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سه تصمیم هیات امنای مرکزی دانشگاهآزاد اسالمی
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امنیتی کردن فضای
دانشگاههانتایج
ضدامنیتی دارد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
عل��وم ،تحقیق��ات و فن��اوری گف��ت:
«طرف��دار تن��وع تش��کلها هس��تیم
و فعالیته��ای سیاس��ی بای��د در
چارچوب قانون رشد پیدا کند ».ضیاء
هاشمی از نقش فرجیدانا در هدایت
آموزش عالی ایران سخن گفت و ابراز
تاس��ف خ��ود را از رفت��ن وی از وزارت
عل��وم اب��راز ک��رد .وی ب��ا بی��ان اینکه
تعری��ف درس��تی از فرهن��گ و جایگاه
آن در کش��ور و بهخص��وص در جامعه
دانش��گاهی ارائه نش��ده است ،افزود:
«فرهن��گ جوه��ره اصل��ی مدیری��ت
جامع��ه اس��ت و توس��عه علم��ی ی��ک
کشور متاثر از فرهنگ بوده و پیوندی
عمیق با آن دارد ».هاش��می با اش��اره
به اینکه دانش��گاه باید پیشتاز توسعه
فرهنگی باش��د ،تاکید کرد« :بخش��ی
از نخبگان فقط مسائلی مثل پوشش
و رواب��ط دخت��ر و پس��ر را بهعن��وان
ارزشهای فرهنگ��ی مطرح میکنند
و برخ��ی مدی��ران فرهنگ��ی بالفاصله
مس��اله عفاف و حج��اب را مورد تاکید
ق��رار میدهن��د ،در حال��ی ک��ه ای��ن
دو مقول��ه تنه��ا ارزشه��ای دین��ی و
اخالقی جامعه محسوب نمیشوند».
وی اف��زود« :راس��تگویی ،امانتداری و
قانونمن��دی ارزشهای مه��م دیگری
هستند که مورد توجه قرار نمیگیرند
و اف��رادی فقط در ی��ک مقوله و ارزش
پیشتاز هستند و نگاه تکبعدی دارند
و ای��ن ن��گاه باع��ث تضعی��ف جای��گاه
آن ارزش میش��ود ».مع��اون فرهنگی
وزارت عل��وم گفت« :حرکت به س��مت
امنیت��ی ک��ردن فض��ای دانش��گاهها
نتای��ج ضدامنیت��ی دارد ،همچنی��ن
ایج��اد فض��ای مناس��ب ب��رای ارائ��ه
دیدگاهها و نظرات متنوع باعث ش��ود
دانش��گاهیان با آرامش خواستههای
خ��ود را دنب��ال کنن��د ».وی ب��ا بی��ان
اینکه طرفدار تنوع تشکلها هستیم،
اف��زود« :فعالیته��ای سیاس��ی در
دانش��گاهها باید در چارچ��وب قانون
رش��د پی��دا کن��د ،در غیر ای��ن صورت
تحلی��ل سیاس��ی امکانپذیر نیس��ت
و دچ��ار رادیکالیس��م در دانش��گاهها
خواهیم شد».

هیاتامنای مرکزی دانش��گاه آزاد اسالمی تصمیم گرفت که افزایش
ش��هریه در رش��تههای علوم پزش��کی این دانش��گاه هم مانند رشتههای
فنیومهندسی به صورت حداقلی باشد .زیانده بودن واحدهای پزشکی
و کم بودن شهریههای دانشجویان به نسبت هزینهها مشکالتی را برای
واحدهای پزش��کی دانش��گاه آزاد اس�لامی بهوجود آورده ب��ود اما هیات
امنای مرکزی این دانش��گاه درنهایت تصمیم گرفت که افزایش ش��هریه
این رشتهها هم مانند رشتههای دیگر باشد.جلسه هیات امنای دانشگاه
آزاد اسالمی با حضور آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی رئیس هیات امنا،
سیدحس��ن خمینی ،حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد ،محمدحسین
قاضیزادههاش��می وزیر بهداش��ت ،جعفر میلیمنفرد ب��ه نمایندگی از
سرپرست وزارت علوم ،عبدالله جاس��بی ،بهمن یزدی صمدی ،فریدون
عزیزی ،حجتاالس�لام محمد محمدیان و جمعی از معاونان دانش��گاه
برگزار ش��د .رئیس دانشگاه آزاد اس�لامی در حاشیه جلسه هیات امنا در
گفتوگو با خبرنگاران  ،هیات امنای مرکزی دانش��گاه آزاد اس�لامی را از
ارکان مهم دانشگاه خواند و گفت« :خوشبختانه ،مانند پنج جلسه قبلی
مورد حمایت صمیمانه و مشفقانه اعضای محترم هیات امنای دانشگاه
آزاد اسالمی قرار گرفتیم و پیشنهادات دانشگاه آزاد اسالمی که در دستور
جلسه قرار گرفته بود به اتفاق به تصویب هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی رسید ».به گزارش فرهیختگانآنالین میرزاده مصوبات هیات امنا
را موجب حل مشکالت دانشگاه دانست و گفت« :این مصوبات مسئولیت
مس��ئوالن دانش��گاه آزاد اس�لامی و مدیران را به صورت مضاعف افزایش
خواهد داد».
تصویباساسنامهمدارسسما
رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی از آیتالله هاشمیرفسنجانی و اعضای
هیات امنای مرکزی دانش��گاه تش��کر کرد و گفت« :اولین دس��توری که
در جلس��ه مطرح شد اساسنامه س��ازمان س��ما بود که مرکب از مدارس
غیرانتفاعی س��ما و همچنین دانش��کدههای مهارتمحوری سماس��ت.
اساس��نامه سازمان سما ،در سال  1374نوش��ته شده بود که با توجه به
تحوالت اخیر در برنامههای دانش��گاه ،نیاز به بازنگری داشت و درجلسه
ام��روز این بازنگری به تصویب رس��ید ».حمید میرزاده اف��زود« :با توجه به
اینکه الزم بود فعالیتهای جدید عملی ،آموزش��ی ،پژوهشی ،فرهنگی
و همچنی��ن فعالیته��ای مربوط به اقتص��اد دانشبنی��ان و تحصیالت
مهارتمحور و کاربردی در این سازمان شکل بگیرد و مدارس بینالمللی
دو زبانه و مدارس تخصصی در س��ازمان سما داشته باشیم ،ما مواردی را
که الزم بود به اساس��نامه قدیم اضاف��ه کردیم ».بنا به گفتههای میرزاده،
اساسنامه جدید سازمان سما دارای سه رکن رئیس دانشگاه آزاد اسالمی،
رئیس سازمان سما و شورای این سازمان است.شورای سازمان ما مرکب از
 11نفر از مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی و مدیران دانشگاه و مدیران سما
خواهد بود .به این ترتیب اساسنامه جدید سازمان سما برای شیوه جدید
عملکرد این س��ازمان و برای سازگاری بیشتر با ش��رایط و نیازهای جدید
تدوین و به تصویب رس��ید .میرزاده گفت« :این س��ازمان طبق اساسنامه
جدید ،موسسه علمی،آموزشی ،پژوهشی و غیرخصوصی و غیردولتی،
اما وابسته به دانش��گاه آزاد اسالمی است که میتواند فعالیتهای خود
را در سطح ملی در ابعاد مختلف اجرا کند و شرح وظایف شورای سازمان
و ش��رح وظای��ف رئیس س��ازمان س��ما و همچنین م��واردی ک��ه الزم بود
فعالیتهای این س��ازمان ارتقا پیدا کند .این اساس��نامه در  25ماده و 9
تبصره ،به اتفاق آرا به تصویب هیات امنای مرکزی دانشگاه رسید».
افزایشحداقلیشهریهرشتههایپزشکی
تعیین میزان ش��هریه دانشجویان رش��تههای پزشکی دومین دستور
کار هیات امنای مرکزی دانشگاه بوده است و درنهایت این هیات تصمیم
گرفت که افزایش ش��هریه رشتههای پزشکی هم مانند رشتههای علوم و
مهندسی 15درصد تصویب شد.میرزاده درباره مصوبه هیات امنا گفت:
«پیش از این برای رش��تههای علوم و مهندسی افزایش شهریه را تصویب
کرده بودیم.در رشتههای پزشکی همان  15درصدی که برای رشتههای
علوم ومهندس��ی تصویب شده بود برای دانش��جویان موجود رشتههای
پزشکی در نظر گرفته شد».
او افزود« :دانشجویانی که در حال تحصیل هستند ،همان 15درصد
افزایش شهریه را از آنها دریافت خواهیم کرد؛ به عبارت دیگر دانشجویانی
که قبال در دانش��گاه آزاد اس�لامی در رش��ته پزشکی تحصیل میکردند
مانند رش��تههای دیگر ،همان 15درصد افزایش را نس��بت به س��ال قبل
پرداخت میکنند ».میرزاده تاکید کرد شهریهای که دانشگاه آزاد اسالمی
ازدانشجویانپزشکیدریافتمیکندنسبتبهدانشجویانپردیسهای
دولتی بسیار کمتر است؛ به عبارت دیگر از نظر رقم ،دانشگاه آزاد اسالمی
چهار میلیون و پردیسهای دولتی  12میلیون تومان دریافت میکنند.
او گفت« :یعنی حتی با افزایش ش��هریه نیز دانشگاه آزاد اسالمی نسبت
به پردیسهای دولتی حدود یکس��وم ش��هریه دریاف��ت میکند که این
موضوع موجب ضرر و زیان دانشگاه آزاد اسالمی شده است و ما باید برای
ادامه حیات رش��تههای پزشکی در دانش��گاه آزاد اسالمی از منابع دیگر
مانند وام و حتی از رش��تههای علوم و مهندس��ی برای توسعه رشتههای

جناب آقای دکتر نجفی

سرپرست محترم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض میکنیم و از خداوند
من��ان ب��رای آن مرحومه رحمت و برای بازماندگان صبر و س�لامت
آرزومندیم.
روزنامهفرهیختگان

صبورباشیدواخباررانگاهکنید

مع��اون س��نجش و آموزش دانش��گاهآزاد از داوطلبان دکترا خواس��ت
منتظر اعالم نتایج بمانند و اخبار را پیگیری کنند.
مجتبی علویفاضل گفت« :با توجه به اینکه رشته /محلهای اعالم
شده برای آزمون کارشناسی ارشد و دکترا افزایش یافته ،زمان اعالم نتایج
به تعویق افتاده اس��ت .لذا از داوطلبان میخواهیم که صبر و شکیبایی
داشته و منتظر اعالم نتایج در موعد مقرر باشند».
علویفاض��ل در ادام��ه اف��زود« :افزایش رش��ته/محلها باعث ایجاد
فرصتهاي جدید برای داوطلبان اس��ت ،لذا این تعویق به وجود آمده
در اع�لام نتای��ج ب��ه نفع آن��ان خواهد ب��ود ».معاون س��نجش و پذیرش
دانشگاه آزاد اسالمي توصیه کرد« :داوطلبان کلیه آزمونهای دانشگاه
آزاد اسالمی برای آگاهي از زمان اعالم نتایج ميتوانند به سایت روابط
عموم��ی معاون��ت س��نجش و پذیرش دانش��گاه آزاد اس�لامی به آدرس
 ، www.pubr-azmoon.comخبرگ��زاری آن��ا ،ایس��کانیوز و روزنام��ه
فرهیختگان مراجع��ه کنند ».وی در پایان اظهار امی��دواری کرد« :با فرا
رس��يدن زمان اع�لام نتایج کلی��ه آزمونهای دانش��گاه آزاد اس�لامی و
افزایش ظرفیتها و رشته /محلهاي جديد بهویژه در مقطع کارشناسی
ارش��د و دکترای تخصصی رضای��ت تعداد بیش��تری از داوطلبان فراهم
خواهد آمد».

خداحافظیمعاونانوزارتعلومتکذیبشد

مقایسههزینهتحصیلدررشتهپزشکیدانشگاههایمختلف
نام کشور

نام دانشگاه

شهریه پزشکی هر ترم (تومان)

آمریکا

هاروارد

 88میلیون

بریتانیا

آکسفورد

 38میلیون

سوئد

تارتو

 19میلیون

مالزی

موناش

 84میلیون

ترکیه

هکتپه

 18میلیون

دبی

کالج پزشکی دبی

 36میلیون

ایران

پردیسهای دانشگاه دولتی

 9میلیون

ایران

دانشگاه آزاد اسالمی

 4میلیون

پزشکی استفاده کنیم ».رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد که وجود
این افزایش 15درصدی در رشتههای پزشکی و واحدهای علومپزشکی
نیازمند دریافت کمک از ش��هریه رش��تههای علوم و مهندسی هستند و
گفت« :هزینههای رشتههای پزش��کی مانند داروسازی ،دندانپزشکی و
پزشکیبهدلیلاینکهنیازمند تجهیزاتوآموزشبالینیهستند،باالست
و ما مجبور ش��دیم از س��ایر رش��تهها به رش��ته پزش��کی کمک کنیم.این
موضوع فشار مالی زیادی به دانشگاه آزاد اسالمی وارد میکند و ممکن
است طرحهای توسعه فیزیکی ما را با مشکل مواجه کند اما در هر حال
مصوبه هیات امنا این است که به این صورت عمل شود».
ایجادمعاونتاقتصادوسرمایهگذاری
دردانشگاهآزاداسالمی
دانش��گاه آزاد اس�لامی تالش��ی ج��دی ب��رای ق��دم گذاش��تن در راه
درآمدزاییازمحصوالتدانشبنیاناعضایهیاتعلمیودانشجویانش
دارد .جدیدترین گام دانش��گاه در این زمینه هم در هیات امنای مرکزی
برداش��ته ش��د و ایجاد معاونت اقتصاد و س��رمایهگذاری دانشگاه در این
هیات تصویب ش��د .می��رزاده از موافقت اعضای هی��ات امنای مرکزی با
ایجاد این معاونت خبر داد و گفت« :به دلیل آنکه فعالیتهای اقتصادی
دانشبنیان شروع شده است ما در دانشگاه آزاد اسالمی در کنار شورای

سرمایهگذاری معاونتی به نام معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری دانشگاه
آزاد اس�لامی خواهیم داشت .این معاونت برای اولینبار در دانشگاه آزاد
اسالمی تاسیس میشود و در چارت تشکیالتی جدید به تصویب رسید».
میرزاده افزود« :این معاونت موظف اس��ت سیاس��تهای شورای اقتصاد
دانشبنیان دانش��گاه آزاد اسالمی را اجرا کند و البته بحث تشکیالت آن
به صورت مفصل در کمیس��یون هیات امنا مورد بحث قرار خواهد گرفت
و میزان گسترش آن در سطح کشور توسط کمیسیون دائمی هیات امنا
تعیینمیشود».اوهمچنینتغییردیگرساختارتشکیالتیدانشگاهآزاد
اسالمی را ادغام دفتر روابطعمومی و دفتر دانشگاه و تبدیل شدن آن به
مرکز حوزه ریاس��ت و روابطعمومی اعالم کرد که در جلسه هیات امنا به
تصویب رسید .او درباره این تغییر گفت« :روابطعمومی دانشگاه در حوزه
ریاس��ت قرار گرفت و امور استانها از امور اجرایی سازمان مرکزی در این
مجموعه از هم جدا ش��دند .معاون س��ازمان مرکزی اقداماتی که مربوط
به مرکز اس��ت را انجام میدهد و معاون اداری و مالی دانشگاه اقداماتی
را که در س��طح استانهاس��ت انجام خواهد داد و این تفکیک به معنای
افزایش پستهای سازمانی نیست ».میرزاده تاکید کرد که بنا به مصوبه
هیاتامنا،دانشگاهآزاداسالمیمتعهدشدهاستکهکارکنانپستهای
س��ازمانی را با وجود این تغییرات افزایش ندهد .او همچنین خبر داد که
ی��ک معاونت که پی��ش از این در هیات امنا در تش��کیالت قبلی تصویب
شده بود از معاونتهای دانشگاه آزاد اسالمی حذف شد .رئیس دانشگاه
آزاد اس�لامی گفت« :مرکز هیاتهای استانی و هیاتهای ممیزه و دفتر
تجاریسازی تحقیقات و همچنین مرکز تحقیقات پیشرفته حذف شد و
در زیرمجموعه معاونت اقتصادی قرار گرفت و هیات امنای مرکزی اجازه
داد که شرح تفصیلی آن را کمیسیون دائمی هیات امنا تعیین کند ».او
افزود« :کمیسیون دائمی هیات امنا که از هیات امنا اختیار گرفته است
تاکن��ون بی��ش از  90درصد نمودار کالن را به تصویب رس��انده و در حال
حاضر سازوکار تشکیالتی دانشگاه آزاد اسالمی نزدیک به تکمیل است».
میرزاده پیشبینی کرد که کارهای س��ازماندهی برای افزایش اثربخشی
توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با این تشکیالت جدید افزایش
پیدا کند .رئیس دانش��گاه آزاد اس�لامی گفت« :همچنین در این جلسه
معاون برنامهریزی دانش��گاه آزاد اس�لامی بهعنوان دبیر شورای دانشگاه
تعیین شد که این دبیرخانه در همان معاونت مستقر میشود».

مصوباتهیاتامنایمرکزییکیازاسنادباالدستیدانشگاهآزاداسالمیاست

رئیس دانش��گاه آزاد اس�لامی همچنین درباره تفاوت شیوه برگزاری جلسات هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در این دوره
نسبت به دوره مدیریت پیشین ،گفت« :جلسه هیات امنا در این دوره بسیار جدی است و حتی ممکن است بحثهای بسیار جدی و
چالشی هم مطرح شود و در نهایت پس از اظهارات مخالف و موافق ،رایگیری هم انجام شود ».او افزود« :ما معتقد هستیم که مصوبات
هیات امنای مرکزی را بهعنوان یکی از اسناد باالدستی دانشگاه آزاد اسالمی مورد توجه قرار دهیم و اجرا کنیم و خالف مصوبات هیات
امنا نیز اقدامی انجام نخواهیم داد ».میرزاده گفت« :هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی یکی
از ارکان دانشگاه آزاد اسالمی است که این موضوع در اساسنامه هم درج شده است و میتواند برای برنامههای دانشگاه آزاد و اجراییات
آن به ما مصوبه بدهد ».او افزود« :جلسات هیات امنا ،جلساتی بسیار جدی و چالشی است که در این جلسات وزرا و نماینده مقام معظم
رهبری و سه نفر از دانشمندان وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین حجتاالسالم سیدحسن خمینی و آیتالله هاشمی حضور
دارند که خود صاحبنظر هستند و ما باید همیشه این آمادگی را داشته باشیم که به سواالت آنها پاسخ دهیم».

احتمالمعرفیوزیرعلومظرفسهماهآینده
مع��اون پارلمان��ی رئیسجمه��ور گف��ت:
«وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری در مهلت قانونی
به مجلس معرفی خواهد شد».
مجید انصاری ،معاون پارلمانی رئیسجمهور
درباره اینکه آیا ممکن است فرآیند معرفی وزیر تا
سه ماه به طول انجامد ،افزود« :وقتی میگوییم

توصیهمعاونپذیرشدانشگاهآزادبهداوطلباندکترا:

عکس :سیدوحید حسینی

با عنایت به دایر بودن رش��ته عمران-
آبشناسی در مرکز سرعین و مذاکرات
ب��ا فرمان��داری شهرس��تان درخص��وص
اختصاص حدود 2هکتار زمین رایگان از
طرف اهالی شهرستان سرعین و امکان
بهرهب��رداری از چش��مههای طبیع��ی با
طعمهای مختلف آشامیدنی و استقبال
و همکاری صمیمانه اهالی و مس��ئوالن
شهرستان و اس��تان ،میتوان در مرحله
اول نس��بت به اح��داث کارخان��ه تولید
آب معدنی گازدار طبیعی ،اکسیژندار
و طعمدار با س��رمایهگذاری پیشنهادی
 30درص��د مرک��ز س��رعین 30 ،درص��د
واحد اردبیل و  40درصد س��ایر واحدها
و مراک��ز اس��تان اردبی��ل در شهرس��تان
سرعین اقدام کرد.تحقیق و مطالعه روی
آبهای گرم و آشامیدنی معدنی استان
از لحاظ پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی
و آلودگیه��ای احتمال��ی میکروب��ی،
استانداردس��ازی بهرهبرداری از آبهای
معدنیوگرمشهرستانها،نمونهبرداری
ماهان��ه از آبگرمه��ا ب��ا عق��د ق��رارداد با
صاحب��ان مجتمعه��ای آبدرمان��ی و
ارائ��ه گزارش ماهانه نتایج و اس��تفاده از
تجارب و اندوخته علمی اعضای محترم
هیاتعلم��ی و کارکنان ش��اغل مرتبط
در واحده��ای اس��تان اردبی��ل ازجمل��ه
اه��داف تحقیقات��ی ای��ن واح��د ب��رای
تاس��یس این کارخانه خواهد بود .طرح
هیات فرهنگی آلطه واحد سرعین هم
اجرایی شده و با استقبال مردم سرعین و
دانشجویان مواجه شده است.
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خبرخانه

وزیر عل��وم در مهل��ت قانونی به مجل��س معرفی
خواهد ش��د یعنی احتمال دارد که این معرفی تا
سه ماه آینده هم به طول انجامد».
مع��اون پارلمان��ی رئیسجمه��ور درب��اره
گزینههای پیش��نهادی برای پس��ت وزارت علوم
پاسخی نداد.

اعالمنتایجآزمونارشدپیامنوردرنیمهدومشهریور
مش��اور عال��ی س��ازمان س��نجش آم��وزش کش��ور
نیم��ه دوم ش��هریور م��اه را زم��ان اع�لام نتای��ج آزم��ون
کارشناسیارش��د دورهه��ای فراگیر دانش��گاه پیام نور
اعالمکرد.حسینتوکلیدردرتشریحجزئیاتبرگزاری
آزمون ارش��د فراگیر پیام نور با بیان اینک��ه این آزمون از
ساعت 9صبح روز جمعه آغاز شد و تا ساعت 12ادامه

داشت ،گفت« :در این آزمون بیش از  78هزار داوطلب
در 133رشتهبهرقابتبایکدیگرپرداختند».ویگفت:
«در این آزم��ون  78هزار و  931داوطلب ثبتنام کرده
بودند ».وی با بیان اینکه کارت ورود به جلسه امتحان از
روز سهشنبه روی سایت قرار داشت ،گفت« :نیمه دوم
شهریور ماه زمان اعالم نتایج اعالم شده است».

هوالحق

انا هلل و انا الیه راجعون

ای باغ خزان شو ،بهاران همه رفتند
خوش باش به زاغان که هزاران همه رفتند
ب��ه مناس��بت هفتمی��ن روز درگذش��ت اس��تاد جعف��ر
خمام��یزاده ،مرب��ی آداب و اخ�لاق و محق��ق و مترج��م
نامدار و مرجع علمی گیالنشناسی ایران و جهان و رئیس
ش��ورایعالی مرکز بازشناس��ی نهضت جنگل ،دوس��تان
و ش��اگردانش در مس��جد قدس دبیرس��تان ش��هید دکتر
بهشتی گردهم میآیند و یادش را گرامی میدارند.

درگذش��ت اس��تاد فرهیخته دکتر امیرناص��ر کاتوزیان جامعه
علمی و دانشگاهی را درسوگ فقدان دانشمندی نشاند که بدون
ش��ک آثار فاخر ایش��ان تح��ول عظیم��ی در مرزه��ای علم حقوق
نوی��ن در عص��ر معاصر پدید آورد .درگذش��ت این اس��تاد ارجمند
را به بازماندگان ایش��ان ،اس��اتید ،فار غالتحصیالن ،دانش��جویان
عل��م حق��وق بهویژه جامعه دانش��گاهی دانش��گاه آزاد اس�لامی و
همه جویندگان طریق عدالت تس��لیت عرض مینمایم .امیدوارم
با تالش جامعه علمی کش��ور و بسط و گسترش اندیشههای علم
این استاد فرزانه مسیر متعالی و ارزشمند این عرصه بیش از پیش
استمراریابد.
حمید میرزاده -رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

زمان :شنبه  93/6/15از ساعت  13/30الی 15/30
مکان :رشت -میدان فرهنگ -مسجد قدس

مدیرکل روابطعمومی وزارت علوم ،خداحافظی برخی معاونان این
وزارتخانه را تکذیب کرد .پس از انتشار برخی اخبار مبنیبر خداحافظی
س��عید س��منانیان ،جعف��ر میلیمنف��رد و مجتبی صدیقی س��ه معاون
وزارت علوم و صادقی مدیرکل دفتر ش��کایات ای��ن وزارتخانه ،مهدخت
بروجردی ،مدیرکل روابطعمومی وزارت علوم در گفتوگو با مهر ،گفت:
«هر س��ه معاون به مدت دو روز در همایش روسای دانشگاههای کشور
در مش��هد حضور داشتند و چنین خبری صحت ندارد ».وی ادامه داد:
«صادق��ی نیز از مدیران کل وزارت علوم به ش��مار میآی��د و نه معاون».
این در حالی اس��ت که جعفر میلیمنفرد ،عصر چهارش��نبه به نیابت از
نجفی ،در جلس��ه هیات امنای دانش��گاه آزاد اس�لامی در دفتر مجمع
تش��خیص مصلحت نظام حاضر ش��ده بود .به گزارش مهر ،در هفتهای
که گذش��ت جعفر توفیقی از وزارت علوم خداحافظی کرد .وی س��مت
مشاور عالی رضا فرجیدانا را برعهده داشت.

اعالمجزئیاتبورستحصیلیپروفسورسمیعی

ضوابط و ش��رایط دریافت بورس تحصیلی در دوره مشترک دکترای
تخصص��ی پژوهش��ی عل��وم اعص��اب بالینی دانش��گاه علوم پزش��کی
ته��ران و پژوهش��کده بینالملل��ی مغز و اعص��اب هانوفر آلم��ان به نام
ب��ورس تحصیل��ی «پروفس��ور س��میعی» اع�لام ش��د .بهمنظ��ور تامین
نیروی انس��انی متعهد و متخصص و کس��ب دانش و مه��ارت از طریق
پژوهشهای هدفمند ،از متقاضیان بورس تحصیلی در دوره مشترک
دکت��رای تخصص��ی پژوهش��ی عل��وم اعصاب بالین��ی دانش��گاه علوم
پزش��کی تهران و پژوهش��کده بینالمللی مغز و اعص��اب هانوفر آلمان
ثبتنام به عمل میآید.
این دوره ش��امل دو مرحله و حداکثر چهار س��ال اس��ت .طول مدت
مرحل��ه اول ب��ه ن��ام دوره عال��ی پژوه��ش ()Master of Philosophy
یک س��ال اس��ت و مرحل��ه دوم ب��ا عنوان دکت��رای تخصصی پژوهش��ی
( )Ph.D.by Researchیک تا سه سال به طول میانجامد.
ثبتنام از اول ش��هریور تا اول آبان سال  ،93فقط بهصورت اینترنتی
و از طری��ق س��ایت  http://www.tums.ac.irانج��ام میش��ود و تم��ام
متقاضی��ان باید مدارک ثبتنام را بهصورت فایل اس��کن ش��ده به آدرس
 basir@tums.ac.irایمی��ل کنن��د ت��ا کد رهگیری بهص��ورت ایمیل به
آدرس الکترونیک متقاضی ارسال شود.
همچنی��ن داوطلبان باید م��دارک معتبر و برابر اصل ش��ده خود را از
طریق پست سفارشی به آدرس پژوهشکده علوم اعصاب واقع در تهران،
انتهای بلوار کش��اورز ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) ،شمال در
شرقی ،ساختمان ریحانه ،طبقه سوم ،دبیرخانه مرکز تحقیقات ضایعات
مغزی و نخاعی ارسال کنند.

سدانشگاهتهراندرشورا
زمانبررسیحکمرئی 

دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از بررس��ی وضعیت روسای چند
دانشگاه دیگر در جلسه بعدی این شورا خبر داد.
محمدرضا مخبردزفولی درباره عدمصدور حکم روسای دانشگاههایی
مانند تهران در جلسه چهارشنبه گذشته شورای عالی انقالب فرهنگی
گفت :در این جلس��ه مباحث مختلفی مطرح ش��ده و درب��اره  15رئیس
دانش��گاه نیز تصمیمگیری ش��د اما فرصت برای بررس��ی روسای برخی
دیگر از دانشگاهها ازجمله دانشگاه تهران نشد.
دبیر ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی با بیان اینکه در جلس��ه بعدی
شورا درباره برخی دیگر از روسای دانشگاهها تصمیمگیری خواهد شد،
افزود :در جلس��ه بعدی درباره رئیس دانش��گاه تهران نیز تصمیمگیری
خواهد ش��د .پس از اتمام حکم ریاس��ت فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران،
رض��ا فرجیدانا ،وزی��ر وقت علوم طی حکم��ی در تاریخ  19خ��رداد ماه
امس��ال مس��عود نیلی احمدآبادی را بهعنوان سرپرست دانشگا ه تهران
منصوب کرد.
گفتنی اس��ت ،در جلس��ه اخیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی حکم
ریاس��ت  15دانش��گاه ازجمله حس��ین غفوری بهعنوان رئیس دانشگاه
اردکان ،محمدقاس��م صح��اب بهعنوان رئیس دانش��گاه تف��رش ،فرهاد
یغمایی رئیس دانشگاه گلستان ،محمدعلی نجفینژاد رئیس دانشگاه
عل��وم کش��اورزی و منابع طبیعی گ��رگان ،محمدعل��ی بهمنیار رئیس
دانش��گاه مناب��ع طبیع��ی س��اری ،محمدمه��دی فاتح رئیس دانش��گاه
شاهرود ،سیدعطاءالله سیادت رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
رامین خوزس��تان ،خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند ،جواد حدادنیا
رئی��س دانش��گاه حکیم س��بزواری ،محمدرضا عصاری رئیس دانش��گاه
صنعتی جندیش��اپور ،مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی و حرفهای،
عباس زراعت رئیس دانش��گاه کاش��ان و جلیل مقدسی بهعنوان رئیس
دانشگاه صنعتی شیراز تایید شد.

انا هلل و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر محمدعلی نجفی

سرپرست محترم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

درگذشتهمشیرهگرامیتانراتسلیتگفته
و از خداون��د رحمان و غفار ب��رای آن مرحومه

رحمتومغفرتوبرایجنابعالیوبازماندگان

صبر و سالمت آرزومندم.

حمید میرزاده  -رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

