باحضورآیتاهللهاشمیرفسنجانیودکترمیرزاده؛

پژوهشگاه مرکزی و دانشکده فنی مهندسی
واحد تهران شمال افتتاح شد

بولتن داخلي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي شماره  97یکشنبه  81مهر  8971تهيه شده در روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي

پژوهشگاه مرکزی و دانشکده فنی مهندسی واحد تهران شمال
دانشگاهآزاداسالمیتوسطآیتاهللهاشمیرفسنجانیرئیسهیات
موسس و هیات امنا و دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد
اسالمیبهبهرهبرداریرسید.پژوهشگاهمرکزیواحدتهرانشمال
دارای212آزمایشگاهوکارگاهو21کالسآموزشیاستکهدر7
طبقهوبازیربنای11هزارمترمربعساختهشدهاست.دانشکدهفنیو
مهندسینیزکهدر7بلوکبازیربنای19هزارو555مترمربعساخته
شده،دارایاتاقهایریاستومعاونت،کارکنانآموزشومالی
استوبی از 265بابکالسواتاقویژهاعضایهیأتعلمی،
دانشجویاندکتراومدیرانگروهها 1،سالندفاعیه،کتابخانهو 1
سالنمطالعه ،اتاقهای ویژهالبراتوار ،اتاقویژه مجالتو فروش
کتابوسالنثبتنامونمازخانهدارد.بااحتسابفضاهایساخته
شده برای مجموعه ورزشی ،دانشکده های علوم انسانی و زبانهای
خارجی ،در مجموع  86هزار مترمربع ساخت و ساز در پردیس
حکیمیهواحدتهرانشمالانجامشدهاست.
دکتردادگانخبرداد:

حضور  042هزار نفر فعال ورزشی در
دانشگاه آزاد اسالمی/
ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بار زیادی از
دوش وزارت ورزش برداشته است

دکترمحمددادگانمعاونورزشیدانشگاهآزاداسالمیدرسومین
گردهمایی مسئوالن ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در
واحد تبریز گفت  :باال بردن سرانه جمعیت دانشجویی در عرصه
ورزش یکی از مهمترین اقدامات معاونت ورزشی دانشگاه آزاد
اسالمیبودکهحضور 115هزارنفرفعالورزشیگواهبرآناست.
معاونورزشدانشگاهآزاداسالمیافزود:تنهاچیزیکهجوانانما
راجذبمیکندورزشاست،هیچگردهماییدیگرینمیتواند
مثلورزشبازخوردهایمثبتیبرایجوانانوسایرینداشتهباشد.
دادگانادامهداد:دربخ حرفهای 25تیمزنان 25،تیممردان
داریمکه 21تیمقهرمان 6،تیمنایبقهرمانویکتیمسومشدند،
 5سهمیه آسیایی کسب کردیم که سال گذشته قهرمان و نایب
قهرمانشدندو 956ورزشکارحرفهایتحتپوش دانشگاهآزاد
اسالمیاست.ویضمنخواستارفعالشدنبخ استعدادیابیدر
دانشگاهآزاداسالمیگفت:اولینپایلوتاستعدادیابیفوتسالبعد
ازمحرمدرقمافتتاحمیشود.معاونورزشیدانشگاهآزاداسالمی
گفت :ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بار زیادی از دوش وزارت
ورزشبرداشتهاستولیبهجامعهعلمیوورزشیایندانشگاهظلم
میشودوعملکردآنمنعکسنمیشود.دادگاندرپایانخواستار
گرفتن اسپانسر برای تیم های ورزشی دانشگاه در سطح استانها و
واحددرراستایدرآمدزاییشدوگفت:سعیبراینباشدکهتعداد
دانشجویانفعالورزشیافزای یابد.
معاونعمرانیدانشگاهآزاداسالمی:

اجرای طرح تجمیع  7پردیس دانشگاه آزاد
اسالمی در 422هزار مترمربع
مهندس محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید
کرد:دانشگاهآزاداسالمیتوانستهدرطولسهدههفعالیتخود،از
مرز  25مترمربع سرانه فضای آموزشی عبور کند.مهندس هاشمی
صبحامروزدرجلسهتوجیهیافتتاحپروژههایعمرانیواحدتهران
شمالگفت:دانشگاهآزاداسالمیدرطولسهدههفعالیتخود،با
ساخت15میلیونمترمربعفضایآموزشیمسقفومحوطهازمرز
 25مترمربعسرانه فضایآموزشیعبور کرد.محسنهاشمیبا بیان
اینکههنوز وضعیت دانشجویان تهرانیبه شرایط مطلوب نرسیده ،
اظهارداشت:بههمینسببپسازتصدیمدیریتدانشگاهتوسط
دکتر میرزاده ،طرح تجمیع واحدهای تهران در دستورکار قرار
گرفت.ویافزود:برایناساسقرارشد89ساختماندانشگاهآزاد
اسالمیکهدرفضاییحدود 655کیلومترمربعپراکندهبودند،در
طرحتجمیع«هفتپردیس »ساماندهیومتمرکزشوند.اینطرح
کهازمرز 155هزارمترمربع عبورمیکند ،بابهره گیریاز المان
های معماری ایرانی – اسالمی در دست احداث است  .مهندس
هاشمیبااشارهبهاجرایموفقیتآمیزطرحتجمیعسازمانمرکزی
درپونکگفت:تاکنون33درصدازاینطرحاجراشدهودرآینده
نزدیکبهاتماممیرسد.
معاونآموزشیدانشگاهآزاداسالمیخبرداد

زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه
آزاد اسالمی آزمون سراسری ۵۹۳۱
انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های غیرپزشکی و علوم
پزشکیدانشگاهآزاداسالمیازساعت 21روزیکشنبه 28مهرماه
آغازمیشود .دکترحسینزادهلطفیمعاونآموزشوتحصیالت
تکمیلیدانشگاهآزاداسالمیبااعالماینخبرگفت:کلیهداوطلبان
حاضر در جلسه آزمون سراسری سال  35می توانند در صورت
تمایلبامراجعهبهسامانهثبتناممرکزسنج وپذیرشبهنشانی
www.azmoon.orgنسبتبهانتخابحداکثر 15رشتهمحل
با توجه به گروه آزمایشی خود اقدام کنند.معاون آموزشی و
تحصیالتتکمیلیدانشگاهآزاداسالمی بااشارهبهمهلت انتخاب
رشته ،اظهارکرد:مهلت انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت آزمون
سراسریتاساعت11روزجمعه19مهرماهادامهدارد.

آیتاهللهاشمیرفسنجانیدرمراسمآغازسالتحصیلیعنوانکرد


عدالت آموزشی که دانشگاه آزاد اسالمی خلق کرده بی نظیر است

آیت اهللهاشمیرفسنجانیدرمراسمآغازسالتحصیلیوتقدیرازدانشجویانبرتردانشگاهآزاداسالمی،گفت:دکترمیرزادهوهمکارانش 

دانشگاهآزاداسالمیرابهیکدانشگاهفرهنگیویکنهادموفقدراینحوزهتبدیلکردهاند،امیدواریمفعالیتهابراساسبرنامه5سالشه

ادامهیابدتادانشگاهبهاهدافعالیهخودبرسد.ویدرخصوصاهمیتعلم،بهسوابقمطالعاتخوی درمنابعاسشالمشی اششاره کشرد و
گفت:جوهرهانسانیومایهتفاوتانسانبادیگرمخلوقات،همیناستکهبشربادان همراهاست.ایشانافزود:انسانخودرابهخداونشد
ترمیکند.رئیسمجمعتشخیصمصلحشت


کندوخداوندهمانسانیرادوستداردکههرروزخودرایکگامبهخدانزدیک

نزدیکمی
نظامباابرازرضایتازدستاوردهایدانشگاه،بهطرحتجمیعدانشگاهآزاداسالمیاشارهکردوبابیانویژگیهایمثبشت آن ،گشفشت :در

بینمساختمانهایآموزشیوآزمایشگاهیوپژوهشیخوبیساختهشدهکهامشروز از


هایزیادیرادیدمواالنمی

داخلوخارجدانشگاه
یکنمونهبازدیدکردیم.ایشانتاکیدکرد:عدالتآموزشیکهدانشگاهآزاداسالمیخلقکردهدردنیابینظیراست.آیت اهلل هشاششمشی
رفسنجانیبااشارهبهگزارشارائهشدهازسویدکترمیرزادهرییسدانشگاهآزاداظهارداشت:گزارشایشانامیدوارکنندهونشاندهنده
توسعهدان دردانشگاهآزاداسالمیاست.ایشانبااشارهبهتوسعهشرکتهایدان بنیانطیمدیریتدکترمیرزادهدر دانششگشاه آزاد
اسالمیگفت:تعدادشرکتهایدان بنیانکهطیدوسالاخیربههزارموردرسیدهاست،آثارآنراچندسالبعدمششاهشده خشواهشیشم
کرد،اینشرکتهااگرباهمینروندادامهپیداکندمیتواندمشکلاشتغالبسیاریازفارغالتحصیالندانشگاههارابرطرفسازد.رئیس
مجمعتشخیصمصلحتنظام”،رضایتعلمیمردم“راهدفاصلیتأسیسدانشگاهآزاداسالمیدانست.
افتتاحرسمیرصدخانهواحدتفت

بازدید از بزرگترین تلسکوپ فعال کشور در
دانشگاه آزاد اسالمی

رصدخانهدانشگاهآزاداسالمیواحدتفتپسازچهارماهاستفادهآزمایشیبا
حضور دکتر میرزاده آیت اهلل ناصری امام جمعه و مهندس میر محمدی
استانداریزد،طباطباییرئیسدانشگاهآزاداسالمیاستانونمایندگاناستاندر
مجلسشورایاسالمیرسماافتتاحشد.دکترمیرزادهپسازورودبهاستانیزد
بههمراهامام جمعهو نمایندهولی فقیهدر استانو استانداریزد ونیز رئیس
دانشگاهآزاداسالمیاستانیزدواردشهرستانتفتوواحدتفتشدودربدو
ورودبهاینواحدمورداستقبالفرمانداروجمعیازمسووالندانشگاهیقرارگرفت.رییسدانشگاهآزاداسالمیهمچنینباحضور
برمزارشهدایگمناماینواحدناموخاطرهآنانگرامیداشتوبهمقامشامخآنانادایاحترامومرکزرشدواحدهایفناورواحدیزد
راافتتاحکرددراینمرکز21شرکتدان بنیانوواحدفناوردرسطوحمختلففعالیتدارندو5شرکتنیزدرفرایندپذیرشهستند.
درادامهبازدیددکترمیرزادهازواحدتفت،رصدخانهاینواحدکهازحدود 1ماهپی مورداستفادهآزمایشیقرارگرفتهبودباحضور
طوررسمیبهبهرهبرداریرسید  .درمجاورتاینرصدخانهکتابخانهتخصصینجوموهوافضانیزتاسیسشدهکهاینکتابخانه


ویبه
دارایچندینهزارکتبتخصصینشریاتومجالتدرزمینهعلمنجوماستکهتوسطدکترمهرنیابهاینواحدهدیهشدهاست.
همچنینیک مجموعه رفاهی تفریحیبا ظرفیت   155نفر شاملخوابگاه رستوران زمین ورزشی سالنسخنرانی و ...در مجاورت این
رصدخانهواحدتفتاحداثشدهاست .دکترمیرزادههمچنینازآزمایشگاهعمرانوزلزلهاینواحدبازدیدکوتاهیداشت.

تصویب  8شاخص طرح آمایش دانشگاه آزاداسالمی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی/
لزوم جلوگیری از رشد دانشگاه های بی کیفیت
دکترحمیدمیرزاده،رئیسدانشگاهآزاداسالمیبهارائهتوضیحاتیدرخصوصبررسیطرحآمای ایندانشگاهدرجلسهستادراهبری
اجراینقشهجامععلمیکشورپرداختوگفت:طرحآمای آموزشعالیدردانشگاهآزاداسالمیدرتطابقبااهدافکمینقشهجامع
علمیکشوروآمای آموزشعالیدردووزارتخانهعلوموتحقیقاتوفناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتهیهشدهاست .وی
عنوانکرد:درنخستینجلسهستادراهبریکهبهاینموضوعاختصاصیافتهبود،تعدادیازبندهایاینطرح،شاملسیاستها،ضوابطو

شاخص هادرارتباطباسهمدانشگاهآزاداسالمیدرمجموعهآموزشعالیکشوربهبحثگذاشتهشدوهشتموردازآنهابهتصویبرسید.

رییسدانشگاهآزاداسالمیدرخصوصشاخصهایمصوبدراینجلسهگفت:سهمدانشگاهآزاداسالمیازکلدانشجویانکشور،نسبت
دانشجویانتحصیالتتکمیلیبهکلدانشجویاندانشگاهآزاداسالمی،نسبتتعداددانشجویانبهتعداداستادانتماموقت،سرانهمقاالت
علمیشپژوهشیاعضایهیئتعلمی،بازنگریدررشتهمحلهابراساسطرحآمای ،بحثمنابعمالی،تعداددانشجویانغیرایرانیمشغولبه

تحصیلدردانشگاهآزاداسالمیوسهماعضایهیئتعلمیاستادیاربهباالازمجموعاعضایهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیدرافق2151
ازجملهاینشاخصهابودهومابقی مواردنیزدرجلساتآیندهبهبحثگذاشته خواهدشد .رییسدانشگاهآزاداسالمیازاعضا ستاد
راهبرینقشهجامععلمیکشورخواستتاازتوسعهدانشگاههایغیرانتفاعیوبعضیدانشگاههایغیرحضوریکهدارایاستانداردهای
آموزشعالینیستندجلوگیریکنندوایندرحالیاستکهمتاسفانهبعضیازایندانشگاههابدونداشتنمجوزقانونیدرحالجذب
دانشجویکارشناسیارشدبدونآزمونهستند.
دکترمیرزاده:

مهمترین برنامه دانشگاه آزاد اسالمی در  ۹سال اخیر توسعه تحصیالت تکمیلی بوده است /
تشکیل شبکه نخبگان دانشگاه در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی

دکترحمیدمیرزادهدرمراسمآغازسالتحصیلیکهباحضورآیتاهللهاشمیرفسنجانیبرگزارشد،بهارائهگزارشیازآخرین وضشعشیشت
دانشگاهآزاداسالمیبهعنوانیکیازبزرگتریندستاوردهایانقالباسالمیپرداخت.ویبابیاناینکهدردورهمدیریتجدیددانشگاهکه
ازمهر 31شروعشده،مهمترینبرنامهدانشگاهآزاداسالمیتوسعهکیفیتآموزشوتحصیالتتکمیلیبودهاست،گفت:توسعهتحصیالت
تکمیلیمنطبقبااسنادباالدستینظاموسیاستهایکلیعلموفناوریابالغیرهبرمعظمانقالباستوبرنامههشایشی در دانششگشاه آزاد
اسالمیتنظیمشدهتاباتوجهبهنیازکشوروتوسعهکیفیدرمجموعهدانشگاه،توسعهتحصیالتتکمیلیصورتگیرد.میرزادهبابیاناینکه
درحالحاضربراساساطالعاتپایگاهآماری، ESIدانشگاهآزاداسالمیدارایرتبه261درتولیدعلمیجهاناست،اظهارداشت:رتشبشه
دانشگاهدرمهرماه 755،31بودهاستکهنشاندهندهرشدکیفیدانشگاهاست.البتهاینآمارتنهامربوطبه15واحدازمجموعواحدهشای
دانشگاهآزاداسالمیاستکهمجریتحصیالتتکمیلیهستند.میرزادهبهتاسیسپژوهشگانمرکزیدانشگاهآزاداسالمیدرسال35نشیشز
اشارهکردوگفت:تاسیساینپژوهشگاه،پاسخبهتاکیداتمقاممعظمرهبری،آیتاهللهاشمیرفسنجانیورئیسجمهوراست.پژوهشگاه
مرکزیدانشگاهآزاداسالمیزمینهایبرایتجمعمغزهامتشکلازپژوهشگراندانشگاهآزاداسالمی،پژوهشگرانسایردانشگاههاومراکز
پژوهشیکشور،پژوهشگرانایرانیمقیمخارجکشوروپژوهشگرانصنایعاستکههمهبراینوآوری،نخشبشهپشروری  ،تشجشاری سشازی

تحقیقاتوتبدیلعلمبهثروت،بهعنوانشبکهنخبگاندانشگاههمکاریمیکنند.

دکترواشقانیفراهانیدرنشستشورایتخصصی
پژوهشوفنآوریاستانچهارمحالوبختیاری:

یکی از رویکردهای اساسی
دانشگاه آزاد اسالمی گذر از یک
دانشگاه آموزش محور به یک دانشگاه
پژوهش محور است
نشستشورایتخصصیپژوه وفنآوریدانشگاهآزاداسالمی
استانچهارمحالوبختیاریباحضوردکترابراهیمواشقانیفراهانی
معاونپژوه وفنآوریدانشگاهآزاداسالمی،دکترزمانیزاده
مدیرکلپژوه وفنآوریدانشگاهآزاداسالمی،روسایواحدها
ومراکزدانشگاهآزاداسالمیاستانچهارمحالوبختیاریومعاونان
و مدیران پژوهشی استان در واحد شهرکرد برگزار شد.در این
نشستمعاون پژوه وفن آوری دانشگاهآزاد اسالمی با تسلیت
ایامسوگواریاباعبداهللالحسین(ع)گفت:اگریکشاخصاصلی
تولید علم را انتشار مقاله در پایگاه های معتبر بین المللی بدانیم
دانشگاهآزاداسالمیدررتبهنخستقراردارد.دکترابراهیمواشقانی
فراهانیافزود:دانشگاهآزاداسالمیرتبه 261جهانیراداراستکه
توانستهازرتبه 285جهانیدراسفندماه 2931بهایندرجهدست
ارتقاپیداکند.ویاظهارکرد:یکیازرویکردهایاساسیدانشگاه
آزاداسالمیتوجهبهفعالیتهایدان بنیانوگذرازیکدانشگاه
آموزش محور به یک دانشگاه پژوه محور است.دکتر واشقانی
تصریحکرد:دردورهمدیریتجدیدتالشبسیارزیادیبرایتبدیل
دان بهثروتشدهکهیکیازمولفههایاصلیآنتأسیسمراکز
رشدوشرکتهایدان بنیانوهستههایفنآوردانشگاهآزاد
اسالمیاست.ویگفت:یکصدمرکزرشددرمجموعهدانشگاهآزاد
اسالمیتأسیسشدهاستکهبعضیازآنهادرواحدهاوبعضیدر
پارکهایعلموفنآوریوابستهبهوزارتعلوممستقرهستند.
دکترمیرزادهدرجلسهشورایاستانکرمانعنوانکرد:

جذب اساتید تمام وقت وکاهش افراد حق التدریس/
فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آبان/
هیچ بخشنامه ای در دانشگاه بدون تایید و نظر
شورای مرآت ابالغ نمی شود
دکترمیرزادهبابیاناینکهارتقایکیفیتشرطالزمبرایبقاییک
دانشگاه است ،گفت :تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را
ارتقاوپررنگکردکهخوشبختانهامروزدانشگاهآزاداسالمیدراین
دکترمیرزادهرییسدانشگاهآزاداسالمیدر

مسیرگامبرداشتهاست.
جلسهشورایدانشگاه آزاداسالمیاستان کرمانضمنتسلیت فرار
رسیدنماهمحرموعزایاشرفاوالدعالم،گفت:راهبردمادراین
مجموعهدانشگاهیاستفادهازخردجمعی،مشورتوتمرکززدایی
است،درهمینراستاشورایمرآتدردانشگاهآزاداسالمیتشکیل

شدهاستکهاعضایآندرسراسرکشورپراکندهاندوهیچبخشنامه
ایبدونتاییدونظراعضایاینشوراامضاوابالغنمیشود .دکتر
میرزادههمچنینازکلیهاستانهاخواستباتوجهبهنیازشاندرجهت
جذب اساتید تمام وقت وکاه افراد حق التدریس در واحدهای
دانشگاهی اقدام کنند.همچنین در این جلسه دکتر وحیدی رئیس
مرکزامورهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمیازابالغبخشنامهمعادل
سازیموظفیاعضایهیاتعلمیدرراستایتکمیلساعاتموظفی
آنان خبر داد و افزود :همچنین بخشنامه امکان ادامه تحصیل و
بازگشتبهتحصیلترکتحصیلکردهها(بهجزکسانیکهاخراج
آموزشیودانشجوییشدهاند)نیزابالغشدکهبراساسآنتاپایان
ترمجاریامکانثبتدرخواستبرایایندستهازدانشجویانفراهم
شده است  .رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
همچنین از آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
اسالمیدراوایلآبانماهخبرداد.
دکترطههاشمی:

هدف از انتخاب دانشجویان نمونه ،ایجاد
پویایی و نشاط در محیط دانشگاه هاست
دکتر سیدطه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی ،ایجاد پویایی و نشاط در محیط دانشگاه و ارتقای سطح
علمی دانشجویان را از اهداف اصلی انتخاب دانشجویان نمونه در
دانشگاهآزاداسالمیبرشمرد .ویدرمراسمآغازسالتحصیلیکه
با حضور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و دکتر میرزاده برگزار شد،
گفت:یکیازطرحهایماندگاریکهدرسراسرکشورمحققشد،
طرحانتخابدانشجوینمونهاستکهبرایاولینباردرطولحیات
دانشگاهآزاداسالمیاجراییشد .ویدرخصوصاینطرحگفت:
به پیشنهاد دکتر میرزاده ،قرار شد همزمان با آغاز سال تحصیلی
جدید،دانشجویاننمونهدانشگاهمعرفیوازآنهاتقدیرشود.ویبه
ارائهگزارشیازروندانتخابدانشجویاننمونهپرداختوگفت:این
کاربعدازتصویبطرح،دربهمن 31درهیاترئیسهدانشگاهآزاد
اسالمیآغازشد.هدفازاجرایاینطرح،ایجادپویاییونشاطدر
محیطدانشگاههاست.ویبابیاناینکهروندانتخابدانشجوینمونه
درسهسطحواحدهایدانشگاهی،استانیوکشوریصورتگرفت،
تصریح کرد :از  25بهمن  31تا  25اردیبهشت  35روند انتخاب
دانشجویان در استان ها طی شد .پس از آن ،دانشجویان نمونه به
استانهامعرفیشدندودربازهزمانی25اردیبهشتتا26خردادکار
بررسیدانشجویانمعرفیشدهبهاتمامرسیدودرنهایت 82دانشجو

بهتهرانمعرفیشدند.ویافزود:ایندانشجویاندرکمیتهداوری
متشکل از نمایندگان معاونت های فرهنگی دانشجویی ،پژوهشی،
آموزشی ،برنامه ریزی و اقتصاد دان بنیان ،پزشکی و ...مورد
بررسی قرار گرفتند و از میان آنها در مرحله ابتدایی  27نفر و در
نهایت22نفربهعنوانمنتخباننهاییمعرفیشدند.

