دکتر رهنمای رودپشتی خبر داد:

توسط وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری صورت گرفت:

برگزاری هفتادویکمین اجالس شورای مرکزی
دانشگاه آزاد اسالمی در
روزهای  91و  02اسفند9911

انتصاب دکتر دادگان به سمت عضو هیات رئیسه
فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

بولتن داخلي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي شماره 09چهارشنبه 09بهمن  5901تهيه شده در روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقشات و فنشاوری طشی حکمشی
دکتر محمد حسین دادگان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را بشه
سمت عضو هیشات رئیشسه فدراسشیون ملشی ورزش هشای دانششگاهی
منصوب کرد .در متن این حکم آمده است
جناب آقای دکتر محمد حسین دادگان
با استعانت از خداوند متعال و بشه اسشتناد بشه بنشد  9مشاده  2اساسشنامه
فدراسیون ملی ورزش های دانششگاهی و مشصوبه مشور 13/10/12
مجمع عمومی فدراسیون مذکور ،به موجب این حکم جناب عالی به
مششدت اهششار سششال بششه سششمت عششضو هیششات رئیششسه فدراسششیون ملششی
ورزش های دانشگاهی منصوب می شوید.امیشد اسشت بشا اتکشال بشه
خداوند متعال و بهره مندی از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه
ها ،در راستای ارتقاء ورزش دانشگاهی و همچنین تحکیم ،انسجام و
یکپاراگی فعالیت های ورزشی در مراکز آموزش عالی کشور موفق
باشید.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی
از برگزاری هفتاد و یکمین اجالس شورای مرکزی دانششگاه آزاد
اسالمی در روزهای  11و  01اسفندماه  1911خبر داد .
دکتر فریدون رهنمشای رودپششتی دبشیر هفتشاد و یکمیشن اجشالس
شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ،با اعشالم ایشن خشبر افشزود
هفتاد و یکمین اجالس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی پس
از برگزاری هیات امنای مرکشزی و تشصویب بودجشه دانششگاه در
تاریخ  11اسفند ،روزهای نوزدهم و بیستم اسشفندماه برگشزار مشی
شود .دکتر رهنمای رودپششتی گفشت پشس از برگشزاری مراسشم
افتتاحیه در روز  11اسفند ،کمیشسیون هشای تخصشصی بشا حشضور
روسای واحدها در نوبت بعد از ظهر برگزار می شود ،همچنین در
دومین روز برگشزاری اجشالس نتشایم کمیشسیون هشای تخصشصی
اجالس به عنوان مصوبات اجالس مطرح شده و اجالس با قرائشت
قطعنامه به پایان خواهد رسید.

طی بخشنامه ای ابالغ شد؛

بر اساس آمار پایگاه علمی Web of Science

افزایش چشمگیر آمار مقاالت دانشگاه آزاد اسالمی
در سال 0292

طبق گزارش ماه ژانویه  0112میالدی پایگاه Web of Science
 ،آمار مقاالت دانشگاه آزاد اسالمی از  8111مقاله در سشال  0119بشه
 1102مقاله در سال  0118رسید که همراه با رشد  19درصدی در سال
 0118نسبت به  0111است  .رششد مقشاالت کشل کششور در سشایت
Web of Scienceدر سال  0118نسبت به سال  0111به مشیزان
8درصد است .از طرفی تعداد مقاالت ساالنه کششور از  91119مقالشه
در سال  0119به  31099مقاله در سال  0118رسشیده کشه بشا احتشساب
مشیزان تولیشدات دانششگاه آزاد اسشالمی ،ایشن دانششگاه سشهمی 1191
درصدی از تعداد مقاالت تولید شده در کشور را دارا است.
همچنیششن در مقایششسه ای کششه در پایگششاه Web of Scienceدر
خصوص تولید علشم دانششگاه آزاد اسشالمی و کششور انجشام ششد ،از
ابتدای سال  0119تا انتهای سال  0118سهم دانشگاه آزاد اسشالمی از
کل مقاالت این دانشگاه حدود  11درصد است در حالیکه این مقشدار
برای کل کشور  31درصد است .از طرفی بشر اسشاس اطالعشات ایشن
پایگاه ،مقاالت پر استناد و داغ دانشگاه آزاد اسشالمی تشا ژانویشه سشال
 0112به ترتیب به  010و  02رسیده اسشت کشه ایشن آمشار بشرای کشل
کشوربه ترتیب  1039و  29اسشت کشه نششان مشی دهشد  0092درصشد
مقاالت پر استناد و  92درصد مقاالت داغ کششور متعلشق بشه دانششگاه
آزاد اسالمی است.

دانشگاه آزاد اسالمی باید در زمینه رفع مشکالت
کشور پیش قدم باشد/
تشکیل  91اتاق فکر در پژوهشگاه مرکزی
جلششسه هششم اندیشششی بششا روسششای پژوهشششکده هششای ممتششاز دانشششگاه
آزاداسالمی برگزار شد  .دکتر صباغ زاده رییس پژوهشگاه مرکشزی
دانشگاه آزاد اسالمی در این جلسه ضمن تبریا ایشام مبشارک دهشه
فجر و گرامیداشت یاد و خاطره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت با

گستردگی دانشگاه آزاد اسالمی در سراسشر کششور و وجشود
بستر و امکانات مناسب در ایشن دانششگاه بایشد در زمینشه رفشع
مشکالت کشور پیش قدم و پیشرو باشد .در ادامه جلشسه دکتشر

اردکانی معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه مرکشزی دانششگاه آزاد
اسالمی از راه اندازی کارگروه اتاق آب به منظور رفشع معشضالت و
مشکالت آبی در پژوهشگاه مرکزی خشبر داد و گفشت تشاکنون 13
اتاق فکر متشکل از متخصصین و صنعتگران در پژوهششگاه مرکشزی
دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل گردیده است که ماحصل آن دو طشرح
تحقیقاتی با مشارکت صنایع خار از دانشگاه می باشد که در مرحله
عقد قرارداد می باشد و تعدادی طرح دیگر نیز در دست بررسی مشی
باشند.
حجتاالسالم اشرفی اصفهانی:

دانشگاه آزاد اسالمی یادگار گرانبهای
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی است
حجتاالسالم محمد اشرفی اصفهانی در جلسه هیات امنای دانششگاه
آزاد اسالمی استان کرمانشاه  ،گفت دانشگاه آزاد اسشالمی یادگشار
گرانبهایی است که از جانب مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی برای
مردم و کشور باقی مانده است و این دستاورد تا قیامت باقی میماند.
اشرفی اصفهانی ،استان کرمانشاه را دارای شرایطی خاص دانشست و
گفت  :بنابراین از همه مسئوالن به ویژه دکشتر مشیرزاده خواهششمندم
توجه و عنایت ویژه ای به دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمانشاه نشان
دهند تا بتشوانیم پیششرفت ،رششد و توسشعه علمشی را در ایشن اسشتان
گسترش دهیم و از همشه مهمتشر ادامهدهنشده راه و اهشدان آیشتاهلل
هاشمی رفسنجانی باشیم.
دکتر صالحی :
دکتر میرزاده مدیری الیق و کاردان برای کشور و
در دنیا شناخته شده است
دکتر علی اکبر صالحی در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسشالمی
استان قزوین یاد و خاطره آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را گرامی داشت
و گفت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نقش موثری در توسشعه علشم در
کشور داشتند و اکثر کسانی که گرفتاری برایشان به وجشود میآمشد
نزد ایشان میرفتند و با آیتاهلل هاشمی مشورت میکردند.آثار ایشان
آثار ابدی است و اینجاست که باقیشات و الشصالحات معشنی حقیقشی
خود را پیدا مشی کنشد .صشالحی بشه نقشش دکشتر حمیشد مشیرزاده در
مدیریتها و مسئولیتهایی که تا کنون داششته اسشت اششاره کشرد و
گفت بیش از  31سال است که با آقای حمید میرزاده دوست هشستم
ایشان در هر پستی که مسئولیت داشتهاند مدیری الیشق بشرای کششور
بودند و در مباحث علمی کارهای علمی فراوانی کرده انشد .صشالحی
ادامه داد دکتر میرزاده مدیری الیق و کشاردان و از شخشصیت هشای
جمهوری اسالمی ایران و در دنیا شناخته شده اند.

انتخاب دکتر علی اکبر والیتی به عنوان رئیس هیات امناء دانشگاه آزاد اسالمی/
حمایت از استمرار مدیریت و برنامه های دکتر میرزاده

نخستین جلسه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی پس از رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی (ره) رئیس فقید هیات امنا و هیات
موسس دانشگاه با حضور اعضاء در محل دفتر هیات امناء تشکیل شد  .در ابتدای این جلسه ،اعضای هیات امنا ضمن گرامیداشت دهه
مبارک فجر و یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای انقالب اسالمی و تجلیل از خدمات رئیس فقید هیات امناء و هیات موسس
دانشگاه حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی (ره) و با عنایت به حکم اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تکمیل اعضاء هیات امناء ،طبق دستور
جلسه و بر اساس تبصره  1ماده  11اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی به پیشنهاد آیت اهلل سید حسن خمینی،حجت االسالم والمسلمین محمدیان
و دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،به اتفاق آراء دکتر علی اکبر والیتی را به عنوان رئیس هیات امناء انتخاب کردند.
همچنین اعضاء هیات امنا دانشگاه آزاد اسالمی در مصوبه ای دیگر به اتفاق آرا از اقدامات ارزنده آقای دکتر میرزاده رئیس دانشگاه در
راستای ارتقای جایگاه و افزایش اثر بخشی دانشگاه و نظام مند ساختن ساختار و فعالیت های آن و رشد شاخص های کیفی آموزشی،
پژوهشی و کارافرینی در طول دوره مدیریت ایشان تشکر و قدردانی نموده و بر حمایت همه جانبه خود از استمرار ریاست و برنامه های
ایشان در این مسیر تاکید و پشتیبانی کردند.
در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت؛

ویژه برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر

واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به مناسبت ایاماهلل دهه فجر با اجرای برنامههای مختلف فرهنگی اجتماعی از جمله نواختن زنگ انقالب در
دانشگاه ها و مدارس سما ،مسابقات ورزشی ،برپایی نمایشگاه ،غبارروبی مزار شهدای گمنام ،جشن انقالب و  ...این ایام را گرامی داشتند .
مدارس سما واحد کر با آذین بندی ،برپایی نمایشگاه و همچنین برگزاری مراسم در داخل مدرسه ،در یا اقدام فرهنگشی سشالن اصشلی
اداره آموزش و پرورش ناحیه  9کر را با استفاده از بنر ،پوستر و سایر ابزارهای الزم با در اسم مدارس سمای کر آذین بندی کرده و
با هدای گل از سوی دانش آموزان به عوامل آن اداره دهه مبارک فجر را گرامی داشتند .برگزاری مسابقه عکاسی با عنشوان ”دهشه فجشر و
ارزش های انقالب اسالمی“ و مسابقه تلگرامی بهترین خاطره و از جمله در وصف انقالب اسشالمی و همچنیشن برگشزاری نششست علمشی و
جلسه هماندیشی کانون اسالمی -سیاسی اساتید معرفت بشا موضشو “دسشتاوردهای انقشالب اسشالمی و افقهشای روششن آینشده“ برگشزاری
مسابقات ورزشی دانشجویی در رشته های فوتسال ،والیبال ،بسکتبال و ....و حضور باشکوه دانشگاهیان در راهپیمایی 00بهمن از دیگر برنامه
های پیش بینی شده این دهه است.
دکتر میرزاده :

توسعه علوم پایه به عنوان پیشران علوم آینده در دانشگاه آزاد اسالمی

دکتر میرزاده در جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی با تبریا ایام دهه مبارک فجر و پیروزی انقالب اسشالمی
گفت پس از پیروزی انقالب اسالمی ،یا عزت علمی برای کشور به دست آمد که نعمتی الهی است .قبل از انقالب اسالمی ،ایران هیش
جایگاهی در سطوح بین المللی در زمینه علمی نداشت اما به برکت انقالب و مکتب امام خمینی (ره) ،راهشی بشاز ششد تشا مشردم بشا مکتشب
استقالل و خودکفایی در تمام حوزه ها حرکت کنند .وی در ادامه با تاکید بر اهمیت علوم پایه در توسعه علمی کشورها ،گفشت متاسشفانه
در حال حاضر علوم پایه در کشور ما تضعیف شده و کمتر از آن استقبال می شود و این پیامدهای منفی برای کشور خواهد داشت ارا کشه
علوم پایه می تواند پیش ران بحث های فناورانه آینده نیز بشود .دکتر میرزاده افزود از این رو در دانشگاه آزاد اسشالمی بایشد بشرای توسشعه
علوم پایه به عنوان پیش ران علوم و مهندسی آینده ،سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.

تجدید میثاق رئیس و معاونین دانشگاه آزاد اسالمی با آرمان های امام راحل
دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی صبح روز یکششنبه و
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر به همراه هیات رئیشسه و معاونیشن
دانشگاه آزاد اسالمی در برنامه تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های
امام راحل ،با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمانهای امام
راحل ،انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کرد  .دکتر
میرزاده بر مزار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی (ره) دکتر حبیشبی و حشا
سید احمد خمینی حاضر شد و با ذکر فاتحشهای یشاد آنهشا را گرامشی
داشت.دکتر حمید مشیرزاده ،رئیشس دانششگاه آزاد اسشالمی در مرقشد
مطهر امام خمینی(ره) در جمشع خبرنگشاران گفشت هشر سشال بشه یشاد
حضرت امام خمینی(ره) ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در حضور
همکاران و همه دانشگاهیان ،برای عرض ارادت و احترام بشه محشضر
مقدس آستان حضرت امام راحل شرنیاب می شویم .امروز این توفیق را داشتیم تا به همراه همکشاران در مراسشم تجدیشد میثشاق ششرکت
کنیم .رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت حضرت امام خمینی(ره) یکی از نوادر تاریخ اسالم هستند کشه بزرگشترین خشدمت را در تجدیشد
حیات اسالم در عصر حاضر انجام دادند.
دکتر میرزاده :

انقالب اسالمی عالوه بر استقالل سیاسی باعث توسعه علمی و عزت ایران شد
دکتر میرزاده در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاداسالمی با قرائت آیه ” و ذکرهم بایام اهلل ان فى ذلا الیت لکل صبار شکور“ ایام مشبشارک
دهه فجر را به عموم ملت ایران بویژه خانواده دانشگاه آزاد اسالمی تبریا گفت .وی خاطر نشان کرد پیش از انشقشالب اسشالمشی مشیشزان
وابستگی کشور ما به بیگانگان بسیار زیاد بود .در زمینه علمی نیز علمی کشور وابستگی زیادی داشت اما خوشبختانه انقالب اسالمی بشاعشت
ایجاد تحوالتی شگرن در تمامی حوزه ها از جمله حوزه علمی شده است .وی خاطر نشان کرد انقالب اسالمی در حوزه هشای سشیشاسشی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی یا جهش بزرگ داشته است که امروزه بر اسا آمار پایگاه علمی اسکوپوس ایران رتبه  18جهشانشی تشولشیشد
علمی قرار داد .دکتر میرزاده گفت انقالب اسالمی به ایران عالوه بر استقالل سیاسی یا عزت علمی نیز داده است.
دکتر طه هاشمی:
معاونت فرهنگی از طرح های شورای راهبردی زنان حمایت می کند
دکتر سیدطه هاشمی ،معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی در جلسه شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی در
این جلسه ضمن تسلیت برای درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی(ره) گفت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مسیری را در کشور و دانششگاه
آزاد اسالمی باز کرده است که امیدواریم بعد از او ادامه پیدا کند .وی درباره برنامه هشای سشال جدیشد ششورای راهشبردی زنشان فرهیختشه
دانشگاه آزاد اسالمی گفت در ارتباط با حوزه زنان باید کارهای بنیادی تری انجام شود .وی گفت هویت علمی و مشدیریتی زنشان بایشد
بازیابی شود .معاونت دانشجویی و فرهنگی نیز برای تشویق زنان به فعالیت علمی ،فرهنگی و هشنری و اهشدای جوایشز بشه آنهشا بشه ششورای
راهبردی زنان فرهیخته کما خواهد کرد.

معرفی پرتال آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی برای
جذب اعضای هیات علمی
رییس دانشگاه آزاد اسالمی طی بخشنامه ای تاکید کرد با توجشه بشه
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی امر جذب اعضای هیات علمشی
دانشگاه آزاد اسالمی صرفا از طریق پرتال آموزشی ایشن دانششگاه بشه
نشانی  jazb.iau.irانجام می شود .
متن این بخشنامه به شرح زیر است
با توجه به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگشی امشر جشذب اعشضای
هیات علمی صرفا از طریق پرتال آموزشی دانشگاه آزاد اسشالمی بشه
نشانی  jazb.iau.irانجام می شود و مراجعه به روسشای واحشدها و
مدیران دانشگاه در اجرای خواسته متقاضیان تاثیری نخواهد داشت و
ترتیب اثر هم ( بجز مواردی که طبق مقررات مشذکور رعایشت ششده
باشد) داده نمشی ششود .فلشذا روسشای واحشدها و مراکشز آموزششی و
معاونین و مشدیران سشازمان مرکشزی در صشورت مراجعشه یشا مکاتبشه
متقاضیان مذکور موظفند صرفا نامبردگان را راهنمشایی کننشد کشه بشه
پرتال مذکور مراجعه و از ایششان بخواهنشد ثبشت نشام کننشد و اقشدام
دیگری انجام نخواهد شد.بدیهی است طبشق مقشررات دانششگاه و بشر
اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگشی ،کشسانی کشه در پرتشال
آموزشی دانشگاه ثبت نام کرده اند با طی مراحشل قشانونی جشذب در
صورت نیاز به خدمات ایشان ،دعوت به عمل خواهد آمد.
با صدور پیامی؛

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب دکتر والیتی به
ریاست هیات امنای دانشگاه را تبریک گفت و از
تصویب استمرار مدیریت دانشگاه تشکر کرد
در پی انتخاب دکتر علی اکبر والیتی به عنوان رئیشس هیشات امنشای
دانشگاه آزاد اسالمی و نیز تشصویب اسشتمرار ریاسشت و حمایشت از
برنامه های دکتر میرزاده به اتفاق آرای اعشضای هیشات امنشا ،رئیشس
دانشگاه آزاد اسالمی با صدور پیامی ضشمن تبریشا انتخشاب دکتشر
والیتی از همه اعضای هیات امنا تشکر کرد .
قسمتی ازمتن این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی اکبر والیتی
رئیس محترم هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی
با سالم و احترام
انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس هیشات امنشای دانششگاه آزاد
اسالمی و جانشینی حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی(ره) بنیانگذار
و رئیس فقید هیات امنا و هیشات موسشس دانششگاه ،بشه اتفشاق آرای
اعضای محترم این هیات را صمیمانه تبریا گفته و وظیفه خود مشی
دانم از همه اعضای محترم هیات امنا به واسطه این انتخاب بشه جشا و
نیز تصویب قشاطع اسشتمرار مشدیریت و تاییشد برنامشه هشای مدیریتشی
اینجانب تشکر کنم .اعتماد و تایید جنابعالی و اعضای محترم هیشات
امنا سرمایه بزرگی است که اینجانب و همکارانم در تمام واحد های
دانشگاه آزاد اسالمی قدردان آن هستیم و قطعا از این سرمایه بزرگ
در راستای تحقشق منویشات مقشام معظشم رهشبری ،اهشدان اساسشنامه
بزرگترین دانشگاه حضوری جهان و نیز تکالیف و وظشایف منشدر
در اسناد اشم انداز و سیاست های کلی نظام از آن بهره خواهیم برد
و تمام مساعی خود را برای همکاری با جنابعشالی و اعشضای محشترم
هیات امنا در این مسیر به عمل خواهیم آورد.
دکتر طباطبایی:

فقدان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خسارتی جبران
ناپذیر است /احمدی پور :شورای راهبردی زنان
فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی فعالیت مناسبی
داشته است

شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد .
فاطمه طباطبائی ،رئیس شورای راهبردی زنان فرهیخته دانششگاه آزاد
اسالمی در این جلسه گفت در روزهای اخیر حوادث تلخی را پشت
سر گذاشتیم که بسیار تاسف برانگیز بشود بشه ویشژه فقشدان آیشت اهلل
هاشمی رفسنجانی (ره) کشه بشرای کششور ،انقشالب و دانششگاه آزاد
اسالمی خسارتی است جبران ناپذیر .امیشدواریم خداونشد بشه بهتریشن
وجه خال وجود ایشان را برای همه ملت ایران جبران کند.
زهرا احمدی پور ،معاون رئیس جمهوری نشیز دربشاره مشسائل مطشرح
شده در جلسه گفت ما باید از خود سوال کنیم ،اگونه می توانیم از
ظرفیت دانشگاه آزاد اسالمی استفاده و زنان را توانمند کنیم .احمدی
پور افزود باید سیاست و راهبردی بشرای بشه کشارگیری زنشان اتخشاذ
شود .همچنین باید از کارهای مشارکتی استقبال کرد .خوشبختانه تشا
امروز با برگزاری کارگاه ها ،فرهنگ سازی خوبی انجام شده است و
فعالیت های شورای راهبردی زنشان فرهیختشه دانششگاه آزاد اسشالمی
مناسب است.

