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بودجه جداگانه دانشگاه آزاد برای جذب هیات علمی  
  

رییس دانشگاه آزاد اسلامی از ارائه برنامه بودجه دانشگاه خبر داد و افزود:  در برنامه بودجه دانشگاه که 6 اسفند به هیات
امنای مرکزی تقدیم میشود،  برای جذب هیات علمی ردیف جداگانهای در نظر گرفته شده است.

  

به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر  میرزاده در شصتونهمین اجلاس شورای
مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد:  در حال حاضر نسبت اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی به دانشجو 1 به 50 است که

 این رقم باید به 1 به 32 تبدیل شود که برای این هدف باید 20 هزار استاد  تمام وقت استخدام کنیم.

  

وی با تاکید بر اینکه این دانشگاه نباید به حاشیهپردازیهای سیاسی  بپردازد، گفت: دانشگاه ماموریتهایی مهمی دارد که
باید با همدلی یکدیگر به  این ماموریتها نائل شویم.

  

دکتر حمید میرزاده در مورد اینکه برخی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد  اسلامی اجلاس شورای مرکزی این دانشگاه را
ترک کردند، گفت: قرار ما این بود  که همدلی داشته باشیم. ما برای این گرد هم جمع میشویم که کار کنیم. افرادی  که

مسوولیت قبول کردند باید اهمیت مسوولیت خود را درک کنند، ما انتظار  داریم آدمهای شیرخدایی و رستم دستانی در
این دانشگاه فعالیت کنند زیرا  صحنه رقابت در زمینه علم و فناوری، جهانی است.

  

میرزاده با تاکید بر اینکه یک دانشگاه باید در دانش، فرهنگ و اقتصاد موفق  باشد، افزود: من از دوستانی در نیمه جلسه،
جلسه را ترک کردند سخت گلایه  دارم و از نمایندگان روسای واحدها میخواهم توضیح قانعکنندهای برای این  موضوع

ارائه دهند زیرا برای دانشگاهی به این عظمت باید جدی باشیم.

  

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه شاهد کارشکنیهای بیرونی هستیم،  گفت: ما سختیها را میبینیم، درشتیها را
میشنویم و جفاها را مشاهده  میکنیم اما همه را تحمل میکنیم تا دانشگاه به هدفی که بنیانگذارش تعیین  کرده، برسند.

  

میرزاده با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی برای استمرار حرکت علمی طبق  برنامه عمل کند، تاکید کرد: این دانشگاه
در هر سه محور علم و دانش، توسعه  فرهنگی و توسعه اقتصادی موفق شده است ما امیدواریم با اجرای راهبردها به  اهدافمان

که توسعه علم و فناوری، توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی است، برسیم و  برای رسیدن به این اهداف باید در زمینه جذب
هیات علمی، تجهیز دانشگاه،  تاسیس شرکت دانشبنیان و... فعالیت مطلوبتری داشته باشیم.
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وی در ادامه در مورد درآمدهای دانشگاه اظهار کرد: برنامه ما برای سال آینده  این است که نزدیک به 16 درصد از
درآمد دانشگاه از محل غیرشهریهای تامین  شود. وابستگی به شهریه تا پایان سال 96 باید به 60 درصد برسد. وابستگی به 
شهریه در کل دنیا 25 درصد است، یعنی دانشگاههای سراسر دنیا 75 درصد از  نیاز مالی خود را از محل غیرشهریه تامین

میکنند.

  

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه سهم تولید علم دانشگاه باید  افزایش پیدا کند، گفت: سهم تولید علم ایران در
دنیا 1.8 است. نزدیک به 30  درصد بار پژوهشی علمی ایران و 40 درصد تامین آموزش عالی در ایران به عهده  دانشگاه

آزاد است.

  

میرزاده با انتقاد از وضعیت جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار  کرد: 30 هزار هیات علمی تمام وقت در
دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت میکنند و  از هر سه نفر یک نفر مقاله علمی تهیه میکند. طبق برنامه سهم علمی ایران در 

سال 1404 باید 4.5 درصد علم جهان باشد که 2.5 درصد آن به عهده دانشگاه  آزاد است به همین دلیل ما کارهای زیادی
برای انجام دادن داریم و نباید  حاشیهپردازی کنیم به همین دلیل من گله میکنم وقتی هدف ما توسعه علمی است، 

عدهای از دوستان جلسه را ترک کردند.

  

وی با اشاره به وضعیت جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد:  باید به جای استخدام اساتید حقالتدریس
به صورت پراکنده که خودشان از طریق  رابطه به دانشگاه تحمیل کردهاند، اساتید تمام وقت با درجه PHD جذب کنیم. 

بنابراین از روسای واحدها خواهش میکنم جذب هیات علمی را جدی بگیرند.

  

میرزاده در ادامه با بیان اینکه بعضا خبرهای بدی مبنی بر بیاحترامی به  دانشجویان به گوش میرسد، گفت: محور اصلی
دانشگاه آزاد، دانشجویان هستند.  این دانشگاه با هزینه دانشجویان زندگی میکند و دانشجو باید تکریم شود.  بعضا

میشنویم برخورد بدی با دانشجویان میشود که این مساله باید رسیدگی  شود. رسیدگی به درخواستهای دانشجویان یکی
دیگر از مواردی است که برای  تکریم دانشجو باید به آن توجه کنیم. یکی از خواستههای دانشجویان جذب استاد  خوب و

تمام وقت است بنابراین نباید بودجه دانشگاه صرف اساتید حق التدریس  شود. وزارت علوم این مساله را قبول ندارد و ما
باید طبق مقررات قانونی کشور  استانداردها را رعایت کنیم تا به دانشگاه آزاد رشته محل ارائه دهند.

  

وی از ثبتنام 20 هزار نفر در پورتال آموزشی این دانشگاه خبر داد و افزود:  امیدواریم بتوانیم سالی 5000 نفر عضو
هیات علمی جذب کنیم. همچنین برای  ارتقای مربیان هم برنامهای در نظر گرفتهایم. نزدیک 7000 نفر از مربیان  ظرف

سه سال آینده استادیار خواهند شد.

  

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه اوضاع تحصیلات تکمیلی در کشور  مناسب نیست، اظهار کرد: ما با موافقتهایی
که در وزارت علوم داشتیم، موفق  شدیم به شدت رشتههای محلهای ارشد و دکتری را افزایش دهیم و به هدف هیات 
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امنای دانشگاه برسیم. همچنین با تجمیعهای صورت گرفته تعداد آنها از 472  واحد به 400 واحد رسیده است.
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