دکتر مصدق:

دکتر حسینزاده لطفی :

کوتاه کردن فرآیند جذب هیات علمی از اهداف
اصلی دانشگاه آزاد اسالمی است

بولتن داخلي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي شماره  34چهارشنبه  43مرداد  4433تهيه شده در مركز حوزه رياست و روابط عمومي

معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاگاه آزاد امگالمگی گ
متقاضیان نوید کوتاه شدن فرآیند جذب را داد و گگفگ  :کگا گ
مدت زمان فرآیند جذب حداکثر  541روز ،یگکگی از ا گدا
اصلی مرکز امور یات علمی دانشااه ام .
دکتر فر اد حسین زاده لطفی ا تاکید ر پیایری تصویب رشت گای
در حال ررمی مر وط واحگد گا در پگرتگال وزارت عگلگو از
تالش ای دلسوزان دکتر میرزاده در رونگد تصگویگب رشگتگ گای
تحصیالت تکمیلی تشکر کرده و اظهار کرد :رئیس دانشااه تاکیگد
دارد تا فرآیند جذب و امتخدا یات علمی یات ای اجگرایگی
جذب امتان ا تفویض شود .وی میام گذاری و نگاگارت را از
وظایف اصلی حوزه آموزشی مازمان مرکزی دانست و ادامگ داد:
این معاون ا تفویض اختیار حداکثری طبق ضوا ط از واحگد گای
دانشاا ی توقع دارد ک از اجرای رگون مرفصل و آییننام کگ
از موی شورای رنام ریزی آموزشی و دیگاگر مگراجگع حیصگال
دانشااه ا الغ نشده ام  ،پر یز کند.
آی اهلل اشمی رفسنجانی :
وارد مرحله جدیدی در برنامهریزیهای
دانشگاه آزاد اسالمی شدیم
رییس مجمع تشخیص مصلح ناا ا تأکید گر ایگن کگ ”وارد
مرحل جدیدی در رنام ریزی ای دانشااه آزاد امالمی شگدیگم“،
تشریح اوضاع دانشااه ا در مال گای اول پگیگروزی انگقگالب
پرداخ  .وی  55زار آزمایشااه و کارگاه در دانشگاگاه آزاد
امالمی در مرامر کشور اشاره کرد و گف  :مجموعگ ایگنگهگا گا
عنوان ”ما ا“ در فضای مجازی در خدم محققان و پژو شاگران
ام  .وی ومی گزینی را ویژگی ممتاز دانشاگاه آزاد امگالمگی
رای مرد م نقاط کشور خواند و ادام داد :خانواده ا ا خگیگال
راح و خاطری جمع ،فرزندان و خصوص دختران خود را گ
تحصیل می فرمتند .رئیس مجمع تشخیگص مصگلگحگ نگاگا گ
رنام ای دانشااه آزاد امالمی رای تأمگیگس پگژو شگاگاه آزاد
امالمی اشاره کرد و گف  :تحقیقات رای جامع مهگم امگ تگا
مباحث ت وریک را مرحل کار ردی رمانند ک عالوه ر کمک
کشور ،مطح دانشااه را اال می رد.
مهندس اشمی تشریح کرد :
بهره برداری از  368هزار مترمربع پروژه عمرانی
در سال جاری
معاون عمرانی دانشااه آزاد امالمی از هره رداری از  522زار
مترمر ع از پروژه ای ا نی دانشااه آزاد امالمی ،از ا تدای فرودین
ماه مال جاری تا کنون خبر داد.
مهندس اشمی ا اشاره طر تجمیع واحد ای دانشااه آزاد
امالمی امتان تهران گف :خوشبختان تکلیف زمین ای مورد نیاز
رای تجمیع ای واحد ای تهران پزشکی ،تهران جنوب ،تهران
مرکز و تهران غرب مشخص شده ام  .وی افزود :رای واحد
تهران پزشکی زمینی در نزدیکی واحد علو و تحقیقات در نار
گرفت شده ک در عد طراحی آن در حال مذاکره ستیم .مچنین
زمین منامبی نیز در تقاطع زرگراه آزادگان و م رای واحد ای
تهران غرب و تهران مرکزی مدنار قرار دارد ک رای خرید آن در
حال مذاکره ستیم .مهندس اشمی در اره مراحل پیشرف مای
تهران شمال نیز گف  :خوشبختان طر تجمیع واحد تهران شمال از
مایر واحد ای امتان تهران در شرایط هتری قرار داد و از پیشرف
خو ی رخوردار ام .
معاون منج

و پذیرش دانشااه تشریح کرد

جزئیات پذیرش بدون آزمون دانشجو در
دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر علوی فاضل ،معاون منج و پذیرش دانشااه آزاد امالمی گا
یان این مطلب د ر خصوص پذیرش دون آزمون در دانشگاگاه آزاد
امالمی گف  :پذیرش دون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشنامگی
پیومت و ناپیومت از طریق مامان ثب نا الکگتگرونگیگکگی مگعگاونگ
منج و پذیرش آدرس  www.azmoon.orgانگجگا مگی
شود .وی گف  :داوطلبان این دوره ا الز ام ا مراجع مامانگ
ثب نا الکترونیکی معاون منج و پذیرش و اطالع از رشت محل
ثب نا خود اقدا و ضمن تهی نسخ چگاپگی
ای این دوره نسب
از تاییدی ثب نا  ،واحد دانشاا ی مورد نار مراجع کنند.
علوی فاضل ا یان اینک این مامان در تما طول مال فگعگال امگ ،
گف  :داوطلبان راماس زمان ثب نا و تقویم آموزشی دانشااه در
اولین نیمسال تحصیلی شروع تحصیل خوا ند کرد.
معاون پژو و فناوری دانشااه آزاد امالمی:
پروژههای کاربردی باید ماموریتگرا ،
مسئلهمحور و مشتریمدار باشند
دکتر ا را یم واشقانی فرا انی تشریح رنام ا و میام گای جدیگد
دانگگشااه پرداخ گ و اظهگگار داش گ  :میام گ مگگدیری دانگگشااه آزاد
امالمی ،گذار از یک دانشااه آموزش محور گ مگم یگک دانگشااه
پژو محور و کار آفرین ام .
وی ا یان اینک یکی از ویژگی ای دانشااه کارآفرین التزا اجتماعی
و پامخ گویی نیاز ای جامع ام  ،افزود :ا توج گ میامگ گای
ا الغی از موی مقا معام ر بری و تاکید ایشان در مورد اقتصاد دانگ
ثروت از مسیر ایجاد مراکگز
علم ،تبدیل دان
نیان و تبدیل دان
رشد و شرک ای دان نیان عنوان یکی از رنامگ گای را گبردی
دانشااه آزاد امالمی مورد توج قرار گرفت ام .
دکتر واشقانی ادام داد :البت وقتی صحب از صنع می شود مفهومگ
مفهو کلم ام  .از این رو پروژه گای
صنایع مخ نیس  ،صنع
کار ردی اید ماموری گرا ،مس ل محور و مگشتری مگدار اشگد و ایگن
اصلی ام ک ما آن را پیاری خوا یم کرد و ا تما تگوان در خدمگ
اجرای این رنام ستیم.

دکتر میرزاده تاکید کرد:

ایجاد بستر آموزش الکترونیکی برای  08هزار نفر در دانشگاه تا پایان سال 69
دکتر میرزاده در ششمین جلس یأت امنای امتان ممنان ا تأکید ر اینک امتان ممنان مفاخر و شخصی ای واالی فر نگاگی زیگادی دارد،
اظهار داش  :مین ما ق فر نای اعث شده تحصیالت عالی خصوص تحصیالت تکمیلی وضعی کم نایری در این امتان داشت اشد.
وی افزود :درصد دانشجویان کارشنامی ارشد و دکتری و مچنین تومع تحصیالت تکمیلی در واحد ای دانشااه آزاد امالمی امتان ممنگان
از متومط کشور سیار االتر ام ک جای توج و تقدیر دارد ا این حال تحصیالت تکمیلی در این امتان ا جدی تقوی می شود.
دکتر میرزاده در ادام ا تأکید ر اینک دانشااه آزاد امالمی امروز مم ایجاد شهرک ای فن آوری آزاد پی می رود ،گف  :این طگر
از ُعد تبدیل علم ثروت ،ایجاد فناوری ای نو و اشتغال فارغ التحصیالن ،طر مهمی ام و در این شهرک ا مجموعگ ای از کگار گای
علمی ،پژو شی ،فر نای ،صنفی ،خدماتی و تجاری انجا می شود.
وی در ادام ا اشاره واحد الکترونیک دانشااه آزاد امالمی گف  :واحد الکترونیک در مهرماه  20حدود  0زار دانشجو داش ک در حگال
حاضر این تعداد  52زار نفر رمیده ام و تالش می کنیم ک تا پایان مال  29رای  02زار نفر ستر آموزش الکترونیکی فرا م شود.
رئیس کمیسیون هداش مجلس:

بسیاری از نقدهایی که متوجه دانشگاه آزاد اسالمی است ،صحت ندارد
رئیس کمیسون هداش و درمان
رئیس کمیسیون هداش و
مجلس در اره جلوگیری از
درمان مجلس شورای امالمی
مهاجرت جوانان خارج از کشور
گف  :سیاری از مطالبی ک
یان کرد :فرا م آوردن امکانات
عنوان نقد در اره دانشااه آزاد
تحصیالتی اکیفی  ،روش موثری
امالمی مطر می شود ،نقد
رای پیشایری از خروج جوانان
نیس و از روی غرض ورزی و
ام ک دانشااه آزاد امالمی
غیرمنطقی صورت
رقا
دراین زمین م نق سزایی را ایفا
میگیرد.
کرده ام .
نماینده مرد زا دان ا اشاره
شهریاری ا اشاره صحب ای
خدمات دانشااه آزاد امالمی
دکتر میرزاده در اره م دلی و
ادام داد :این دانشااه خدمات
م ز انی مجلس و دانشااه آزاد
ارزنده ای جامع علمی کشور
ارائ داده و منا ع زیادی ک دول اید رای تحصیالت عالی زین امالمی خاطرنشان کرد :امروز ارتباطات زیادی ین مجلس و دانشااه
آزاد امالمی وجود دارد و ی از  022نفر از نمایندگان مجلس طر
میکرد ،تومط خود مرد و دانشااه آزاد امالمی تامین شده ام .
شهریاری درادام افزود :دانشااه آزاد امالمی تنهایی اندازه کل تومع تحصیالت تکمیلی ک قرار ام تومط این دانشااه اجرایی شود
دانشجویانی ک در دانشااه ای دولتی تحصیل می کنند ،دانشجو جذب را تایید کردند و موافق این موضوع ستند اما این ارتباطات اید یشتر
شود.
کرده و نیمی از ار علمی کشور را دوش میکشد.

دعوت رییس دانشگاه آزاد اسالمی در اینستاگرام از مخاطبانش جهت معرفی اساتید متعهد
دکتر حمید مگیرزاده ،رئیگس دانگشااه آزاد
امگگگالمی در صگگگفح اینگگگستاگرا خگگگود
درخوام جالبی را مطر کرد .
رئیس دانشااه آزاد امالمی ا انتشار مطلبگی
در شبک اجتماعی اینستاگرا  ،نوشگ  :یگن
امگگاتید دانگگشااه آزاد امگگالمی آنهگگایی کگ
متعهد ،پاکدامن ،درمگتکار ،دلگسوز و کگار
آشنا وده و ا ل دغل ازی و میامیکاری و
ده ستان ای رایج نباشند کم نیستند .لطفا چنین اماتیدی را اینجانب

معرفی کنید تا از خدماتشان در مطو مختلگف
امتفاده شود.
این پس اینستاگرامی دکتر میرزاده ا واکن
کار ران مواجگ شگده و تگا کنگون ده گا نگا از
اماتید واحد ای مختلف دانشااه آزاد امگالمی
رئیس دانشااه معرفی شده اند.
این فراخوان در آمتان دومیگن مگالارد آغگاز
فعالی دکتر میرزاده عنگوان رئیگس دانگشااه
آزاد امالمی مطر شده ام .

شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد

تهیه مستند از زندگینامه بزرگان کشور

در جلس شورای را بردی فر نای اجتماعی دانشااه آزاد امالمی  ،موضوع تهی مستند از زندگینام زرگان کشور و تهی پایان نام ای مرتبط
ا زندگینام مفاخر و مشا یر مورد ررمی و تصویب قرار گرف .
دکتر ط اشمی معاون فر نای و دانشجویی دانشااه آزاد امالمی ا اشاره تجمیع دو معاون دانشجویی و فر نای ،گگفگ  :گخگ قگا گل
توجهی از رنام ای فر نای و اجتماعی ما ناظر ر حوزه دانشجویی ام  ،در مین رامتا این تجمیع تفاوتی را در عملکرد شورای فر گنگاگی
ایجاد نمی کند لک این شورا از ضمان اجرایی قوی تری رخوردار خوا د شد.
ط اشمی مچنین زرگداش  0122تن از مفاخر و مشا یر در واحد ای دانشااه آزاد امالمی اشاره کرد و افزود :تا کگنگون 0122تگن از
مفاخر و مشا یر تومط  122واحد معرفی شدند و اولین جلس شورای علمی ا حضور اماتید مرتبط رگزار شد .مچنین مطح ندی و تگقگسگیگم
ندی ای الز انجا ک ا ما نای واحد ا کار ای علمی شروع خوا د شد.
گای
معاون فر نای و دانشجویی دانشااه آزاد امالمی ا یان اینک موضوع پایان نام ای دانشجویی می تواند ررمی زندگینام شگخگصگیگ
زرگ کشور اشد ،گف  122 :واحد دانشااه آزاد امالمی مفاخر و مشا یر صد مال قبل خود را معرفی کردند ک دانشجویان می توانند پگایگان
نام ای خود را ر روی زندگی این افراد قرار د ند.
در این جلس دکتر حمید میرزاده رئیس دانشااه آزاد امالمی نیز در مخنانی جایااه واقعی شورا ا در دانشااه آزاد امالمی اشگاره کگرد و
افزود :امروز شورا ا جایااه واقعی خود را رای تصمیم گیری نشان داده اند ،زمانیک امور در شورا ا مطر و تصمیم گیری شود کار ا نحگو
هتری انجا خوا د شد.

دانشگاه آزاد اسالمی تابع آییننامه استخدامی
مصوب هیات امنا است
مدیرکل حقوقی دانشااه آزاد امالمی ،طر رخی نمایندگان
مجلس را ک ا عنوان جلوگیری از اخراج ی ضا ط امتادان و
کارمندان دانشااه آزاد امالمی مطر شده ام  ،مخالف قوانین
االدمتی کشور ومصو ات شورای عالی انقالب فر نای عنوان
کرد.
رخی ادعا ا در اره اخراج
دکتر علیرضا مصدق در واکن
ی ضا ط کارکنان و اعضای یات علمی در دانشااه آزاد امالمی
گف  :دانشااه آزاد امالمی عنوان یکی از  0122دانشاا ی ک
در مطح کشور فعالی می کند تا ع ضوا ط و قوانین حاکم ر
دانشااه ام .وی ا اشاره قانون تشکیل وزارت علو  ،تحقیقات
و فناوری گف  :در این قانون این امکان دانشااه ا داده شده ک
دارای آیین نام خاص و مصوب یات امنا اشند و این آییننام در
خصوص اعضای یات علمی و کارکنان ،از شمول قوانین عمومی
کشور خارج ام  .مصدق تاکید کرد :ند ب ماده  02قانون رنام
پنجم تومع صراحتا تما دانشااه ا اعم از دولتی و غیردولتی را از
شمول قوانین عمومی کشور امتثنا کرده ام نا راین دانشااه ا
تا ع آیین نام خاص و مصوب یات امنا ستند .دانشااه آزاد
امالمی نیز از این قاعده مستثنی نیس و چ در مورد اعضای یات
علمی چ در مورد کارکنان تا ع آیین نام امتخدامی مصوب یات
امنام .
وی ا رد ادعای اخراج دون ضا ط در دانشااه آزاد امالمی
تصریح کرد :اماما تعبیری ک دومتان مطر می کنند اخراجی
صورت نارفت و تنها مطا ق قانون ،در کمیت ای انتاامی
تخلفات اعضای یات علمی و کارکنان رمیدگی و پس از مراحل
مختلف دادرمی ،منتهی حکم قطعی اخراج از موی یات ای
حیصال شده ام .

کسب رتبه  311جهانی در پایگاه ESI
توسط دانشگاه آزاد اسالمی

دکتر میرزاده در نشس رومای واحد ا و اعگضای یگأت علمگی
منتخب امتان ممنان ا اشاره موفقی ای علمی دانگشااه آزاد
امالمی در مطح ملی و منطق ای گفگ  :دانگشااه آزاد امگالمی
زرگترین دانشااه حضوری جهان ام ک در مال  0251رتب
 511علمی جهگان را در پایاگاه  ESIاز لحگا کمگی تولیگدات
علمی خود اختصاص داده ام .
وی افزود :دانشااه آزاد امگالمی از ناگر تولیگد علمگی در ایگران
دارای رتب اول ام و تأثیری ک در حوزه فر نای داشت  ،کامالً
ینایر ام  .دکتر میرزاده گا یگان اینکگ دانگشااه آزاد امگالمی
دارای  502مسجد ام  ،گف  :عالوه ر آن 15 ،مسجد در دم
ماخ ام و  95یادمان شهدا نیز در دانشااه وجگود دارد کگ
در کل 0درصد از فضای عمرانی دانشااه را مساجد و یادمان ای
شهدا تشکیل می د ند.
وی مچنیگگن از مگگس والن و رومگگای واحگگد ای دانگگشااه آزاد
امالمی امتان ممنان خوامگ گ مگم اقتگصاد دانگ نیگان و
شهرک ای فگن آوری آزاد رونگد تگا گ رطگر کگردن نیگاز
صددرصدی شهری و تومع علم و فناوری دم یا ند.
آی

اهلل شا چراغی:

دانشگاه آزاد اسالمی چراغ است

آی اهلل شا چراغی در مرامم افتتا مسجد فاطم ز را (س) واحد
ممنان ،پی از ورود مسجد و در جوار مقبره شهدای گمنا
واحد ممنان ا یان اینک دانشااه آزاد امالمی چراغ ام  ،گف :
مقبره شهدا م در این واحد چراغ ود و حاال این مسجد نیز چراغ
دیاری ام و این مانا مصداق نور علی نور ام .
مسجد فاطم ز را (س) واحد ممنان مقارن ا احان ظهر تومط
آی اهلل شا چراغی نماینده ولی فقی و اما جمع ممنان افتتا شد
و نخستین نماز جماع این مسجد امام ایشان و ا حضور
رئیس دانشااه آزاد امالمی و جمعی از معاونان و مس والن رگزار
شد .آی اهلل شا چراغی در مخنانی در میان نماز ظهر و عصر
ضمن رشمردن أصول نماز صحیح مقامات دانشااه را تشویق
دانشجویان نماز جماع در مساجد دعوت کرد.
اصالح آمار و اطالعات مقاالت دانشگاه آزاد اسالمی
در پایگاه های علمی معتبر جهانی
مرپرم مرکز گسترش علم و علم منجی دانشااه آزاد امالمی
گف  :طبق آمار پایااه ای علمی ناگیر  Scopusو Web of
 ،Scienceمقاالت دانشااه آزاد امالمی ا آدرس ای متفگاوت
نمای شده ود و رای تعیین رتب دانشااه صورت صگحیح الز
ود ک این آمار و اطالعات شکل تجمعی مرتگب شگود .میگترا
اشمی طباطبایی درخصوص آخرین آمار مقاالت و رتب دانشااه
آزاد امالمی در پایااه ای علمی جهان ،گف  :مقاالت دانگشااه
آزاد امالمی در پایااه ای علمی ناگیر  Scopusو Web of
 ،Scienceا آدرس ای متفاوت نمای شده گود ایگن در حالگی
ام ک رای تعیین صحیح رتب مقاالت علمی الز گود آمگار و
اطالعات شکل تجمعی یعنی تنها امم دانشااه آزاد امگالمی
مرتب شود .این اقدا رای ر  0پایااه در دمگتور کگار معاونگ
و فناوری دانشااه قرار گرف و آمار پایاگاه Web of
پژو
Scienceاصال شد .وی افزود :در حال حاضگر دانگشااه آزاد
امالمی ا داشتن  11زار و  551مقال و ا تفگاوت چگشمایری از
دیار دانشااه ای ایران از لحا تولیگد علگم ،در صگدر جگدول
دانشااه ای کشور قرار گرفت ام  .پس از آن ،دانشااه تهران ا
 04زار و  051مقال در رتب دو قرار دارد ،امگا متامگفان مگیزان
ارجاعات صورت گرفت مقاالت دانگشااه آزاد امگالمی گسیار
کم ام و حتی در رتب  1و  9جدول ارجاعات م قرار نداریم.

