در نامه حجت االسالم والمسلمین قرائتی
به دکتر میرزاده

تجلیل ستاد اقامه نماز از دانشگاه آزاد اسالمی

رئیس ستاد اقامه نماز کشور از رئیدس داندشگاه آزاد اسدالمی بدرای
عملکرد مطلوب در حوزه اقامه نماز تجلیل کرد .
بخشی از متن این تیدیرنامه که در بیست و پنجمین اجالس سراسری
نماز به دکتر سید طه هاشمی مالاون داندشجویی و فرهنگدی داندشگاه
آزاد اسالمی به نمایندری از این دانشگاه تیددیم شدد ،بده شدرح زیدر
است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر ررامی جناب دکتر حمید میرزاده
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی
با سالم تحیات
توفیق خدمتگزاری به نماز ،نور چشم پیامبر اکرم(ص) باالترین هدیه
الهی است .پاداشی که شما با حمایت و پشتیبانی از اقامه نمداز ذخدیره
می کنید ،بزررترین پس انداز و حمایت و لطفدی کده در سدایه نمداز
دریافت می کنید؛ بهترین بیمه هاسدت .بدا توجده بده ردزارش هیدات
ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز ،عملکرد آن دستگاه در سدا 0320
به دلیل شناسایی و بهره ردیری مناسدا از امکاندات و ظرفیدت هدای
علمی و پژوهشی دستگاه در جهت انجام پژوهش هدای کداربردی بدا
موضوع نیش نماز در کاهش آسیا هدای اجتمداعی ،ایجداد و بهدره
ریری از ظرفیت کانون های جرعه نوربرای ترویج امر نماز ،احددا
مساجد مناسا دربسیاری از واحد های دانشگاهی شایسته تیدیر مدی
باشددد ،لددذا بدددین وسددیله از تددالش ارزشددمند جنابالددالی و همکدداران
محترمتان از باب (من لم یشکر المخلوق لم یدشکر الخداق) صدمیمانه
تیدیر و تشکر می نمایم.
محسن قرائتی
رییس ستاد اقامه نماز کشور
دکتر طه هاشمی:

آغاز ثبت نام نقل و انتقاالت دانشجویی از  02آذرماه/
امکان انتخاب  5گزینه در سامانه جدید
نشست خبری دکتر طه هاشمی بدا موضدوع رونمدایی از سدامانه جدیدد
مدیریت نیل و انتیاالت دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی بررزار شد.
مالدداون دانددشجویی و فرهنگددی دانددشگاه آزاد اسددالمی بددا بیددان اینکدده
دانشگاه آزاد اسالمی همواره به دنبا عدالت آموزشی است ،رفدت :بدر
اساس نظرات ریاست محترم هیات امنا و برنامه راهبردی دکتر مدیرزاده
سیاست بومی رزینی در دستور کار این داندشگاه قدرار ررفدت کده بدر
اساس آن امکان تحصیل افراد در محل زندریشان فراهم شده ،همننین
بدر اسداس ایددن سیاسددت بددسیاری از مددشکالت و مالدضالت فرهنگددی،
اجتماعی ناشی از دوری از خانواده رفع شده است.
مالاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی به زمان شدروع بدت
نام نیل و انتیاالت این دانشگاه اشاره کرد و رفت :متیاضیان می توانندد
از تاریخ 91آذرماه لغایت  9دی ماه با مراجاله به سامانه منادا بده ندشانی
 Monada.iau.irپس از مطالاله شیوه نامه و راهنمای بت نام نسبت
به بت درخواست خود اقدام کنند.
مالدداون دانددشجویی و فرهنگددی دانددشگاه آزاد اسددالمی اظهددار داشددت:
داندشجویان واحددد الکترونیددک نمدی توانندد در خواسددت میهمددانی بدده
واحدهای حضوری داشته باشند اما برعکس آن امکان پذیر است.
در ادامه این جلسه دکتر صامت مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد
اسالمی به ضوابط جدید شیوه نامه نیل و انتیاالت اشاره کدرد و رفدت:
در سا های رذشته متیاضیان تنها امکان انتخاب یک رزینه را داشدتند
که در سامانه جدید امکان انتخاب  9رزینه فراهم شده است.
وی به امکان ویرایش در سامانه منادا اشاره کرد و رفت :متیاضیان مدی
توانند تنها در زمان اعالم شده ( 91آذرماه لغایت  9دی مداه) ندسبت بده
لغو و یا ویرایش درخواست خود اقدام کنند.

بولتن داخلي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي شماره  48شنبه  02آذر  5931تهيه شده در روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي

پیام تبریک آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
در پی انتخاب دکتر میرزاده ،به ریاست هیات امنای انجمن آسایهل ،پیام تبریکی از سوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خطاب به ایشان صادر
شد.
متن پیام بدین شرح است:
جناب آقای دکتر حمید میرزاده
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی
تصمیم هیأت امنای انجمن آسایهل و رأی اکثریت قاطع اعضای آن برای انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس انجمن آسایهل ،اتفاقی زیبندده
برای دانشگاه آزاد اسالمی ،مراکز علمی ودانشگاهی کشور و به تبع آن جمهوری اسدالمی ایدران اسدت.عدضویت  932داندشگاه و مسسدسه
آموزش عالی از کشور های آسیایی ،آمریکایی و اروپایی در این انجمن علمی و دانشگاهی  ،فرصتی مغتندم بدرای تیویدت تالدامالت علمدی
است که می توان با میزبانی ایران برای شصت و دومین اجالس آسدایهل در سدا  9102ندیز بدر فرصدتها افدزود و از آن بدرای فراردیری
دانشمحوری در امور استفاده کرد که ضرورت اجرای سند ارزشمند چشمانداز ایران اسالمی در افق 4141است.
با تبریک این موفییت به جناب عالی و همکاران محترم در دانشگاه آزاد اسالمی ،امیدوارم از ظرفیت عضویت در مجامع علمی و دانشگاهی
منطیهای و بین المللی ،برای تحکیم هر چه بهتر و بیشتر پایه های علمی کشور بیشتر استفاده نماییم .انشاءاهلل
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
در جلسه فوق العاده هیات رئیسه دانشگاه مطرح شد؛

دانشگاه آزاد اسالمی مدیون آیت اهلل هاشمی و درایت و پشتیبانی ایشان است

جلسه فوق الالاده هیات رئیسه دانشگاه ،با ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور اعضاء در محل سازمان مرکزی بررزار شد .دکتر میرزاده
با اشاره به موفییت های دانشگاه در هفته اخیر ،رفت :این موفییت ها متاللق به دانشگاه آزاد اسالمی و به تالبیر ریاست محترم هیات امناء در
واقع ناشی از لطف خدا است .وی با اشاره به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان رئیس هیات امنای انجمن بیدن المللدی آسدایهل،
تیدیر از دانشگاه آزاد اسالمی در اجالس سراسری نماز و انتشار دفترچه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی رفدت:
این دانشگاه بالد از لطف خدا قطالاً مدیون آیت ا ...هاشمی رفسنجانی و درایت و پشتیبانی ایشان اسدت وی همننیدن ابدراز امیددواری کدرد
اتفاقات مثبت و توفییات دانشگاه آزاد اسالمی ادامه یابد .دکتر میرزاده با ارائه رزارشی از سفر خود و هیات همراه به مالزی و شدرکت در
اجالس انجمن بین المللی دانشگاهی آسایهل رفت :این انجمن که در سا  0291تاسیس شد و در ابتدا تنها دارای اعضایی از جنوب شرقی
آسیا بود به مرور زمان و با عضویت دانشگاه هایی از کشور های اروپایی ،آمریکایی و سایر کشور های آسیایی تبدیل به یک انجمن مالتبدر
علمی با  939دانشگاه عضو از 53کشور دنیا شده است که ریاست آن تا سا  9102بر عهده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود.
دکتر میرزاده با اشاره به انتخاب دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان میزبان اجالس این انجمن در سا  9102رفت تالدادی از دانشگاه های اصلی
کشور نیز تیاضای عضویت در این انجمن را داشتند که هیات امنای این اجالس عضویت آنان را قبو کرد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

انتخاب دکتر میرزاده به ریاست هیات امنای آسایهل نشان از توجه جهانی به دانشگاه آزاد اسالمی دارد

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،در دیدار اعضای تشکّل های اسدالمی ،سیاسدی و فرهنگدی داندشگاه آزاد اسدالمی سراسدر کدشور و جمالدی از
دانشجویان این دانشگاه ،دانشجویان را سخنگوی اندیشههای قشر جوان و تحصیلکرده جاماله دانست و رفت :عیل و احساس دو با رفتار و
رفتار دانشجویان است و مطمئناً آینده کشور با دستان توانای این عزیزان اداره خواهد شد .در این دیدار که به مناسبت  01آذر ،روز دانشجو
انجام شد ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،جدّیت در تحصیل و علم را وظیفه اصدلی داندشجویان و از ضدرورتهای امدروز و آیندده
کشور دانست و رفت :در کنار تحصیل ،حضور و فالالیت در تشکّلها ،تمدرین مدسئولیتپذیری اسدت و ایدن فالالیتهدا بدرای داندشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی ارزندهتر است ،چون از وقتی که برایش پو پرداخت میکنند ،برای ساختن امروز و آینده کشور ،استفاده میکنند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،رزارش رسمی وزارت علوم و وزارت بهداشت در خصوص آمار داندشجویان را افتخدارآمیز توصدیف کدرد و
رفت 93 :درصد تحصیالت ارشد و دکترا ،امروز در دانشگاه آزاد اسالمی است که در سراسر کشور رسترش یافته است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با بیان این جمله که ”شهرت علمی دانشگاه آزاد اسالمی از مرزهای ایران بیرون رفته“ ،به انتخاب دکتر
میرزاده به عنوان رئیس انجمن آسایهل در مالزی اشاره کرد و رفت :در جایی که نمایندرانِ بیش از  932دانشگاه مالتدبر در آسدیا ،اروپدا و
آمریکا حضور دارند ،رئیس دانشگاه آزاد را برای مدیریت  9ساله برنامههای خویش انتخاب میکنند و این افتخار است .هاشمی رفسنجانی
به اجالس آسایهل در مالزی اشاره کرد و رفت :امروز دانشگاه آزاد اسالمی در دنیا شناخته شده است .در اجتماع بیش از  911دانشگاه کده
بسیاری از آنها دانشگاه های ملی کشورهای مطرح هستند ،دکتر حمید میرزاده را به عنوان رئیس هیات امنا انتخاب کردند که نشان می دهد
جهان حیییتاً به دانشگاه آزاد اسالمی توجه دارد .در این جلسه تالدادی از نمایندران تشکل های دانشجویی سیاسی و اسالمی ،کدانون هدای
فرهنگی و نشریات دانشجویی دانشگاه ازاد اسالمی به بیان نیطه نظرات خود پرداختند.
حجت االسالم و المسلمین عسکری:

با حضور دکتر احسانی معاون اداری و مالی دانشگاه
صورت گرفت:

افتتاح گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

جلسه هیات امنای استان آذربایجان غربی به ریاسدت دکدتر احدسانی
مالاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسالمی بررزار شد  .دکدتر احدسانی
پیش از شروع جلسه هیات امنا در نشستی صدمیمی بدا کارکندان ایدن
واحد از نزدیک در جریان مشکالت آنها قرار ررفت.
مالاون اداری و مالی داندشگاه آزاد اسدالمی بزرردترین سدرمایه هدر
سازمان را نیروی انسانی متخصص دانست و افزود :سیاست مدیریدت
دانشگاه آزاد اسالمی تداوم رسیدری به بهبود سطح مالیشت کارکنان
و اعدضای هیدات علمدی داندشگاه آزاد اسددالمی اسدت .احدسانی در
خصوص تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمی با باندک ملدی بدرای ارائده
تسهیالت به کارکنان ،رفت 9 :هزار و 011میلیارد تومان تسهیالت از
طریق بانک ملی و از محل این تفاهم نامه به کارکندان داندشگاه آزاد
اسالمی پرداخت شده که تا کنون 99درصد کارکندان داندشگاه ایدن
تسهیالت را دریافت کرده اند.
از دیگر برنامه های مالاون اداری مالی داندشگاه آزاد اسدالمی واحدد
ارومیه افتتاح رلخانه این واحد بود .وی در مراسم افتتاح این رلخانده
رفت :در راستای ابالغ بخشنامه رییس دانشگاه آزاد اسالمی مبنی بدر
تامین درآمد های غیر شهریه ای ،واحد ارومیه نیز با عزمی راسدخ در
این راستا رام نهاد تا بدا فالالیدت در حدوزه کدشاورزی و رلخانده ای
بخشی از درآمد های خود را از طریق فالالیت های اقتصاد دانش بنیان
تامین کند.

نقش دانشگاه ها در پیروزی انقالب اسالمی ایران و استمرار آن

مراسم ررامیداشت روز دانشجو با حضور حجت االسالم و المسلمین عسکری مالاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسدالمی در واحدد شدهریار
بررزار شد  .علی عسکری مالاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسالمی در این مراسم رفت :نخبگان دانشگاهی اعم از استاد و دانشجو مایده امیدد
جاماله محسوب رشته و دانشگاه نماد آزاد اندیشی ،استیال طلبی جاماله است بطوری که در ایران دانشگاه چشمه فیاض انیدالب و سدیراب
کننده نهالی است که از خون شهیدان برخاسته و بارور شده است .وی با بیان اینکه در اینکه دانشگاه از عوامدل رویدش انیدالب و بده مدر
نشستن آن است کسی شک ندارد ،افزود :تاریخ رواه این حیییت است که در آن روزهدای سدخت و طاقدت فرسدا بدرای ملدت ایدران ،در
دانشگاه انسانهایی آزاد و اندیشمند و آراهی بخشی وجود داشتند که دردهای جاماله را خوب می شناختند و بینش مبارزاتی آنها برای ملت
تالیین کننده بود .به همین جهت است که  01آذر روز دانشجو نامیده شده است.

جزئیات برگزاری سومین جشنواره لقمان حکیم دانشگاه آزاد اسالمی

دکتر ابطحی مالاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در نشست خبری که در خدصوص جزئیدات برردزاری سدومین جدشنواره علدوم
پزشکی لیمان حکیم که با حضور دکتر ادهمی مدیر کل دفتر توساله آموزشی علوم پزشکی ،دکتر حراجی رئیدس واحدد دندانشزشدکی،
دکتر عزیزی دبیر جشنواره لیمان حکیم و دکتر بختیار مدیر کل دفتر توساله پژوهش ،فناوری و نوآوری علوم پزشکی بررزار شد،رفت:
این جشنواره برای سومین سا متوالی و به منظور تجلیل از اعضای هیات علمی ،دانش آموختگان و دانشجویان فرهیختده همده رشدتههای
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  90آذر ماه سا جاری در محل بیمارستان فرهیختگان بررزار می شود .وی افزود :این جشنواره با پیام
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد اسالمی و حضور دکتر مدیرزاده رئیدس داندشگاه آزاداسدالمی،
دکتر الریجانی مالاون وزیر بهداشت و میامات حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آغاز به کار می کند.
ابطحی با بیان اینکه واحد دندانشزشکی تهران بخش اجرایی سومین جشنواره علوم پزشکی لیمان حکیم دانشگاه آزاد اسالمی را به عهدده
دارد ،رفت :هدف از بررزاری این جشنواره تشویق اساتید  ،دانشجویان و مسئولین به توساله آموزش ،پژوهش و خدمات سالمت به دنبا
ارتیای آموزش بود .در واقع هدف اصلی این جشنواره نه تنها در محور پژوهش بلکه در سایر محورها ،ایجاد انگیزه و تیویت آن در بیدن
فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی بوده است.
وی درخصوص زیر مجموعه های محور های این جشنواره رفت :در این جشنواره استاد برتر ،کتاب برتر  ،محیق برتر ،مرکز تحیییاتدی
برتر ،محصو برتر و دانشجوی جوان برتر شناسایی شده اند و ما به دنبا هدایت این بررزیدران به سمت پژوهش کشور هدستیم تدا ایدن
بررزیدران بتوانند رره ای از مشکالت جامه را باز کنند.

انتخاب رییس دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان
رییس هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل
در حاشیه کنفرانس بین المللی آسایهل اعضای رییس و اعضای
هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل برای مدت  9سا انتخاب
شدند .در این نشست دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسالمی به
اتفاق آراء اعضای کنفرانس بین المللی برای مدت  9سا به عنوان
رییس هیات امنای این انجمن انتخاب شد .همننین دکتر نینات از
تایلند به عنوان دبیر انجمن برای دو سا دیگر انتخاب شد.
در این جلسه از خدمات دو ساله خانم ادریس رییس پیشین هیات
امنا و رییس دانشگاه یوپی ام تیدیر و تشکر شد .همننین  9نفر
نایا رییس هیات امنا از کشورهای اندونزی و تایلند برای مدت 9
سا انتخاب شدند .عالوه بر این  09عضو دیگر این هیات امنا
انتخاب شدند .هیات امنای جدید راس ساعت  9بالد از ظهر روز
جاری به ریاست دکتر میرزاده تشکیل جلسه خواهد داد و در
خصوص فالالیت ها و چشم اندازهای پیش روی انجمن طی  9سا
آینده به بحث و تباد نظر خواهند پرداخت.
مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی:
با رای دیوان عدالت اداری آزمون ارشد و دکتری سال
 ۶۹دانشگاه آزاد اسالمی مستقل برگزار می شود
دکتر علیرضا مصدق مدیر کل حیوقی دانشگاه آزاد اسدالمی رفدت:
در ماده  7قانون مذکور میرر شده است که آییدن نامده اجرایدی ایدن
قانون به تصویا هیات محترم وزیران برسد  .در حدالی کده تداکنون
آیین نامه یادشده که می توانست تا حدودی راهگشا باشد به تصویا
هیات محترم وزیدران نرسدیده اسدت لدذا ادغدام آزمدون تحدصیالت
تمکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی با سدازمان سدنجش آمدوزش کدشور
مشکالت زیادی را برای داوطلبان تحدصیالت تکمیلدی کده تداکنون
امکان انتخاب دو محل براسداس نتدایج نهدایی بدرای ادامده تحدصیل
داشتند و دانشگاه ایجاد می نمود و الزم بود این تفسیر موسدع توسدط
مرجع ذیصالح تفسیر قدضایی شدود .مدصدق افدزود :دیدوان عدالدت
اداری با هدف حف حیوق داوطلبان دانشگاه دستور موقت بده عددم
اجرای مصوبه شورای سنجش و پذیرش در خصوص ادغدام آزمدون
دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان سنجش و انتشار دفترچه دانشگاه آزاد
اسالمی به طور مستیل برای پذیرش سا  0321صادر نمود که بدرای
همگان الزم االتباع است.بر این اساس تمدامی داوطلبدان شدرکت در
آزمون کارشناسی ارشدد و دکدتری داندشگاه آزاد اسدالمی بایدد بدا
مراجالدده بدده سددایت سددنجش و پددذیرش ایددن دانددشگاه بدده نددشانی
azmoon.orgنسبت به بت نام اقددام کنندد.مهلت بدت ندام تدا
تاریخ  032992997است.
واشقانی فراهانی:

اقتصاد دانش بنیان محرک اقتصاد مقاومتی است

مالاون پژوهش و فناوری داندشگاه آزاد اسدالمی رفدت :پیوندد میدان
دانشگاه و دولت باید بیش از پیش افزایش یابد .
دکتر ابراهیم واشیانی فراهانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه پژوهش و
فناوری خراسان رضدوی بدا بیدان اینکده اسدتان خراسدان رضدوی در
بررددزاری نمایددشگاه هفتدده پددژوهش پیددشرو و پیددشاهن بددوده،
اظهارداشددت :امیدددواریم ایددن اسددتان در سددایه تددالش همکدداران و
تالشگران استانی از نظر پیشرفت فناوری نیز ایدن پیدشتازی را حفد
کند .واشیانی با اشاره به سدخنان میدام مالظدم رهدبری در خدصوص
توساله اقتصاد دانش بنیان ،تصریح کرد :اقتصاد دانش بنیدان محدر
اقتصاد میاومتی است و دانشگاه ها بر ایدن مدسئله واقدف هدستند کده
پژوهش هدفمند و مسئله محور می تواند پیشران اصلی اقتصاد داندش
بنیان باشد از این رو دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید این نکتده
را سرمشق خود قراردهند و برنامه ریزی های خدود را برپایده آن بندا
کنند.

دعاگویی:
توسعه دیپلماسی علمی هدفمند در دستور کار دانشگاه
آزاد اسالمی است /انتخاب دکتر میرزاده به ریاست
سازمان آسایهل یک افتخار برای مدیریت
دانشگاهی کشور است
دعارویی در حاشیه اجالس ساالنه آسایهل با تبریدک انتخداب دکتدر
میرزاده به ریاست این سازمان ،توجه بیش از پیش به ارتباطات علمدی
و پژوهشی سازمانی و هدفمند با دانشگاه ها و مراکدز مهدم تحیییاتدی
دیگر کشورها و توساله دیشلماسی علمی و دانشگاهی را یدک دسدتور
کار ضروری بدرای مالرفدی پیدشرفت هدای علمدی کدشور و حرکتدی
هوشمندانه درجهت بهره منددی از داندش روز دنیدا داندست .مدشاور
ریاست دانشگاه خاطر نشان کرد :برابر دسدتور ایدن اجدالس داندشگاه
های منتخا عضو با حضور در کداررروه هدای تخصدصی و نشدست
عمومی آخرین تجربیات خود در زمینده مددیریت آموزشدی ،توسداله
دوره هددای آموزشددی از راه دور ،تددسهیل دسترسددی بدددون مددرز بدده
تحصیالت دانشگاهی و نیز ارایه تحلیل های اقتصادی و مالی در زمینه
فالالیت های دانشگاهی را با یکددیگر بده اشدترا رذاشدتند .وی در
ادامه رفت :همننین در ایدن اجدالس ندسبت بده برردزاری انتخابدات
اعضاء هیات امنا جدیدد سدازمان آسدایهل و ندیز ریاسدت آن از بیدن
نامزدها و داوطلبین اقدام شد که با توجه به جایگاه ارزشدمند داندشگاه
آزاد اسالمی و مدیریت آن و نیز شدناخت خدوب اعدضاء از نیدش و
رستردری دانشگاه ،دکتر حمید میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسالمی
به عنوان رییس این سازمان بین المللی انتخاب شدد .وی بدا اشداره بده
سخنرانی ریاست داندشگاه در ایدن اجدالس ،رفدت :تحدسین و حتدی
شگفتی مکرر بسیاری از حاضران از رزارش ریاست دانشگاه از دست
آوردها و اقدامات صورت ررفته در دانشگاه که به زبان انگلیسی و به
همراه ارایه آمار و متالاقبا بدا پخدش کلیدع مالرفدی داندشگاه صدورت
ررفت موجا مباهات ایرانیان شرکت کننده و در عین حدا ندشانگر
جهت ریری صحیح حرکت دانشگاه در حوزه بین الملل است.

