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جزئیات تازه ترین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد/ اختیارات رئیس دانشگاه در تنوع بخشی به منابع درآمدی

نخستين  جلسه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي پس از انتصاب حميد ميرزاده به رياست  اين دانشگاه در دفتر  
    مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد و مصوباتي در پي  داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب حميد ميرزاده در کسوت رئيس دانشگاه  آزاد اسلامي، نخستين جلسه هيأت
امنا با رياست آيت الله هاشمي رفسنجاني در  دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.

  

در اين جلسه آيت الله هاشمي رفسنجاني، آيت الله سيد حسن خميني، حجت  الاسلام محمديان، حميد ميرزاده،
بهمن يزدي صمدي، رضا فرجي دانا، دکتر سيد  حسن هاشمي، دکتر فريدون عزيزي و فرهاد دانشجو به عنوان اعضاي

هيأت امنا  حضور داشتند.

  

همچنين معاونان دانشگاه آزاد از ديگر حاضران اين جلسه بودند.

  

حکم رياست حميد ميرزاده در دانشگاه آزاد که  بر اساس قانون، توسط آيت الله هاشمي رفسنجاني امضا شده بود در
جلسه هیات امنا قرائت شد.

  

اين جلسه که به مدت چهار ساعت به طول انجاميد مصوباتي در پي داشت که حميد ميرزاده در جمع خبرنگاران به
جزئيات اين مصوبات اشاره کرد.

  

وي پس از پايان جلسه هيأت امنا در جمع خبرنگاران حاضر شد.

  

حميد ميرزاده ابتدا از تمام رسانه هايي که در طول حضورش در دانشگاه آزاد با وي همکاري داشته اند تشکر و قدرداني
کرد.

  

رئيس دانشگاه آزاد همچنين با بيان اينکه از 9 پيشنهاد اين دانشگاه 8  پیشنهاد به اتفاق آراء و یک پیشنهاد با اکثریت
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آرا به تصويب اعضاي هيأت  امنا رسيد، گفت: به منظور تسهيل و تسريع در اداره امور دانشگاه آزاد  به  رئيس اين
دانشگاه اختيارات کامل داده شد؛ اين اختيارات شامل اختیارات مالي،  اداري، استخدامي، حقوقي، امور سرمايه

گذاري است که در دستور جلسه هيأت  امنا بود.

  

وي ادامه داد: همچنين به رئيس دانشگاه آزاد اختيار داده شد براي توسعه  فعاليت هاي اين دانشگاه و سرمايه
گذاري، با تشکيل شوراي اقتصاد دانش بنيان و  سرمايه گذاري دانشگاه آزاد اقدامات لازم جهت تنوع بخشي به

درآمدهاي  دانشگاه و کاهش فشار شهريه بر دانشجویان طی  يک برنامه 4 ساله اقدام کند.

  

به گفته رئيس دانشگاه آزاد، خزانه دار پيشنهادي دانشگاه نيز در اين جلسه  به تصويب رسيد و اشخاص پيشنهادي که
حق افتتاح حساب و برداشت از حساب  دانشگاه براي امور جاري و عمراني را دارند، تصويب شد.

  

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي، در ادامه اين گفتگو با بيان اينکه  آيين نامه معاملاتي دانشگاه آزاد اسلامي
نياز به اصلاحيه اي داشت که اين  مورد هم به تصويب رسيد، اظهار داشت: سرمايه گذاري هاي موضوع بند "ل" ماده 

12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي از رعايت آيين نامه کلي مالی و معاملاتی  دانشگاه مستثني شد  و تابع ضوابط و
مقررات خاصی شد که در  شوراي اقتصاد  دانش بنيان و سرمايه گذاري دانشگاه به تصويب می رسد.

  

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه اعلام مصوبات جلسه هيأت امنا با اعلام  اين خبر که حسابرس پيشنهادي اين
دانشگاه نيز به تصويب رسيد، اضافه کرد: طبق  مصوبه ديگري، به رئيس دانشگاه آزاد اجازه داده شد وجوه حاصل از
اموال  غيرمنقول مازاد بر نياز واحدها، سازمان مرکزي، دانشگاه و سازمان مدارس سماء  را تبديل به احسن کند و صرفا

برای امور سرمايه اي و سرمايه گذاري صرف شود.

  

وي همچنين از تصويب نمودار ساختار کلان و جديد سازماني دانشگاه آزاد خبر  داد و اضافه کرد: مقرر شد که
زيرمجموعه اين ساختار کلان در جلسه بعدي هيأت  امنا به تصويب برسد.

  

به گفته ميرزاده، طرح توسعه حوزه پزشکي در 11 بند به تصويب هيأت امناي  دانشگاه آزاد رسيد بر اساس  اين مصوبه
حوزه هاي آموزش پزشکي ، امور پژوهشی و  خدمات پزشکي در دانشگاه آزاد اسلامی توسعه مي يابد.

  

رئيس دانشگاه آزاد همچنين از بررسي و تصويب بودجه سال 93 اين  دانشگاه،هزينه و شهريه سال آينده اين دانشگاه
در جلسه بعدي هيأت امنا که تا  2 ماه آينده برگزار خواهد شد،خبر داد.
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