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ایران کنفرانس

20 هزار استاد تا 3 سال آینده به دانشگاه آزاد اضافه میشوند  
  

رئیس عالی دانشگاه آزاد اسلامی توسعه تحصیلات تکمیلی و اقتصاد دانشبنیان را رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی کشور
عنوان کرد.

  

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه مازندران، حمید  میرزاده در جمع اصحاب رسانه در دانشگاه آزاد
اسلامی ساری، گفت: کمبود  استاد، فضاها و.. سبب شده 90 درصد داوطلبان مقطع دکتری از ادامه تحصیل در  ایران باز

بمانند و این افراد بیشتر به دانشگاههای خارج از کشور مراجعه  میکنند که متاسفانه سطح علمی آن دانشگاهها از ایران
پایینتر است.

  

وی افزود: 20 هزار نفر تا پایان سال 96 به اساتید دانشگاههای ازاد اسلامی کشور اضافه میشود.

  

رئیس عالی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: توسعه تحصیلات تکمیلی و اقتصاد دانشبنیان رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی
در کشور است.

  

وی با بیان اینکه سیاستم شفافیت و امانتداری است،افزود: زمانی که بنده  دانشگاه آزاد را برعهده گرفتم 235 واحد زیان
ده بودند که حدود 3 میلیارد و  750 میلیون تومان بدهی داشتند و سعی شده کسری بودجه با افزایش تحصیلات  تکمیلی

مترفع شود.

  

میرزاده اظهار کرد: با سیاست هایی که لحاظ شد این روند در بسیاری از موارد  نه تنها متوقف شده و بلکه واحدهای
زیانده به واحدهای سودآور تبدیل شدند.

  

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کاهش جمعیتی دانشجو، وجود دانشگاههای متعدد  و افزایش ندادن هزینه دانشگاه
متناسب با تورم واقعی سبب شد که دانشگاه  آزاد دچار کسری بودجه شود.

  

وی افزود: تا مهر 1394 شهریه دانشگاه آزاد اضافه نخواهد شد ولی مجبوریم زیر نرخ تورم شهریه را افزایش دهیم.
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رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به خبرنگار ایسنا به وضعیت بورسیه  غیرقانونی در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد
وگفت: در دانشگاه آزاد اشخاصی  بودند که بدون گذراندن آزمون وارد مقطع دکتری شدند که در حال حاضر از تحصیل

 آنها ممانعت به عمل آمد.
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