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نمایشگاهآثارهنریبامحوریتابعادزندگی

سپهبدشهید»حاجقاسمسلیمانی«افتتاحشد

نمایشگاه »سرو بلند انقاب اســـامی« پیرامون ابعاد زندگی و 

شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور رئیس 

دانشگاه آزاد اسامی افتتاح شد. دکتر محمدمهدی طهرانچی، 

رئیس دانشگاه آزاد اسامی عصر دیروز با حضور در فرهنگستان 

هنر)موزه هنرهای معاصر فلسطین(، نمایشگاه »سرو بلند انقاب 

اسامی« شامل آثار هنرمندان کشور با محوریت زندگی و آموزه های 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کارگاه نقاشی، نگارگری و 

خوشنویسی دانشگاه آزاد اسامی واحد)ویژه( هنرهای اسامی 

ایرانی استاد فرشچیان را افتتاح کرد. 

دکتـــر طهرانچـــی پس از افتتـــاح این نمایشـــگاه با همراهی 

عبدالحسین خســـروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه، 

حسین شیخ االسام معاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی 

دانشگاه آزاد اسامی، سیدمحمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه 

آزاد اسامی استان تهران، بهمن نامورمطلق سرپرست دانشگاه 

هنرهای اســـامی ایرانی استاد فرشچیان، علیرضا اسماعیلی 

سرپرست فرهنگســـتان هنر و محمدعلی رجبی عضو شورای 

سیاستگذاری واحد هنرهای اسامی ایرانی استاد فرشچیان، از 

آثار ارائه شده در این نمایشگاه بازدید کرد. 

در این نمایشـــگاه 47 اثر برگزیده از دانشـــگاه آزاد اســـامی و 

دانشـــگاه های دولتی و غیردولتی سراسر کشور شامل 17 اثر 

نگارگری، 21 تابلو نقاشی و 11 اثر خوشنویسی با محوریت »سرو 

بلند انقاب اسامی، آموزه های زندگی و درس های سردار شهید 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی« به بیان هنری ارائه شده است. 

شتابعلمی،خلقوتولیدثروتازمهمترینتحوالت

دانشگاهآزاداسالمیاست

جلســـه توجیهی ویژه اعضای هیات علمی فراخوان ســـال 97 

دانشگاه آزاد اسامی استان تهران با حضور بیژن رنجبر، قائم مقام 

رئیس دانشگاه در امور آموزش عالی و ساماندهی پژوهش های 

تحصیات تکمیلی و رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه 

آزاد اسامی در واحد تهران مرکزی برگزار شد. 

رنجبر در این نشســـت با اشـــاره به تحوالت مثبت دانشگاه آزاد 

اسامی در دو سال اخیر، گفت: »این دانشگاه باید در افق 1404 

به یک دانشگاه حل مساله تبدیل شود و انتخاب اول جوانان برای 

ادامه تحصیل باشد.« وی اظهار داشت: »دانشگاه آزاد اسامی 

با داشـــتن کارکنان خدوم، دانشجویان دانش دوست و اعضای 

هیات علمی جوان، متعهد، اخاق گرا و متخصص قطعا به این 

هدف خواهد رسید.« 

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسامی با اشاره به بیانیه گام دوم 

انقاب اسامی خاطرنشان کرد: »مقام معظم رهبری در این بیانیه 

جوانان را موتور پیشران 40سال دوم انقاب اسامی یاد می کنند 

و جوانان باید در امتداد سرفصل های هفتگانه گام دوم انقاب 

اسامی در راستای تحوالت علمی کشور در دانشگاه همت کنند.« 

رنجبر به تحوالت ساختاری در حوزه علم در دانشگاه آزاد اسامی 

اشاره و تصریح کرد: »شتاب علمی، گسترش علم و دانش، خلق و 

تولید ثروت از مهم ترین تحوالت دانشگاه آزاد اسامی بوده است.« 

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر گسترش دانشگاه 

حل مساله در کشور تاکید دارند، گفت: »داشتن روحیه جهادی، 

توجه به علم و فناوری، درگیر شدن با مسائل و چالش های کشور، 

تربیت فرهنگی، اخاقی و هویتی دانشـــجویان و تحول دائم 

و اصاح مســـتمر در محیط های دانشگاهی، کمک به اصاح 

زنجیره  چرخه  تولید و مصرف از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری 

در دانشـــگاه حل مساله است که باید در کشور گسترش یابد و 

دانشگاه آزاد اسامی نیز در این راستا پیرو فرمایشات مقام معظم 

رهبری گام بر می دارد.« 

اشتغال2۰هزاردانشجویدانشگاهآزاداسالمی

تاپایانسال14۰۰

تفاهمنامه همکاری بین باشـــگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 

دانشگاه آزاد اسامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد 

شـــد که به امضای بابک نگاهداری معاون دانشگاه و مسئول 

باشـــگاه پژوهشـــگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسامی و 

عیسی منصوری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. 

نگاهداری در حاشیه امضای تفاهمنامه گفت: »این تفاهمنامه 

که در راستای اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیان دانشگاهی 

انجام شـــده، زمینه اشتغال 20هزار دانشـــجو و عضو باشگاه 

پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسامی را تا پایان سال 

1400 فراهم می کند.« وی افزود: »طبق این تفاهمنامه دانشگاه 

آزاد اسامی با محوریت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان متعهد 

شد که تعریف کد شناسایی برای واحدهای تابعه، فارغ التحصیان 

شغل اولی را شناسایی و جهت کارورزی معرفی کند.« 

نگاهداری اظهار داشت: »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

مقابل متعهد شد با پرداخت سهم بیمه کارفرما مجموعا تا حداکثر 

24 ماه برای هر کارورز، پوشـــش بیمه مسئولیت و حوادث برای 

کارورزان در دوره های مقدماتی و پرداخت کمک هزینه آموزشی و 

ایجاد دسترسی های مدیریتی الزم برای دانشگاه آزاد اسامی در 

سامانه کارورزی اشتغال دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسامی 

عضو باشگاه را تسهیل بخشد.« 

آغازثبتنامآزمونEPTوفراگیرمهارتهایعربی

دانشگاهآزاداسالمی

ثبت نام آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارت های عربی اسفندماه 

98 دانشگاه آزاد اسامی از شنبه 26 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 

24 روز جمعه 2 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. آزمون مربوطه 

جمعه 16 اسفند ماه 98 به طور همزمان در تهران، تبریز، مشهد، 

اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، کرمان، یزد، کرج، ساری و رشت 

برگزار خواهد شد. زمان دریافت کارت ورود به جلسه روز سه شنبه 

13اسفند ماه است.  تنها دانشجویان دوره دکتری تخصصی 

شـــاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اســـامی می توانند در 

صورت تمایل با مراجعه به ســـامانه مرکزسنجش و پذیرش به 

نشـــانی http://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام 

اقدام و همچنین از منابع و بودجه بندی ســـواالت این آزمون 

آگاهی یابند. 

دبیرواعضایستادمرکزیشاهدوایثارگر

دانشگاهآزاداسالمیمنصوبشدند

دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسامی طی 

احکامی نایب رئیس، دبیر و اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر 

دانشگاه آزاد اسامی را منصوب کرد. 

طی احکام صادره از ســـوی دکتر طهرانچی، ابراهیم کانتری، 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی به عنوان عضو 

و نایب رئیس ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسامی و 

احمد صالحی آرا سرپرست مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه 

آزاد اسامی به عنوان دبیر ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه 

آزاد اسامی منصوب شدند. 

همچنین براســـاس این احکام مجید مشکینی معاون توسعه 

مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسامی، جواد علمایی معاون علوم، 

مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسامی، حمیدرضا خالدی 

رئیس دانشـــگاه آزاد اسامی واحد تهران شمال، مجید شمس 

قائم مقام و مدیرکل امور آموزشـــی معاونت علوم انسانی و هنر، 

علیرضا منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسامی استان کرمان 

و واحد کرمان، محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شـــهید و 

امور ایثارگران و محمدحسن کاویانی راد معاون فرهنگی و امور 

اجتماعی بنیاد شـــهید و امور ایثارگران به عنوان اعضای ستاد 

مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسامی منصوب شدند. 

شـــیوهنامههمکاریوحمایتازپژوهشـــگرانبهزودیابالغ

میشود

علیرضـــا رضایی، مدیرکل دیپلماســـی علمی و همکاری های 

پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی در گفت و گو با ایسکانیوز درباره 

جزئیات شیوه نامه همکاری و حمایت از پژوهشگران گفت: »در 

اداره کل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی در راستای 

نیل به اهداف بلندمدت چشم انداز علمی دانشگاه آزاد اسامی 

و بهره گیری از ذخایر علمی دانش آموختگان داخلی و برجسته 

ایرانی خارج از کشور، شیوه نامه همکاری و حمایت دانشگاه آزاد 

اسامی از پژوهشگران، کارآفرینان و نخبگان تهیه و تدوین شده 

است که به زودی اباغ خواهد شد.« 

مدیرکل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی دانشگاه آزاد 

اسامی درباره اهداف این شیوه نامه توضیح داد: »این شیوه نامه 

به منظور انتقـــال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به مجموعه 

دانشـــگاه آزاد اسامی و در راستای عملیاتی کردن تفاهمنامه 

همکاری با مرکز تعامات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است.« 

رضایی در بخش دیگری از ســـخنان خود از آیین نامه عضویت 

اعضای هیات علمی در انجمن های بین المللی خبر داد و گفت: 

»بخشـــنامه نحوه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های 

علمی بین المللی معتبر خارج از کشور و آیین نامه عضویت اعضای 

هیات علمی در انجمن های علمی معتبر ملی و بین المللی هم در 

دست تدوین است. مجموع سیاستگذاری های پژوهشی مذکور 

متاثر از رویکرد علمی و پژوهشی دکتر والیتی رئیس هیات موسس 

و هیات امنا و دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسامی است.« 

پرداختبیمهایثارگراندردانشگاهآزاداسالمیتعیینتکلیف

میشود

احمد صالحی آرا، رئیس مرکز شـــاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد 

اسامی در گفت وگو با آنا با اشاره به اباغ برنامه های اجرایی، مرکز 

شاهد و امور ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی اظهار 

کرد: »برنامه ریزی فواید فراوانی را به ســـازماندهی و ساماندهی 

حرکت ما که یک حرکت شـــتابدار و جهادی است ایفا می کند، 

طبیعتا سبب شناسایی بهترین راهکارها و ایده ها خواهد شد. 

تاش ما در این برنامه درنظر گرفتن تقویم سال اداری دانشگاه 
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سند دانشگاه اسامی بود که پس از تایید ریاست محترم دانشگاه 

به همه واحدها اباغ شـــد.« وی درخصوص دفاتر امور شاهد و 

ایثارگران دانشـــگاه آزاد اسامی گفت: »دفاتر ما در واحدهای 

دانشگاهی به صورت اســـتانی عمل خواهند کرد و مسئولیت 

هدایت و کنترل مســـئوالن دفاتر شاهد و ایثارگر تحت پوشش 

برعهده مدیر شاهد و ایثارگران مراکز استانی خواهد بود.« 

سرپرست مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسامی افزود: 

»از اهم برنامه های مدیران شاهد و ایثارگران ما استفاده بهینه از 

امکانات و فعالیت های عمومی دانشگاه آزاد اسامی و عدم موازی 

کاری است که از جمله آن می توان به بهره برداری از مراکز مشاوره 

برای اقدامات پیشگیرانه از آسیب های روانی – اجتماعی و ارتقای 

سطح بهداشت و سامت روان و همچنین ارتقای سطح تحصیلی 

دانشجویان شاهد و ایثارگر نام برد.« صالحی آرا همچنین ادامه داد: 

»استفاده بهینه از مراکز مشاوره می تواند سبب پیشگیری از بروز 

و شیوع مسائل و مشکات عاطفی – رفتاری در فضای عمومی 

دانشگاه شود.« وی عنوان کرد: »بازخوردهایی که از نحوه اجرای 

برنامه، طی پنج ماه اخیر از ســـطح واحدها داشته ایم، حاکی از 

این است که مسئوالن ما در دفاتر شاهد و ایثارگران استان ها با 

روحیه بسیار خوب و جهادی، نسبت به اجرای برنامه ها منطبق 

بر زمانبندی اعام شده، اقدام کرده اند.« 

سرپرســـت مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسامی با 

اشـــاره به اعطای امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر به خانواده 

معظم شهدا در این دانشگاه بیان کرد: »فرزندان و همسران معزز 

شهدای شاغل در دانشگاه می توانند پس از ارائه گواهی معتبر از 

بنیاد شهید و امور ایثارگران، همانند جانبازان و آزادگان شاغل از 

مزایای یک مقطع تحصیلی باالتر استفاده کنند.« وی درخصوص 

پرداخت 7 درصـــد بیمه ایثارگران تصریح کرد: »این موضوع را 

به جد پیگیری خواهیم کرد و با توجه به همکاری بســـیار خوب 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسامی، به زودی 

نهایی و اعام خواهیم کرد.« 

هیاتهایاندیشهورزآییننامههایدستوپاگیررااصالحکنند

عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد 

اســـامی در گفت و گو با ایسکانیوز، درباره عملکرد هیات های 

اندیشـــه ورز در اســـتان ها طی چند ماه گذشـــته اظهار کرد: 

»هیات های اندیشه ورز در حال حاضر به دو دسته تقسیم بندی 

می شـــوند؛ دســـته اول فعالیت های زیادی در حـــوزه تعالی 

علوم انســـانی و احیای مجات علمی انجام داده اند و جلسات 

آنها به صورت منظم و مرتب برگزار شده است؛ اما متاسفانه دسته 

دوم فعالیت های چندانی در این حوزه نداشته اند.« 

وی افزود: »برخی استان ها دارای استادان توانمند در حوزه تعالی 

علوم انسانی نیستند؛ اما برخی روسای استانی که نگاه جدی تری 

نسبت به این حوزه دارند، سبب می شوند هیات های اندیشه ورز نیز 

فعالیت های بهتری را نسبت به استان های دیگر داشته باشند.« 

خســـروپناه ادامه داد: »هیات های اندیشـــه ورز عاوه بر نگاه 

منطقه ای، دارای نگاه ملی نیز هســـتند و لذا پیشنهادهایی که 

در حوزه تعالی علوم انسانی ارائه می دهند، برای معاونت علوم 

انســـانی و هنر دانشگاه آزاد اسامی مفید فایده واقع می شود. 

این پیشـــنهاد ها پس از بررســـی، به صورت بخشنامه به کلیه 

استان ها اباغ خواهد شد.« معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه 

آزاد اسامی با اشاره به فعالیت اندک هیات های اندیشه ورز در 

برخی استان ها تصریح کرد: »هیات های اندیشه ورز که در برخی 

استان ها فعالیت های کمی داشته اند، توانایی تعالی این حوزه 

را ندارند؛ لذا نمی توانیم از اســـتان هایی که توانایی تعالی علوم 

انسانی را ندارند، انتظار فعالیت خاص و ویژه برای این حوزه داشته 

باشیم. اما به طور کلی فعالیت هیات های اندیشه ورز طی چند 

ماه گذشته را مثبت ارزیابی می کنیم.« 

وی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر کندی فعالیت  هیات های 

اندیشـــه ورز به دلیـــل وجود بروکراســـی اداری گفت: »یکی از 

وظایف هیات های اندیشه ورز، پیشنهاد تغییر در آیین نامه های 

دســـت وپاگیر و تغییر در بروکراســـی اداری است. تا این لحظه 

نیز پیشـــنهادهای زیادی در این راســـتا مطرح شده و معاونت 

علوم انسانی نیز بسیاری از این قوانین را اصاح کرده است.« 

خســـروپناه اضافه کرد: »متاســـفانه زمانی کـــه آیین نامه ها و 

بخشنامه ها به روسای استان ها و واحدها ارسال می شود، آنها 

ایـــن آیین نامه ها را به معاونت های مربوط ارجاع می دهند و لذا 

معاونت ها اعضای هیات علمی را نسبت به چگونگی اجرای این 

بخشـــنامه ها توجیه نمی کنند. این موضوع باعث می شود که 

بعضی از اعضای هیات علمی نسبت به وجود هیات اندیشه ورز 

در اســـتان خود بی اطاع باشـــند. این موضوع نشان می دهد 

اطاع رســـانی و ارتباط میـــان معاونت ها، مدیـــران و اعضای 

هیات علمی مقداری اندک است.«

  چه خبر از دانشگاه
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شرحعکس:افتتاحواحدفرشتگانتوسطکتایونگیتی،نخستینعضوهیأتعلمیناشنوایاینواحددانشگاهآزاد

واحدفرشتگانویژهدانشجویانناشنواوکمشنوادردانشگاهآزاداسالمیافتتاحشد

صدای دانشجویان ناشنوا شنیده شد

گزارش»فرهیختگان«ازهمایشبهترینهدیهدرمجموعهسرچشمهتهران

قول و قرار المپیادی ها
ینی در گام دوم انقالب ۶برای نقش آفر

»فرهیختگان«برتریندانشگاههایجهانرادرزمینهارائهخدماتبهدانشجویانناتوانجسمیوحرکتیبررسیمیکند

دانشگاه های ویژه معلوالن  چگونه اداره می  شوند؟
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