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صدور 23 حكم جديد انتصاب، ابقا و جابجايي در دانشگاه آزاد  
  

طي احکام جداگانهای از سوی فرهاد دانشجو 14 تن از مدیران و روسای واحدهای دانشگاه آزاد در سمتهای خود ابقا
یا جابجا شدند.

  

به گزارش سرويس دانشگاهي ايسنا، طی احکام جداگانهای از سوی فرهاد دانشجو  رییس دانشگاه آزاد اسلامی، مسلم
صالحی رییس واحد اقلید، حسین حاتمی رییس  واحد سروستان، احمد میرحسینی رییس مرکز علاء مرودشت، غلامرضا

محسن زاده  رییس مرکز خرامه، بهنام بهروزنام جهرمی رییس واحد جهرم، اسعد زاهدی رییس  واحد لارستان و حسین
عباسپور رییس واحد دامغان در سمتهای خود ابقا شدند.

  

همچنین مهدی زارع معاون سابق پژوهش و فناوری واحد آباده به عنوان سرپرست  واحد آباده، محمد کاظم کاوه پیشقدم
قائم مقام رییس واحد شیراز به سمت  سرپرست واحد علوم و تحقیقات فارس، مهدی کلانتری مدیر سابق مرکز آموزش و 
تحقیق کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد به عنوان سرپرست مرکز صباشهر،  احمد دریانیان رییس سابق مرکز تحقیقات

کشاورزی شاهرود به عنوان سرپرست واحد  شاهرود، عبدالحسین رسولی نژاد به عنوان دبیر منطقه سیزده،علی رضایی رییس
 سابق واحد اهر به عنوان سرپرست واحد تبریز، مهدی باقری رییس سابق واحد  بندرلنگه به عنوان سرپرست واحد بندرعباس

منصوب شدند

  

با احکام جداگانهای از سوی فرهاد دانشجو 9 نفر در سمتهای جدید منصوب شدند  که شامل محمدرضا جابرانصاری به
عنوان دبیر منطقه شش، حمداله منظری توکلی  سرپرست واحد کرمان، حسینعلی شیبانی به عنوان سرپرست واحد ورامین،
عثمان  باقدم به سمت سرپرست واحد مریوان، محمد بهرام زاده به سمت سرپرست واحد  تاکستان، ناصر مدیرشهلا به عنوان

سرپرست واحد علوم و تحقیقات آذربایجان  شرقی، علیرضا سالارزاده به عنوان دبیر منطقه پانزده، حمیدرضا رئیس السادات
 به سمت سرپرست واحد شاهین شهر و بیژن عابدینی به عنوان سرپرست واحد قشم  است.
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