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گفت وگو با مدیر توانمندسازی
صندوق نوآوری و شکوفایی  

واحدها تفسیر درستی از عملکرد هزینه ای خود داشته باشند

دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشـــگاه آزاد اســـامی در اولین 

جلسه بررســـی بودجه 99-98 گفت: »قرار است در جلسات بررسی و 

تصویب بودجه، فعالیت های ســـال 99-98 دانشگاه آزاد اسامی را از 

منظر مالی به صورت دقیق و عملیاتی بررســـی کنیم.« دکتر طهرانچی 

تاکید کرد: »بودجه تعریف عملیاتی برنامه هاست، بنابراین هر اقدامی 

که در یک ســـال آینده مدنظر است، باید در بودجه مشخص باشد. در 

گذشته بودجه در دانشگاه آزاد اسامی از اهمیت زیادی برخوردار نبود 

و بیشتر فرم نمایشی داشت، اما در دوره جدید مدیریتی همه برنامه های 

دانشگاه در قالب بودجه ساالنه تدوین و اجرایی خواهد شد.« 

رئیس دانشـــگاه آزاد اســـامی با بیان اینکه در نظـــام مالی جدید این 

دانشگاه، حســـاب های درآمدی غیرقابل برداشت است، تصریح کرد: 

»حســـاب های درآمدی در چرخش مالی دانشگاه به حساب هزینه ای 

بـــاز می گردد، بنابراین واحدهای دانشـــگاهی باید در برنامه عملیاتی 

بودجه ساالنه، تفسیر درستی از عملکرد هزینه ای خود داشته باشند، 

چراکه در غیر این صورت صورتحساب درآمدها به واحد باز نمی گردد.« 

وی با تاکید بر اینکه برنامه بودجه اســـتان ها باید به گونه ای لحاظ شود 

که درآمد و هزینه با هم منطبق باشـــد، گفت: »بودجه ای که استان ها 

ارائـــه می دهند، باید واقعی بوده و هزینه ها و درآمدها به صورت واقعی 

ماحظه شده باشد و بودجه برنامه ای باشد که فعالیت های واحدهای 

دانشگاه آزاد اسامی در یک سال آینده را به صورت شفاف مشخص کند.« 

عضـــو هیات امنای دانشـــگاه آزاد اســـامی خاطرنشـــان کرد: »همه 

بخش های درآمدی واحدهای دانشـــگاهی باید در بودجه دیده شود. 

برخی از واحدهـــا در پیش نویس بودجه، درآمدهای حاصل از مدارس 

و آموزشـــکده های ســـما را لحاظ نکرده بودند، در صورتی که زمانی که 

می خواهیم بودجه استان را بررسی کنیم، باید همه سرفصل ها و منابع 

درآمدی در نظر گرفته شـــود، چراکه یـــک ریال درآمد و هزینه خارج از 

بودجه مصوب مورد قبول نخواهد بود.« 

دکتـــر طهرانچی با تاکید بر اینکه بودجه میثاق بین ســـازمان مرکزی و 

واحدهای دانشـــگاه آزاد اسامی است، گفت: »بودجه نویسی بازی با 

اعداد نیســـت و زمانی که تاکید داریـــم تا هر ریال را در بودجه ببینیم، 

این موضوع نشان از دقت در عملکرد دارد، نه آوردن اعداد در تراز مالی 

بنابراین در این دوره از بررســـی بودجه استان ها، روسا و معاونان مالی 

استان ها پیش از حضور در جلسه اصلی، جزئیات بودجه را با معاونت های 

مربوطه ســـتاد مرکزی بررسی می کنند و تصمیم گیری کان و تصویب 

نهایی بودجه در این جلســـات انجام می شود، بنابراین از امروز تا هفته 

آینده یک کار سنگین و جدی عملیاتی خواهیم داشت.« 

عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسامی در پایان اظهار داشت: »بودجه 

امسال نسبت به سال گذشته به صورت دقیق تر بررسی می شود و برای 

هر فعلی که قرار است در دانشگاه آزاد اسامی اتفاق بیفتد، یک ردیف 

درآمدی و هزینه ای مشخص شده دارد که واحدهای دانشگاهی موظفند 

براساس آن عمل کنند.« 

اعالم دستورالعمل افزایش حقوق و مزایای سال 98 کارکنان

خبر دیگر اینکه، مجید مشکینی، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه 

آزاد اسامی، دســـتورالعمل افزایش حقوق و مزایای سال 98 کارکنان 

اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشـــگاه آزاد اسامی را اباغ 

کرد. در بخشی از این دستورالعمل آمده است: »حقوق و مزایای اعضای 

هیات علمی و غیرهیات علمی دانشـــگاه آزاد اسامی از یکم فروردین 

1398 بـــا اعمال ضریب 5درصد نســـبت به ســـال 97 به عاوه مبلغ 

4 میلیون ریال ثابت در احکام حقوقی افزایش می یابد. جداول مربوط 

به افزایش حقوق اعضای هیات علمی، کارکنان غیرعضو هیات علمی و 

ساعتی به تمامی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسامی ارائه شده است 

و واحدها موظفند نســـبت به اعمـــال افزایش در احکام حقوق اعضای 

هیات علمـــی و غیر هیات علمی واجد شـــرایط از اول فروردین ماه 98 

اقدام کرده و تصاویر احکام صادره را در سامانه ساجد بارگذاری کنند.« 

برنامه ریزی برای راه اندازی سرای نوآوری آزاد در حوزه مبل منبت

در واحد مالیر

دهقانی فیروزآبادی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسامی واحد 

مایر، با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی شهرستان مایر، اظهار داشت: 

»فرصت های ویژه دانشـــگاه آزاد اسامی همچون بومی بودن، داشتن 

فضاهای مناسب و حمایت محلی، ارتباط خوب با فعاالن حوزه صنعت 

و آنچه از توانمندی های شهرستان احصا شده است، می تواند به ارتقای 

سطح دانشگاه کمک کند.«

 معـــاون تحقیقات، فناوری و نوآوری ادامه داد: »تاش می کنیم در این 

سفر با طیف کاربران دانشگاه به صورت رودررو و بی پرده گفت وگو کنیم 

چراکه معتقدیم دانشگاه بدون حوزه صنعت، موفقیتی نخواهد داشت 

و صنایع نیز بدون وجود دانشـــگاه و استفاده از دستاوردهای علمی و 

پژوهشی آن نمی تواند موفق باشد. بنابراین تاش می کنیم به همکاری 

مشترک برسیم و با همکاری و تعامل، یک مدل عملیاتی طراحی کنیم.« 

وی خاطرنشان کرد: » در تاشیم در جلسه با صنعتگران مبل منبت مایر، 

مدل سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسامی در حوزه مبل منبت را طراحی و 

وظایف و تکالیف معاونت های مربوطه دانشگاه و صنایع را مشخص کنیم 

تا بتوانیم مصوبه شورای اقتصادی دانشگاه آزاد اسامی را برای راه اندازی 

این ســـرا اخذ کنیم. با اجرای طرح های پیش بینی شده دانشگاه آزاد 

اســـامی واحد مایر در صنعت مبل منبت، باید حداقل تا سال 1400 

حدود ســـه هزار دانشجوی فعال در حوزه مبل منبت داشته باشیم و در 

کنار آن بتوانیم چشـــم انداز مالی دانشگاه آزاد اسامی استان همدان 

را تدوین کنیم.« دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد: »ظرفیت صنعت 

مبل منبت مایر فراشهرســـتانی و فراملی است و می توان استارتاپ ها 

در حوزه طراحی، ماشین آالت، بسته بندی و... را به این سمت سوق داد 

و یک ظرفیت ملی ایجاد کرد.« محمدعظیم خدایاری، رئیس دانشگاه 

آزاد اســـامی واحد مایر هم در ابتدای جلسه هیات رئیسه این واحد با 

اشاره به ظرفیت شهرستان مایر، گفت: »مایر 300 هزار نفر جمعیت 

دارد که پس از شهرستان همدان، دارای بیشترین جمعیت استان است. 

کشاورزی)انگور و فرآورده ها(، معدن، صنعت مبل منبت و صنایع دستی 

مهم ترین اقتصاد مایر محســـوب می شود که مبل منبت مایر در حال 

ثبت جهانی آن است.« وی با بیان اینکه بیش از 62 درصد مبل منبتی 

ایران در مایر تولید می شود، اظهار داشت: »صنعت مبل مایر در سال 

1396 بیش از 600 میلیارد تومان گردش مالی داشـــت و باعث شـــد 

که این شـــهر به عنوان پایتخت مبل منبت ایران از سوی سازمان میراث 

فرهنگی معرفی شـــود.« رئیس واحد مایر ادامه داد: »8 مرکز آموزشی 

در شهرســـتان مایر فعال است که دانشـــگاه آزاد اسامی اولین مرکز 

دانشگاهی شهرستان محسوب می شود و 74 رشته از مقطع کاردانی تا 

دکتری در این واحد فعال است. از سال 1396 نیز دو رشته پیراپزشکی 

پرســـتاری و اتاق عمل در واحد مایر فعال شد. دانشگاه آزاد اسامی 

واحد مایر دارای دو دانشکده مصوب علوم انسانی و فنی، مهندسی، 

سه هزار دانشجو، 90 عضو هیات علمی و 130 کارمند است و قرار است 

با ارائه رشته صنایع چوب، هنرستان فنی واحد را نیز راه اندازی کنیم.« 

منطقه بندی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی براساس ظرفیت های موجود

چهارمین نشســـت مدیران مراکز رشد منطقه 5 دانشگاه آزاد اسامی به 

میزبانی واحد دهاقان و با حضور حامد افشـــاری، مدیرکل کارآفرینی و 

تجاری ســـازی دانشگاه آزاد اسامی برگزار شد. افشاری در این نشست 

گفت: »منطقه بندی مراکز رشـــد براساس ظرفیت های موجود دانشگاه 

آزاد اسامی و به منظور تمرکززدایی، نظارت، توانمندسازی، سازماندهی 

هم افزایی و ایجاد ارتباطات مطلوب انجام شده است.« مدیرکل کارآفرینی و 

تجاری سازی دانشگاه آزاد اسامی خاطرنشان کرد: »مراکز رشد باید شرایط 

را برای رشـــد واحدهای فناور فراهم کنند. مراکز رشد فضاهایی هستند 

که فناوری ها و محصوالت در آنها توسعه می یابند.« در ادامه این نشست 

احمد آذین، دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان در 

ســـخنانی گفت: »گفتمانی که در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسامی 

حاکم شده، گفتمانی اســـت که کنشگری فعال، علم نافع و اقتدارساز 

را در راس برنامه های خود قرار داده اســـت. دانشگاه آزاد اسامی در این 

حوزه ها پیشـــرو است.« آذین تصریح کرد: »امروز باعث افتخار ماست که 

دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان در حوزه پروژه های بزرگ ملی، فعال 

چشمگیر است، پروژه هایی همچون تولید بذر هیبرید، مبارزه با ریزگردها 

و... پروژه هایی است که در حال حاضر از حوزه ایده و دیگر حوزه ها گذر 

کرده و به مرحله تجاری سازی رسیده است.«

واحـــد بین الملـــل فرشـــتگان 

دانشگاه آزاد اسامی با محوریت 

ارائـــه برنامه هـــا و رشـــته های 

تحصیلی برای »جامعه ناشنوا و 

کم شـــنوای کشور و منطقه« در استان تهران راه اندازی می شود. از این رو، تغییرات 

گسترده ای برای مناسب سازی محیط فیزیکی تخصیص یافته به این واحد آغاز شده 

است. در ابتدای امر برای اینکه بتوانیم مجوز قطعی این واحد دانشگاهی را از وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کنیم پیگیری های زیادی انجام دادیم که خوشبختانه 

این مجوز با امضای وزیر علوم صادر شـــد و واحد فرشـــتگان اکنون می تواند عما 

فعالیـــت خود را با مجوز قطعی آغاز کند. محلی برای این واحد دانشـــگاهی نیز در 

میدان صنعت تهران، ابتدای خیابان ایران زمین توسط دانشگاه آزاد اسامی تامین 

شـــده که قرار است در این محل واحد بین الملل فرشتگان فعالیت خود را آغاز کند. 

پس از تحویل گرفتن این محل، با یک شـــرکت مشاور ساختمانی قرارداد بسته شد 

تا برای بازســـازی و مناسب سازی محیط ساختمان متناسب با نیازهای جامعه افراد 

کم توان)با محوریت جامعه ناشنوایان( اقدامات الزم انجام شود. هم اکنون نقشه ها 

و طرح های عمرانی بازسازی این واحد دانشگاهی، تقریبا به پایان رسیده و به زودی 

عملیات بازسازی آن شروع می شود تا پیمانکاران محیط را برای آنکه بتوانیم فعالیت 

آموزشی خود را در آن با فراغ بال آغاز کنیم، آماده کنند. همچنین اقداماتی نیز برای 

شناسایی افرادی که بتوانند با تخصص های علمی الزم به عنوان مدرس و هیات علمی 

جذب شوند، انجام شد. افرادی شناسایی شدند که فرآیند جذب را طی می کنند تا 

بتوان با آنها قرار داد همکاری منعقد کرد تا پس از پذیرش دانشـــجو از این افراد در 

دانشـــگاه استفاده کنیم. عاوه بر این، ما باید تحقیقات و مطالعاتی انجام دهیم که 

بتوانیم رشـــته های مناسب تحصیلی را برای جامعه مخاطب شناسایی کنیم که این 

اقدامات نیز تاحدودی انجام شده و رشته هایی نیز معین شدند که درخواست تایید 

آنها را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شـــورای گســـترش دانشگاه آزاد اسامی 

ارسال کرده ایم. زمانی که این فرآیند طی شود می توانیم رسما اعام کنیم که ابتدا در 

چه رشته ها و مقاطعی پذیرش خواهیم داشت و بر اساس متقاضیان بتوانند انتخاب 

رشته کنند. شرایط و نحوه پذیرش نیز همزمان اعام خواهد شد. 

 فعا، 24 رشته در مقاطع مختلف تحصیلی شناسایی شده اما به این معنی نیست که 

شروع فعالیت ما با 24 رشته خواهد بود. به عبارتی در آغاز با تعدادی از این رشته ها 

که توان اجرای آن را از نظر هیات علمی و امکانات آموزشی داریم کار را آغاز خواهیم 

کرد. البته این موضوع نیازمند مطالعات بیشتری است که بعد از تایید وزارت علوم و 

دانشـــگاه آزاد اسامی اعام خواهد شد. همچنین چندی پیش فراخوان غیررسمی 

برای شناسایی و جذب پتانسیل های موجود در کشور که قابلیت های تدریس به زبان 

اشاره را دارند اعام شد که در آن راستا نزدیک به 70 رزومه به دست ما رسید. بعد از 

غربالگری، بررسی تخصص ها، نیازها و مصاحبه، این تعداد به حدود 14 نفر تقلیل 

پیدا کرد. از این تعداد نیز، برخی اعضای هیات علمی تمام وقت و تعدادی پاره وقت 

خواهند بود که در حال طی کردن فرآیند معمول جذب هســـتند. بدیهی اســـت در 

آینده برای توســـعه رشته ها نیازمند جذب بیشـــتر و ترجیحا از بین جامعه مخاطب 

با تخصص های مورد نیاز هســـتیم. در مواردی شـــاید الزم باشد دوره های آموزشی 

کوتاه مدت برای اســـاتید متخصصی که تسلط به زبان اشاره ایرانی یا بین المللی را 

ندارند برگزار کنیم تا بتوانند عزیزان کم شنوا و ناشنوا را آموزش دهند. 

  یادداشت  چه خبر از دانشگاه

صدور مجوز قطعی واحد بین الملل فرشتگان 
توسط وزارت علوم

علی مقداری
سرپرست واحد بین الملل فرشتگان، دانشگاه آزاد اسالمی
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سراهای نوآوری
دورخیز دانشگاه آزاد  برای رسیدن به مرزهای دانش 

دانشگاه آزاد در سال جاری گام بلندی برای تبدیل ایده ها و دستاوردهای علمی دانشجویان برداشته

5و قرار است تا پایان سال ۴۰ سرای نوآوری در کشور ایجاد کند


