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ایران کنفرانس

وعده های دانشگاه آزاد برای سال ۹۷/ از حذف رشته تا تغییرات مصاحبه  
  

دانشگاه آزاد در سال ۹۷  برنامه های جدیدی در بخش های آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و پژوهشی دارد که  این برنامه
ها از حذف رشته های زیانده تا تغییر در روند مصاحبه دکتری  متفاوت است.

    

به گزارش خبرنگار مهر،  در سال ۹۷ دانشگاه آزاد شاهد برنامه های متفاوت در عرصه های مختلف است که  قرار است با
اجرای آنها بر ارتقا کیفیت و توجه مخاطبان به حضور و ادامه  تحصیل در این دانشگاه افزوده شود.

  

مسئولان این دانشگاه در سخنرانی ها و مصاحبه  های خود در سال گذشته اولویت هایی را برای این دانشگاه در سال جدید
اعلام  کرده اند که مهمترین این برنامه به شرح زیر است:

  

حذف رشته های زیانده در سال ۹۷

  

حوزه آموزشی دانشگاه آزاد دستخوش تغییرات زیادی بود که در این راستا برخی از تغییرات به سال ۹۷ موکول شد.

  

حذف رشته های زیانده این دانشگاه اواخر سال گذشته از سوی مسئولان این دانشگاه مطرح و اجرای آن به سال جدید
موکول شد.

  

براین اساس قرار است رشته های زیانده شناسایی و از واحدهای آموزشی این دانشگاه حذف شوند.

  

جلوگیری از ایجاد رشته های موازی

  

از دیگر برنامه های این دانشگاه جلوگیری از  ایجاد رشته های موازی است که با محوریت آمایش آموزش عالی نیازهای
منطقه ای  در بخش های مختلف از جمله پتانسیل اعضای هیات علمی و امکانات دانشگاه مورد  بررسی قرار می گیرد و
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براساس آن در این دانشگاه رشته های موازی در یک منطقه  و استان راه اندازی نخواهد شد.

  

اجرای این طرح نیز به سال جاری موکول شده است.

  

کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها

  

حوزه دانشجویی دانشگاه آزاد نیز در سال جدید شاهد تغییر و تحولاتی است که مهم ترین آن تخفیف شهریه به دانشجویان
تا ۵۰ درصد است.

  

این رویه مصوبه هیات رئیسه دانشگاه است و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دانشگاه اجرایی خواهد شد.

  

این رویه با هدف جلب داوطلبان در واحدهای مختلف اجرایی می شود.

  

تغییر در شیوه برگزاری مصاحبه دکتری

  

از دیگر برنامه های این دانشگاه در سال ۹۷ تغییر در شیوه برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان دوره دکتری است.

  

براساس سند آمایش آموزش عالی، کشور به ۱۰  منطقه آموزشی تقسیم شده است بنابراین مصاحبه دوره های دکتری این
دانشگاه در  مراکز این مناطق اجرا خواهد شد.

  

با اجرای این مدل مشکل کمبود اعضای هیات علمی برای حضور در جلسات مصاحبه در برخی از واحدهای دانشگاه رفع
می شود.

  

گسترش شعبات پارک علم و فناوری دانشگاه
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توجه به توسعه علم و فناوری و تبدیل ایده به  محصول از شاخص های مهم دانشگاه آزاد به شمار می رود که برنامه های
مختلفی  برای تحقق آن تدوین شده است.

  

طبق اعلام رئیس دانشگاه آزاد قرار است شعبه های پارک های علم و فناوری این دانشگاه توسعه یابد.

  

به نحوی که تا پایان سال ۹۷ شعبه های پارک علم و فناوری این دانشگاه باید در ۱۰ واحد دانشگاهی ایجاد شود.

  

در حال حاضر ۲ پارک علم و فناوری خصوصی در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کند.

  

فعالیت های فرهنگی دانشگاه در سال جدید

  

تدوین سند راهبردی معاونت فرهنگی دانشگاه  آزاد از سال گذشته در دستور کار این معاونت قرار گرفت و نسخه اولیه این
سند  در نشست معاونان فرهنگی دانشگاه ارائه شد بنابراین قرار است از ابتدای سال  جاری تمامی فعالیت های فرهنگی

دانشگاه در حوزه دانشجویی، اساتید و کارکنان  با محوریت این سند پیگیری شود.
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