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10 هزار عضو هیات علمی متعهد و متخصص جذب دانشگاه آزاد اسلامی می شوند

خبرگزاری آنا: مدیر کل انتصابات دانشگاه آزاد  اسلامی گفت : جذب 10 هزار نفر عضو هیات علمی متعهد و متخصص  
  یکی از مهمترین  برنامه های  دانشگاه آزاد اسلامی در بعد کیفی سازی است.

به گزارش خبرنگار آنا از ایلام، مسعود بنی اسد در آیین معارفه  رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام گفت: فرهاد
دانشجو با ورود به  دانشگاه آزاد اسلامی پرچم دین مداری و دغدغه دینی و فرهنگی در دانشگاه را  در دست گرفت و

مهمترین برنامه دانشگاه آزاد اسلامی  در حال حاضر اسلامی  کردن دانشگاه و کار فرهنگی است.

  

وی تصریح کرد :مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر به دنبال این هستند که علم و علوم انسانی را اسلامی کنند.

  

بنی اسد بیان کرد :  بسیاری از برنامه های دانشگاه مربوط به 20 سال گذشته بوده و نیازمند بازنگری و به روز کردن هستند.

  

مدیر  کل انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: باید فرهنگ ایثار وشهادت با  تکیه بر قرآن و عترت در دانشگاه
ایجاد شود تا محصول آن فارغ التحصیل  بسیجی  و جان نثاری ولایت باشد.

  

وی برنامه دیگر دانشگاه آزاد اسلامی را  توسعه کیفی دانشگاه عنوان کرد و گفت : متاسفانه توسعه آموزش عالی بر اساس 
سنجش ملی ـ منطقه ای نبوده است و برنامه مدون برای نیاز سنجی به آموزش عالی  نداشته ایم که ماحصل آن فارغ

التحصیل بیکار است که امید واریم با حمایت  مردم و مسئولان  مشکل بیکاری حل می شود.

  

وی گفت :در راستای کیفی  سازی آموزش در دانشگاه جذب 10 هزار عضو هیات علمی  متعهد و متخصص و توسعه 
تحصیلات تکمیلی در دستور کار مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.

  

مدیر  کل انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی  توسعه پژوهش های کاربردی را از دیگر  برنامه های مهم دانشگاه  آزاد اسلامی
عنوان کرد و گفت : باید طوری برنامه  ریزی شود تا ماحصل توسعه پژوهش های کاربردی دربازار و بخش تجارت نمایان

شود  و این یکی از مهمترین وظایف دانشگاه است.
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وی بیان کرد: جذب حداکثری باید در دستور کار روسای واحدها و مراکز آموزشی قرار گیرد.
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