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خــــبر خـــــانه

رئیس سازمان دانشجویان:

نگرانبودجهصندوقرفاههستیم
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان
اینکه بودجه سازمان امور دانشجویان
مشخص شده اس��ت ،گفت« :بودجه
مشخص شده است .امیدواریم مجلس
هم کمک و آن را تصویب کند ،درکل
در حوزه بودجهای فقط نگران بودجه
صندوق رفاه هستیم ».مجتبی صدیقی
رم��ورد میزان وامهایی که در س��ال

د
شود به
آینده به دانش��جویان داده می 
ایسنا گفت« :مقداری افزایش بودجه
برای وامها در نظر گرفته شده است،
اما افزایشها در حدی نیست که سال
آینده قادر باشیم باعث تحولی در حوزه
صندوق شویم ».او به وام دانشجویان
کرد و ادامه داد« :تمرکز
دکتری اشاره 
ما بیشتر روی وام دانشجویان دکتری
است .امیدواریم سال آینده طوری به
ش��ود که بتوانیم این موضع

ما کمک
را با قدرت دنبال کنیم .در واقع سرانه
و پوشش سال آینده به میزان پارسال
بود ولی ب��رای افزایش تعداد
خواهد 

ش��ود با
افرادی که وام به آنها ارائه می 
مش��کالت بودجهای مواجه هستیم».
رئیس س��ازمان امور دانش��جویان در
مورد بیمه دانشجویان گفت:
ادامه در 
«بیمه دانش��جویان هر س��ال تمدید
میشود ،اما هنوز دانشجویانی هستند
که تحت پوشش بیمه قرار نگرفتهاند.
دلی��ل این امر این نیس��ت که بیمه به
باید گفت
دانشجویان ارائه نمیشود .
وجود اینکه امکان بیمه شدن برای

با
ارد اما هنوز
وجود د 

همه دانشجویان
برخی از دانشجویان برای این منظور
نکردهان��د ،به همی��ن دلیل
مراجع��ه 
نمیتوان گفت همه دانشجویان تحت
پوشش بیمه قرار دارند» .
رئیس شورای سیاستگذاری
سمای استان مرکزی:

ضررهای فراوانی در دوران
دینژا د متحمل شدیم
احم 
رئیس ش��ورای سیاستگذاری سمای
ود 35سال
استان مرکزی گفت« :حد 
آزاد اسالمی سکاندار
است که دانشگاه 
علم محسوب میشود .موضوعی که
امروز مش��خص است اینکه با وجود
یک وقفه چهارس��اله دانش��گاه آزاد
اسالمی باز هم رو به جلو پیش رفته
است ».بهمن اخوان به خبرگزاری آنا
گفت« :متاس��فانه در زم��ان مدیریت
دوس��تان در دوران ریاستجمهوری
آزاد اس�لامی
احمدینژاد ،دانش��گاه 

ضررهای فراوانی را متحمل شد ».او
ادام��ه داد« :آن زمان با دانش��گاه آزاد
اسالمی سیاس��ی و جناحی برخورد
ند اما اهداف امام(ره) ،مقام معظم
کرد 
رهبری و آیتاهلل هاشمیرفسنجانی به
هدفشان
نبود بلکه 
هیچوجه سیاسی 
آزاد اسالمی را
بود که دانش��گاه 
این 
کنند که
در س��طح بینالمللی مطرح 
خوشبختانه اینگونه شد».

پيامک3000508020 :

0938235
ای کاش مسئوالن کشور در شرایط
امید کمی بیشتر با نشریات
اعتدال و 
مستقل مدارا کنند.

مدیرکل دفتر گس�ترش آموزش عالی گفت« :در برنامه شش�م ،توس�عه پردیسهای خودگردان در
دس�تور کار نیس�ت و طی یک سال گذشته هیچ مجوزی برای راهاندازی این پردیسها صادر نشده
اس�ت ».حس�ین حس�ینی ادامه داد« :در حال حاضر  ۵۳پردیس خودگردان در  ۴۷دانش�گاه کشور
در مقطع کارشناسیارش�د و دکتری فعال هس�تند ولی سیاست وزارت علوم هم بر استمرار توسعه
پردیسهای خودگردان نیس�ت ».حس�ینی گفت« :در برنامه ششم توس�عه ،وزارت علوم برنامهای
برای گس�ترش و استمرار راهاندازی پردیسهای خودگردان ندارد بهطوریکه طی یکسال گذشته
مجوزی برای راهاندازی پردیسهای خودگردان صادر نکرده است».

علیاکبر صالحی ،معاون رئیسجمهور:

لو فرهيختگان

0938235
رئیس دانش��گاه آزاد اعالم کرده که
اتکای این دانشگاه به شهریه را کم
خواهد کرد ،آیا این به معنی کاهش
شهریهها و یا ارائه تسهیالت کمک
تحصیلی به دانشجویان است؟ لطفا
این خبر خوب را با توضیح بیش��تر
کامل کنید.
فرهیخت��گان| دوست عزیز استحضار
داری د که در س��الهای اخیر به دلیل
رش د پایه پولی و تورم  40درصدی،
هزینهه��ای آموزش��ی دانش��گاهها
نی��ز افزایش داش��ته اس��ت .این در
حالی اس��ت که در س��الهای اخیر
ش��هریههای دانش��گاه آزاد اسالمی
تغییر چندانی نداشته و تنها در مهرماه
گذش��ته  15درص�� د افزای��ش یافته
است .از این رو دانشگاه آزا د اسالمی
درص د د اس��ت تا افزایش هزینهها را
با متنوع کردن مناب��ع درآمدی خود
پوشش ده د و از تحمیل هزینه بیشتر
به دانشجویان خو دداری کند.

توقف اعطای مجوز به پردیسهای پولی دانشگاهها

گزارش يکــــــ

وارد دوره فرهیختگی شده است
آزاد اسالمی 
دانشگاه 
فرهیختگان| رئیس س��ازمان انرژی هس��تهای و
مع��اون رئیسجمهور که یک��ی از حاضران در
جلس��ه هیات امنای اس��تانی قزوین بود ،با بیان
آزاد اسالمی از زمان تاسیس خود
اینکه دانشگاه 
س��ه دوره متفاوت را طی ک��رده ،گفت« :اولین
دوره ،دوره برانگیختگ��ی ب��وده که تکوین فکر
آزاد اس�لامی در این دوره اتفاق افتاد
دانش��گاه 
ارد از موسس��ان اولیه دانش��گاه از جمله
و جا د 
حضرت امام(ره) که چنین مجموعه فرهنگی را
در کشور پایهریزی کرد ،تشکر شود».
علیاکبر صالحی با اش��اره به دوره دوم دانشگاه
آزاد اسالمی افزود« :این دانشگاه پس از عبور از

وارد دوره بالندگی شده و در
دوره برانگیختگی ،

حال حاضر سهم قابل توجهی از آموزش عالی و
عهدهدار است».
تحصیالت تکمیلی را در کشور 
صالح��ی در ادام��ه افزود« :اکنون دانش��گاه آزاد
وارد دوره سوم
اسالمی با مدیریت دکتر میرزاده ،
خود شده که دوره فرهیختگی است».
حیات 
او با تاکید بر اینکه در این دوره بحث کیفیت در
دانش��گاه ،توجه به امور دانشبنیان ،فعالیتها و
اقتصاد دانشبنیان در دانشگاه صورت میگیرد،
گفت« :این دوره ،دانش��گاه آزاد اس�لامی را به
سمت و سویی میبرد که عنصر اصلی دانشگاه،
تحصیالت تکمیلی شود ».رئیس سازمان انرژی
هس��تهای ادامه داد« :با مدیریت دکتر میرزاده در
دانش��گاه آزاد اس�لامی ،به آینده دانشگاه بسیار

آزاد اسالمی به مناسبت روز غزه تاکی د شد
در پیام رئیس دانشگاه 
امیدوارم و این دانش��گاه مطمئنا در چند س��ال

خواهد
آین��ده ب��ه جایگاه درخور ش��أن خ��ود
رسید».
او با بیان اینکه دانش��گاه آزاد اس�لامی ،توسعه
تحصی�لات تکمیلی را مورد توج��ه قرار داده،
گفت« :دانش��گاه آزاد اسالمی با طی این مسیر،
به س��مت تولید ی��ا تبدیل علم ب��ه ثروت قدم
برم��یدارد ».مع��اون رئیسجمهور ب��ا تاکید بر
اینکه اگر دانشگاه آزاد اسالمی با همین رویکرد
پیش برود ،موفق خواه��د بود ،بیان کرد« :قطعا
در س��الهای آینده این دانش��گاه تبدیل به یک
مجموع��ه بزرگ علمی خواهد ش��د که قابلیت
تبدیل علم به ثروت را داشته باشد».

آزاد اسالمی در جلسه هیاتامنای قزوین مطرح کرد
رئیس دانشگاه 

فرهیخت��گان| جلس��ه
هیاتامنای استان قزوین
دیروز به ریاست حمید
میرزا ده رئیس دانشگاه آزا د اسالمی و با
حضور علیاکبر صالحی رئیس سازمان
انرژی هستهای ،مرتضی روزبه استان دار
قزوی��ن ،ه��ادی باریکبی��ن امامجمعه
قزوین و س��ایر اعضا برگزار ش د .رئیس
دانشگاه آزا د اسالمی در این جلسه تاکید
کر د که کاهش وابس��تگی به ش��هریه و
افزایش درآم دزایی از سیاستهای عم ده
دانشگاه آزا د اسالمی است .در این جلسه
مقرر ش د که اصالحات مور د نظر بو دجه
و برنامه استان قزوین منتهی به سال 94
که در جلس��ه مطرح ش�� د در کمیسیون
دائمی هیاتامنا مطرح ش��و د و بهعنوان
مصوبه هیاتامن��ا در اختی��ار معاونت
برنامهریزی دانش��گاه آزا د اسالمی قرار

تغییرشاخص رتبهبندی واحدها

گیر د .به گفته فری دون رهنمایرو دپشتی
معاون برنامهریزی دانشگاه آزا د اسالمی،
بو دجه اس��تان قزوین از حیث درآم د و
هزین��ه  159میلیار د توم��ان و از حیث

موضوع

منابع و مصارف  200میلیار د تومان مورد
تایی د اعضای هیاتامنای این استان قرار
گرفت .رهنما همچنی��ن خبر دا د که در
این جلسه بو دجه استان قزوین از حیث

س��اختار هزینهای بسیار مطلوب ت دوین
و ابالغ ش�� د و برنام��ه اصالحی آنها نیز
ب��ا تمرکز ب��ر ارتقای کیفی��ت و تعالی
واح دهای دانش��گاهی اس��تان ،تاسیس
ش��رکتهای دانشبنیان تجاریس��ازی
تحقیق��ات ،اجرای طرحه��ای فرهنگی
مان دگار ،تامین منابع از طریقی خارج از
شهریه و س��اخت و اح داث پارک علم
و فناوری به تصویب رسی د و مقرر شد
در کمیس��یون دائمی اس��تان اصالحات
مور د توجه قرار گیر د و نسخه نهایی به
هیاتامنا ارس��ال شو د .همچنین نمو دار
س��ازمانی با س��طوح تعریف ش�� ده در
کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شو د.
انتخاب حسابرس این استان نیز از دیگر
مصوبات هیاتامنای قزوین بو د .سخنان
رئیس دانشگاه آزا د اسالمی در این جلسه
را میتوانی د در ج دول زیر بخوانی د:

نقلقول

هستند و در این مجموعه با ما همکاری میکنند .مجموعه هیاتامناهای استانی متشکل

آزاد اسالمی
در حال حاضر  496نفر عضو هیاتامناهای استانی دانشگاه 
ارند و در تمام تصمیمگیریهای
از دانش��مندان ،فرهیختگان ،علما ،صاحبنظران و مدیران س��طح باالی استانی است و هیاتامناها به هیچ عنوان جنبه تشریفاتی ند 
ایجاد تمرکززدایی ،موجب استفاده از خرد

دانش��گاه دخیل هس��تند .هیاتامناهای استانی ،حالت تمرکزگرایی تصمیمات در س��ازمان مرکزی را از بین برده و با
اهمیت
باید بر انتخاب روسای واحدها
جمعی در تصمیمگیریها شده است ،بهطوری که بیشتر امور در استانها توسط هیاتامناها انجام میشود .کمیسیونهای نظارت 
امنای
هیاتهای
استاد و دانشجو در همه مقاطع ،اجرای

نظارت کنند .از دیگر وظایف کمیسیونهای نظارت ،اجرای سیاستهای دانشگاه درباره توسعه تحصیالت تکمیلی ،جذب
استانی
رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان است .این شاخصها،
ایجاد مراکز 

برنامههای دانشگاه ،وصول درآمدهای غیر از شهریه ،اجرای طرحهای فرهنگی ماندگار،
وجود آمده در دانشگاه

وجود نداشت ،و شاخصهای مذکور با توجه به مسائل به

�تند که در برنامه مصوب هیاتموسس در س��ال 88
ش��اخصهای جدیدی هس� 
آزاد اسالمی تعریف شده است.


رتبه واحدها

ش��اخصهای تعیینکننده رتبه واحدها تغییر کرده اس��ت و از این پس ش��اخصهای مربوط به جذب هیاتعلمی ،توس��عه تحصیالت تکمیلی ،اجرای طرحهای
فرهنگی ماندگار و اقتصاد دانشبنیان سیاس��تهای جدیدی اس��ت که برای امتیازبندی واحدها اس��تفاده میشود .دانش��گاه آزاد اسالمی هر سال یک گزارش
رتبهبندی و کارایی واحدها را براساس همین شاخصها به هیاتموسس گزارش میکند.

هنوز حدود  500هزار صندلی خالی در دورههای کاردانی و کارشناس��ی در دانش��گاه آزاد اس�لامی وجود دارد ولی ما مجبوریم فضاها را نگهداری کنیم و برای
استادانی که موظفیشان در هفته تکمیل نمیشود ،پرداخت داشته باشیم.
رصد داوطلبان
ضرورت توسعه طبق آمار پارسال در مجموع کل دانشگاههای آزاد و دولتی ،تنها حدود هشت درصد متقاضیان دوره دکتری در دانشگاهها پذیرفته شدند و  92د 
رصد داوطلبان در کل دانشگاههای دولتی و آزاد پذیرفته
پشت دیوارهای کنکور ماندهاند و همچنین از بین یک میلیون متقاضی کارشناسیارشد نیز تنها  26د 
تحصیالت
باید ظرفیتسازی الزم
رصد آنان پشت سد کنکور ماندهاند و این موضوع ضرورت توسعه تحصیالت تکمیلی را بیش از گذشته نشان میدهد .
شدهاند و  74د 

تکمیلی
صورت گیرد که به جای دانشگاههای درجه دو و سه منطقه ،دانشگاههای داخلی با پول مردم آباد شود .همچنین در سال 50 ،91هزار پرونده متقاضیان مقطع
تحصیالت تکمیلی برای تحصیل در دانشگاههای خارج کشور در وزارت علوم تشکیل شده است و همین امر لزوم توسعه تحصیالت تکمیلی را افزایش میدهد.

سند علم و
فناوری

رصد از تولید ناخالص ملی کشور
براس��اس اهداف س��ند توس��عه علم و فناوری ،ایران تا پایان سال  1404باید به قطب نخست علمی منطقه تبدیل شود و  50د 
آزاد اس�لامی به صورت خاص را در
اقتصاد دانشبنیان تامین ش��ود .این موضوع به خوبی نقش دانش��گاهها به صورت عام و دانش��گاه 

( )GDPاز فعالیتهای
تحقق این هدف نش��ان میدهد زیرا دانش��گاه آزاد اسالمی با داشتن ظرفیت باالیی از آموزش عالی کش��ور وظیفه سنگینی در تحقق سند توسعه علم و فناوری
ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب دارد.

وابستگی به
شهریه

دانشگاه آزاد اسالمی همزمان دو سیاست عمده را دنبال میکند؛ کاهش وابستگی دانشگاه آزاد اسالمی به شهریه و افزایش درآمد از فعالیتهای غیرشهریهای
و ش��رکتهای دانشبنیان دو سیاس��ت عمده دانش��گاه هستند که همزمان با این دو هدف توس��عه تحصیالت تکمیلی که تقاضای فزاینده اجتماعی در پی دارد
نیز دنبال میشود.

تجمیع
واحدهای
زیانده

فرصت یک ساله به هیاتهای امنای استانی داده میشود تا برای واحدهای زیانده تعیینتکلیف کنند ،بهطوری که یا در واحدهای مادر تجمیع شوند یا تغییر
کاربری دهند .در سال گذشته تعدادی از واحدهای دانشگاه تجمیع و ادغام شده است .در مهرماه سال  472 ،92واحد در دانشگاه آزاد اسالمی وجود داشت
واحد رسیده است و  72واحد تجمیع ،منحل یا تغییر کاربری داده شدند.

که امروز این تعداد به 400

رصد است .با برنامهریزیهای انجامشده و اجرای طرحهای اقتصادی و
میزان وابس��تگی دانش��گاههای بزرگ و معتبر به شهریه در کش��ورهای دیگر نزدیک  25د 
خواهد رسید .هماکنون برخی از نهادها و سازمانهای دولتی معوقات بسیار

رصد
آزاد اسالمی به شهریه به  84د 
دانشبنیان تا سال آینده میزان وابستگی دانشگاه 
افزایش شهریه
ود  250میلیارد
نهاد علمی به بودجه دولتی پرداخت این معوقات سنگین که بعضا به حد 
ارند که با توجه به عدم وابستگی این 
آزاد اس�لامی د 
زیادی به دانش��گاه 
خواهد کرد.

آزاد اسالمی را حل
تومان میرسد ،بخش قابل توجهی از تنگناهای مالی دانشگاه 

بنیاد ملی نخبگان:
قائممقام 

یدهیم
دانشجویان نخبه دانشگاه آزا د اسالمی را تحت پوشش قرار م 
بنیاد ملی نخبگان از آغاز جذب دانش��جویان
قائممقام 
بنیاد ملی نخبگان خبر داد.
آزاد اس�لامی در 
دانش��گاه 
بنیاد ملی نخبگان برای
سعید سهرابپور ،درباره برنامه 

بنیاد برنامهای
بازگش��ت نخبگان به آنا گفت« :اخی��را 
خواهند به هر دلیلی به کشور

افراد اگر می
ارد که این 
د 
رس��ند وضعیت ش��غل و

بازگردن��د ،چون اول که می
زندگیشان مشخص نیس��ت ،اگر تخصصشان مورد
باش��د به ارگانهای خاص معرفی میکنیم و آنها

نیاز
افراد تا زمانی
مشغول به کار میشوند ».او ادامه داد« :این 
که تکلیفشان از لحاظ استخدام مشخص نشده است،
تا یک سال حقوق آنها را میدهیم تا وضعشان مشخص
باید مدارکشان
کردهایم البته 
شود .ما تعدادی را دعوت 

را بررس��ی کنیم و بهطو ر آزمایشی این برنامه را پیش
بنیاد اعالم
ببریم ».س��هرابپور همچنین گفت« :اخیرا 
آزاد اسالمی هم
کرده است دانشجویان ممتاز دانشگاه 
بنیاد ملی نخبگان قرار بگیرند.
توانند تحتپوشش 
می 
تا به حال این اتفاق درباره دانش��جویان دانش��گاه آزاد
اسالمی نمیافتاد .حاال دانشجویان ممتاز دانشگاه آزاد
باید مدارکش��ان را برای ما ارسال کنند ».او
اس�لامی 
در ادام��ه افزود« :ما گروهی ب��ا عنوان دانشآموختگان
برتر را تحت پوش��ش داریم .ممکن اس��ت کسی رتبه
نباش��د اما دانشجوی خوبی است و او باید

برتر کنکور
ه��د و از لحاظ
خ��ودش را در طول تحصیل نش��ان د 
تواند تقاضا
آموزش و پژوهش موفق باشد ،آن وقت می 

خبــــر

ــــخن روز

س

مورد بررسی قرار
کند و تقاضای او در شورای نخبگان 

بنیاد ملی نخبگان در پاس��خ به این
میگیر د ».قائم مقام 
بنیاد ملی
سوال که تغییر وزیر علوم روی سیاستهای 
بنیاد در
خود 
نخبگان تاثیرگذار است ،گفت« :خیر ،اما 
حال تغییراتی در سیاس��تهایش است .یعنی اصالح
آییننامهها را در دستور کار دارد .تا پیش از این همهچیز
بود و تمام دانشجویانی که به نحوی با
در اینجا متمرکز 
اشتند و این
اشتند مستقیما با ما سر و کار د 
بنیاد ارتباط د 

سیستم متمرکز بسیار غیراجرایی بود .ما در حال حاضر
میخواهیم کارهای دانشجویان هر دانشگاه را به همان
دانش��گاه بدهیم ،لذا تمرکززدایی را در دستور کار قرار
ادهایم».
د 

نماد تظلمخواهی یک ملت
غزه 

فرهیختگان| رئیس دانش��گاه آزاد اس�لامی به مناسبت گرامیداشت  29دی روز
غزه ،پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
إن الذی��ن قالوا ربنا اهلل ثم اس��تقاموا فال خوف علیه��م و ال هم یحزنون أولئک
أصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون » (احقاف13 ،و )14
«محققا کسانى که گفتند پروردگار ما خداستسپس ایستادگى کردند بیمى بر
بهشتند که به پاداش آنچه انجام

نخواهند شد ،ایشان اهل

آنان نیست و غمگین
مىدادند جاودانه در آن مىمانند».
یاد و خاطره شهدای غزه و مالکان بحق سرزمینهای اشغالی گرامی باد.
غزه ،نماد مقاومت ،پایداری و تظلمخواهی ملتی اس��ت که بیش از ش��ش دهه
زیادهخواه��ی چپاولگران غاصب تا دندان مس��لح و حامیان قدرتمندش
برابر 
ایستادگی کرده است.
ش��گفتا ،مدافعان حقوق بش��ر و دولتم��ردان مدعی دموکراس��ی برابر این ظلم
آش��کار و این تجاوز واضح به صلح و امنیت جهانی سکوت میکنند و در این
س��الها کوشیدهاند حقایق را وارونه جلوه دهند ،ماحصل چنین رویکردی جز
ترویج خشونت و تعمیق کینهتوزی بین ملتها نبوده است.
هیچ آزاداندیش��ی نمیتواند بپذیرد که زن و مرد ،پیر و جوان و کودکان مظلوم
به دلیل س��لطهخواهی متجاوزان به خاک و خون کش��یده شوند و حق مشروع
دفاع از آنان سلب شود .بیتردید ،مقاومت مردم مظلوم غزه برابر حمالت رژیم
صهیونیس��تی ،ضربه مهلکی به اعتبار این رژیم جعلی و ضد بشری وارد کرد و
خواهد بود.

بر همگان روشن شد ،پایداری رمز موفقیت هر ملتی
بر همه ملتها و دولتهای آزاداندیش و حامی مردمساالری ،بهویژه مسلمانان
و دانشگاهیان جهان اسالم واجب است که همچون گذشته حامی ملت مظلوم
فلسطین باشند تا وعده الهی محقق شود.
آزاد اسالمی ،ضمن گرامیداشت ش��هدای غزه و  29دی ماه که نماد
دانش��گاه 
آزادیخواهی ملت شریف فلسطین است ،بهعنوان بزرگترین دانشگاه حضوری
جهان و جهان اسالم اعالم میکند همچون گذشته در کنار ملت عزیز فلسطین
خواهد بود و میکوشد آرمانهای این ملت به یاری خداوند تحقق پیدا کند.
استاندار قزوین:

آزاد اسالمی
تاثیر دانشگاه 
مشهود است

در همه مناطق کشور کامال

فرهیختگان| اس��تاندار قزوین نیز در حاشیه جلسه هیات امنای استانی دانشگاه
آزاد اس�لامی قزوین با بیان اینکه روند بحث و بررس��ی چالشها در جلسات
هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی بینظیر است ،گفت« :صبر و حوصله و نظم
دکتر میرزاده در برگزاری جلسات که تجربه بسیار موفقی است ،جای تقدیر و
تشکر دارد ».مرتضی روزبه افزود« :آثار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی دانشگاه
آزاد اس�لامی در کلیه مناطق کشور کامال مشهود است ،بهویژه در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قزوین که جزء افتخارات ما در استان است».
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش گفت« :اس��تان قزوین ب��ه دلیل موقعیت
صنعتی و کشاورزی میتواند تعامل گستردهای با دانشگاه آزاد اسالمی به لحاظ
درآمدزایی داشته باشد».
روزبه افزود« :هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی میتواند به مدیران در دانشگاه
تکلیف کند که پیوند بین دانش��گاه و بخشهای صنعتی و کشاورزی را برقرار
کنن��د ».او تاکید کرد« :باید برای از بی��ن بردن خأل ارتباط بین بخش صنعت و
خدمات از ظرفیت دانش��گاه آزاد اسالمی اس��تفاده کرد و رشتههای مورد نیاز
مطابق با نیاز بازار کار ایجاد شود».
آزاد اسالمی در گفت و گو با فرهیختگان خبر داد
معاون دانشجویی دانشگاه 

برگزاری جشن ازدواج دانشجویی دردهه فجر

فرهیخت��گان| معاون دانش��جویی دانش��گاه آزاد اس�لامی از برگ��زاری ازدواج
دانشجویی در دهه فجر خبر داد .سعید کاردار درباره مصوبه اخیر ستاد ازدواج
دانش��جویی مبنیبر تش��کیل مداوم جلسات گفت« :س��تاد ازدواج دانشجویی
هر دو هفته یکبار برگزار میش��ود که در این جلس��ات روند پرداخت وام و
تس��هیالت به دانشجویان پیگیری میشود ».او در ادامه افزود« :در این جلسات
تمام اقدامات و کارهایی که مشکالتی برای آنها وجود دارد را رصد میکنیم».
او در ادام��ه اف��زود« :ف��ردا (سهش��نبه) نیز جلس��های در محل دفت��ر معاونت
دانش��جویی برگزار خواهد که در این جلس��ه دو موضوع بررسی خواهد شد؛
موضوع اول بررس��ی برگزاری ازدواج دانشجویی است که در دهه مبارک فجر
این مراسم برگزار خواهد شد ».معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در ادامه
گفت« :موضوع دوم ارائه برنامه و عملکرد مدیران در این جلس��ه خواهد بود.
در این جلسه بررسی خواهیم کرد که کدام اقدامات ما در این ستاد انجام شده
و چه کارهایی انجام نش��ده است و هر مدیری در قسمتی گزارش کار خود را
ارائه خواهد داد ».او در بخش دیگری از سخنان خود درباره وام ازدواج چهار
درصدی به دانش��جویان دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :دانشگاه آزاد اسالمی وام
ازدواج با چهار درصد سود را آغاز کرده است که کارهای این وام در صندوق
مهر امام رضا(ع) انجام ش��ده اس��ت که  64نفر برای دریافت این وام ثبتنام
کردهاند که تمام این  64نفر به صندوق معرفی شدهاند».
نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی:

آزاد اسالمی در توسعه محیطهای
دانشگاه 
علمی نقشی بیبدیل داشته است

نماینده ش��یراز در مجلس شورای اس�لامی گفت« :دانشگاه آزاد اسالمی یکی
از کمکهای جدی به مجموعه دولتی در بحث توس��عه محیطهای دانشگاهی
است و در حقیقت میتوان گفت نقش این دانشگاه در توسعه محیطهای علمی
رمورد نقش دانشگاه آزاد اسالمی در

نقشی بیبدیل اس��ت ».ضرغام صادقی ،د
آزاد اس�لامی با این تعداد
توس��عه علم و فناوری به ایس��کا گفت« :دانش��گاه 
ارد یکی از کمکهای جدی به مجموعه دولتی در
دانش��جو و اس��تادانی که د 
بحث توس��عه محیطهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی است ».صادقی ادامه
آزاد اسالمی در توسعه محیطهای دانشگاهی و علمی
داد« :کمکی که دانش��گاه 
کرده اس��ت ،یک کمک ش��ایان توجه و قابل تقدیر و تش��کر است ».او گفت:
«دکتر میرزاده مدت کوتاهی اس��ت که این مس��ئولیت را به عهده گرفته است،
ول��ی در همین زمان کوتاه نیز جهتگیریهایی که در جلس��ات ما از ایش��ان
مش��اهده میکنیم و نگاههایی که دارند؛ توس��عهمحور و علمگراست که بسیار
ارزشمند است .امیدواریم س��ایر مسئوالن اجرایی در وزارتخانههای بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و وزات علوم ،تحقیقات و فناوری همکاری و کمک
داشته باشند و ما شاهد توفیقات بیشتری در این زمینه باشیم».

