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مقدمه 
بــا پیشــنهاد حجت االســام هاشــمی  دانشــگاه آزاد اســامی در اردیبهشــت ماه ســال 1361 
کارکــرد. اساســنامه ایــن  ــه  ــران آغــاز ب ــا حمایــت بنیان گــذار جمهــوری اســامی ای رفســنجانی و ب
دانشــگاه در ســال 1361 نوشــته شــد و در ســال 1366 بــه تصویــب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
رســید1. در ســال 1389  اساســنامه ایــن دانشــگاه بــا تغییراتــی از ســوی شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی اصــاح شــد2. بــر طبــق مــاده 7  ایــن اساســنامه ارکان تصمیم گیــری دانشــگاه شــامل 
کــه  هیئــت مؤســس و هیئت امنــا اســت و ریاســت ایــن دانشــگاه را هیئت امنــا تعییــن می نمایــد 
کبــر والیتــی ریاســت هیئت امنــای ایــن دانشــگاه را در دســت دارد. ایــن  در حــال حاضــر دکتــر علی ا
کشــور3 و یــک میلیــون و 620 هــزار دانشــجو  کنــون دارای 505 واحــد دانشــگاهی در  دانشــگاه هم ا

است4.
کار قــرار  کمــی دوره تحصیــات تکمیلــی را در دســتور  دانشــگاه آزاد در چنــد ســال اخیــر توســعه 
گــزارش  ــا وزارت علــوم شــده اســت.  کــه ایــن امــر منجــر بــه  مناقشــاتی میــان ایــن دانشــگاه ب داده 
حاضــر در پــی آن خواهــد بــود تــا بــا مــرور اخبــار و اتفاقــات، ضمــن ارائــه تصویــری دقیــق و شــفاف 
گــزارش  کارشناســان را در قضــاوت مناســب یــاری دهــد. ایــن  از ایــن مناقشــات، تصمیم گیــران و 
ابتــدا برنامــه افزایــش ظرفیــت تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه آزاد و نســبت آن بــا ســند آمایــش 
آمــوزش عالــی را مــرور می نمایــد؛ در ادامــه نیــز بــه اختاف نظــر ایــن دانشــگاه بــا وزارت علــوم بــر ســر 
آزمــون پذیــرش تحصیــات تکمیلــی و متعاقبــًا وضعیــت نســبت اســتاد بــه دانشــجو می پــردازد.

کد خبر: 99868 1.  مرکز پژوهش های مجلس/ 
کد خبر: 8902050040  2.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 93836 3.  خبرگزاری آنا/ 
کد خبر: 208883  4.  خبرنامه دانشجویان ایران/ 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99868
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99868
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902050040
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902050040
http://www.ana.ir/news/93836
http://www.ana.ir/news/93836
http://iusnews.ir/fa/news-details/208883
http://iusnews.ir/fa/news-details/208883
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1- روند افزایش ظرفیت در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد
کارشناســی ارشــد و دکتــری خــود را بــه  دانشــگاه آزاد در ســال 1393 ظرفیــت پذیــرش دوره هــای 
ترتیــب 138 و 271 درصــد افزایــش داد 1. ایــن دانشــگاه بــا افزایــش ظرفیــت مقطــع دکتــری، 12000 
کاس هــای دکتــری بــا حضــور 120 نفــر  کــه در برخــی مــوارد موجــب تشــکیل  کــرد2  دانشــجو جــذب 
شــد3. البتــه علــوی فاضــل، معــاون ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد، در اواســط آبــان مــاه 1393 
ــان  کارشناس ــگام  ــود4. در آن هن ــوده ب ــام نم ــر اع ــا 10 نف ــری را 5 ت ــع دکت کاس در مقط ــتاندارد  اس
کــه دانشــگاه آزاد در پــی توســعه تحصیــات تکمیلــی اســت5. بــه هــر روی افزایــش  معتقــد بودنــد 
کســب مجــوز از شــورای  کــد رشــته تحصیلــی بــدون  ظرفیــت مذکــور زمینــه ای شــد تــا  6700 

گســترش آمــوزش عالــی در ایــن دانشــگاه تأســیس شــود6. 
موضــوع فــوق، اولیــن رویارویــی وزارت علــوم و دانشــگاه آزاد را رقــم زد. شــریعتی نیاســر، معــاون 
ــد  ــود دانشــگاه آزاد قبــل از ایــن افزایــش ظرفیــت و تأســیس 6700 رشــته، بای وزیــر علــوم، معتقــد ب
کســب می کــرد7. لکــن میــرزاده، رئیــس ایــن دانشــگاه در  گســترش آمــوزش عالــی را  مجــوز شــورای 
کــه در راســتای تکلیــف برنامــه  کار را امــری طبیعــی و قانونمنــد خوانــد  توجیــه اقــدام مذکــور، ایــن 
کش وقوس هــای فــراوان در ایــن زمینــه نهایتــًا در بهمــن مــاه 1394 بــا  پنجــم بــوده اســت8. باوجــود 
توافق هــای صــورت گرفتــه میــان دو طــرف، کمیســیونی مشــترک بــا حضــور وزارت علــوم و دانشــگاه 
آزاد مأمــور بررســی و صــدور مجــوز ایــن رشــته ها شــد9 کــه تــا کنــون بیــش از 13 هــزار رشــته محــل ایــن 

دانشــگاه بررســی و تاییــد شــده اســت10.

کد خبر: 109843 1.   پایگاه خبری عیار آنالین/ 
کد خبر: 13941106000582  2.   خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 779004 3.   روزنامه جوان/ 
4.  پایگاه اطالع رسانی آزمون دکتری

کد خبر: 5201048 5.   باشگاه خبرنگاران جوان/ 
کد خبر: 13940917001371 6.   خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 13950426000697  7.   خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 326535 8.   پایگاه خبری الف/ 

کد خبر: 502159 9.   پایگاه خبری، تحلیلی خبرآنالین/ 
کد خبر: 3765921  10.  خبرگزاری مهر/ 

http://ayaronline.ir/1393/11/109843.html
http://ayaronline.ir/1393/11/109843.html
http://www.farsnews.com/13941106000582
http://www.farsnews.com/13941106000582
http://javanonline.ir/fa/news/779004/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-120%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://javanonline.ir/fa/news/779004/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-120%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.phdazmoon.net/prohibition-bans-free-university-azad-phd-classes-with-capacity-up-to-ten-people-94-95.html
http://www.yjc.ir/fa/news/5201048/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5201048/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940917001371
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940917001371
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950426000697
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950426000697
http://alef.ir/vdcbf0bfsrhb5sp.uiur.html?326535
http://alef.ir/vdcbf0bfsrhb5sp.uiur.html?326535
http://www.khabaronline.ir/detail/502179/society/education
http://www.khabaronline.ir/detail/502179/society/education
http://www.mehrnews.com/news/3765921
http://www.mehrnews.com/news/3765921
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2- سند آمایش دانشگاه آزاد
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه در ســال 95 از ســوی دانشــگاه آزاد مــورد توجــه قــرار گرفت، تصویب 
»ســند آمایــش آمــوزش عالــی« بــود. ایــن ســند موضوعاتــی از قبیــل ســاماندهی وضعیــت پذیــرش 
دانشــجو، نحــوه تعییــن ظرفیــت رشــته های دانشــگاهی، تصویــب رشــته های جدیــد و توســعه 
کنــار صــدور مجــوز بــرای مقاطــع مختلــف تحصیلــی بــا توجــه بــه  کشــور را در  فضــای آموزشــی 
ظرفیت هــای منطقــه ای، در برمی گیــرد1. اواخــر اســفندماه 1394 ســند آمایــش آمــوزش عالــی در 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تصویــب2 و در تیرمــاه ســال 1395 بــرای اجــرا بــه وزارت علــوم ابــاغ 
کــرده بــود. بــر همیــن اســاس دانشــگاه  شــد3. امــا ســند مذکــور دربــاره توســعه دانشــگاه آزاد ســکوت 
مذکــور ســند آمایــش مجزایــی تهیــه و آن را بــرای تصویــب بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگی ارســال 

نمــود.
کشــور   در ســند آمایــش جدیــد، دانشــگاه آزاد بــرای خــود ســهمی 50 درصــدی از آمــوزش عالــی 
قائــل شــد4. همچنیــن در ایــن ســند از مجموعــه کل دانشــجویان دانشــگاه آزاد، ســهم 30 درصدی 
ــه  ــود. البت ــده ب ــن ش ــری تعیی ــجویان دکت ــرای دانش ــدی ب ــی و 3.5 درص ــات تکمیل ــرای تحصی ب
کشــور پــس از بررســی های متعــدد در آبان مــاه 95 ایــن اعــداد  ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی 
کار  و ارقــام را تغییــر داد. بعــد از ایــن اتفاقــات بررســی ســند مزبــور بــه درخواســت میــرزاده از دســتور 

ســتاد نقشــه خــارج شــد.5
بااین حــال در دی مــاه 1395 کبگانیــان، دبیــر شــورای راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمی کشــور، 
از پیشــنهاد جدیــد رئیــس دانشــگاه آزاد در زمینــه ســند آمایــش ســخن گفــت. بــه گفتــه کبگانیــان، 
میــرزاده پیشــنهاد داده اســت تــا دانشــگاه آزاد در خصــوص آمایــش در ذیــل دو ســند آمایــش 

کنــد6 . وزارتخانه هــای علــوم و بهداشــت کار 

کد خبر: 187051  1.  پایگاه خبری تحلیل عیار آنالین/ 
کد خبر: 3559062  2.  خبرگزاری مهر/ 

کد خبر: 529462  3.  خبرگزاری دانشجو/ 
کد خبر: 145660 4.   خبرگزاری آنا/ 

کد خبر: 1350953  5.  خبرگزاری صداوسیما/ 
کد خبر: 3862143  6.  خبرگزاری مهر/ 

http://ayaronline.ir/1395/02/187051.html
http://ayaronline.ir/1395/02/187051.html
file:///D:/P.ROJECT/InDisign/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%84%d9%82%d8%a8/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4/mehrnews.com/news/3559062/
file:///D:/P.ROJECT/InDisign/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%84%d9%82%d8%a8/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4/mehrnews.com/news/3559062/
http://www.snn.ir/detail/News/529462
http://www.snn.ir/detail/News/529462
http://www.ana.ir/news/145660
http://www.ana.ir/news/145660
http://www.iribnews.ir/fa/news/1350953
http://www.iribnews.ir/fa/news/1350953
http://www.mehrnews.com/news/3862143
http://www.mehrnews.com/news/3862143
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3-اختالف های وزارت علوم و دانشگاه آزاد در پذیرش دانشجوی دکتری 
تغییــرات پی درپــی نظــام پذیــرش دکتــری و برخی مشــکات در جذب دانشــجویان تحصیات 
تکمیلــی موجــب شــد تــا نماینــدگان مجلــس قانــون »ســنجش و پذیــرش دانشــجوی تحصیــات 
کــز آمــوزش عالــی« را تصویــب نماینــد. بــر طبــق ایــن قانــون جــذب  تکمیلــی دانشــگاه ها و مرا
دانشــجویان مذکــور بــرای همــه دانشــگاه های دولتــی و غیردولتــی از ســوی ســازمان ســنجش 
کــه ایــن موضــوع منجــر بــه انتقــاد مســئولین دانشــگاه آزاد شــد. میــرزاده، رئیــس  صــورت می گیــرد 

ــد1.  ــا دانشــگاه متبوعــش خوان دانشــگاه آزاد، هــدف از طراحــی ایــن طــرح را مخالفــت ب
مخالفــت دانشــگاه آزاد بــر ســر جــذب مســتقل دانشــجوی دکتــری منجــر بــه مناقشــه ای دیگــر بــا 

گردیــد تــا دیــوان عدالــت اداری نیــز بــه ایــن موضــوع ورود نمایــد.  کــه موجــب  وزارت علــوم شــد2 
طبــق رأی دیــوان عدالــت اداری در آذرمــاه 1395، دانشــگاه آزاد موظــف شــد ذیــل وزارت علــوم 
گردیــد دانشــگاه مذکــور نتوانــد بــه  پذیــرش دانشــجوی دکتــری داشــته باشــد3. ایــن مســئله باعــث 
طــور مســتقل دانشــجوی دکتــری جــذب کنــد و میــرزاده، بــا اذعــان بــه آن، طــرح ســنجش و پذیــرش 
یــاد مــادی و معنــوی بــه دانشــگاه آزاد دانســت4. میــرزاده در  دانشــجو را ســبب تحمیــل هزینه هــای ز
گفــت و بیــان نمــود  ادامــه از پتانســیل جــذب 70 هــزار دانشــجوی دکتــری در ایــن دانشــگاه ســخن 

کــه فقــط نیمــی از ایــن ظرفیــت در ســال های اخیــر جذب شــده اســت5.

4- نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد و وضعیت جذب هیئت علمی
کــه در پــی افزایــش ظرفیــت پذیــرش دانشــگاه آزاد مطــرح شــد، بحــث نســبت  مســئله دیگــری 
ــت  ــذب هیئ ــجو، ج ــداد دانش ــش تع ــا افزای ــع ب ــه بالطب ک ــود  ــگاه آزاد ب ــجو در دانش ــه دانش ــتاد ب اس
گفتــه میــرزاده در دی مــاه 1395، جــذب اعضــای  علمــی نیــز بایــد صــورت می گرفــت. بــر اســاس 
هیئت علمــی در دانشــگاه آزاد بــا ممانعــت وزارت علــوم بــا توســعه تحصیــات تکمیلــی ]جــذب 

دانشــجوی جدیــد[  همخوانــی نــدارد.6. 

کد خبر: 166771  1.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ 
کد خبر: 315865  2.  خبرگزاری خانه ملت/ 

کد خبر: 611629  3.  پایگاه خبری تحلیلی خبر آنالین/ 
کد خبر: 1446570  4.  خبرگزاری صداوسیما/ 

کد خبر: 13951017000062 5.  خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 571254  6.  خبرگزاری دانشجو/ 

http://ayaronline.ir/1394/09/166771.html
http://ayaronline.ir/1394/09/166771.html
http://www.icana.ir/Fa/News/315865
http://www.icana.ir/Fa/News/315865
http://www.khabaronline.ir/detail/611629/society/education
http://www.khabaronline.ir/detail/611629/society/education
http://www.iribnews.ir/fa/news/1446570
http://www.iribnews.ir/fa/news/1446570
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951017000062
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951017000062
http://www.snn.ir/detail/News/571254/78
http://www.snn.ir/detail/News/571254/78
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کــه از ایــن تعــداد  به طورکلــی تعــداد 68 هــزار و 303 اســتاد بــا دانشــگاه آزاد همــکاری می کننــد 
یــس  تنهــا 32 هــزار و 453 عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هســتند و مابقــی را اســاتید حق التدر
تشــکیل می دهنــد. در جــدول زیــر آمــار کل اســاتید هیئت علمــی تمام وقــت و نیمه وقــت دانشــگاه 

آزاد در ســال 1395 قابــل مشــاهده اســت:
جدول 1ـ آمار کل اساتید دانشگاه آزاد1

جمعنیمه وقتتمام وقتمرتبه علمی

994013110071مربی

4473-4473بورسیه

975-975مأمور به تحصیل

13508103314541استادیار

10443621406دانشیار

566421987استاد

30506194732453جمع

بــا توجــه بــه جــدول فــوق و در نظــر گرفتــن تفاهم نامــه وزارت علــوم بــا دانشــگاه آزاد در ســال 1394،  
ــدون در نظــر  ــه 37 و ب ــا لحــاظ اســتادان مدعــو، 1 ب ــه دانشــجو در دانشــگاه آزاد ب نســبت اســتاد ب
گرفتــن اســاتید مدعــو 1 بــه 51 اســت2. البتــه ایــن نســبت در دوره دکتــری متفــاوت خواهــد بــود؛ زیــرا 
کــه  گفتــه نمانــد  همــه اعضــای هیئــت علمــی اجــازه راهنمایــی دانشــجویان دکتــری را ندارنــد. نا
کشــور، نســبت دانشــجو بــه اعضــای هیئــت علمــی تمــام وقــت بایــد  بــر طبــق برنامــه پنجــم توســعه 

کثــر بــه 40 برســد3. حدا

1.   پایگاه اطالع رسانی جذب هیئت علمی/ جزئیات آماری اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد
گرفتن تفاهم نامه وزارت علوم با دانشگاه آزاد در سال 94 محاسبه شدند؛ طبق این تفاهم نامه هر  2.  نسبت های فوق با در نظر 

گرفته می شود. دسترسی  2 استاد نیمه وقت معادل یک استاد تمام وقت و هر 3 استاد مدعو معادل یک استاد تمام وقت در نظر 
به جزئیات بیشتر در پایگاه اطالع رسانی جذب هیئت علمی/ جزئیات آماری اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد

کشور، ماده 16، بند ج 3.  برنامه پنجم توسعه 

http://heiatelmi.ir/1395/03/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95/
http://heiatelmi.ir/1395/03/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95/
http://heiatelmi.ir/1395/03/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95/
http://heiatelmi.ir/1395/03/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95/
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5-جمع بندی
دانشــگاه آزاد بــه دنبــال افزایــش ســهم خویــش از ظرفیت آموزش عالی کشــور اســت کــه البته گویا 
ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور بــا ایــن افزایــش ســهم خصوصــی چنــدان موافــق نیســت. 
مجلــس نیــز بــا تصویــب قانــون »ســنجش و پذیــرش دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه ها 
کمــی دانشــگاه آزاد نشــان داد. بــا  کنتــرل توســعه  کــز آمــوزش عالــی« تمایــل خویــش را مبنــی بــر  و مرا
کــه  ایــن اوصــاف و بــا توجــه بــه توســعه غیرقانونــی برخــی رشــته ها در ایــن دانشــگاه، انتظــار مــی رود 
دانشــگاه آزاد بــه جــای سیاســت توســعه کمــی، سیاســت توســعه کیفــی را در دســتور کار قــرار دهد.
کیفــی دانشــگاه آزاد، جــذب اعضــای هیئت علمــی و  یکــی از شــاخص های مهــم در توســعه 
ــا توجــه بــه پذیــرش غیرمجــاز دانشــجوی تحصیــات  بهبــود نســبت اســتاد بــه دانشــجو اســت. ب
تکمیلــی از ســوی ایــن دانشــگاه در ســال های قبــل، تقویــت بنیــه علمــی و پژوهشــی دانشــگاه از 
گــر دانشــگاه آزاد بخواهد  طریــق جــذب اعضــای هیئــت علمــی کارآمــد ضــروری بــه نظــر می رســد. ا
کــه بــه نســبت اســتاد بــه  تعــداد بیشــتری دانشــجو در ســطح دکتــری جــذب نمایــد، طبیعــی اســت 
کیفیــت آموزشــی دانشــگاه بــا  دانشــجو هــم نیم نگاهــی داشــته باشــد و درصــدد بهبــود آن برآیــد تــا 

تهدیــد مواجــه نگــردد.
طبــق مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تعییــن سیاســت دانشــگاه های دولتــی، آزاد، 
پیــام نــور، غیرانتفاعــی، شــبانه و غیــره در همــه بخش هــا )اعــم از تعییــن ظرفیــت مقاطــع، تأســیس 
گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم  رشــته های مختلــف وغیــره( در حیطــه اختیــارات دفتــر 
اســت1. بنابرایــن انتظــار مــی رود وزارت علــوم ســهم هــر یــک از نقش آفرینــان حــوزه آمــوزش عالــی را 
در خصــوص مســائل مختلــف تعییــن نمایــد و بــا اســتفاده از ابزارهــای مدیریتــی و نظارتــی خــود، 

ــد. ــدام نمای ــه پیاده ســازی ایــن سیاســت ها اق نســبت ب

گسترش آموزش عالی« 1.  پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بخش »تاریخچه دفتر 

http://old.msrt.ir/fa/gostaresh/Pages/Tasks.aspx


بررسی روند توسعه کمی دانشگاه آزاد در سه سال اخیر   | 11


	مقدمه 
	1- روند افزایش ظرفیت در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد
	2- سند آمایش دانشگاه آزاد
	3-اختلافهای وزارت علوم و دانشگاه آزاد در پذیرش دانشجوی دکتری 
	4- نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد و وضعیت جذب هیئت علمی
	5-جمعبندی


