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جذب 1600 دانشجوی بورس داخل برای تأمین هیأت علمی دانشگاه آزاد

رئیس  دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه این دانشگاه بورس خارج برای دانشجویان  ندارد، گفت: در مقابل به منظور جذب  
هیات علمی با اعلام فراخوانی اقدام به  جذب 1600 دانشجوی بورس برای تامین اعضای هیات علمی این دانشگاه خواهد

    شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر میرزاده در حاشیه چهاردهمین  نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی در پاسخ به خبرنگار مهر
در خصوص بورسیه  خارج دانشجویان این دانشگاه افزود: در حال حاضر دانشجویان بورسیه به خارج  اعزام نمی شوند چرا

که در داخل دانشگاه آزاد کلیه رشته های مورد نیاز وجود  دارد.

  

رئیس دانشگاه آزاد در عین حال از ادامه بورسیه دانشجو در  داخل کشور خبر داد و اظهار داشت: در این راستا
دانشجویان در داخل دانشگاه  آزاد به عنوان بورسیه پذیرش می شوند تا به عنوان استاد و اعضای هیات علمی  در این

دانشگاه فعالیت خود را ادامه دهند.

  

وی یادآور شد: در این راستا برنامه داریم تا 1600 نفر به عنوان عضو هیات علمی و بورسیه جذب کنیم. 

  

میرزاده همچنین با بیان آنکه به زودی فراخوانی در این  زمینه اعلام می شود، یادآور شد: با اعلام این فراخوان 1100 نفر
با مدرک  دکترا و 500 نفر دانشجوی دوره دکتری که طرح جامع خود را دفاع کردند و یکی  دو سال از تحصیل آنها

باقی مانده است بورس خواهند شد.

  

بودجه های پژوهشی دانشگاه آزاد

  

وی با اشاره به میزان بودجه دانشگاه آزاد در سال 93  خاطرنشان کرد: 8 تا 10 درصد بودجه های این دانشگاه صرف امور
پژوهشی خواهد  شد که این میزان در سال 92 ، 5 درصد بوده است. 

  

میرزاده یادآور شد: علی رغم رشد تحقیقات در ایران نتایج  در کشور کاربردی نشده است از این رو باید نتیجه انبوه
تحقیقات به سمت  نیازهای کشور سوق پیدا کند تا محققان انگیزه بیشتری پیدا کنند. 
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رئیس دانشگاه آزاد از حمایت واحدهای دانشگاه آزاد برای  ایجاد شرکت های دانش بنیان خبر داد و اظهار داشت:
واحدهای دانشگاه آزاد که  آمادگی لازم را داشته باشند حمایت هایی در جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان  ارائه

خواهیم داد.

  

وی ادامه داد: علاوه بر این برنامه داریم تا با دریافت  نیازهای دستگاههای اجرایی، پروژه های تحقیقاتی این دانشگاه را به
سمت رفع  نیازهای دستگاههای اجرایی کشور هدایت کنیم.

  

نتیجه جلسه سنجش و پذیرش

  

میرزاده همچنین با اشاره به افزایش پذیرش دانشجو در کنکور  سال 93 توضیح داد: در کنکور سال 93 دوره تحصیلات
تکمیلی در رشته های  کلاسیک کارشناسی و کاردانی افزایش پذیرش دانشجو نداریم ولی در رشته های چند  نظمی دوره

کارشناسی ارشد افزایش دانشجو را خواهیم داشت.

  

وی به نتایج مذاکرات در جلسه سنجش و پذیرش در زمینه  برگزاری آزمون های متعدد اشاره کرد و گفت: در این جلسه
به منظور کاهش  اضطراب خانواده ها پیشنهاد برگزاری کنکورهای متعدد ارائه شد که در این جلسه  مورد پذیرش قرار

گرفت ولی مکانیزم های آن تعیین نشده است.
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