرافت و عــزت مــرا کافــی اســت[ .مــرام

ســفاکی گــوی ســبقت را از دیگـران ربــوده و شــهدای بســیاری

ایجاد مدیریت اقناعی و تعاملی
در سطح دانشگاه آزاد اسالمی

این میان نقش دارند؛ چراکه دانشگاه آزاد اسالمی جایی

کرده و ظرفیت یکدیگر را از بین میبرند و درنهایت مجموعه

خودداری از جذب پذیرفتهشدگان بورسیه به دیوان عدالت اداری تقدیم

حضرمــی اســت کــه جــای پــای آنهــا بهگونــهای شــگفت در

میان کارکنان و مدیریت نیست بلکه دانشجویان هم در

را تغییر یا اصالح کنیم؛ لذا اعتقادمان این است که این

دارد از پارتیبازیهای اداری دوری کند .این را میتوان

[کســی کــه روزگار در دهــش و بخشــندگی چــون او ســراغ

حمایــت میکنــم.

هدفشورایتعاملفقطهمافزاییومشارکتدرتصمیمات

دانشگاهآزاداسالمیبهدنبالکارتشریفاتینیستوتصمیم

فقره دادخواست با موضوع اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم،

خانــدان مــا طرفــداری از مظلــوم اســت .از ایــن رو] از

پشت درهای بسته تصمیمگیری نمیکنیم

در مدلهای متداول مدیر از یکسو میکشد و بدنه کارکنان

مــن جعفــرم ...هــم او کــه دارای صفــات عالــی و برجســته

نــدارد].

تعامل میتواند چنین بستری را فراهم کند.

میکنیم تا تصمیمی که میگیریم ،تصمیم کارآمدی باشد

مطرح شد نداشته باشد ،جذب نمیشود».

اســت .پســر علــی؛ آن مــوالی نیکوصفــت بخشــندهخو!

از مدیریت اقناعی خواهد بود».

بهدنبال کار
تشریفاتی نیستیم
در حالی که
بهراحتی میتوانیم از افرادی
به اسم نمایندگان کارکنان یا
نمایندگان اعضای
هیاتعلمی در جلسات
استفاده کرده و آنها هم بله و
چشم گفته و همه نظرات ما
را تایید کنند

ایجاد شود .طباطبایی میگوید« :بهعبارتی ،مجموعه این

خویــش بــه ارث میبردنــد و انتســاب بــه نســب شایســتهای

بیجهــت نیســت کــه جعفــر در رجــز زیبــای خویــش بــه ایــن

خواهد شنید .او دراینباره توضیح داد« :تصمیم داریم به

نظرات ما را تایید کنند .بعد هم بهراحتی میتوانیم اعالم

اعضا باید یک هدف داشته باشند و در یک جهت حرکت

نیــز در پاکــی و پاکیزگــی ســرآمد افــراد روزگار بودنــد.

شورا هستند .طباطبایی اعالم آمادگی کرد هر پیشنهادی

او بر این باور است که این اعضا باید در تصمیمگیریهای

تربیــت امیرالمومنیــن آنگونــه بــود کــه بچههــا عالوهبــر

کــه عامــل پیشبرنــدهای در مســیر رشــد و کمــال بــود ،خــود

که مدیرکل حقوقی دانشگاه از آن سخن میگوید .البته به

بهاسمنمایندگانکارکنانیانمایندگاناعضایهیاتعلمی

کالن هم مشارکت داشته باشند تا همسویی و همافزایی

صفــات و ارزشهــای اخالقــی کــه از پــدر و مــادر و خانــدان

مدیریت و ستادی دانشگاه آزاد اسالمی و بدنه اجرایی آن

هستیم که برآیند واقعی نظرات بدنه اعضای دانشگاه آزاد

به دست آیندگان بسپاریم ».او بر این باور است که شورای

اســـتادان است که میتواند جایگاه دانشگاه را ارتقا دهد و به این ترتیب
همپای دانشگاههای تهران ،شهیدبهشتی و شیراز به دست آورد».

برنامههای علمی که در دانشـــگاه آزاد اسالمی برگزار میشود ،بتواند در

تحصیلی دانشـــگاه آزاد اسالمی ،مهلت ثبتنام تا  24شهریورماه تمدید

شد ».او افزود« :همچنین پذیرفتهشدگان دکتری دانشگاه آزاد اسالمی تا

 24شهریورماه فرصت دارند ثبتنام خود را تکمیل کنند».

او همچنیـــن گفته اســـت« :با توجه به محدودیتهـــای مالی موجود و
امکان حضور داوطلبان در واحدها و ثبتنام با پرداخت درصد محدودی

