دکتر واشقانی :

مهندس هاشمی:

مستندسازی امالک و تبدیل به احسن آنها از
اولویتهای معاونت عمرانی
دانشگاه آزاد اسالمی است

بولتن داخلي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي شماره  58چهارشنبه  1دي  1938تهيه شده در روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي

دکتر جاشقانا فراههانا معهاجن پهژجهو ج فدهاجری دانهشهاه ازاد
ام ما در کاشی ازدید از هفدهمین نمایشهاه پژجهو ج فدهاجری
گفت :دانشهاه ازاد ام ما در این دجره از نمایهشهاه پهژجهو ها
هدف معرفا توانمددی های رود درعرص تکدی دانو ثرجت ج
معرفا اررین پژجهو های کهار ردی محققهان ج پژجههشهرانو
کضور یافت امت  .معاجن پژجهو ج فداجری دانشهاه ازاد ام ما
در اره تفاجت های این دجره از نمایشهاه ا دجره های پیشین گفت:
روشکختان در این نمایشهاه چ از لحاظ تعهداد محهصوزت ارایه
شده ج چ از نظر مزح فداجران محهصوزت شهاهد نییهیرات قا ه
م کظ ای نسکت مهالهای گرشهت ههستیم .معهاجن پهژجهو ج
فداجری دانشهاه ازاد ام ما هندین پیشدهاد داد تها مهامان ای ه
ز ان انهسیسا رای معرفا توانمدهدی ههای پژجههشهران دانهشهاه
ازاد ام ما مایر کشورها اراکا شود.

میهدهمین جسس هیأت امدای دانشهاه ازاد ام ما امتان وشههر ها
کضور معاجن عمرانها دانهشهاه ازاد امه ما رگهارشهد  .محهسن
هاشما نمایدده رئی دانشهاه ازاد امه ما در هیهأت امدهای امهتان
وشهر در این جسس ا تأکید ر ایدک دانشهاه درصدد امتفاده هید از
دارایاها ج امکانات رود امت ،تاکید کرد :یکا از اجلویتهای مهم
کوزه معاجنت عمرانها دانهشهاه ،مستددمهازی امه ا ج تکهدی ه
اکسن انهامت ک روشکختان در این زمید کمیسیونهای  3نفری در
امههتانها هها ا تکههار رئی ه دانههشهاه ازاد ام ه ما تههشکی شههد ج
مستددمازی ام ا از موی این کمیت ها ها همکهاری امهتانداریها،
معاجنتهای عمرانا ،رجمای مهازمان زمیهن شههری ج مدها ع اکیعها
انجام ماشود .جی افهجد :از انجها که تعهداد زیهادی مهارتمان در
ارتیار جاکدهای دانشهاها قهرار گرفته  ،روشهکختان مهران فهضای
اموزشا در دانشهاه ازاد ام ما مران مدامکا امهت ج جهای هیهچ
نهرانا نیست.
بازدید  ۵ساعته دکتر میرزاده از نمایشگاه پژوهش و فناوری

دکتر میرزاده :تشکیل پرونده برای تمامی شرکت های
دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر میرزاده اا ازدیدی  1ماعت از هفهدهمین نمایهشهاه پهژجهو ج
فداجری در جریان اررین دمتاجردهای فداجران جاکدهای دانشهاه ازاد
ام ما قرار گرفت  .جی در کاشی این ازدید ضمن ا راز ررمددی از
تومع فعالیت های دانو دیان در دانشهاه ازاد ام ما اظههار داشهت:
اعث افتخار امت ک امرجز شاهد این تحول عظیم در تومهع دانهو ج
تکدی ان محصوزت دانو دیان ج ایجاد ثرجت هستیم .دکترمیرزاده
ارای اماری از تعداد شرکت های دانهو دیهان پردارهت ج گفهت :
دانشهاه ازاد ام ما در کال کاضر دارای  333محهصول دانهو دیهان
امت ک کارهای پژجهشا ان پایان یافت  ،نمونه مهازی شهده ج تعهداد
زیادی از انها مرکس تجاری مازی شهده رمهیده انهد که ایدهت در
مامان ازاد اکسپو رای فرجش عرض شهده انهد .رییه دانهشهاه ازاد
ام ما افهجد :تعداد مراکه رشد دانشهاه ازاد امه ما اها مه مهال
اریر  5۵1مرکه افهایو یافت ک در انها کدجد هههار ههست فدهاجر ج
شرکت دانو دیان نوع 5ج  ۲مستقر شده امهت .جی افههجد :همندیهن
مقرر شده تا رای تماما شرکت های دانو دیان در معاجنت پژجهو ج
فداجری پرجنده هایا کاری تشکی شده ج مشخصات انها ثکت شود.
دکتر رهنمای رودپشتی:

پژوهش موتور محرک علمی و عملی کشور است

معاجن رنام ریهی ج امور اقتهصاد دانو دیهان دانهشهاه ازاد امه ما
گفت :این دانشهاه هدفگراری  1۵مجسه عسمها را در عرصه های
جهانا ا نمای های معتکر رنام ریهی کرده که تها کدهون کهدجد 55
مجس نمای شده ج رتک ارر کرده ج امید امت ک در افق 53۵3این
هدف نائ شویم  .دکهتر رهدمهای رجدپهشتا در مرامهم تجسیه از
پژجهشهران رتر دانشهاه ازاد امه ما امهتان گیه ن ها تاکیهد هر
ارتقای کیفیت در دانشهاه ازاد ام ما راارنشان کرد :تیهم جدیهد
مدیریتا دانشهاه در عین توج کیفیت ،امر پایدارمهازی ج تومهع
ین المسسا دانشهاه را عدوان یت امتراتژی در نظهر گرفته امهت.
جی راار نشان کرد :پژجهو موتور محرا عسمها ج عمسها کهشور
امت ج ا هره گیری از تحقیق ج جسوگیری از ههید های گهاف مها
توان قس های ترقا را اا کرد ک در این زمید دانشهاه ازاد ام ما
ا مدا ع اندا ،ررججا ارزنده ج متکتا رجای گراشت امت.
افتتاح بیمارستان فرهیختگان در دهه فجر/
تاسیس پژوهشگاه مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی برای
اولین بار در دانشگاه آزاد اسالمی
رییه دانههشهاه ازاد امه ما گفههت :کههضور کههوزه پهشههکا ایههن
دانشهاه ،اعث ارتقای نام ج نماد دانشهاه ازاد ام ما شده امت .
دکتر کمید میرزاده رئی دانشهاه ازاد ام ما در مهومین جهشدواره
عسوم پهشکا دانشهاه ازاد ام ما (لقمان ککیم) ه پیهشرفت ههای
کههوزه عسههوم پهشههکا دانههشهاه ازاد امه ما اشههاره کههرد ج گفههت:
روشکختان امرجز کوزه پهشکا دانشهاه ازاد ام ما سیار پیهشرفت
کرده اهوری که  2یمارمهتان از  55یمارمهتان ایهن دانهشهاه در
اعتکارمههدجا جزارت هداشههت درمههان ج امههوزش پهشههکا رتک ه ج
امتیازهای یت کشوری دریافت کهرده انهد .همندیهن تها پایهان مهال
جاری ج اجای مال ایدده  3یمارمتان دیههر شهام تکریهه ،کهازرجن،
ارد ی ج تهران نیه افتتاح رواههد شهد .مهیرزاده ها اشهاره ه تامهی
پژجهشهاه مهددما افت ج پهشهکا ترمیمها دانهشهاه ازاد امه ما
گفت :روشکختان ا تامی این پژجهشهاه ،رای اجلین هار همکهاری
رو ا میان کوزه مهددما ج پهشکا دانشهاه صورت گرفت امت.
جی از افتتاح فاز اجل یمارمتان فرهیختههان رهکر داد ج گفهت :در 4
مال گرشت ا صرف  4۵میسیارد تومان ،تجهیه ج امتانداردمازی این
یمارمتان پردارتیم ج  4۵میسیارد تومان دیهر نیه امسال صرف تجهیهه
ان رواهد شد ک فاز اجل ان در ده فجر مال جاری افتتهاح رواههد
شد.
دکتر ابطحی:
جذب  ۵55عضو هیات علمی جدید
در حوزه پزشکی
دکتر ا زحا در مومین جشدواره عسوم پهشکا دانشهاه ا زاد ام ما
ا اشاره تعام متکت ین این دانشهاه ج جزارت هداشهت درمهان ج
اموزش پهشکا ،ا راز امیهدجاری کهرد از ایهن فرصهت تهوان هرای
ارتقای اموزش هره رد  .دکتر میدعسا ا زحا ا یان ایدکه کهوزه
عسوم پهشکا رنامه ای جهه نظهارت ج رنامه ریههی نهدارد ،اظههار
داشت :جضهعیت کهوزه پهشهکا در دانهشهاه ازاد امه ما نیهاز ه
ازنهری داشهت که در همیهن رامهتا رنامه ارزشهیا ا جاکهدها در
دمتورکار قرار گرفت ج راماس ان رنام ریهی های ززم صهورت
گرفت .در گرشت دانهشهاه ازاد امه ما در کهوزه پهشهکا 55۵۵
عضو هیات عسما داشت که در  ۲مهال گرشهت  1۵۵عهضو جدیهد
جرب شده اند ج این رجند ادام دارد.

معرفی محصوالت دانش بنیان
دانشگاه آزاد اسالمی
در سامانه ای به زبان انگلیسی

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمی با سازمان تامین اجتماعی

دکتر میرزاده :امضای این تفاهم نامه در تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی بیسابقه و حرکتی
اجتماعی برای آرامش خاطر کارکنان دانشگاه است /
دکتر نوربخش :انعقاد این تفاهم نامه الگویی مناسب از تعامل دوسویه برای تمامی دستگاههاست
دکتر میرزاده در نشست انعقاد تفاهم نامه دانهشهاه ازاد امه ما ها
مازمان تامین اجتماعا تاکید کرد :امضای این تفهاهم نامه کرکتها
اجتماعا هرای ارامهو ج جمعیهت رهاار کارکدهان دانهشهاه ازاد
ام ما امت  .دکتر میرزاده در ا تدای ایهن جسهس ها تکریهت هفته
جکدت ج می د مسعود کضرت محمد ن عکداهلل (ص) ج امام صادق
(ع) ،ضمن تشکر از دکتر نور خو گفت :از رئیه مهازمان تامیهن
اجتماعا ج همکاران ایشان ک ا رجکی تعهامسا ج ها رعایهت کامه
ضوا ط ج قوانین ج م کظ جیژگاهای دانشهاه ازاد ام ما ،نهایت
همکاری را داشت اند ،قدردانا ماکدم .جی در نشست امضای تفاهم
نام همکاری ما ین دانشهاه ازاد ام ما ج مازمان تامین اجتمهاعا،
تاکید کرد :ردمت مردم ج گستردگا ،دج جیژگها مهشترا ایهن
دج نهاد مردما امت ک جظیف رود را پشتیکانا ،کمایت ج ردمت
مردم قرار داده اند .دکتر میرزاده دررصوص تفاهم نام میان دانشهاه
ازاد ام ما ج مازمان تامین اجتماعا اظهار داشت :ا توج ایدک
کدجد  43مال از عمر دانشهاه ازاد ام ما ماگهررد ج هسیاری از
همکاران ما رج ازنشستها مارجنهد ،ززم هود ارامهو رهااری
رای انها فراهم شود .از این رج جسسات متعدد ها رئیه ج معاجنهان
مازمان تامین اجتماعا انعقاد تفاهم نامه ای در رامهتای شهفافیت
یشتر مالا ج اداری ج انجام همکاریهای فا ما ین انجامید.
دکتر میدتقا نور خو رئی مازمان تامین اجتماعا ا ریرمقهدم ج
تکریت هفت جکدت ج ایام جزدت پیهامکراعظم (ص) ج امهام صهادق
(ع) ،اظهار داشت :از ا تدای کار دجلت تد یر ج امیهد ،نههاه متکهت ج
تعام مدامکا میان تماما دمتهاههای اجرایا ج دجلهتا رقهرار شهد.
تامین اجتماعا هم تکع ان عدوان مازمانا متعامه که در ارائه
ردمات فعالیت ماکدد ،تعام متکت ج مهازنده ای ها دانهشهاه ازاد
ام ما رقرار کرد .جی اهتمام دکتر میرزاده در رفع ررا نقایص

مر وط کق یم ج ردمات یم ای در دانشهاه ازاد ام ما اشاره
کرد ج گفت :دکتر میرزاده اا م مال گرشت ا انضکاط مهالا که
ایجاد کرده ،در رامتای ک مشک ت گرشت ج رای تامین ارامهو
ج امایو ایدده همکاران رود ،گامهای موثری رداشت امت ک از
ان جمس انعقاد همین تفاهم نام امت ک ا ججود هار مهالا که ه
دنکال دارد ،رئی دانشهاه ازاد ام ما از ان امتقکال کرده امت.
دکتر نور خو ا یان ایدک انعقاد این تفهاهم نامه ماتوانهد الهویها
مدامب از تعام دجموی رای تماما دمتهاههای اجرایها اشهد ،ه
تشریح رجند انعقاد این تفاهم نام پردارت ج گفت :جسهسات متعهدد
کارشدامهها در ههازترین مههزح رگهههار شههد کهه ررمههاها ج
کسا رماهای کارشداما مدجر صورتجسس ای شد ک روشکختان
امرجز این تفاهم نام انجامید .مرتضا اکسانا معاجن مالا ج اداری
دانشهاه ازاد ام ما در ادام ضمن تشکر از رئیه مهازمان تامیهن
اجتماعا ج معاجنان ،گفت :اا  4مال گرشت ج ها شهرجع مدیریهت
جدید دانشهاه ازاد ام ما ،انضکاط مالا ج رمیدگا امور رفاها
ج معیشت کارکدان ج اعضای هیات عسما همواره مورد تاکیهد دکتهر
میرزاده وده امت .اکسانا ا اشاره شجاعت دکهتر مهیرزاده هرای
قکول ار مالا ناشا از انعقاد این تفاهم نام  ،تاکید کهرد :شهجاعت ج
کسن نظر ریامت دانشهاه ازاد ام ما متودنا امت ک در رامتای
پیاده مازی انهضکاط ج شهفافیت مهالا اداری ،درصهدد رفهع ررها
نقصانها ک کتا مر وط ه دجره مهدیریت رهود ایهشان ههم نکهود،
رامد .معاجن مهالا ج اداری دانهشهاه ازاد امه ما از همکهاری ج
مههساعدت رهدمههای رجدپههشتا ج ا ریههشمانیا در جسههسات متعههدد
کارشداما ک انعقاد تفاهم نام همکاری ا مازمان تامین اجتماعا
انجامید ،تشکر ج قدردانا کرد.

انتخاب غرفه دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان غرفه برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار
معاجن پژجهشا جزیر عسوم ج رئی متاد مسا هفت پژجهو ج فداجری ،ضمن تکریت رئی دانشهاه ازاد ام ما در قالهب لوکها ،فرفه
دانشهاه ازاد ام ما را عدوان فرف رتر در هفدهمین نمایشهاه دمتاجردهای پژجهو ،فداجری ج فن ازار معرفا کرد .
متن این لوح شرح زیر امت:
جداب اقای دکتر کمید میرزاده؛ رئی محترم دانشهاه ازاد ام ما
از کضور فعال ،ارزشمدد ج ت ش هم جانک مسئوزن ج دمت اندرکاران فرف ان دانشهاه عدوان فرفه رتهر در نمایهشهاه دمهتاجردهای
پژجهو ،فداجری ج فن ازار مال  5431تقدیر ج تشکر عم مااید .ا تردید ا امتمرار کرکت در این مسیر مقدس ج اتکها ه رداجنهد
متعال شاهد رشد ج شکوفایا یو از پیو جمهوری ام ما ایران در کوزه عسم ج فداجری رواهیم ود .از رداجند مکحان توفیق رجزافهجنتان
را ارزجمددیم.
جکید اکمدی؛ معاجن پژجهو ج فداجری ج رئی متاد مسا هفت پژجهو ج فداجری

تفاهم دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری
آزمونهای تحصیالت تکمیلی سال 69

در نشست رکری مشترا دکتر ردایا ،رئی مازمان مدجو اموزش کشور ج دکتر عسوی فاض  ،مخدهوی دانشهاه ازاد امه ما ه
میه انا مازمان مدجو اموزش کشور تفاهمدام رگهاری ازمونهای تحصی ت تکمیسا مال  39امضا شد .ردایا ا اشاره محورهای
رگهاری ازمون تحصی ت تکمیسا مال  39گفت :شیوه رگهاری این ازمون تا کدجد زیادی مشا شیوه رگهاری ازمون مرامری امت
ج هیچ مشکسا دررصوص رگهاری این ازمون ججود ندارد .جی ا یان ایدک ازمون دکهتری ج کارشداماارشهد مهال  39ه صهورت
یکپارچ ین مومسات اموزش عالا ج دانشهاه ازاد ام ما رگهار ماشود ،گفت :ازمون دکتری در ششم امفدد ج ازمون کارشدامها
ارشد در  8اردیکهشت مال  39صورت یکپارچ رگهار ماشود .رئی مازمان مدجو اموزش کشور ا یان ایدک همهاناور که در
رگهاری ازمون مرامری تجر موفقا ا دانشهاه ازاد ام ما داشتیم ،راارنشان کرد :مزمئدا رگهاری ازمون تحصی ت تکمیسا دجن
مشک رواهد ود .عسوی فاض نیه ا یان ایدک ما در دانشهاه ازاد ام ما قانون اکترام ماگراریم ج نسکت اجرای قانون کسامیت
فراجان ججود دارد ،گفت :هدف از کسامیت در اجرای این قانون کمت تمام داجاسکین در مرامر کشور امت .جی ا یان ایدک تماما
داجاسکان تحصی در مقااع تحصی ت تکمیسا اید در مامان مدجو اموزش کشور ثکتنام کددد ،گفت :اگر فردی اهور همهمهان در
مامان های مازمان مدجو اموزش ج دانشهاه ازاد ام ما ثکت نام کرده ،مکسغ پردارت شده دانشهاه ازاد ام ما راماس اا عیه ای
ک اجای هفت ایدده صادر ماشود کساب جی ازگردانده ماشود ،اما اگر کسا تدها در مامان دانشهاه ازاد امه ما ثکتنهام کهرده،
اید تا پایان ثکتنام در مایت مازمان مدجو اموزش کشور نیه ثکتنام کدد ج مکسغ پردارت شهده ه دانهشهاه ازاد ه جی ازگردانهده
ماشود .جی راارنشان کرد :تاکید ماکدم م ا شرکت در ازمهون دکهتری ج کارشداماارشهد ثکتنهام در مهایت مهازمان مهدجو
اموزش کشور امت.
دکتر الریجانی:

دانشگاه آزاد اسالمی برای توسعه و نوآوری در پزشکی سرمایه گذاری های بسیاری کرده است /
دکتر میرزاده یک مدیر هدایتگر است
معاجن اموزشا جزارت هداشت درمان ج اموزش پهشکا ا یان ایدک دانشهاه ازاد ام ما در کوزه پهشکا جهج  ۲۵دانشهاه رتر کهشور
امت گفت :دانشهاه ازاد ام ما رای تومع ج نواجری در پهشکا مرمای گراری های سیاری کرده امت  .دکتر هاقر زریجهانا معهاجن
اموزشا جزارت هداشت درمان ج اموزش پهشکا در مومین جشدواره لقمان ککیم ،ا یان ایدک دانشهاه ازاد ام ما ستر سیار هرگا را
رای تومع عسما کشور فراهم اجرده ،گفت :اداره این دانشهاه نیاز هدایتهری دارد ک روشکختان دکتر میرزاده ع جه ر ایدک اداره گر
امت ،هدایت گر نیه هست .معاجن اموزشا جزارت هداشت اراکا ست های تحهول ج نهواجری اشهاره کهرد ج گفهت :هست تحهول ج
نواجری شام ست های ایدده نهاری ج مرجعیت عسما در اموزش پهشکا ،ست کرکت موی دانشهاه های نهس مهوم ،هست امهوزش
پامخهو ج عدالت محور ،ست امایو مرزمیدا ،ست ار ق کرف ای ج  ...امت.

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران از غرفه
دانشگاه ازاد اسالمی
در پا کهضور ج ازدیهد دکهتر جاعظها جزیهر ارتکااهات ج فدهاجری
اا عات ج مهددس جهانهرد ریی مازمان فداجری اا عهات ایهران
از فرف دانشهاه ازاد ام ما در نمایشهاه الکامپ ،جدیدترین اهرح
ها ج ردمات الکترجنیت ارای شده دانشهاه نمهایو گراشهت شهد.
در این ازدید دکتر صحافا مدیر ک فداجری اا عات دانشهاه ازاد
ام ما توضیح مامان جدید مدیریت نق ج انتقهازت دانهشجویان
(مدههادا) ،مههامان ازمایههشهاه هههای همکار(مههاها) ج شههکک یکپارچ ه
مکاتکات اداری دانشهاه (شیماد) پردارت .جزیر ارتکااات ج فدهاجری
اا عات در ا تدای اذر ماه ج در در جسس " ررما پیشرفت اقدامات
دمتهاه های اجرایا در ارتکاط ها تکهادل اا عهات ج تومهع دجلهت
الکترجنیکا کوزه امهوزش" از اقهدامات کهوزه فدهاجری اا عهات
دانشهاه تقدیر کرده ود.
کجت ازم م عسا عسکری:
دانشگاه و حوزه دو بال تفکر و اندیشه جامعه
محسوب می شوند
معاجن پارلمانا دانشهاه ازاد ام ما گفت :دانشهاه ج کوزه دج هال
تفکر ج اندیش جامع محسوب ما شوند ج سیار اثهر گهرار هوده ج
هستدد .در دجران امام رمیدا ( ره ) اتحاد کوزه ج دانشهههاه کهول
محور شخصیت امام (ره ) ج اندیش نجات خو ام م اعث پیرجزی
امت ام م ر نظام اافوت ج قدرتهای امتککاری شهد .جی در هاره
ضرجرت جکدت در ین مسسمانان گفت :دا دمتور صریح ردا در
قران ک فرمود ” :جَاعتَصِمُوا ِحَک ِ اهلل جَمِیعاً جَ ز تَهفَهرَقُهوا“ .جکهدت
یت امر ضرجری ج سیار کیاتا در ین مسسمانان امت همهنهدهانهکه
متقا ً تفرق یت کار مرموم ج ناپسدد امت ج اثار زیان اری در پها
داشت ج دارد .عسا عسکری در ادام رجز جکدت ج دانشهاه اشهاره
کرد ج افهجد :دانشهاه ج کوزه دج ال تفکر ج اندیش جامع محسهوب
ما شوند ج سیار اثر گرار وده ج هستدد .ان رجزها ارمان کهوزه ج
دانشهاه،تکام ج کرامت انسان مسسمان ج رهایا از مسز دشمن هود
این ارمان هدوز هم عدوان امتراتژی دانشهاه ج کوزه مزرح امهت.
در این را ز تقویت رجح اروت ج هم گرایا ج ههم افههایها هیهن
نخکهان جامع ضرجرتا انکارناپریر امت.
دکتر طه هاشمی:

دومین جشنواره فیلم کوتاه سنگر با موضوع
نماز و سالمت معنوی برگزار می شود
جسس تدظیم توافق نام رنام های دانشهاه ازاد ام ما در رهصوص
امر نماز ا کضور دکتر ا هاشما معاجن فرهدها دانشجویا دانشهاه
ازاد ام ما ج دکتر رضایا نمایدده ریی جمهور در امر اقام نمهاز،
قائم مقام ج معاجنان متاد اقام نماز رگهار شد  .دکتر ا هاشهما در
این جسس ضمن ارائ گهارشا از فعالیت های دانهشهاه ازاد امه ما
در رصوص اقام نماز پیشدهاد داد جشدواره فیسم کوتاه ا موضوع نماز
ج م مت معدوی ج ا عدوان مدهر رگهار شود ،ک این پیشدهاد مهورد
پریرش اعضای جسهس قهرار گرفهت .معهاجن دانهشجویا ج فرهدهها
دانشهاه ازاد ام ما در این جسس گفهت :دانهشهاه در کهال اجهرای
ارح میمای زندگا امت که حهث نمهاز ههم خهشا از ان امهت.
همندیههن پژجهههشکدههای قههران ج عههترت ج پژجهههشکده مزالعههات
اجتماعا پژجهوهایا را تاکدون انجام داده ج در کهال ررمها عسه
فاصس جوانان از نماز هستدد .در این جسهس همندیهن از مهامان جامهع
مدیریت عمسکرد اقام نماز ک تومط جاکد اصفهان اراکا شده ود،
رجنمایا شد .در این جسس  ۲2رنام از مهوی دانهشهاه ازاد امه ما
رای ترجیج ج تومع امر نمهاز پیهشدهاد شهد ج ها حهث ،مهشورت ج
ررما رنام ها از موی اعضای کاضر در جسس در نهایهت  ۲۵رنامه
رای اجرا تصویب شد.
دکتر مسعود پزشکیان:
اقدام دانشگاه آزاد اسالمی در تقدیر از پژوهشگران بسیار
ارزنده است
نایب ریی اجل مجس شورای ام ما در مومین جشهدهواره کهوزه
پهشکا دانشهاه ازاد ام ما“ لقمان ککیم“ گفت :شهیهوه دانشهههاه
ازاد ام ما در ارج نهادن پژجهشهران ج محققهان اقهدام سهیهار
ارزنده ای شمار ما رجد  .دکتر پهشکهیهان ضهمهن قهدردانها از
میامت های دکتر میرزاده ج دکتر ا زحا معهاجن عهسهوم پههشهکها
دانشهاه راار تومع کیفا کوزه پهشکا دانشهاه ازاد امه مها،
گفت :رجند تقدیر ج ارج نهادن پژجهو ج پژجهشهران رتر ک در
دانشهاه ازاد ام ما انجام ما شود ،اقدام سیار ارزنهده ای امهت،
اگر این شیوه در مایر کوزه های جامع چون میامت ج اجتماعا نیه
انجام ما شود امرجز شاهد سیاری از مشک ت ج گرفهتهاری هها در
جامع نکودیم.

