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ا

رئیس سازمان
امور دانشجویان خبر داد

تعیین استاد مشاور
برای دانشجویان خارجی

تعیین استاد مشاور برای دانشجویان
از ابتدای تحصیل یکی از موضوعاتی
اس��ت که آییننامه جدید آموزش��ی
تاکید زیادی روی آن داش��ته است،
البت��ه مع��دود دانش��گاههایی برای
اجرایی کردن آن اقدام کردهاند .حاال
فری��دون صدیقی ،معاون وزیر علوم
و رئیس س��ازمان امور دانشجویان از
اج��رای این طرح برای دانش��جویان
غیرایرانی خبر میده��د و میگوید:
«پارس��ال بیش از هزار دانش��جوی
غیرایرانی از طریق بورسیه و سههزار
نف��ر از طری��ق غیربورس��یه جذب
دانش��گاههای ایران ش��دهاند .قصد
داریم برای این دانش��جویان اس��تاد
مش��اور در نظر بگیریم که از ابتدای
تحصیل راهنمای آنها باشند .البته این
کار در مورد دانش��جویان داخلی هم
در دست انجام است؛ اما دانشجوهای
غیرایرانی با توجه به مش��کالتی که
به دلیل تحصیل در کش��وری غیر از
کشور خودشان با آنها روبهرو هستند،
طبیعتا نیاز به کمک بیشتری دارند».

تغییرات دفترچه انتخاب رشته
عامل سردرگمی داوطلبان
چن��د روز پیش نتایج ابتدایی کنکور
کارشناسیارشد اعالم شد و کسانی
که براس��اس رتبه ش��ان ب��ه قبولی
دردانش��گاههای دولتی امی��د دارند
ظرف چند روز آینده باید دس��ت به
انتخاب رشته بزنند؛ آن هم براساس
دفترچ��های که س��ازمان س��نجش
منتشر کرده است .این دفترچه نشان
میدهد که رشتههای مختلف چه کد
رش��تهای دارند و در کدام دانشگاهها
و به چه تعداد دانش��جو میپذیرند.
اما در دفترچه انتخاب رش��ته امسال
تغییراتی پیش آمده که داوطلبان گروه
ارتباطات را س��ردرگم کرده اس��ت.
تغییر کد ضریب رشت ه روزنامهنگاری
دانشگاه عالمهطباطبایی مشکلی است
که باعث شده برخی از داوطلبان در
مورد نتیجه انتخاب رشته شان تردید
کنن��د .ماج��را از این قرار اس��ت که
در دفترچه ثبتنام کارشناسیارش��د
سالهای  93روزنامهنگاری گرایش
ارتب��اط جمعی در کن��ار تحقیق در
ارتباط��ات گرایش ارتب��اط جمعی
ق��رار دارد و این دو رش��ته هم طبق
دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال
 93رش��تههای دانش��گاه صداوسیما
محس��وب میش��وند .ام��ا دفترچه
راهنمای انتخاب رش��ته سال  94این
جدولبن��دی متفاوت را به داس��تان
دیگ��ری تبدی��ل کرده اس��ت؛ یعنی
رش��ته روزنامهنگاری دانشگاه عالمه
طباطبایی را ب��ه کدضریب  3انتقال
داده اس��ت که قبول��ی در این گروه
رشته به جواب دادن تست درسهای
متفاوت از کدضریب  1نیاز دارد .این
تغییر بدون اطالع باعث س��ردرگمی
داوطلبانی شده است که برای قبولی
در ای��ن دانش��گاه برنامهریزی کرده
بودند و برای همین تنها به درسهای
الزم ب��رای قبول��ی در کدضریب 1
پاسخ دادند.

پيامک3000508020 :

خــــبر خـــــانه

رئی�س دانش�گاه خواجهنصیرالدین طوس�ی گف�ت« :در گروهبندی دانش�گاهها که از س�وی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری انجام ش�ده اس�ت ،هشت دانش�گاه تهران در گروه یک قرار دارند» .علی
خاکیصدیق ادامه داد« :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تصمیم گرفته اس�ت در راس�تای افزایش
اختیارات برای دانش�گاهها ،طرح گروهبندی دانشگاهها را در کل کشور اجرا کند .براساس این طرح
 ۱۳دانشگاه در گروه یک یا تیپ الف قرار دارند .دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،شریف ،امیرکبیر،
عالمه طباطبایی ،خواجهنصیرالدین طوس�ی ،تربیت مدرس ،علم و صنعت از تهران و دانش�گاههای
صنعتی اصفهان ،دانشگاه شیراز و دانشگاه تبریز از استانهای دیگر در گروه یک قرار دارند».

دانشگاه

لو فرهيختگان

0913648
از مسئوالن می خواهیم که به طور
رس��می در م��ورد اتفاقات��ی که در
ورزشگاه تبریز افتاد اظهار نظر کنند
تا مردم تکلیف خودش��ان را بدانند
و به شایعات پایان داده شود .انگار
ع��ادت کردهایم که اج��ازه بدهیم
نظ��رات مختل��ف به گ��وش مردم
برس��د و بعد از اینکه اتفاقات تلخ
افتاد اظهارنظرهای رس��می شروع
شود.
0901354
ابتدای نزدیک ش��دن قیمت نان به
قیمت واقعی کیفیت نان ها تا حدی
بهبود پیدا کرده بود اما با گذش��ت
زمان بازهم شاهد بازگشت اوضاع
به ش��رایط قبل و غیرقابل مصرف
شدن نان هستیم.

نام یازده دانشگاه تیپ یک اعالم شد

حسن روحانی برای افتتاح چند پروژه فرهنگی به بزرگترین دانشگاه حضوری جهان میآید

دانشگاهآزاد اسالمی  فردا میزبان رئیسجمهوری

فردا ،سهشنبه 29اردیبهشت دانشگاه آزاد اسالمی
میزبان رئیسجمهوری خواهد بود .این دومین
دیدار رئیسجمهوری با مسئوالن دانشگاه آزاد
اسالمی در س��ال  94محسوب میش��ود و البته
تفاوتهایی هم با دیدار قبلی که به نوعی حکم
عیددیدنی دانشگاهیان با رئیسجمهور را داشت،
دارد .اینبار دانشگاه آزاد اسالمی در واحد علوم
و تحقیقات رسما میزبان حسن روحانی خواهد
بود و رئیسجمهوری که دعوت حمید میرزاده،
رئیس دانشگاه آزاد اس�لامی را برای حضور در
میان اهالی دانش��گاه آزاد اس�لامی اجابت کرده
در افتت��اح چندین پ��روژه عمران��ی فرهنگی و
دانشگاهی نیز مشارکت خواهد کرد .پروژههایی
که رئیسجمهور در کنار مسئوالن دانشگاه آزاد

اسالمی فعالیت آنها را کلید میزند جزء طرحهای
کالن این دانش��گاه ب��رای گس��ترش فضاهای
دانشگاهی و فرهنگی محس��وب میشوند .این
پروژهها که مساحتشان مجموعا به  200هزار
متر مربع میرس��د عبارتند از پروژه دانش��کده
صنایع غذایی (ساختمان ابنسینا) با متراژ نزدیک
به 50هزار مترمربع و هزینه تمام شده 660میلیارد
ریال ،پروژه مسجد و مرکز اسالمی پیامبر اعظم با
متراژ پنج هزار  500متر مربع و هزینه تمامش��ده
 160میلیارد ریال ،پروژه س��اختمان کتابخانه و
مرکز اسناد مرحوم دکتر حبیبی با متراژ نزدیک به
 45هزار مترمربع و هزینه تمامشده  600میلیارد
ریال ،پروژه پارکینگ طبقاتی با متراژ نزدیک به75
هزار مترمربع و هزینه تمام شده 700میلیارد ریال.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد

جشنوارهفرهیختگانپنجشنبهبرگزارمیشود

اگرچه افتت��اح پروژههای آم��اده بهرهبرداری
دانش��گاه آزاد اس�لامی مهمتری��ن برنام��ه
رئیسجمه��ور در واح��د عل��وم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اس�لامی خواهد بود اما حضور
او میان دانش��گاهیان به همینجا ختم نخواهد
شد بلکه حس��ن روحانی از قسمتهای مهم
واحد علوم و تحقیقات دانش��گاه آزاد اسالمی
مانند مرکز فیزیکپالسما که یکی از مهمترین
مراک��ز تحقیقات��ی در زمینه فیزی��ک اتمی و
فیزیکپالس��ما در کشور محس��وب میشود
بازدید خواهد کرد .در کنار اینه��ا او به همراه
مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی به شهدای گمنام
مدفون در واحد علوم و تحقیقات ادای احترام
خواهد کرد.

عاملی که میتواند جذب دانشجویان خارجی را در دانشگاههای ایران تسهیل کند

اصالحمصوبهآموزشبه زبانفارسی

«تدریس در کلیه دانشگاهها و موسسات
آم��وزش عال��ی کش��ور ب��رای هم��ه
دانش��جویان اعم از ایران��ی و غیرایرانی
باید به زبان فارسی انجام پذیرد ».مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه
ش��ماره  607که در تاریخ پنجم تیر سال
 86تش��کیل ش��ده است دانش��گاههای
کش��ور را ملزم میکند که تنه��ا از زبان
فارسی برای آموزش دانشجویان استفاده
کنند؛ مصوبهای که در نگاه اول ،خواست
شورا برای گس��ترش زبان فارسی را به
ذهن میآورد .با این مصوبه ،دانشجوی
خارجی ک��ه به ایران میآی��د باید زبان
فارسی را پیش از حضور در کالسهای
درس آموخته باشد .بدیهی است کسی
که متقاضی تحصیل در رشتههای مرتبط
با فرهنگ ،تاریخ ،اندیش��ه و زبان ایران
اس��ت ناگزیر به آموختن زبان فارس��ی
است .بدیهی اس��ت عالقهمندان به این
حوزهها ،چه در ای��ران تحصیل کنند و
چه در رشتههای ایرانشناسی کشورهای
دیگ��ر زبان فارس��ی را بای��د بیاموزند.
مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی
اما تنها شامل این حوزهها نیست و همه
دانشگاهها را ملزم میکند در همه رشتهها
از زبان فارسی استفاده کنند .در سالهای
گذش��ته که دانشگاهها با اضافه تقاضای
داوطلب تحصی��ل مواجه بودند طبیعی
ب��ود که چنین مصوب��های تاثیر چندانی
در پذیرش دانش��جویان نداشت چراکه
متقاضیان ایرانی صندلیهای دانشگاهها
را پ��ر میکردند و احتیاج��ی به جذب
دانش��جویان غیرایرانی نبود؛ هرچند که
همین جذب نشدن دانشجویان بینالمللی
در رتبهبندی دانشگاه و شناختهشدن آنها
در س��طح بینالمللی تاثیرگ��ذار بود .با
کاهش متقاضیان ،دانشگاهها برای جبران
صدم��ات مالی و پرک��ردن ظرفیتهای
خود و البته افزایش تعامالت بینالمللی
و بهبود رتبههای خ��ود ،به فکر جذب
دانش��جویان بینالمللی افتادند .مصوبه
الزام آموزش به فارس��ی اما انتخابهای

میافزای��د .کمتر دانش��جوی بینالمللی
اس��ت که در چهار سال مدت تحصیل
کارشناسی ،یا سه سال کارشناسیارشد یا
پنج سال دکتری زبان کشور میزبان خود
را نیاموزد.

آیا اصالح مصوبه همه موانع
را برطرف خواهد کرد؟
دانشگاهها را به کشورهای فارسیزبان،
تاجیکس��تان و افغانس��تان مح��دود
میکند .اگرچه عراقیهایی که فارس��ی
را میآموزن��د و در ای��ران تحصی��ل
میکنن��د را نباید از قل��م انداخت .این
مصوب��ه ،مان��ع ب��زرگ دانش��گاههای
کش��ور بهخصوص دانشگاههای مطرح
بینالملل��ی در رقاب��ت ب��رای ج��ذب
دانشجویان خارجی با کشورهای منطقه
اس��ت .درواق��ع دانش��جویان متقاضی
تحصی��ل ترجیح میدهند به جای آنکه
ب��رای تحصیل در ای��ران وقتی را برای
گذراندن دورههای زبان فارس��ی کنند
به دانشگاههای کشورهای دیگر ازجمله
دانشگاههای انگلیسیزبان منطقه بروند
که امکان تحصیل به زبان انگلیس��ی را
فراهم میکنند.
به همین دلیل اس��ت که حمید میرزاده،
رئیس دانش��گاه آزاد اس�لامی در سفر
خود به واحد بینالمللی آیتاهلل آملی که
دقیقا همین مش��کل را پیش روی خود
میبیند از شورای عالی انقالب فرهنگی
میخواهد این مصوب��ه را اصالح کنند:
«ب��ا موافقتنامه با اعض��ای دی ،۸واحد
آیتاهلل آملی امکان گرفتن دانش��جویان
خارج��ی را دارد ،اما با وجود این امکان
مصوبات��ی وجود دارد ک��ه آموزش باید
به زبان فارسی باشد .امیدوارم مسئوالن
مصوبه آموزش به زبان فارسی را اصالح
کنند ».واح��دی که طبق توافقنامهای که
بین کشورهای دی 8بسته شده ،بهعنوان
میزبان دانشگاه دی 8انتخاب شده است

و قصد دارد برای پذیرش دانش��جویان
این کشورها اقدام کند.

آیامصوبهالزامآموزشبهفارسی
بهتوسعهاینزبانکمکمیکند؟

حمید میرزاده در همین س��فر در مراسم
تجلی��ل از مق��ام ش��امخ اس��تاد گفت:
«بس��یاری از دانش��گاهها در کشورهای
مختل��ف زب��ان انگلیس��ی را بهعن��وان
زب��ان علمی دانش��گاه در نظر میگیرند
و دانش��جویی که به دانش��گاههای آنها
میرود ،زبان رس��می آن کشورها را به
تدری��ج میآموزد .در صورت��ی که این
دانش��جو به کش��ور خود بازگردد سفیر
زبان و فرهنگ کش��وری خواهد بود که
در آن تحصیل کرده است ».جدا از آنکه
بسیاری از دانشگاههای کشورهای منطقه
نظیر ترکیه و حتی ارمنس��تان که سطح
پایینتری از دانش��گاههای ای��ران دارند
از مانع این مصوب��ه برای جذب هرچه
بیش��تر دانش��جو اس��تفاده میکنند و از
امتیازات اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
داش��تن دانش��جویان بینالمللی استفاده
میکنند .این دانشجویان به سفرای زبانی
این کش��ورها هم تبدیل خواهند ش��د،
س��فیرانی که زبان ترکی ،عربی و حتی
ارمنی را در کنار زبان انگلیسی دانشگاه
میآموزن��د .درواقع باز ک��ردن راه برای
دانش��جویان خارجی با اصالح مصوبه
آموزش به زبان فارسی نهتنها به این زبان
آسیب نمیزند بلکه به تعداد کسانی که
آن را بهعنوان زب��ان دوم تکلم میکنند،

انتشار آمار نگرانکننده از وضعیت روحی و روانی دانشجویان

خودکشی و افسردگی افزایش یافته است
تا چند سال پیش هفته خوابگاهها مناسبتی بود برای
اینکه مسئوالن باز هم بر خوب بودن همهچیز تاکید
کنن��د ،نهایتا گالیههایی درب��اره کمبود بودجه هم
شنیده میشد اما امسال حضور دانشگاهیان بهویژه
مسئوالن دانش��جویی وزارت بهداشت در مراسم
مربوط به هفته خوابگاهها همراه با اعالم خبرهای
خوبی نبوده اس��ت .افزایش آمار خودکشی ،بیشتر
شدن تعداد مبتالیان به افسردگی ،کمبود فضاهای
مفید خوابگاهی و ...موضوعاتی بوده که در این روز
با دانشجویان و سایر مسئوالن در میان گذاشته شده
است .بهعنوان مثال ،معاون دانشجویی و فرهنگی
وزارت بهداش��ت گفته اس��ت« :متاس��فانه بحث
افسردگی در دانشگاههای ما طی سالهای گذشته
زیاد ش��ده ،افت تحصیلی به وجود آمده اس��ت و
همچنین بررسی آمار خودکشی بین دانشجویان در
سالهای گذشته روند افزایشی را نشان میدهد .یک
درصد دانشجویان علوم پزشکی مشروط شده و سه
درصد نیز دچار ضعف مفرط تحصیلی میش��وند

که این به خاطر بهره هوش��ی کم آنها نیست بلکه
تابع شرایط مختلفی اس��ت ».محمدرضا فراهانی
به وضعیت زندگی دانش��جویان که منجر به بروز
مشکالتی از قبیل خودکشی و افسردگی میشود،
اش��اره کرده و گفته اس��ت« :در قانون اشارهای به
معیشت دانشجویی نش��ده و این موضوع درواقع
بالتکلیف اس��ت اما در فصول متع��ددی از قانون
اساسی به بحث عدالت اجتماعی توجه شده است.
از منظر عدالت اجتماعی ما نمیتوانیم به معیشت
دانش��جویی بیتوجه باش��یم .وضعیت معیش��ت
دانش��جویی اعم از خوابگاه ،تغذیه و س��ایر موارد
متاسفانه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد ۶۰ .درصد
دانشجویان که غیربومی بوده و در خوابگاهها هستند
در خوابگاههایی قرار دارند که ظرفیت آن  1/5برابر
استاندارد اس��ت چراکه خوابگاههای ما بسیار کم
است و ظرفیت پذیرش دانشجو  1/5برابر ظرفیت
استاندارد خوابگاه است .در حال حاضر دانشگاههای
علوم پزشکی  ۷۰۰هزار متر خوابگاه دارند که ۴۰۰

جز مصوبه آم��وزش به زبان فارس��ی،
دانشگاهها برای رشد جذب دانشجوی
خارجی مش��کالت دیگری ه��م دارند.
معرفی دانش��گاهها بهعنوان برند علمی،
کاری که در اغلب دانش��گاهها در سطح
بینالمللی انجام نش��ده است ،کمبودن
ارتب��اط مس��تمر با دانش��گاههای معتبر
جهان ،مش��کالتی که در جذب استادان
بینالمللی وجود دارد ،کمبودن مشارکت
اس��تادان دانش��گاهها در پروژهه��ای
بینالمللی ک��ه آنها و دانشگاههایش��ان
را معرف��ی میکن��د و در معرض جذب
دانش��جوی خارجی قرار میدهد ،پایین
بودن س��طح خدم��ات دانش��گاهی به
دانشجویان ،فعالنبودن یا کمبودن فعالیت
دفات��ر ارتباطه��ای بینالمللی در اغلب
دانشگاهها ،کمبود امکانات آزمایشگاهی
و کارگاهی در برخی دانش��گاهها و البته
پذیرفته نش��دن مدارک دانشگاهی ایران
در برخ��ی کش��ورها که نتیج��ه کمبود
ارتباط��ات بینالملل��ی کالن در زمین��ه
علمی اس��ت ،مهمترین مشکالتی است
که دانش��گاهها برای جذب دانش��جوی
خارج��ی و افزایش تعداد آنه��ا باید از
پیش رو بردارند .با وجود همه این موانع
ام��ا اهمیت اصالح مصوب��ه آموزش به
زبان فارس��ی در این اس��ت که با وجود
چنین مصوبهای دانشگاههای ایران اصال
امکان رقابت در س��طح بینالمللی برای
ج��ذب دانش��جو را نخواهند داش��ت.
اصالح مصوبه درواقع دروازه ورود این
دانشجویان را هرچند کوچک باز خواهد
کرد و رفع مشکالت بهتدریج معبرها را
بازتر خواهد کرد.
گزارش دو

هزار مترمربع آن قابل استفاده نیست ۳۰۰ .هزار متر
باقیمانده نیز قابل قبول است ولی مطلوب نیست».
حرفهای نبیمطلبی ،مدیرکل دانشجویی وزارت
بهداشت هم شباهتهای زیادی به گفتههای فراهانی
دارد؛ او در مورد فعالیتهای غیردرسی دانشجویان
مقایس��ه جالبی انجام داده و گفته است« :براساس
گزارش س��تاد مبارزه با مواد مخدر و در مقایسه با
آمار اعضای تشکلهای دانشجویی ،آمار اعتیاد در
دانشگاهها از آمار عضویت در تشکلها پیشی گرفته
اس��ت .افکار و رفتارهای خودآسیبرسان هم در
گذشته بین دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی
رایج نبود که متاسفانه در حال حاضر در این مقاطع
هم فکر کردن به خودکشی و اینگونه افکار دیده
میشود .براس��اس یک پژوهش ،ناامیدی از آینده
بین دانش��جویان پزش��کی افزایش یافته است ».به
نظر میرسد عزم جدی وزارت علوم برای تقویت
فعالیت ش��وراهای صنفی در دانش��گاههای علوم
پزشکی براساس همین آمارها بوده است.

همزمان با س��الروز تاسیس دانشگاه آزاد اس�لامی در  31اردیبهشت ،قرار است
جش��نواره فرهیختگان برگزار و از محققان برتر دانشگاه قدردانی شود .در همین
راستا ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی دیروز از جزئیات برگزاری
این جشنواره س��خن گفت .ابراهیم واش��قانیفراهانی با بیان اینکه در جشنواره
فرهیخت��گان از تعداد  70واحد (یا اعض��ای هیاتعلمی) در زمینههای مختلف
سپاسگزاری و قدردانی خواهد شد ،از جایزه تشویقی نقدی و دو برابر آن ،اعتبار
پژوهشی برای پژوهشگر برتر خبر داد.
او درباره جش��نواره فرهیختگان ،توضیح داد« :تمامی واحدها در این جش��نواره
شرکت میکنند و در زمینههای مختلف پژوهشگران برجسته ارزیابی میشوند .به
این ترتیب واحد ،پژوهش��گر ،معاونت پژوهشی ،مقاله ،پایاننامه ،رسانه دکتری،
اختراع ،طرح پژوهشی و دانشمند برتر انتخاب میشود».
او ادامه داد« :همچنین برای پژوهش��گرانی که در سطح باال موفق شدهاند ،جایزه
ویژه حضرت ام��ام خمینی(ره) اختصاص مییابد که البت��ه این جایزه معادل با
جایزهای است که به استاد نمونه کشوری تعلق میگیرد».
واشقانیفراهانی با بیان اینکه جایزه تشویقی نقدی و دو برابر آن اعتبار پژوهشی
یتواند از محل
برای پژوهشگر برتر پیشبینی شده است ،ادامه داد« :پژوهشگر م 
آن برای کارهای پژوهشی و آزمایشگاهی خود هزینه کند.
به این ترتیب در ازای اسناد مثبتی که ارائه میدهد ،هزینهها
از محل اعتبار پژوهشی پرداخت میشود .همچنین کسانی
برای نخستینبار
که از این امتیاز برخوردار میشوند ،در اعتبار پژوهشی که
دانشگاه آزاد
هر س��ال با ارزیابی عضو هیاتعلمی ارائه میشود ،امتیاز
اسالمی در
راستای تشویق
دیگری نیز دریافت میکنند».
دانشجویان،
برای
فرهیختگان
جش��نواره
در
او با اش��اره به غرفهای که
اعضای
هیاتعلمی و
پروژههایی که منجر به تجاریس��ازی میشوند ،پیشبینی
دانشآموختگانی
ش��ده اس��ت ،بر حمایت از پروژهها از سوی دانشگاه آزاد
که بتوانند نتایج
اس�لامی تاکید کرد و گفت« :دیده شده است که دارندگان
پژوهشی خود
را به سمت
ایدهه��ا و اف��رادی که چنی��ن محصوالتی تولی��د کردند،
تجاریسازی
شرکتهای دانشبنیان تاس��یس کردهاند .برای نخستینبار
و تولید ثروت
ببرند تا 35
دانش��گاه آزاد اس�لامی در راس��تای تش��ویق دانشجویان،
درصد برای
اعض��ای هیاتعلمی و دانشآموختگان��ی که بتوانند نتایج
هر شرکت
پژوهش��ی خود را به سمت تجاریس��ازی و تولید ثروت
دانشبنیان
در سطح
ببرند ،تا  35درصد برای هر ش��رکت دانشبنیان در سطح
تصمیمگیری
تصمیمگیری اس��تانی و تا  49درصد در س��طح ش��ورای
استانی و تا 49
درصد در سطح
اقتصاد دانشبنیان سازمان مرکزی مشارکت میکند».
شورای اقتصاد
داد:
ادامه
معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی
دانشبنیان
«اگر بعضی از دس��تاوردهای تجاری نیاز به سرمایهگذاری
سازمان مرکزی
مشارکت میکند
کالن داشته باشد ،دانشگاه آزاد اسالمی خارج از چارچوب
ش��رکتهای دانشبنیان ،شرکت س��رمایهگذاری مادری با
مش��ارکت بانک پاس��ارگاد ثبت کرده که میتوان در پروژههایی که مبالغ بسیار
باالس��ت ،کسبوکار مشخصی داشته و س��ودآوری آن تایید شده باشد ،فعالیت
داشته باشد ».ابراهیم واشقانیفراهانی با اشاره به رایزنیهای دانشگاه آزاد اسالمی
با وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی مبنیبر تقبل  50درصدی هزینههای خرید
کتاب از ناشران بینالملل ،این فرصت را زمان مناسبی برای تجهیز کتابخانههای
دانشگاه آزاد اسالمی دانست.
او درباره بودج ه اختصاصیافته به طرح خرید کتابهای بخش بینالملل ،توضیح
داد« :اگر همه واحدها از ظرفیت ایجاده شده استفاده میکردند ،در مجموع حدود
هفت تا هشت میلیارد تومان امکان خرید وجود داشت .البته باید توجه داشت که
واحدها موظف به رعایت معیارهایی در خرید کتابها هستند».
واش��قانیفراهانی با بیان اینکه در مجموع از  267واحد حاضر ،تاکنون  52واحد
دانش��گاهی درآن زمینه خرید داش��تهاند ،گفت« :هر واحد دانش��گاهی براساس
نیازهایش خرید میکند و دانشگاه آزاد اسالمی به هیچ ناشری تعهد ندارد».
معاون بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد

رسیدگی به اموردانشجویان خارجی
در اداره دانشجویان برونمرزی

چندی پیش محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در آیین نکوداشت
دانشآموختگان غیرایرانی دانش��گاههای کشور اعالم کرده بود در دانشگاههای
بینالمللی کشور و دانش��گاههایی که دارای دانشجویان غیرایرانی هستند ،باید
واحد سرپرس��تی دانشجویان غیرایرانی راهاندازی شود تا این دانشجویان برای
انجام امور خود سرگردان نباشند و راحتتر کارهای خود را پیش ببرند.
جواد انگجی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا دانش��گاه آزاد اسالمی ،واحدی
برای پیگیری وضعیت و رس��یدگی به امور دانش��جویان خارج��ی دارد ،به آنا
گف��ت« :من از طرح دکتر فرهادی بیخبر هس��تم اما باید ای��ن نکته را یادآور
ش��وم دانشگاه آزاد اسالمی در مشهد بیش��ترین دانشجوی خارجی را داراست
و به همین دلیل یک نمایندگی رس��یدگی به وضعیت دانش��جویان را در ش��هر
مشهد تاس��یس کردهایم .همچنین در بلوک  ۲س��ازمان مرکزی دفتری به امور
دانشجویان خارجی میپردازد».
او در پای��ان افزود« :پرونده دانش��جویان خارجی که متقاضی تحصیل در ایران
هس��تند ،باید قبل از ورود مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از گرفتن استعالمات
پروندهها به ش��ورای پذیرش دانشجویان خارجی میرسد .مدتهاست که این
نهاد را در دانشگاه آزاد اسالمی تاسیس کردهایم».
معاون برنامهریزی دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد
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«پست کنفرانس اجالس  69دانشگاه آزاد اسالمی روز چهارشنبه  30اردیبهشت
برگ��زار میش��ود ».این خبر را فریدون رهنمایرودپش��تی مع��اون برنامهریزی
دانش��گاه آزاد اس�لامی اعالم کرده و گفته اس��ت« :در راستای بررسی ،پایش و
ارزیابی بخشنامهها و مصوبات اجالس  69پست کنفرانس این اجالس همزمان
با س��الگرد تاس��یس دانش��گاه از س��اعت  14:30تا  19با حضور دکتر میرزاده،
معاونان و مشاوران ،نمایندگان تاماالختیار ،دبیران هیات امنای استانی ،نمایندگان
استانهای مختلف و روس��ای واحدهای جامع و بسیار بزرگ در تهران برگزار
میش��ود ».او به اهداف پست کنفرانس اجالس هم اشاره کرده و افزوده است:
«ایجاد حس پیگیری مصوبات ،راهان��دازی گفتمان اجرایی ،ارائه موارد اجرایی
و آمادگی برای اجالس  70از اهداف این پس��ت کنفرانس اس��ت .همچنین در
راستای مجموعه گفتمانهایی پست کنفرانس مصوبات اجالسهای قبلی مورد
بررس��ی و تاکید اجرا قرار میگیرد و به دلیل اینکه یک جریان مس��تمر اس��ت
میتوانی��م از این همفکریها اس��تفاده کنیم تا اجالسه��ای بعدی را منظمتر و
اجراییتر و در راستای رفع چالشها و مشکالت دانشگاه برگزار کنیم».

