
معاون آموزشي دانشگاه آزادخبر داد: تغيير وضعيت 220 مربي به استاديار  (16-6-91)

نوشته شده توسط مدير كل
پنجشنبه ، 16 شهریور 1391 ، 08:23 - 

      

  

  

ایران کنفرانس

معاون آموزشي دانشگاه آزادخبر داد: تغيير وضعيت 220 مربي به استاديار  
  

به گزارش خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه  مازندران، حسين بلندي صبح امروز در نهمين
همايش معاونين آموزشي دانشگاه  آزاد اسلامي سراسر كشور كه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي ساري برگزار شد،  اظهار
داشت: اتفاق قابل توجهي در بازبيني برنامهها، تدوين اهداف و تهيه  نقشه راه براي دانشگاه آزاد اسلامي رخ داده است.

  

وي با بيان اينكه فعاليت چهار ماهه دانشگاه آزاد در بسياري از حوزهها از  رشد قابل توجهي برخوردار بوده است، گفت:
تغيير وضعيت 220 مربي به استاديار،  عملكرد خوبي بوده است.

  

معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي با تاكيد بر اينكه امروز نگاه ما اين است  كه تصميمسازي از بالا به پايين نبايد
وجود داشته باشد، گفت: اگر  ميخواهيم براي استانها تصميمگيري كنيم بايد اين امر توسط مسئولين استاني  صورت

گيرد و به عنوان برنامه پيشنهادي به ما ارائه شود، چراكه چرخش  فعاليتهاي دانشگاه آزاد اسلامي بر اين اصل استوار
است.

  

بلندي خاطرنشان كرد: توسعه آموزش عالي بايد هدفمند باشد و در اين راستا برنامهريزي صورت گيرد.

  

معاون آموزشي دانشگاه آزاد با بيان اينكه طرح جامع آموزشي پشتيبان  فعاليتهاي ماست، افزود: بحث ساختار جهت
اخذ مجوز بحث بسيار مهمي است.

  

وي با بيان اينكه پروندههاي بورس و جذب سال 89 در حال بررسي است، گفت: به  زودي در تمام ساختارها هياتهاي
جذب فعال ميشود، در اين راستا ساختار جذب  هياتهاي علمي جهت تصويب به شوراي انقلاب فرهنگي ارسال شده و

بورس و جذب بر  اساس فراخوان صورت ميگيرد.

 1 / 2



معاون آموزشي دانشگاه آزادخبر داد: تغيير وضعيت 220 مربي به استاديار  (16-6-91)

نوشته شده توسط مدير كل
پنجشنبه ، 16 شهریور 1391 ، 08:23 - 

  

وي تصريح كرد: اصل دانشگاه آزاد اسلامي مبتني بر توسعه تحصيلات تكميلي است كه طي آن نياز به جذب استاديار
محسوس است.

  

بلندي با بيان اينكه براي تمامي اعضاي هيات علمي طرح دانشافزايي بايد اجرا  شود، اظهار داشت: بخش مباحث
ديني براي دانشافزايي مطرح است و در تابستان  امسال بيش از يك هزار استاد وارد اين طرح شدند.

  

بلندي در خاتمه يادآور شد: به طور حتم براي گروه معارف در دانشگاه آزاد  اسلامي بايد هيات علمي داشته باشيم كه
اين موضوع در حال برنامهريزي است.
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