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ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه < آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﮏ ﻣﺴﺌﻮل وزارت ﻋﻠﻮم اﻋﻼم ﮐﺮد؛

ﻫﺸﺪار وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد /داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺪ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎ ﺖ وزارت ﻋﻠﻮم اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺠﻮز دارﻧﺪ و ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد در ﮐﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﻮز دار،
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﮐﺎرن اﺑﺮی ﻧﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ ۴
ﺳﯿﻤﺎ ،اﺧﺘﻼف وزارت ﻋﻠﻮم و داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﺑﺮﺳﺮ ﮐﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
وزارت ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه آزاد را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺑﺮی ﻧﯿﺎ در ﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارز ﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ،
ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ ،وزارت ﻋﻠﻮم ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ا ﺠﺎد
ﮐﺮده ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  ۶۰درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
وی اداﻣﻪ داد :وزارت ﻋﻠﻮم اﮔﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی د ﮕﺮ اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺮا
ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻻن ﺷﺎ ﺪ  ۶۰درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ رخ
داده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در رﯾﻞ اﻓﺘﺎده و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺪ آن را ﺑﻪ رﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮ ﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ،ﮐﻪ داده ﺷﺪ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺼﻮ ﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺪام زﯾﺮﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ  ۳ﻧﻔﺮه اﺻﻼ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
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اﺑﺮی ﻧﯿﺎ اﻓﺰود :ا ﻨﮑﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﺮای ﺗﺼﻮ ﺐ اﯾﻦ ﮐﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده ،اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
 ۲۰اﻟﯽ  ۲۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﺻﻼ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه ،ﮏ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ از وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻮده ﮐﻪ اﺻﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وی در ﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ،وزارت ﻋﻠﻮم ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ،اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
در آﻧﻬﺎ ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد در ﺳﺎل  ۸۹در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺼﻮ ﺐ و اﺻﻼح ﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وزارت ﻋﻠﻮم اﻓﺰود :در ﺑﻨﺪ اول اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﯾﺮﻧﻈﺎم وزارت ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺪ از ﺗﻤﺎم ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت ﻋﻠﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ دا رای ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﺎ ﻨﺪه
وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎدر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت دارد.
داﻧﺸﮕﺎه آزاد از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
اﺑﺮی ﻧﯿﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را در ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻨﺠﺶ ﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﺮده و ﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﺪ و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻬﺎﻣﯽ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻧﺪارم
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺳﻬﺎم ﻧﺪارم ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﮑﺎ ران ﻣﺎ ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﮑﺎ ران ﻣﺎ ﮐﻪ دا رای
ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺳﺴﺎت ،رﺗﺒﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ  ۴ﻗﺮار دارد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ای ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎزد ﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺠﻮز ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪاده ا ﻢ.
ﻋﺪم رﻋﺎ ﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وزارت ﻋﻠﻮم اداﻣﻪ داد :وزارت ﻋﻠﻮم در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﮏ ﺑﺎر ﺬﯾﺮش  ۴ﻫﺰار  ۶۰۰ﮐﺪ
رﺷﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﻓﺮﺻﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ ﭘﺮ از ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﻧﺪارد ،داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﺣﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ رﻋﺎ ﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
وﺟﻮد ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺬﯾﺮش  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
وی اﻓﺰود :داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺬﯾﺮش ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ از واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی در ﺗﻌﺪاد ﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ دﮐﺘﺮی
اﺑﺮی ﻧﯿﺎ ﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮی از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺎﺑﺪ و روﻧﺪی را ﮐﻪ
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ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،روﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ا ﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زادی ﻫﺎ از ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی
دﮐﺘﺮی در داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﺬﯾﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮏ ﺑﺎر ﺬﯾﺮش
اﺑﺮی ﻧﯿﺎ اﻓﺰود :اﮔﺮ در ﻫﻤﯿﻦ  ۴۶۰۰ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﻮز ﺬﯾﺮش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
داﻧﺸﺠﻮ ﺬﯾﺮش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ در
دو ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی داﻧﺸﺠﻮ ﺬﯾﺮش ﮐﺮده و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺰا ﺶ درآﻣﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وزارت ﻋﻠﻮم اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﺑﺎ ﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻨﻬﺎ د رآﻣﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﻣﻮرات ﺧﻮد را ﺑﮕﺬ راﻧﺪ ،اﯾﻦ راه ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺪ ﺑﺎ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ .وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه آ زاد اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ادﻋﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزﻟﯽ را ا را ﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺪ ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮏ ﺑﺎر ﺬﯾﺮش
اﺑﺮی ﻧﯿﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن داﻧﺸﮕﺎه آ زاد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎ ﺖ وزارت ﻋﻠﻮم اﻋﻼم ﺷﺪه دا رای ﻣﺠﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﺎن ﺑﻪ ﺳﺎ ﺖ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دا رای ﻣﺠﻮز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪارک آﻧﻬﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﮏ ﺑﺎر ﺬﯾﺮش دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺳﺎل آ ﻨﺪه اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
از ﻟﯿﺴﺖ وزارت ﻋﻠﻮم ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺟﻮاﺑﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم /اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪارک ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯿﻬﺎ
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