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رئیسجمهور به مناسبت آغاز سال تحصیلی به دانشگاه تهران میرود

نسبتدولتبادانشگاه؛سمبلیکیاواقعی

رئیسجمهـور بـه بهانـه آغاز سـال تحصیلی در دانشـگاه

داد« :در این مراسـم عالوهبر سـخنرانی رئیسجمهور که

بیـان نقطهنظـرات خـود بپردازنـد .رئیـس دولـت یازدهـم

رئیـس دانشـگاه تهـران در گفتوگـو بـا «فرهیختـگان»

علوم پزشکی تهران بهنمایندگی از روسای دانشگاههای

پیـش از خـود کارنامـه بهتـری داشـته اسـت .روحانـی

تهـران حضـور خواهد یافت .سـیداحمد خضری ،مشـاور
گفـت البتـه ممکـن اسـت ایـن روز تغییـر کند؛ امـا درباره

جزئیـات حضـور رئیسجمهور در دانشـگاه تهران سـخن
گفـت .بـه گفتـه خضـری ،مراسـم آغـاز سـال تحصیلـی

دانشـگاهها هرسـاله در دانشـگاه تهـران بهعنـوان نمـاد

آموزش عالی کشـور برگزار شـده اسـت و امسـال نیز بنابر
همـان روال سـال گذشـته از رئیسجمهـور دعـوت شـده
تـا در ایـن مراسـم شـرکت کنـد .او گفـت« :قـرار اسـت این

مراسـم اوایـل هفته آینـده در تـاالر عالمهامینی کتابخانه

مرکزی دانشـگاه تهران با حضور اسـتادان ،دانشـجویان

و مسـئوالن آمـوزش عالـی کشـور برگـزار شـود .البتـه
دانشـگاهها کار پژوهشـی و آموزشـی خـود را از مدتـی

قبـل براسـاس تقویـم آموزشـی خـود آغـاز کردهانـد ،امـا
ایـن مراسـم یـک مراسـم نمادیـن اسـت کـه هرسـاله بـه

پـاس آغـاز سـال تحصیلی با حضـور رئیسجمهـور برگزار

میشـود ».مدیـرکل حوزه ریاسـت دانشـگاه تهـران ادامه

سـخنران اصلی خواهد بود روسـای دو دانشـگاه تهران و
کشـور ،دو وزیـر علـوم و بهداشـت بهنمایندگـی از بخـش
دولتی آموزش عالی ،یک اسـتاد بهنمایندگی از اسـتادان

دانشـگاه و یـک دانشـجو بهنمایندگـی از دانشـجویان
دانشگاهها در این مراسم سخنرانی خواهند کرد  ».البته
بـه گفتـه خضـری ،زمـان دقیـق حضـور رئیسجمهـور تـا

پایـان هفتـه اعلام میشـود .او همچنیـن گفت« :مراسـم

 16آذر مراسـم ویـژه تشـکلهای دانشـجویی اسـت کـه
نماینـدگان تمـام تشـکلها انتخـاب میشـوند و در برابـر

رئیسجمهـور سـخنرانی میکننـد ،امـا در ایـن مراسـم
تنهـا یـک دانشـجو فرصـت سـخنرانی خواهـد داشـت

و زمـان بـرای سـخنرانی چندیـن نماینـده تشـکلهای
دانشـجویی یا تشـکلهای صنفی استادان وجود ندارد».
این رسـم خوبی اسـت که عالیترین مقام اجرایی کشـور

بـه بهانههـای مختلـف در دانشـگاه حاضـر میشـود و

دانشـجویان و دانشـگاهیان میتواننـد از نزدیـک بـه

پوالدی:دولتروحانیتوجهیبهصدایدانشگاهنکرد

هرسـاله یکبـار بـه بهانـه آغـاز سـال تحصیلـی و یکبـار
نیـز بهمناسـبت روز دانشـجو در یکـی از دانشـگاههای

کشـور حاضـر شـده اسـت .او سـال گذشـته در اقدامـی
قابل تحسین یکی از دانشگاههای غیرتهرانی را برای روز

دانشجو انتخاب کرد و در دانشگاه سیستانوبلوچستان
حاضـر شـد .هرچنـد برخـی دانشـحویان دربـاره کیفیت

این جلسـات و لزوم سـخنرانی دانشـجویان از طیفهای
مختلـف دانشـجویی تاکیـد دارنـد ،بـا ایـن حـال معمـوال

م آغـاز سـال تحصیلـی وجـه نمادیـن این جلسـه
در مراسـ 
غلبه دارد و تقریبا سـهم تشـکلهای دانشـجویی ناچیز

است .اما حضور رئیس دولت در دانشگاه میتواند نقطه
بررسـی نسـبت دولت با دانشـگاه و طرح این سـوال باشد

کـه آیـا حضـور سـمبلیک در دانشـگاه میتوانـد خألهای

میـان نهـاد دانشـگاه و نهـاد دولـت را پـر کنـد؟ بـا اینکـه
تشـکلهای دانشـجویی نزدیـک بـه دولـت سـهم زیادی

بـرای خـود در روی کار آمـدن دولـت یازدهـم و بهخصوص

شـده اسـت برونداد بیرونی بیشـتر معطوف به فضاهای

میـان خـود و دولـت میبیننـد؛ آنهـا بـا اینکـه تالشهـای

به پایان رسید که تنها در سهماه پایانی بیش از  20تجمع

دوازدهـم قائلنـد امـا امـروز ایـن تشـکلها فاصله عمیقی
بسـیاری برای تاسـیس حداقل سـه اتحادیه دانشـجویی
بـا رویکـرد اصالحطلبانـه صـورت دادهانـد امـا هنـوز ایـن

اتحادیههـا موفـق بـه کسـب مجـوز نشـدهاند .از سـوی
دیگر اتخاذ برخی رویکردهای تکنوکراتی در دولت باعث

اعتراضی صنفی باشـد .سـال تحصیلی گذشته در حالی
صنفـی دانشـجویی در دانشـگاهها شـکل گرفت؛ چیزی
کـه بیشـتر در دوره دولـت سـازندگی بـا همیـن رویکـرد

تکنوکراتـی شـاهد آن بودیـم .دراینبـاره نظـرات دو تـن از
فعـاالن دانشـجویی را جویا شـدیم.

سلیمی:دولتدرمطالباترفاهیدانشجویانموفقنبود

مهرداد پوالدی ،دبیر انجمن اســـامی دانشجویان دانشگاه تهران معتقد است دولت یازدهم

فعالیت دریافت کنند .تا جایی که در جریان هستم هیچ مجوزی

محمدامینسلیمی،دبیرشورایتبیینمواضعبسیجدانشجوییمیگوید«:از

صدای دانشگاه بسیار بلند بود و این صدا با حضور وزیر علومی که آقای روحانی منصوب کرد

صادر نشده اســـت و صرفا یک موافقت اصولی درخصوص تادا

بررسی کنیم و جریان اصالحات را از آن کم کنیم ،احساسی که ایجاد میشود

از زمانی که روی کار آمد هیچ نســـبتی با دانشـــگاهها نداشـــت! پوالدی گفت« :در آن زمان
همخوانی نداشت ،اما متاسفانه دولت روحانی توجهی به صدای دانشگاه نکرد ».او ادامه داد:

نماینده
انجمن
اسالمی
دانشجویان
دانشگاه
تهران

و دوازدهـم در ایـن خصـوص از سـایر روسـای دولتهـای

برای اتحادیههای تشکلهای اسالمی دانشجویی اصالحطلب
(تشـــکلهای اسالمی دانشـــجویان ایران) در زمان سرپرستی

«پنج دانشگاه بزرگ کشور در قالب بیانیه ،تحصن ،نامه ،اعتراض ،مصاحبه و یادداشتهایی

ضیاء هاشمی صادر شـــده بود که همچنان در هالهای از ابهام

برای دانشـــگاه مطلوب ماســـت ،غالمی یا فردی که روحانی معرفی کرده ،نیست».پوالدی با

نرخ تجمعات صنفی دانشجویی هم صحبت به میان آورد و گفت:

که منتشـــر کردند این صدا را به گوش جامعه دانشـــگاهی و حتی دولت رســـاندند وزیری که

بیان اینکه زمانی که غالمی متصدی وزارت علوم شـــد ،رئیسجمهور قول داد شخصا مسائل

دانشگاه را پیگیری کند ،ادامه داد« :اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد .توهین به ساحت دانشگاه

و هتکحرمـــت دانشـــگاه و ورود نیروهای نظامی به دانشـــگاه و امنیتیکردن فضا ماحصل
عدم ایســـتادگی وزیری بود که ما و جامعه دانشـــگاهی کشـــور برای حضور او گوشزد و اعالم
کرده بودیم اگر ایشـــان ســـرکاربیاید ،نمیتواند از اســـتقالل و هویت دانشگاه دفاع کند که

درنهایت نیز همین اتفاق افتاد».دبیر انجمن اســـامی دانشجویان دانشگاه تهران ادامه داد:

«دانشجویانی که مخالف حضور غالمی بودند تجمعها و تحصنهایی در سطح دانشگاههای
کشـــور برگزار کردند که درنهایت احکام قضایی گرفتند .معتقدم این نســـبت وزارت علوم با

دانشـــگاه بود یعنی جایی که دولت باید به آن اهمیت دهـــد».او گفت« :همچنین از وکالی
برخی دانشـــجویانی که در دیماه بازداشـــت شدند ،شـــنیدم که نیرویی که بهعنوان ضابط

تکمیلکننده پرونده آنها در قوه قضائیه حضور داشته ،غالبا وزارت اطالعات دولت روحانی بود.
بنابراین نسبت وزارت علوم و وزارت اطالعات در از بین رفتن استقالل دانشگاه ،نشأتگرفته از

دولت روحانی است .روحانی این هفته به دانشگاه تهران خواهد آمد؛ حضوری که تنها تریبونی

برای سخنرانی ایشان خواهد بود .کاش در همان پاستور سخنرانی میکردند ».در ادامه پوالدی
در پاسخ به این سوال که بهرغم اینکه پایگاه اجتماعی دولت از تشکلهای اصالحطلب بوده آیا

آنها توانستند مجوز اتحادیه بگیرند یا خیر ،گفت« :انجمن اسالمی دانشگاه تهران بهدنبال هیچ
جریان اتحادیهای و اتحادیهمحور نیست ولی با توجه به شناختی که از فضا دارم چند سالی
اســـت دو جریان عمده در بحثهای اتحادیهای بهدنبال گرفتن اتحادیه هستند؛ اما کسانی
که از تشـــدد فضا امتیاز کسب میکنند خواهان این نیستند که این اتحادیهها بتوانند مجوز

همان ابتدای دولت اگر مواضع سیاسی آن را بین جریان اعتدال و کارگزاران

آن است که وزارت علوم بین جریان اصالحات و اعتدال معامله شده ،یعنی

نماینده
بسیج

است».دبیرانجمناسالمیدانشجویاندانشگاهتهرانازافزایش

دانشجویی

«رویکردی که تشـــکلهای اسالمی یا جریان عمده دانشجویی کشور از همان سالهای 70
دنبال میکردند بحث آموزش رایگان و دفاع تمامقد از آموزش رایگان بوده است .در دهه 70

جریاناصالحاتمدیریتدانشگاههارامیخواستوآنراازدولتمیطلبید.
البته دولت هم عالقهمند بود دانشگاه محل آمد و شد سیاسی باشد و درصدد

ایجاد شور و هیجان از این طریق بود که با این روش آن را زنده نگه دارد .اگر

یادتان باشد اوایل دولت اول روحانی ماجراهای فرجیدانا و گزینههای ریاست این وزارتخانه سر و صدایی
بهپا کرد که در دولت دوم روحانی هم این اتفاق افتاد و وزارت علوم هم دیر وزیرش معرفی و هم خیلی دچار

وقتی دورههای شبانه یا نوبت دوم به دانشگاهها اضافه شد ،تجمعات جریانهای دانشجویی

حاشیه شد ».او با اشاره به اینکه دولت نسبتی با دانشگاه ندارد ،ادامه داد« :هم در بحث ارتباط با صنعت

زیاد شد و دانشجویان تحصنهایی انجام میدادند .آنها معتقد بودند دانشگاه از ریل آموزش

دانشـــگاه دچار نقص شد و هم در موضوع علم و دانش خیلی جدی گرفته نشد که برای اثبات این حرفم

رایگان خارج شـــده و یک عده میتوانند با پرداخت پول در کالسهایی به تحصیل بپردازند

میتوانم شاهد از این بیاورم که چند سالی رشد علمی عقب افتاد؛ البته بحث فعالیتهای صنفی ،فرهنگی

که دانشـــجویان دیگر با تالش به آن آمدند ».او با بیان اینکه این عمده مشـــکالتی بود که از

و سیاسی تشکلها را هم که ببینید متوجه خواهید شد نارضایتی از دولت در همه تفکرهای سیاسی موج

دهه  70وجود داشته است ،ادامه داد« :رفتهرفته سیاستها به این سمت رفت که حتی ایراد

میزند و هیچکدام راضی نیستند ،حتی آنهایی که در انتخابات از روحانی حمایت کردند ».سلیمی گفت:

ندارد دانشـــگاهها درآمدزایی کرده و با انواع و اقسام شهریهها کسب درآمد کنند .عمدهترین

«دولت در مطالبات سیاسی ،فرهنگی و رفاهی دانشجویان نتوانست خوب نقش ایفا و با وزارت علوم ارتباط

دلیل افزایش این تجمعات صنفی بهدلیل سیاستهای دولت در راستای پولیسازی کردن

برقرار کند و این مساله باعث ناکامی در ارتباط دولت با دانشگاه شد ».سلیمی افزود« :در دولت کارگزاران

آموزش اســـت که البته تنها معطوف به این دولت نیســـت .بنابراین افزایش تجمعات صنفی

و دولت آقای هاشـــمی اساس این بود که دانشگاهها سکوالر اداره شوند و هیچ فعالیت سیاسیای اتفاق

بیشتر نتیجه همین روند پولیسازی و کاالییکردن آموزش است .چندیپیش هم یک تجمع

نیفتد و دهان همه بسته شود؛ که لعن رهبر انقالب را درمورد کسانی که نمیگذاشتند دانشگاه سیاسی

صنفی در دانشگاه تهران درخصوص شهریههای اجباری صورت گرفت ».پوالدی معتقد است

شود بههمراه داشت ».او ادامه داد« :اما تشکلها و دانشگاه در دولت اصالحات از آن طرف دیوار افتادند

دور زدنهای قانون ،اصل عمده تحصیل ریگان را تحتالشعاع قرار داده که عمده تجمعات از

و دانشـــگاه بهشدت سیاسی شد ولی متاسفانه االن دانشگاهها به سمت سیاستزدایی در حال حرکت

این موضوع نشأت میگیرد .دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران در پایان گفت:

هســـتند؛ یعنی دانشگاه به سمت سرکوب و محدودکردن تشکلها و میدان ندادن به آنها پیش میرود و

«از ســـوی دیگر در دولت (که البته این موضوع را در دولتهای قبلی بیشـــتر شاهد بودیم)

از سوی دیگر باال رفتن اعتراضات را نیز بههمراه داشته است ».این فعال دانشجویی گفت« :این نوع نگاه

منافع تشکلهایی که وابسته به نهادهای خاص هستند در دانشگاه بهراحتی تامین میشود

البته ممکن است فضا را برای میدان دادن به برخی تفکرات منحرف تسهیل کند که بهنظر همینطور هم

و حق تشـــکلهایی که هیچ نوع وابستگیای به جریانها ندارند و تنها از حقوق دانشجویان

است .شما فقط کافی است کمی در دانشگاهها بررسی کنید ،یعنی آشوبهای دیماه سال گذشته که

دفاع میکنند ،پایمال میشـــود .اینها همه عواملی است که حتی در آینده تجمعات صنفی

به دانشگاهها ختم شد و شاید از همانجا هم مدیریت میشد ،نتیجه این نگاه بود که جریانهای چپ و

را بیشتر نیز خواهد کرد».

مارکسیست سعی میکردند علمدار اعتراضات مردمی باشند که این دو با هم سنخیت ندارد».

گزارشخبری

شرایطجدیدوامیکمیلیونیدانشگاهآزاداسالمیبرایپیادهرویاربعین

مراسم راهپیمایی اربعین حسینی کمتر از  15روز دیگر
برگزار خواهد شد؛ در این میان زوار ایرانی نیز مسافت حدود

 80کیلومتری نجف تا کربال را با پای پیاده طی میکنند

حمایتهای مالی و معنوی دانشجویان خود انجام داده

در این بخشنامه به موضوع خروج دانشجویان نیز توجه

گرفته تا پیر ،جوان و کودک به چشم میخورد؛ زنان و

مسئوالن دانشجویی و معاونت فرهنگی و دانشجویی این

نفر از دانشجویان مشمول دانشگاه آزاد اسالمی بتوانند

تا از این مراسم جا نمانند؛ زواری که بین آنها از زن و مرد
مردانی که از هر صنفی خود را به کشور عراق میرسانند و
سختیهای طیکردن مسافتی طوالنی را به جان میخرند
تا از قافله عزاداران حسینی عقب نمانند .بهرغم اینکه اکثر
زوار حسینی بهصورت انفرادی عازم این سفر میشوند،

اما موضوع حضور دانشجویان در پیادهروی اربعین کمی

متفاوت است و دلیل این تفاوت نیز به اخذ مجوز خروج از
کشور و طوالنیشدن غیبتهایشان برمیگردد؛ مسالهای

که باعث میشود دانشگاهها همهساله اقداماتی را برای
تسهیل حضور دانشجویان خود انجامدهند .در این میان

دانشگاه آزاد اسالمی امسال تمهیدات ویژهای را برای

نیمکت خبر

 -4ثبتنام در سامانه صندوق رفاه بهمنزله اعطای تسهیالت

است؛ اقداماتی که در قالب بخشنامهای با همکاری

دانشگاه تدوین شده است؛ بخشنامهای که اصلیترین

قسمت آن مربوط به اعطای وام یکمیلیون تومانی به

دانشجویانی است که در قالب کاروانهای ستاد ملی اربعین
دانشگاهیان به این سفر اعزام میشوند ،وامی که تنها شرط

نبوده و درخواستهای ثبتشده پس از تایید توسط بسیج

دانشجویی به بانک معرفی میشوند.

این تسهیالت با مدت بازپرداخت  20ماهه و بدون اخذ

 -5ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل

در کوتاهترین زمان ممکن آغاز و به متقاضیان پرداخت

 -6دریافت فرم گواهی معرفی بسیج دانشجویی از سامانه و

داشتهاند؛ موضوعی که سال گذشته باعث شد  18هزار

ضامن و دیگر تشریفات اداری ،با روشی بسیار سهل و ساده

تنها با وثیقه بسیج دانشجویی و بهصورت رایگان مجوز

میشود.

ادامه داشته باشد؛ با این حال دانشجویان باید در سایت

 -1متقاضی تسهیالت باید دانشجوی یکی از واحدهای

توسط بسیج دانشجویی از طریق پیامک یا ایمیل ثبتشده

 -2تسهیالت صرفا به دانشجویانی که از طریق کاروانهای

بانک قرضالحسنه مهر ایران مراجعه و نسبت به تکمیل

خروج از کشور را بگیرند و امسال نیز قرار است همین روند

شرایط و مدارک الزم برای اخذ این وام به شرح زیر است:

و آپلود در سامانه صندوق رفاه.

آپلود تصویر گواهی مهر و امضاشده توسط بسیج دانشجویی
درسامانهصندوقرفاه.درصورتتاییددرخواستمتقاضیان

نظام وظیفه و سامانه ستاد ملی اربعین ثبتنام کرده و بعد

دانشگاه آزاد اسالمی باشد.

دانشگاه روز گذشته جزئیات تازهای از شرایط تخصیص

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در مراسم پیادهروی

فرآیند و دریافت وام اقدام کنند.

وام آن است که درصورت تامین منابع مالی ،به دانشجویانی

تسهیالت با انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد

 -3د ا نشجو یا ن ا ز طر یق آ د رس سا ما نه سا جد

ملی متقاضی ضروری است.

خواهد گرفت .از سوی دیگر مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه اعطا میشود.

ثبت درخواست خود اقدام کنند.

ایران و واریز وام توسط بانک به حساب دانشجویان.

دریافت آن داشتن حساب از سوی دانشجویان در بانک
عامل است ،هرچند همچنان رایزنیها برای انتخاب بانک
عامل از سوی مسئوالن ادامه دارد ،اما نکته جالب درباره

که بهصورت انفرادی اقدام به پیادهروی میکنند نیز تعلق

حذف نقش واسط وزارت علوم
در تامین ارز دانشجویی

از طی این مراحل اقدام به دریافت مجوز کنند .حاال این

وام یکمیلیون تومانی را منتشر کرد که براساس آن ،این

اسالمی و بانک قرضالحسنه مهر ایران به دانشجویان این

اربعین حسینی شرکت میکنند ،اعطا میشود.

( )Sajed.iau.irبخش صندوق رفاه دانشجویان نسبت به

جزئیات تازه برگزاری همایش ملی مدیران
فناوری اطالعات

برای ارز آزاد نیز دیگر وزارت علوم نقشی در این میان ندارد ».غالمی افزود« :هر دانشجوی محصل

با صنعت در حوزه فناوری اطالعات ،نگاه اجتماعی و فرهنگی را نیز در این عرصه توسعه دهیم».

پی این هســـتیم که با برگزاری این همایش ،افزون بر گسترش ارتباط بیشتر مجموعههای علمی
برومند با اشاره به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی فناوری خاطرنشان کرد« :ششمین همایش ملی
مدیران فناوری اطالعات ،رویدادی است که در قالب جایزه «فاب» ،محصوالت فناوری اطالعات

بانک ممنوع بود یا مقدور نبود لذا برخی خانوادههایی که فرزندان آنها در خارج از کشور تحصیل

را در ســـه محور فنی ،بازار و اجتماعی ارزیابی و معرفی میکند ».اوگفت« :محصوالت در این سه

هم با بانک مرکزی دراینباره صحبت کردیم و مقرر شد وزارت علوم واسطه تامین ارز آنها شود ».این

تمایز با دیگر محصوالت مشابه ازجمله معیارهای فنی ارزیابی هستند .معیارهای مدیریتی (بازار)

میکردند به وزارت علوم مراجعه داشتند که قادر به تهیه ارز مورد نیاز به لحاظ قانونی نیستند؛ ما
عضو هیات دولت تاکید کرد« :از زمانی که این ممنوعیت برداشته شد ،وزارت علوم دیگر مسئولیتی
در تهیه ارز برای دانشجویان ندارد؛ ضمن آنکه بانک مرکزی هم فقط در مقطعی تایید این وزارتخانه
را بهعنوان شرط در نظر گرفته بود ،ولی اکنون دیگر مسئولیتی ندارد».

بیژن رنجبر ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به تدوین نظام موضوعات

در این همایش بهدنبال ارتقای شاخصهای ارزیابی محصوالت فناوری هستیم ،گفت« :نگاههای

تکبعدی و شاید وارداتی در حوزه فناوری اطالعات نمیتواند راهگشای نیازهای کشور باشد و در

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در ادامه توضیح داد« :زمانی دسترسی به ارز بهصورت آزاد و خارج از

چند خبر از دانشگاه آزاد اسالمی
اســـتان تهران انجام شـــد .به این ترتیب نظام موضوعات علمی استان تهران مشخص شده و قرار

مسئولیتی ندارد .منصور غالمی در نشست فراکسیون مستقلین والیی مجلس درباره وضعیت

در خارج از کشور قبل از این به هر شکلی ارز خود را تامین میکرد هنوز هم همان روال دایر است».

 -8افتتاح حساب در یکی از شعب بانک قرضالحسنه مهر

رئیس ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات جزئیات تازهای از این همایش را اعالم کرد.

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری اعالم کرد بانک مرکزی تنها در مقطعی تایید وزارت علوم را بهعنوان

کنونی ارز دولتی برای دانشجویان گفت« :دیگر ارز دانشجویی به آن معنا وجود ندارد؛ ضمن آنکه

 -7هنگام مراجعه به بانک ،داشتن اصل شناسنامه و کارت

پژوهشـــی برای مسالهمحور کردن پایاننامهها و رسالههای دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :مراحل

مسعود برومند ،معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف در گفتوگویی با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه

شرط برای تهیه ارز دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته بود ،اما اکنون این وزارتخانه دیگر

به دانشجویان اطالعرسانی میشود که به نزدیکترین شعبه

بخش ارزیابی میشوند .یکپارچگی با محیط ،مستندات تحلیل و طراحی ،امنیت ،کاربرپسندی و
نیز مدل کسبوکار ،قابلیت درآمدزایی و پاسخگویی به نیاز بازار را دربر دارند .در بخش فرهنگی-

اجتماعی نیز معیارهایی مانند افزایش مهارت یا دانش کاربر ،ایجاد همبســـتگی اجتماعی ،دارا
بودن پیوست فرهنگی ،سازگاری با زبان فارسی ،کاربرد پذیری و تجربه کاربر به کار میروند».

اولیه تدوین این نظام موضوعات همزمان در معاونت پژوهش و فناوری و دانشـــگاه آزاد اســـامی

است بهزودی توسط سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی رونمایی شود ».رنجبر ادامه داد« :در همین

راستا دبیرخانه مرکزی برنامههای علمی ذیل معاونت پژوهش و فناوری بهزودی تشکیل میشود».
همچنین در خبری دیگر معاون آموزشـــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی جزئیات

ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل رشتههای غیرپزشکی را ابالغ کرد.

علیرضا رهایی ،طی بخشنامهای اعالم کرد« :ادامه تحصیل دانشجویان رشتههای غیرپزشکی

که به دالیل مختلف ازجمله ترک تحصیل ،عدم مراجعه و عدم ثبتنام یا انصراف (بهجز دانشجویان

اخراجی از دانشگاه) از ادامه تحصیل بازماندهاند ،درصورت مراجعه تا پایان 98/6/31بالمانع است.
برای دانشـــجویان تحصیالت تکمیلی که فقط پایاننامه و رســـاله آنها باقیمانده ،برابر ضوابط و
مقررات آموزشی و با رعایت قوانین نظام وظیفه تصمیمگیری میشود.

همچنین افرادی که رشته گرایش آنها در واحد دانشگاهی دایر نبوده و در شرایط کنونی واحد

مرکز پذیرش دانشجو ندارند ،مشمول این بخشنامه نمیشوند».

