دستور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی:

تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به
تخلفات و سرقت علمی

عضویت دانشگاه آزاد اسالمی در انجمن های
بین المللی دانشگاهی

بولتن داخلي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي شماره  28دوشنبه  1آذر  1931تهيه شده در روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي

درپیازارشمجالتعلمی natureو Springerدرخصوص
سریتعلمیدراعدادیازمقا تمربوطب اعدضایهیداتعلمدی
دانگاا هایوابست ب وزارتبأداشتدرمدا وآمدوزشپزشدکی،
وزارتعلوماحقیقاتوفناوریوس وا داز 040وا ددومرکدز
آموزشیدانگاا آزاداسالمی،رئیسدانگاا آزاداسدالمیکمیتد 
ایوی برایپیایریآ دست ازمقا تک مربوطب اعضایهیات
علمیایمدانگاا است،ادگکیرداد.براسداسدسدتوردکدتر میدد
میرزاد رئیسدانگاا آزاداسالمی،مسئوسیتایمکمیت بدامعاوندت
پ وهگیوفناوریدانگاا آزاداسالمیاستومعاونتآموزشدیو
احددصیالتاکمیلددی،دفددتر قویددی ،راسددتسددازما مرکددزیو
دبیرخان هیاتانتظامیرسیدایب اخلفاتهیاتعلمیاعدضایآ 
رااگکیرمیدهند.

دکترابراهیمیمدیرکربیماسملردانگاا آزاداسالمیدربازدیداز
رف رسدان هدایداندگاا آزاداسدالمی،درخدصوصدفداارایدم
دانگاا افت:براساسمصوب هیاتامنادراسفندما سدال 51مقدرر
شددد 41دفددتردانددگاا آزاداسددالمیدرکددگورهایمختلد ودر
دانگاا هایمعتبرااسیسشود.همچنیمدرهیداتامندایاخدیرنیدز
کگورارعستا ب ایممجموعد ایداف شدد.ابراهیمیبد دفدااررا 
اندازیشد اشار کردوافت:خوشبختان درایدممددتسد دفتدر
آسما ،ایتاسیاوروسی فعالشد است.همچنیمبراساسبرنام ریدزی
انجدامشددد اداپایددا سدالنددیزدودفددتردیادررا اندددازیخواهددد
شد.مدیرکربیماسملردانگاا آزاداسالمیب را اندازیشبک بیدم
اسملردانگاا آزاداسالمیاشار کردوافزود:ایمشبک مرکدباز
وا دهایبیماسملر،برو مرزی،دفاارووا داسکترونیکداندگاا 
آزاداسالمیاست.اامأرما امسال دود 2هزارو 044داندگجواز
طریقایمشبک عینشد اند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی خطاب به نمایندگان مجلس:

هیچ دانشگاهی آمادهتر از دانشگاه آزاد اسالمی برای
توسعه تحصیالت تکمیلی نیست
دکتر میدمیرزاد اأکیدکردک دانگاا آزاداسدالمیهمد پارامتدر
هاییک برایاوسع احصیالتاکمیلیموردنیازاسترافراهمکرد 
وهیددددانددگااهیآمدداد ارازدانددگاا آزاداسددالمیبددرایاوسددع 
احصیالتاکمیلینیست  .دکتر میددمدیرزاد ،درنگدستاعدضای
فراکسیو دانگاا آزاداسالمیمجلسشورایاسالمیباآیتاهللاکبدر
هاشمیرفسنجانی،رئیسمجمتاگخی مصحلتنظدامافدت:اخدیرا
رهبریدرعلس  ایک بااستادا وداندگجویا داشدتندفرمودندد”بد 
هیدوع نبایدروندشتانعلمیکگورکندشود”ایممدساس درعدای

عایاسنادبا دستیهمآمد است.
اوافزود:بدرایاوسدع احدصیالتاکمیلدیبد پدارامتراسدتاد،فدضای
آموزشیواجأیزاتوکاراا هانیازاستوبحمداهللدانگاا درایدم
ساسأااوانست هرس پارامتریک برایاوسع احصیالتاکمیلیمدورد
نیازاسترافراهمکند.مدیرزاد افدت45:هدزارو 231هیداتعلمدی
دکتریب با اردردانگاا آزاداسالمیفعاسیدتمیکنندد .ددود16
هزارنفربادانگاا آزاداسالمیهمکاریعلمیدارندک  30هزارنفدر
آنأدداهیدداتعلمددیامامویددتهددستند بد عددالو  44هددزارکاراددا و
آزمایگاا دردانگاا آزاداسدالمیفدراهمشدد اسدت.اوادامد داد:
دانگاا آزاداسالمیصا بپرچمپرافتخاربومیازینیاست،بومی
ازینیآموزشعاسییکیازبزراتریمکارهاییبودک داندگاا آزاد
اسالمیانجامداد درهمیمراستا51درصددانگجویا مقاطتکاردانی
درصدمقطتکارشناسیارشددوبیدشاز

وکارشناسیایمدانگاا 02،
04درصددانگجویا دکتریبومیازینیشدند.
 ایمیعنیاوسع شأرهایکوچکیک پیشازآ اوسدع احدصیالت
دانگااهیدرآ هاامکا پییرنبودوعلتآ همفراهمکرد اسناد،
فضاواجأیزاتآموزشیوپ وهگیبرایمناطقمیکوراست.
علی عسکری:

حمایت نمایندگان از توسعه تحصیالت تکمیلی
دانشگاه آزاد اسالمی
در تاریخ پارلمان ایران بینظیر است
معاو امورمجلسدانگاا آزاداسالمیاأکیدکردنماینداا مردم
درمجلسشورایاسالمیهمیگ اعامراثربخدگیبداداندگاا آزاد
اسالمیداشتندودانگاا آزاداسالمیایدماعامدراثدربخشراار 
مینأد.عسکریدربار اصویبرشت هایداندگاا آزاداسدالمیو

بحثکمیت 3نفر مصوب مجلسافت:بعضیازافرادسعیکردندد
ایمیانو رانادید بایرند،اماایمبارمجددا212نفرازنماینداا از
ایمیانو ،رشت ها،اوسع احصیالتاکمیلی،بومیازیدنیوسدایر
راهبردهایدکترمیرزاد  مایتکردندک درااریخپارسما ایدرا 
بی نظیراستک ایماعدادازنمایندداا مدردمازطر دی مایدت

کنند .ویخطانبد نمایندداا افدت:همیدگ نمایندداا اعامدر
اثربخگیبادانگاا آزاداسالمیداشتندک ماایماعامراثربخشرا
ار نأادیم.همراهیآیدتاهللاکدبرهاشدمیرفدسنجانیندیزهمیدگ 
افتخاریبرایدانگاا آزاداسالمیوکمکب دکترمیرزاد بود.

دانشگاه آزاد اسالمی برای ارتقای علمی کشور
برنامه ریزی دارد /استانداردهای آموزش عالی
باید در تمام دانشگاه ها رعایت شود
دکترمیرزاد درعلس هدماندیدگیبدانمایندداا مجلدسشدورای
اسالمیاسدتا آذربایجدا شدرییبدابیدا اینکد مدامعتقددیمبایدد
استانداردهایآموزشعاسیدرامامداندگاا هداازعملد داندگاا 
آزاداسالمی،دانگاا هایعلمیکاربردی،پیامندورو یرانتفاعدی
رعایتشود،افت:ازنماینداا مجلسشورایاسالمیدرخواست
میکنمااازهم دانگاا هدایایدرا بخواهنددکد اسدتانداردهای
آموزشعاسیرارعایتکنند.ویبابیا اینک در ال ایرازهر
 3خددانواد ایرانددی،یکددیازطریددقدانددگجویی،کارمندددی،فددارغ
استحصیلیویاهیاتعلمی،وابست ب دانگاا آزاداسدالمیاسدت،
اظأارداشت:ایممویوعنگا دهند ایماستک ایمدانگاا برای
اراقایعلمیکگوروفرزندا ایممرزوبدومبرنامد ریدزیداردو
مردمنیزدوستدارنداراقایعلمیداشدت باشدند.مدیرزاد بدابیدا 
اینک مادردانگاا آزاداسدالمیبداهیددداندگاا رییدبمخاسد 
نیستیم،افت:مامعتقدیمبایداستانداردهایآموزشعداسیدرامدام
دانگاا هاازعملد داندگاا آزاداسدالمی،داندگاا هدایعلمدی
کاربردی،پیامنورو یرانتفاعیرعایتشودوبد همدا مدیزا کد 
رویدانددگاا آزاداسددالمیازطددر مجلددسشددورایاسددالمیو
شورایعاسیانقدالنفرهنادی ساسدیتوعدوددارد،بدرایسدایر
دانگاا هانیزهمیدماوند باشدد.رئیدسداندگاا آزاداسدالمیاز
نماینددداا اسددتا آذربایجددا شددرییدرمجلددسشددورایاسددالمی
خواستااازهم دانگاا هدایایدرا بخواهنددکد اسدتانداردهای
آموزشعاسیرارعایتکنند.

طه هاشمی مطرح کرد:

دانشگاه آزاد اسالمی اولین مجری
طرح اخالق حرفهای
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی در اقصی نقاط کشور بهترین مصداق برای عدالت آموزشی است
آیت اهللهاشمیرفسنجانی،دردیداربیشازهفتادنفرازنمایندداا 

مجلسشورایاسالمیواعضایفراکسیو داندگاا آزاداسدالمی،
مجلسمعقولراآرزویهمد دسدسوزا وایعدیانقدالنداندستو
افت:مجلسمعقول،هما کداریرامیکنددکد اکیریدتعامعد 
میخواهدوعقالنیت،اخالقاسالمیومتانتنماینداا ،مردمراب 

خاطرانتخانخویشسربلندمیکند .رئیسهیأتمؤسسوهیدأت

امنایدانگاا آزاداسالمی،بدابیدا ایدمعملد کد درطدولعمدر
هاومنفدیبافیهداعلید ایدم

دانگاا آزاداسالمیبد مدانتاراشدی
دانگاا عادتکدرد ایم،احلیلدیازروندددوسدتیکدرد امدوردر
ما هایاولپسازپیروزیانقالناسالمیارائ کردوبدااشدار بد 
علس خویشبداامدامرا دربدرایپیدگنأاداأسدیسداندگاا آزاد
اسالمیوافتوشنودهایخویشباامامرا ر،افت:امامعزیزک 


هوشوزکاوایخاصوبینظیرداشت،خیلدیزودپییرفتنددودر

ادام کارکمکهایمادیومعنویکردند .ایگا بدااویدیسسدیر
اددریجیایجدادداندگاا آزاداسددالمیدرسراسدرکدگور،افددت:
اأسیسدانگاا درایصینقاطکگوربأتریممصداقبدرایعداسدت
آموزشیاسدتکد ا بدسیاریازکدگورهایاروپدایی،ازعملد 
انالیددسدربرنام د هایخددودایاشددتند .رئیددسمجمددتاددگخی 
مصلحتنظام،بایادآوریعضویتسرا یو ،نخستوزیرو دا 
ا مدددآیاخمیددنیدر هیددأتمؤسددسدانددگاا آزاداسددالمی و
مایتهایامامرا در،افدت:بدازهدمدرمیددا اعدرا،بد ر دم

مایتهایامام(ر )مزا متهایعجیبو ریبیداشتیمک هندوز

همادام دارد.

دکتر میرزاده از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

رسانه های دانشگاه آزاد اسالمی درخصوص دستاوردهای دانشگاه روشنگری کنند /
تمام پذیرش های دانشگاه آزاد اسالمی تا مهر  59و قبل از آن ،مورد تایید وزارت علوم است

دکتر میدمیرزاد ،در رف رسان هایدانگاا آزاداسالمی،دربار نقشرسدان هابد وید رسدان هایداندگاا آزاداسدالمیدراوسدع 
ها،مدصوبات،آییمنامد هاوخطدوط


ها،سیاسدت
هایدانشبنیا افت:نقشاصلیرسان هایدانگاا آزاداسالمیایماستک برنام 


فعاسیت
هایدانشبنیدا 

اصلیکاریدانگاا آزاداسالمیرابرایعامع علمیوصنعتیایرا ومردممنعکسکنند،وایمفعاسیتمنحصرب شرکت
نیست .ویافزود:ب اازایازارشیباعزئیاتکامربرایمقاممعظمرهبریارسالکردم.مقاممعظمرهبریچندیمسالاسدتکد طدر 
ایتصادمقاومتیرامطر کردندوفرمودندک ایتصاددانش بنیا زیربنایایتصادمقاومتیاست،درسندعلموفنداوریهدمماموریدتبدسیار
با ییبرایایتصادکگوردید شد وااپایا سال4141باید04درصداوسیدناخاس ملییاعیدیپیازمحدرایتدصاددانشبنیدا اامیدم
شود.دکترمیرزاد بابیا اینک رسان هایدانگاا آزاداسالمیهرسالدرنمایگاا مطبوعات ضوردارند،اظأارکرد:رسان هایداندگاا 
آزاداسالمیبرایرساند پیامدانگاا ب عامع اعمازیگردانگااهیوعادیفعاسیتدارند .رییسدانگاا آزاداسالمیدرادام افت:در
ایمبیمبرخیرسان هافعاسیتهایدانگاا آزاداسالمیراوارون علو میدهندوعلی دانگاا خبرسدازیمدیکننددکد روشدناریایدم
مویوعبرعأد رسان هایدانگاا است.رییسدانگاا آزاداسالمیهمچنیمدرعریا بازدیدازنمایگاا مطبوعاتدر رف ایسنا دضور
یافتودرپاسخب سوالخبرناارا ااکیدکرد:امامپییرشهایدانگاا آزاداسالمییانونیاستبنابرایمصدورمدرکاحصیلینیزعدزو
هامحسونمیشود.ویافت:وزارتعلومدریکنام امامپییرشهایسال50ودرنام دیاریامامپییرشهای


سوازمایمااییدپییرش
سال 51وپیشازآ رایانونیاعالمکرد است.بنابرایماینک برخیب صورتمغریان باویندک رشت هایداندگاا آزادیدانونینیدست،
رضورزیب شمارمیرود.

در دیدار اعضای فراکسیون دانشگاه آزاد اسالمی مجلس با آیتاله هاشمی رفسنجانی مطرح شد:

دانشگاه آزاد اسالمی آبروی ایران است/توسعه تحصیالت تکمیلی کمک بزرگی به صدور انقالب میکند

اعضایفراکسیو دانگاا آزاداسالمیمجلسشورایاسالمی،دردیدارباآیتاهللهاشمیرفسنجانیرئیدسمجمدتادگخی مدصلحت
نظامودکترمیرزاد رئیسدانگاا آزاداسالمی،نظراتخودرابیا کردند  .عبداسریاعزیزینمایند مردمشیروا درایمعلس افت:از
زما ریاستمیرزاد ،ب وایتروشورا درستیانتخانشد،زیراانأارا نجاتآموزشعاسیاسترشاحصیالتاکمیلیاستومیرزاد 
وایماودرهمیممسیرب درستی رکتمی کننداادانگاا آزاداسالمیپابرعاناا داشت شودواوسع پیداکند.هدادییوامدینمایندد 
اسفرایمخطانب آیت اهللهاشمیرفسنجانیافت:شمانقشکلیدیدرااسیسدانگاا آزاداسالمیداشتید،بااأسیسایمدانگاا بخش
زیادیازبارآموزشعاسیراازرویدوشدوستبرداشت شد استوخصوصیسازیراب معنیوایعیاحققپیداکرد .ویافزود:امروز
انزلپیدامیکند،ایمنگا میدهدک 

درعرص اوسیدعلماارسأممقا تدانگاا آزاداسالمیرادرنظرنایریمراب ایرا از41ب 22
دانگاا آزاداسالمی،استادا ودانگجویا آ االشزیادیبرایاراقایویعیتعلمیکگورانجامداد اند.ابواسفضر سمبیاینمایند 
مردمدامغا خطانب آیت اهللهاشمیرفسنجانیافت:ماانقالنکردیمک انقالنراب دنیاصادرکنیم،یکیازرا هایاحققایمهد 
اوسع دانگاا هابودک دانگاا آزاداسالمییکیازمأماریمآ هاست .سم بیایافزود:دانگاا آزاداسالمیاصرانقالنرابااوسع 
شأرستا هارعایتکردوباعثپیگرفتآ هاشد.یوس داوودینمایند سراننیزدرایمعلس شجر طیب ایک بادستوراماموهمت
اهللهاشمیرفسنجانیاگکیرشدکاربسیاربینظیریاست.دانگااهیماننددانگاا آزاداسالمیمیاوانددرایمفرصتکموباایدم


آیت
سطفیهاییب دانگاا میشود.علیرر یمیعأا آبادینمایند اربتعامافت:آمدوزش
امکاناتدرعأا بینظیرباشد،امامتاسفان کم 
عاسیازچنددردرنجمی برد،آموزشعاسیدچاریکعرص اکرارشدودورباطردرآموزشعاسیشروعشد است.متاسدفان خروعدی

اثرایاربرای رمگکالتازدانگاا نداریم.درنتیج بایدکاریکنیمک دانگاا در رمگکالتاثرایارباشد.
وزیر صنعت  ،معدن و تجارت :

دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بزرگ ترین دانشگاه حضوری دنیا خارجیها را شگفتزده کرده است

محمدریانعمتزاد وزیرصنعت،معد واجارتافت:ااسیسدانگاا آزاداسالمی،یکیازایدامهایبسیارمفیددرسالهایپساز
پیروزیانقالناسالمیایرا بود.دانگاا آزاداسالمیب عنوا بزرگ اریمدانگاا  ضوریدنیا،خارعیهاراشافتزد کرد است.
نعمتزاد  دربازدیداز رف نگری هایدانگجوییمعاونتدانگجوییوفرهنادیداندگاا آزاداسدالمیدربیدستودومیدمنمایدگاا 
مطبوعاتوخبرازاریهایکگور،اظأارکرد:هممموهمخیلیهایدیارمعتقدیمک یکیازایدامهایبسیارمفیددرسالهایپدس
ازانقالناسالمی،ااسیسدانگاا آزاداسالمیبود یکدانگاا مردمیک یکمیلیو و044هزاردانگجووپنجونیدممیلیدو فدارغ
استحصیردارد.
با امضای تفاهمنامه بین دانشگاه آزاد اسالمی و ستاد توسعه فناوری های نرم ریاست جمهوری صورت گرفت ؛

توسعه شرکت های دانش بنیان فرهنگی

علس انعقادافاهمنام بیمدانگاا آزاداسالمیوستادفناوریهاینرموهویتسازریاسدتعمأدوریبرادزارشددوایدمافاهمنامد بد 
امضایدکترط هاشمیمعاو دانگجوییفرهنایدانگاا آزاداسالمیودکترسدجادیندیریرییدسسدتادفنداوریهدایندرمریاسدت
عمأوریرسید.براساسایمافاهمنام مقررشدااستاداوسع فناوریهاینرمودانگاا آزاداسالمیبایکدیاربرایاوسدع شدرکتهای
ها،ایجادصندوقهای مایتیوفدراهمکدرد بدازارمحدصو تدانشبنیدا فرهنادیبداهدم

دانشبنیا فرهنای ،مایتیازایمشرکت

همکاریکنند.

دکترسدیدط هاشدمیمعداو داندگجوییوفرهنادیداندگاا آزاد
اسالمیدردهمیمعلس هیداتامندایداندگاا ازاداسدالمیاسدتا 
آذربایجددا شددرییدربددار عملکددردفرهناددیودانددگجوییاسددتا 
آذربایجا شرییافت:انتظدارازایدماسدتا با سدت،خوشدبختان 
عملکرداستا نیزدرایمزمین خونبود است .معاو دانگجوییو
فرهنایدانگاا آزاداسالمیب اعالس04ایمدانگاا اشار کدرد
وافت:هفتادویکمیماعالسدانگاا آزاداسدالمیبأمدمبرادزار
میشود.محوریتمویوعاعالسامسالفرهنایومسائرایتدصادی

است.بااوع ب اینک دانگاا دوپیوستفرهنایوایتصادمقاومتی
ودرآمدزاییراب هم معاونتهاابالغکرد دسدتاوردهایفرهنادی
دانگاا در اشی ایدماعدالسنمدایشداد خواهددشددودرآ 
هایدانشبنیدا 


کارهایهنریمانندصنایتدستیوهنریوشدرکت
فرهنایشرکتمیکنند.ویادامد داد:طدر اخدالق رفد ایدر

دانگاا پیایریمیشدود.درایدمطدر  10رشدت در 10داندگکد 
شناساییشد اند .ااکنو هیدکدامازدانگاا هایکگوردربار ایم
مویوعفعاسیتنکرد استودانگاا آزاداسالمیب عندوا اوسیدم
دانگاا ایمطر رادنبالمیکند .وا دابریزندیزدررشدت  قدوق
بایددرایمزمین فعالباشد.
دکتر واشقانی فراهانی خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه بین المللی ”گوبکین“

معاو پ وهشوفناوریدانگاا آزاداسالمیازانعقادافاهمنام با
دانگاا بیماسمللی”اوبکیم”خبرداد.دکترواشقانیفراهانیمعاو 
پ وهشوفناوریدانگاا آزاداسالمیدرعریا بازدیدداز رفد 
ارو رسان هایداندگاا آزاداسدالمییدمماقددیروادگکراز
رسان هایایمدانگاا ب همکاریهایبیدماسمللدیداندگاا آزاد
اسالمیاشار کردوافت:خوشدبختان بدااسدتراا یهداییکد از
سویدانگاا آزاداسالمیابییمشد ،درراسدتایافدزایشکیفدی
مقا توبرنام هایاعراییافاهمنام هایبدسیاریبداوزاراخاند 
ها،مراکزپ وهگیودانگاا هامنعقدشد اسدت.معداو پ وهدش
وفناوریدانگاا آزاداسالمیازانعقادافاهمنام بداداندگاا بیدم
اسمللینفتوااز”اوبکیم”روسی خبردادوافدزود:درراسدتای
ابادلعلموفناوریوهمکاریهایمنطق ایدر وز نفتوااز
یراردادیدرخصوصازدیادبرداشتنفدتازمخداز بداوزارت
نفتمنعقدشد.
در آخرین به روزرسانی پایگاه تامسون رویترز اعالم شد
رتبه تولید علم دانشگاه آزاد اسالمی یک پله صعود کرد
درآخریمازارشمنتگرشدد ازسدویپایادا علمدی  ESIرابد 
اوسیدعلمدانگاا آزاداسالمیدرمیا کگورهایدنیابازهمصعود
کرد.درپایادا اسدتنادیطالید دارا علدماامدسو رویدترز ESI
،Essential Science Indicatorراب اوسیدعلمدانگاا 
آزاداسالمیدرآخریمب روزرسانیآ پایادا بدا 31هدزارو544
مقاس درراب  414وعایاا اولایرا یراردارد.ایمامرمأمپساز
اصال آدرسدهیبرخیمقا تاوسطمعاونتپ وهشوفنداوری
دانگاا وروندروبد رشددمقدا تعلمدیاوسیددشدد بد وسدیل 
وا دهایدانگااهیاحققیافت است.ایماوسیدعلدمداندگاا آزاد
اسالمیبد وسدیل کمدتراز44درصددوا ددهایداندگااهیانجدام
میشود.سایروا دهایداندگااهییدامقداطتاحدصیالتاکمیلدی

نداشت ویادرایمزمین فعاسیتچگمایریندارند.
سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی :
دانشگاه آزاد اسالمی کیفیت را فدای کمیت نمی کند
سخناویداندگاا آزاداسدالمیدرنگدستخدبریکد در رفد 
خبرازاریایسنادربیستودومیمنمایگاا مطبوعاتبرازارشد،
بابیا اینک دانگاا آزاداسالمیدرمسیراوسع کیفییدمبرداشت 
،افت:دانگاا آزاداسالمیخودرامتعأدمدیدانددکد شداخ 
های زمبرایکیفیشد راپیاد کندودرایممسیربرنامد هایدی
چو اجمیتساختاریوعیناعضایهیداتعلمدیرادردسدتور
کاریرارداد است.دکترعلویفایربااشار ب عدینواراقدای
هزارا عضوهیاتعلمیدرس سالاخیر،افدزود:ایدمداندگاا بدا
اکمیرزیرساختهای زمب اوسع احصیالتاکمیلیبد عندوا 
یکیازنیازهایعامع پاسخمناسدبیداد اسدت .علدویفایدردر
ادام د ااکیدددکددرد:درخواسددتمدداازرسددان هددا،شددفا سددازی
درخصوصدستاوردهایدانگاا آزاداسالمیدرفدضای بدارآسود
رسان ایفعلیاست.سخناویدانگاا آزاداسالمیبدابیدا اینکد 
دربرخیرشت هایاحصیالتاکمیلدیندیزصدندسیخداسیوعدود
دارد،افزود:عدموعودمتقاییدربرخیرشت هاامریطبیعدیبد 
شمارمیرود.االشدانگاا آزاداسالمیایماستکد کیفیدترا
هیداا فدایکمیتنکند.

