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اخبار واحدها

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی قوچان در گفتوگو با «فرهیختگان»:

اطمینانصاحبانصنایعغذاییرابرایحلمسائلشانجلبکردهایم
با همه این توضیحات ،چه سهمی در اشتغالزایی در

منطقهدارید؟

صدرا صدوقی

سهم ما خیلی باالست .امروز تعداد زیادی از کارشناسان

دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد قوچـان در دوم آبان 1368

از فار غالتحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی قوچان هستند.

سـال تحصیلـی  1368-1369بـا پذیـرش حـدود 130

که حدود 60درصد نیروهای این مراکز در این واحد

و آمـوزش ابتدایـی ،در سـاختمان اسـتیجاری بـا زیربنـا

ما در این سالها قطب نفت ،گاز و شیمی بودیم که شاید

همزمان با گسـترش دانشـگاه و افزایش رشـتههای جدید

اما همچنان حضور فار غالتحصیالن ما در مراکز این حوزه

روزنامه نگار

پتروشیمی استان خراسان و خیلی از بخشهای استان
وقتی از نزدیک به این مراکز مراجعه کنید ،مشاهده میکنید

تاسـیس شـد و فعالیـت آموزشـی خـود را از نیمسـال دوم

دانشگاهی تحصیل کرده و از اینجا فار غالتحصیل شدهاند.

دانشـجو در دو رشته کارشناسـی مترجمی زبان انگلیسی

به دلیل کاهش دانشجو این روند کمی کند شده است،

حـدود 700مترمربـع و بـا حداقل امکانـات الزم آغاز کرد.

پررنگ و اثرگذار است.

تلاش برای احداث مجتمع دانشـگاهی در حاشـیه جاده

آسـیایی شـروع شـد و فـاز اول آن در دهـه مبـارک فجـر

 1376در سـایت 15هکتـاری واحـد در کیلومتـر  4جاده

قوچـان ـ مشـهد ،در سـاختمان آموزشـی بـا زیربنا 8000

خواهید داشت؟ چند روز پیش ریاست دانشگاه آزاد

فـاز دوم (بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر دانشـجویان واحـد

صنایع غذایی در کشور فعالیت خواهد کرد...

اسالمی اعالم کردند واحد قوچان بهعنوان قطب

غیربومـی و خواهـر هسـتند و بـ ه علـت کمبود سـاختمان

اسـتیجاری بـا کاربـری مناسـب در سـطح شـهر) سـاخت

خوابـگاه مرکـزی فـاز یـک خواهـران بـا ظرفیـت  350نفر
در زیربنـا  2800مترمربـع در اولویـت بعـدی قـرار گرفـت

کـه خردادمـاه  1380آمـاده شـد و بـا امکانـات رفاهـی
مناسـب شـروع بهکارکـرد .همزمـان بـا احـداث خوابگاه،

دلیل اصلی این مساله این است که ما مجموعهرشتههای

ایـن دانشـگاه در گذشـته بـه عنـوان قطـب شـیمی ،نفت

غذایـی ،بهعنـوان قطـب صنایع غذایی کشـور بـه فعالیت

سـاخت سـاختمان اداری واحـد بـا زیربنـای 2800
و بهرهبـرداری شـد .فـاز چهـار خوابـگاه شـماره  2مرکـزی

داریـم بـر فعالیتهـای علمـی و پژوهشـی ایـن دانشـگاه و

بـا ظرفیـت  350نفـر و زیربنـای  2800مترمربـع احـداث

شـد .پـس از آن سـاختمانهای دانشـکده پرسـتاری
و مامایـی بـا زیربنـای  2238مترمربـع ،سـاختمان

سلفسـرویس بـا زیربنـای  2200مترمربـع و مجتمـع
آموزشـکده سـما (شـامل سـه باب آموزشـگاه) بـا زیربنای

 4800مترمربـع و سـاختمان آموزشـی پژوهشـی دکتـر
جوانبخـت بـا زیربنـای بالغبـر  5000مترمربـع بهمنماه

 1386احـداث شـد و مـورد بهرهبـرداری قـرار گرفـت .در
مراحـل بعدی توسـعه دانشـگاه ،دانشـکده علوم انسـانی
بـا زیربنـای  4632مترمربـع و مسـجد دانشـگاه نیـز بـا
زیربنـای  1862مترمربـع و

مجموعه ورزشـی شـهیدکالهدوز
بـا زیربنـای  7169مترمربـع و

تعمیـرگاه و پارکینـگ بـا زیربنای

 800مترمربـع و فـاز سـه
دانشـکده پرسـتاری بـا زیربنـای
حـدود  500مترمربـع سـاخته

شـده و بـه بهرهبرداری رسـیدند.
هماکنـون واحـد قوچـان در

تقسـیمبندی واحدهـا ،دارای
درجـه بسـیار بـزرگ بـوده و بـا

داشـتن  44آزمایشـگاه و کارگاه

مجهـز و کتابخانـه بـا 63451
جلـد کتـاب بـا عناوین فارسـی و

 14502جلـد کتـاب بـا عناویـن
التیـن و نشـریات تخصصـی،

غالمرضـا کاظمـی ،رئیـس ایـن واحـد دانشـگاهی مروری

نحـوه حضور ایـن مرکز بزرگ آمـوزش عالی در طـرح پایش.

دکتـری و فوقلیسـانس و  100نفـر حقالتدریـس
دارای  52رشـته تحصیلـی در چهـار مقطـع کاردانـی،

کارشناسـی ،کارشناسیارشـد و دکتـری با حـدود بیش از

 4500نفر دانشـجو اسـت .تاکنون بیـش از  23000نفر
دانشآموختـه در گروههـای مختلـف فنـی و مهندسـی،

کشـاورزی ،علـوم پایـه ،علـوم انسـانی و علـوم پزشـکی را

پـرورش داده و بـه جامعـه علمـی کشـور ارائه کرده اسـت.

پیگیریها و درنتیجه پایداری حاصل از آن باعث میشود
پژوهشهای ما تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.

تا چه سطحی در دانشگاه آزاد اسالمی قوچان بهعنوان

چرا اجرای طرحی چون «پایش» میتواند در سیستم

اسالمی ،اهمیت و ضرورت داشته باشد؟

کاربردی داشته باشد؟

آموزش عالی بهخصوص در مجموعه دانشگاه آزاد

دانشجویان مهارتمحور و خروجی کارهای آنها ،جنبه

مجرب این حوزه را هم دارا هستیم .حدود پنج هزار واحد

حل مسائل و مشکالت آنها را بهخوبی پوشش دهیم.
بنابراین اگر به دقت عمل کنیم ،در این راستا موفقیتهای
مهمی خواهیم داشت .از اینرو ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

هم بهخوبی تشخیص دادهاند که این ماموریت باید توسط
واحد قوچان پیگیری شود.

به صورت مشخص به چه شکلی فعالیت خواهید کرد؟

مـا درحـال حاضـر آزمایشـگاههای مجهـزی داریم کـه دو تا
از آنهـا بهعنـوان همـکار اسـتاندارد هـم فعالیـت میکننـد؛

آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه پژوهشهای ما بـه تولید

ما تا امروز همواره با شرکتهای شهرکهای صنعتی در

بـرای بحـث بهداشـت صنایع غذایـی هم تجهیـزات موجود

بنابرایـن الزم بـود یـک بانـک اطالعاتـی قـوی از موضوعات

مشترک صنعتی و مراکز تخصصی و فنیوحرفهای را هم دایر

حـوزه صنایـع غذایـی تاثیـر قابلتوجهـی دارنـد .بهعنـوان

علـم ،درآمدزایـی و تجاریسـازی دانشهـا منجـر شـود.
پایاننامههـای مختلـف و نیـز ارتبـاط منظمـی بـا صنعـت

داشـته باشـیم تـا کارهـای مـوازی انجـام نشـود و اطالعات

صنعـت و خواسـتههای بخـش صنعتـی در دسـترس باشـد

سـالن کامپیوتـر ،کافینـت و
سـایت اینترنـت اختصاصـی بـا

میتواند در این پایداری تاثیر ویژهای داشته باشد .این

یک واحد بسیار بزرگ ،تالش شما بر این بوده تا

ما تا امروز همواره
باشرکتهای
شهرکهایصنعتی
در منطقه و استانجلسات
منظمیداشتیموکلینیکهای
مشترکصنعتیومراکز
تخصصی و فنیوحرفهای را هم
دایر کردهایم .درحال حاضر در
استان خراسانرضوی فقط دو
مرکز فنیوحرفهای وجود دارد
که یکی از آنها متعلق به واحد
قوچان است

پهنـای بانـد  20 MBو  93عضـو هیاتعلمـی بـا درجـه

به خود خواهند گرفت .در این میان ،پیگیریهای علمی

صنعتی در استان خراسانرضوی فعالیت دارند که میتوانیم

و دنبالکردن اهداف صحیح در فعالیتهای علمی هم

خـود ادامـه خواهـد داد .در ایـن راسـتا در گفتوگـو بـا

مترمربـع در فـاز سـه شـروع و نهایتـا آذرمـاه  1381آماده

تخصص اصلی خودمان را درنظر بگیریم ،بهتر به نتایج

و گاز در کشـور مطـرح بـود امـا امـروز بـا توجـه بـه تـوان
بـاالی کادرعلمـی و فار غالتحصیلان آن در حـوزه صنایع

صنایع غذایی را به شکل ویژه و کالسیک از کارشناسیارشد
تا دکتری داریم و سهم باالیی از فار غالتحصیالن و استادان

علمی دست پیدا میکنیم و اقدامات ما هم جنبه پایدارتری

منطقه و استان جلسات منظمی داشتیم و کلینیکهای
کردهایم .درحال حاضر در استان خراسانرضوی فقط دو

مرکز فنیوحرفهای وجود دارد که یکی از آنها متعلق به واحد

قوچان است .در این راستا دورههای رسمی فنیوحرفهای

تـا اسـتادان متخصـص هر رشـته

را به صورت کوتاهمدت برگزار

صنعـت را در قالـب پایاننامههـا

سه محصول ما هم تجاریسازی

دانشـگاهی بتواننـد نیازهـای

ارائـه کننـد و از این طریق مسـائل

و مشـکالت ایـن حـوزه حل شـود.

یعنـی هـدف از اجـرای طرحـی
چـون پایـش ایـن اسـت کـه مـا

بتوانیـم از طریـق خروجیهـای
پایاننامههایکاربردی ،مشـکالت
جامعـه را حـل کنیـم.

همچنیـن مشـکل دیگـر ایـن بود

میکنیم .تا امروز در این مراکز

شدهاند ،حتی با یکی از
محصوالتمان با شرکت قطار
شهری استان خراسانرضوی
درحال

همکاری

مستقیم

هستیم .یکی از این محصوالت،
گریس یا روانکار نسوز است که
در سیستم قطارهای شهری
کاربرد ویژهای دارد .این محصول

کـه خیلـی از پایاننامههایـی

در قالب شرکتهای دانشبنیان

هسـتند و بهعبارتـی مـوازیکاری

تجاریسازی شده و به جامعه

کـه ارائـه میشـوند ،تکـراری

در ایـن حـوزه صـورت میگیـرد،
امیدواریـم بـا طـرح پایـش جلوی

موازیکاریهـا و فعالیتهـای

غیرکاربـردی در حـوزه تحقیقـات دانشـجویی ،بهخصـوص
پایاننامههـا بیـش از پیـش گرفتـه شـود.

ما که بسیار هم فعال هستند،
صنعتی ایران عرضه شده است.
همچنین یکی دیگر از محصوالت
ما نوعی ماده شیمیایی است

مشـکالت پیشآمـده در یکی از محصـوالت لبنی خود طی
قراردادی با این دانشـگاه ،مشـکل

خـود را برطـرف کـرد .درحقیقـت

یکـی از مهمتریـن اقدامـات مـا
اسـتفاده از تجهیـزات موجـود

در آزمایشـگاههای ماسـت کـه

میتوانـد بـرای بخـش صنعـت
قابـل اسـتفاده باشـد.

میزان اطمینانِ بخش صنعتی
در حوزه تخصصی صنایع
غذایی به مجموعه واحد قوچان

در چه سطحی است؟

درحـال حاضـر از ایـن جهـت کـه

فار غالتحصیالن مـا در اکثر مراکز

صنعتـی و فنـی اسـتان حضـور
دارنـد ،باعـث شـده همـه ایـن

داشـته باشـند و هیـچ نگرانـیای

که کاربرد موثری در صنایع شیمیایی و پتروشیمی دارد.

ندارنـد از اینکـه حـل مشـکالت و مسـائل خـود را بـه مـا

اخذ کردهاند و درحال تجاریسازی هستند .ما شاید

بهتریـن معـرف در تـوان علمـی و عملـی مـا بودهاند .بـا این

این محصوالت همه ثبت شدهاند و مجوزهای الزم را هم

چه اقداماتی برای پایداری طرحی چون پایش باید انجام
به نظر بنده یکی از اقدامات مهم این است که هر استان یا

دورههای کاربردی کوتاه و بلندمدت برای دانشجویان و

واحد قوچان قطب صنایع غذایی و شیمی است ،پس اگر

قدمهای موثری برداریم.

واحد استانی را باتوجه به توان تخصصیاش ببینیم .مثال

مثـال چنـدی پیـش یکـی از کارخانههـای قوچان بـه دلیل

بخشهـا بـا خدمـات مـا آشـنایی

دومین یا سومین واحد در دانشگاه آزاد اسالمی هستیم

داد؟

بسـیار پیشـرفته و کامل هسـتند و در راسـتای حل مسـائل

آنچه اهمیت
دارد این است
که پژوهشهای
ما به تولید علم ،درآمدزایی
و تجاریسازی دانشها
منجر شود .بنابراین الزم
بود یک بانک اطالعاتی قوی
از موضوعات پایاننامههای
مختلف و نیز ارتباط
منظمی با صنعت داشته
باشیم تا کارهای موازی
انجام نشود

که به تولید محصوالت رسیدهایم و همچنین با برگزاری
فار غالتحصیالن تالش کردهایم برای ترویج مهارتمحوری

امیر ادبیاردکانی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اردکان

بــه نظــر مــن طــرح پایــش ،یــک طــرح مهــم ،تاثیرگــذار و
سرنوشتســاز اســت ،چــون ایــن طــرح در جهــت هدفمندشــدن
پایاننامههــا و کاربردیشــدن آنهــا و ایجــاد انگیــزه و رغبــت

بیشــتر بیــن اســتادان و دانشــجویان اجرایــی شــده اســت .درنهایــت
اگــر ایــن طــرح بهدرســتی اجــرا شــود و اســتمرار داشــته باشــد

(بســیاری از طرحهــا و دســتورالعملها در میانــه راه بــا کنــدی یــا
توقــف و عدماجــرای صحیــح و درســت مواجــه میشــوند) ،ازجملــه

درحال حاضر به چه صورت در طرح پایش حضور

مترمربـع افتتـاح شـد و مـورد بهرهبـرداری قـرار گرفـت.

اهمیت اعتمادسازی
میان دانشگاه ،جامعه و صنعت

بسـپارند .از موفقیتهایمـان ایـن بـوده کـه دانشـجویان ما

حـال هنـوز هم جای کار وجـود دارد و باید تالش شـود تا در

سراسـر کشـور همه بخشهای صنعتی رابطه مسـتقیمی با
واحدهای دانشـگاه آزاد اسلامی داشته باشند و با استفاده
از دانـش فنـی و کادر هیاتعلمی این دانشـگاه درراسـتای
حـل مسـائل و مشکالتشـان قـدم بردارنـد.

طرحهــای مانــدگار علمــی در مجموعــه دانشــگاه آزاد اســامی

خواهــد بــود.

  اعتمادسازی میان دانشگاه و صنعت

درخصــوص طرحهــای علمــی و پژوهشــی چــه در دانشــگاه آزاد

اســامی و چــه در دیگــر دانشــگاههای کشــور ،نقطــه مشــترکی
وجــود دارد :طرحهــا و تحقیقــات مختلفــی توســط اعضــای
هیاتعلمــی و حتــی در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی از ســوی

دانشــجویان اجــرا میشــود و هرســاله تعــداد زیــادی از پژوهشهــا
و حتــی پایاننامههــای مختلــف علمــی در دانشــگاهها تالیــف

و تهیــه میشــوند امــا مشــکل اصلــیای کــه اینجــا وجــود دارد
و در برخــی واحدهــای دانشــگاهی هــم بــه چشــم میخــورد،

عدماطــاع نهادهــا از ایــن فعالیتهــا یــا عدماطمینــان

بــه تحقیقــات دانشــگاهی از ســوی جامعــه اســت کــه بســیار

مشکلســاز شــده اســت .مثــا در واحــد دانشــگاهی اردکان ،وقتــی
عناویــن پایاننامههــای مقطــع کارشناسیارشــد علومتربیتــی

توســط بازرســان ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد اســامی و حتــی

مدیــران اســتانی مــورد بررســی قــرار گرفــت ،خیلــی ابــراز رضایــت
کــرده و مــا را تشــویق کردنــد ،چــون ایــن طرحهــا و عناویــن بســیار
ی بــه همــت دانشــگاه ســاماندهی شــدهاند امــا ایــن
مهــم و کاربــرد 
ایــراد را وارد میکردنــد کــه آیــا اداره آموزشوپــرورش اردکان از ایــن

طرحهــا و موضوعــات اطــاع دارد یــا خیــر ،کــه بیــان کردیــم خیــر،

چــون بــه هرحــال ایــن موضوعــات در راســتای انتظــارات و مســائل
سیســتم آموزشوپــرورش کشــور اســت امــا بهرهبــرداری الزم از آنهــا

صــورت نمیگیــرد.

  ضرورت حضور دانشگاه در همه عرصهها

درحقیقــت ایــن یــک نقطــه ضعــف مهــم اســت کــه چــرا موضوعــات

پایاننامههــا در نهادهــای ذیربــط و ســایر بخشهــای جامعــه

بــه صــورت جــدی موردتوجــه قــرار نمیگیرنــد .بــه نظــر بنــده

علــت ایــن اســت کــه متاســفانه آن ارتباطــی کــه بایــد بیــن
دانشــگاهها و جامعــه و نهادهــا باشــد ،بــه صــورت دقیــق و

درســت برقــرار نشــده و متاســفانه جامعــه نســبت بــه دانشــگاه آن

اعتمــاد الزم را نــدارد .حتــی وقتــی میخواهیــم بــرای صاحبــان

صنایــع و بخشهــای مختلــف صنعتــی دورههــای آموزشــی یــا
کارگاههــای تخصصــی برگــزار کنیــم ،شــاهد ایــن مســاله هســتیم

کــه آن اعتمــاد الزم از جانــب بخــش صنعــت نســبت بــه دانشــگاه

دیــده نمیشــود ،حتــی خــود آنهــا از اســتادی کــه ممکــن اســت

آکادمیــک نباشــد و فقــط صرفــا مدتــی کار مرتبــط انجــام داده،
اســتفاده میکننــد ،بــدون اینکــه درصــدد ایــن باشــند کــه بــه

یــک جمعبنــدی علمــی و پژوهشــی درســت برســند و از تــوان
دانشــگاهها در ایــن زمینــه اســتفاده کننــد .بــه نظــر بنــده
اگــر بتوانیــم اعتمــاد میــان جامعــه و دانشــگاه را هرچــه زودتــر

برقــرار کنیــم ،طرحــی مثــل پایــش ،هــم پایــداری بیشــتری پیــدا

میکنــد و هــم منشــأ آثــار بیشــتری بــرای دانشــگاه و صنعــت
خواهــد بــود .همانطــور کــه عــرض کــردم درســت اجراشــدن
و نظــارت صحیــح بــر حســن انجــام طر حهــای پژوهشــی،
بهخصــوص طــرح پایــش ،باعــث میشــود در آینــده شــاهد

ایــن باشــیم کــه در ســطح بســیار باالیــی ،اعتمادســازی میــان

دانشــگاه ،جامعــه و صنعــت برقــرار خواهــد شــد.

  حل مسائل منابع انسانی در نهادها و موسسات

رونمایی از اندیشکده غذا
و امنیت غذایی در واحد ورامین

توسعه گردشگری و سالمت
در دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل

نقش دانشگاه آزاد اسالمی
در تبدیل ایران به قطب علمی منطقه

رئیس دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد ورامین-پیشـــوا و قرچک از رونمایی

شـاخص گردشـگری اسـتان اردبیل در طول سـال متنوع اسـت .بهترین

دانشـگاه آزاد اسلامی بـه برکـت نظـام و انقلاب اسلامی و در راسـتای

در بخــش منابــع انســانی مرتفــع کنیــم .همچنیــن ایــن واحــد

حاشیه رونمایی از این اندیشکده با تبیین ماموریت دانشگاه آزاد اسالمی

ماههـای فروردیـن ،اردیبهشـت و مهـر اسـت که بهترین شـرایط را به خود

دانشـگاههای آزاد اسلامی ناحیـه جنـوب و غرب اسـتان قزوین ،با اعالم

فنــی و مهندســی ،بنابرایــن بــا توجــه بــه تــوان مــا در ایــن حــوزه

اندیشکده غذا و امنیت غذایی در این دانشگاه خبر داد .حامد زارعی در

برای هدفمندکردن پژوهشهای دانشگاهی ویژه حل مسائل کشور به آنا
گفت« :بحمدالله دانشگاه آزاد اسالمی در حوزههای مختلف با بهرهگیری
از ظرفیتهای عظیم خود شامل نخبگان و پژوهشگران متعهد و متخصص

در عرصههای مختلف علم و فناوری ورود و براســـاس همین ظرفیتها و
توانمندیها موضوعات محوری را تعریف کرده اســـت ».رئیس دانشگاه

آزاد اســـامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک این واحد دانشگاهی را قطب

کشـــاورزی ،دامپروری و امنیت غذایی دانست و ادامه داد« :در راستای
برنامه شاخص علمی این واحد دانشگاهی ،برنامه جامع و مدون بر پایه
مطالعه و کارشناسی صورتگرفته در بخش غذا و امنیت غذایی شناسایی،

احصا و اولویتبندی شـــده و با پیگیریهای انجامشده و اخذ مجوزهای
الزم ،شاهد رونمایی از اندیشکدهای هستیم تا بتوانیم از ظرفیت و توان

باالی اســـتادان بسیجی برای رســـیدن به دانشگاه مدنظر رهبر انقالب

بهرهمند شویم ».گفتنی است در این همایش کشوری که در مشهد مقدس
با محور ۴۰سالگی انقالب اسالمی و نقش دانشگاه در طلیعه تمدن نوین

اســـامی برگزار شد ،کارآمدی نظام اســـامی و دستاوردهای آن توسط

چهرههای برجسته کشوری برای حاضران تبیین شد.

ماهها از نظر دارا بودن شـرایط آسایشـی برای گردشـگران در این اسـتان

توسـعه علم و دانش راهاندازی شـده اسـت .رضا شـعباننژاد ،سرپرسـت

اختصـاص دادهانـد و در مقابـل ٬ماههـای دی و بهمـن از بدترین شـرایط

ایـن مطلـب در دیـدار بـا فرمانـدار جدیـد تاکسـتان گفـت« :در آسـتانه

اسـتان اردبیـل بـا اعلام ایـن مطلـب ،گفـت« :وجـود بیـش از  ۵۰جاذبه

انقالبـی کـه موجـب شـد امـروز ایـران بـه یکـی از بزرگتریـن و مهمتریـن

بـه یکـی از قطبهـای گردشـگری کشـور تبدیـل کـرده اسـت .اسـتفاده

مبدل شـود .خدای بزرگ را شـاکریم که دانشـگاه آزاد اسلامی هم نقش

آسایشـی برخوردارنـد .اسـحاق رسـولی ،رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی
تاریخـی ،فرهنگـی ،درمانـی و تفریحـی در اسـتان اردبیل ،این اسـتان را

از ظرفیتهـای ایـن منطقـه و پاسـخ بـه چالشهـای کمآبـی و مدیریـت

پسـماندهای صنعتـی هـم میتوانـد از دیگـر راهبردهای مسـالهمحوری
دانشـگاه در این اسـتان پرجاذبه باشـد ».او محور اصلی توسـعه اسـتان
اردبیل را گردشگری و توریسممحوری معرفی کرد و افزود« :دانشگاه آزاد

چهلمیـن سـالروز پیـروزی شـکوهمند انقالب اسلامی ایران قـرار داریم،
کشـورهای منطقـه و جهـان در زمینههـای مختلـف علمـی و پژوهشـی

بسـزایی در این موفقیت داشـته اسـت ».سرپرسـت دانشگاه آزاد اسالمی
واحـد تاکسـتان افـزود« :واحـد تاکسـتان از سـال  ۶۶راهانـدازی شـده و
تاکنون جوانان بسـیاری در رشـتههای مختلف از این واحد دانشـگاهی

فار غالتحصیل و در بدنه مدیریتی کشـور ،اسـتان و شهرسـتان مشـغول

اسلامی واحـد اردبیـل ،خلخـال و مشکینشـهر مشـخصا در زمینههای

بـهکار شـدهاند ».رضـا طاهـری ،فرمانـدار جدید شهرسـتان تاکسـتان با

پارسآباد به دلیل اینکه یک منطقه زرخیز کشـاورزی محسـوب میشـود

و کارشناسیارشـد اسـت ،اظهـار کـرد« :بدونشـک نقـش دانشـگاه آزاد

گردشـگری ورود کـرده و فعالیـت میکنـد .ماموریـت منطقـهای واحـد

در زمینـه کشـاورزی ،آب و خـاک تعریـف شـده اسـت و ماموریـت واحـد
بیلهسـوار نیـز بهعنـوان تنهـا شهرسـتان اسـتان کـه گمـرک بینالمللـی

دارد در زمینـه تجـارت خارجـی تعریـف شـده اسـت و هماکنـون نیـز در
زمینـه صنعتـی و فنـاوری اطالعـات و  ITفعال اسـت».

بیان اینکه خود نیز دانشآموخته واحد تاکسـتان در مقاطع کارشناسـی

اسلامی در گسـترش فضای علمی و آموزشـی کشـور بر کسـی پوشـیده

نیست ».او افزود« :با تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی در تاکستان جوانان
ایـن منطقـه بـه سـمت تحصیل و فراگیری علم سـوق داده شـدند که این
امـر موجب ارتقای سـطح علمی شهرسـتان شـد».

امــا در دانشــگاه آزاد اســامی اردکان و در راســتای فعالکــردن
دانشــگاه در طرحــی مثــل پایــش ،تفاهمنامههایــی را بــا صنایــع
شهرســتان اردکان منعقــد کردهایــم تــا مشــکالت آن صنایــع را
دانشــگاهی بیشــتر در حوزههــای علــوم انســانی فعــال اســت تــا
بناســت در بحــث توانمندســازی نیــروی انســانی موسســات و

نهادهــای اســتانی فعالیــت کنیــم؛ اینکــه بررســی کنیــم تنشهــا و
چالشهــای موجــود میــان نیــروی انســانی یــک مجموعــه چیســت

و بعــد از بررســی مشــکالت ،راهکارهــای الزم را هــم ارائــه دهیــم.

در ایــن راســتا قــرار اســت نیازســنجیهای الزم از ســوی مــا انجــام
شــود تــا مشــخص شــود بخــش صنعــت و ســایر نهادهــا در حــوزه
حــل مســائل و مشــکالت نیــروی انســانی خــود بــه چــه عناویــن و
دورههــای تخصص ـیای نیــاز دارنــد تــا از جانــب کادر هیاتعلمــی

و کارشناســان مــا اقدامــات الزم صــورت بگیــرد ،فعالیــت و اقدامــی

کــه درحقیقــت باعــث ارتقــای ســطح منابــع انســانی موسســات،
نهادهــا یــا بخــش صنعــت خواهــد شــد .تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه

ایــن تفاهمنامههــا را هرچــه زودتــر بــه مرحلــه اج ـرا برســانیم ،چــون
باتوجــه بــه توانــی کــه در واحــد اردکان وجــود دارد،اجراییشــدن

آن بــرای مــا بســیار ســاده اســت .بنابرایــن اگــر اعتمادســازی الزم
صــورت بگیــرد ،قطعــا تفاهمنامههایــی از ایــن دســت بیــش از

گذشــته منعقــد خواهــد شــد.

