نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی  -غیر انتفاعی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران ،نشست روساي محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غيردولتی  -غيرانتفاعی استان مازندران
در روز چهارشنبه  2بهمن  96به ميزبانی دانشگاه مازندران برگزار گردید.
براساس این گزارش ،دکتر سيدخالق ميرنيا ریيس دانشگاه مازندران در این نشست با بيان این نکته که هيات نظارت استان تنها
دانشگاه مازندران نيست ،گفت :دانشگاه مازندران ریيس هيات نظارت است .یعنی گروه نظارت در استان تشکيل و این دانشگاه تنها به عنوان
دانشگاه مادر به عنوان ریيس گروه نظارت فعاليت می کند.
دکتر ميرنيا افزود :اعضاي هيات نظارت منتخب ما نيستند ،بلکه خود وزارت خانه با هماهنگی دانشگاه هاي دولتی منطقه ،ایشان را
انتخاب و حکم آنان را صادر می نمایند.
ریيس هيات نظارت استان در ادامه به معرفی اعضاي جدید این هيات پرداخت و ادامه داد :براساس حکم جدیدي که در تاریخ 9/ 11
 96/صادر گردید،آقایان دکتر باقري خليلی معاون آموزشی دانشگاه مازندران به عنوان شخص حقوقی و نایب ریيس هيات استانی ،دکتر جمال
قاسمی مدیر دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمين کيفيت دانشگاه مازندران ،دکتر حيدر جانعلی زاده معاون فرهنگی دانشگاه مازندران ،دکتر فاطمی
معاون پژوهشی دانشگاه مازندران ،دکتر مجيد ذبيح زاده عضو هيات علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري ،دکتر سيد جعفر
هاشمی عضو هيات علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري ،دکتر محسن شاکري عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی نوشيروانی
بابل ،دکتر سيد جمال حسينی پور عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل ،دکتر افشين موسوي چلک نماینده دانشگاه پيام نور،
دکتر ناصر جعفري نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردي استان ،دکتر حسن بشيرنژاد نماینده دانشگاه فرهنگيان و آقاي محمد نيکجو نماینده
دانشگاه فنی حرفه اي استان به عنوان افراد بخش حقيقی منصوب شدند .پس دانشگاه مازندران فقط ریيس این هيات است و اعضاي این
هيات مشخص و رسمی هستند.
ریيس دانشگاه منتخب استان با اشاره به این مطلب که ما ناظر هستيم و براساس برخی شاخص ها که توسط شوراي گسترش تعيين
می شود از موسسات بازدید می کنيم ،یادآور شد :این شاخص ها همانند خط کشی است که شوراي گسترش آموزشی به دست ما داده و
هيات نظارت قرار است با این خط کش موسسات غيرانتفاعی را بازدید کند.
دکتر ميرنيا سپس با اشاره به برخی از بندهاي موجود در آیين نامه هاي نظارتی خاطرنشان کرد :ظاهرا عده اي درصدد هستند که
غيرانتفاعی ها را به ورشکستی و نابودي بکشانند .در ژاپن اگر  6۰۰دانشگاه دارند ،نزدیک به  ۵۰۰دانشگاه غيردولتی هستند .قوي ترین
دانشگاه هاي دنيا مانند هاروارد و استنفورد و ...غير انتفاعی هستند .

ریيس دانشگاه جامع استان در ادامه خواستار وحدت و یکپارچگی موسسات استان شد و اظهار داشت :ما در کنار شما و با شما هستيم
و باید عاقالنه و برادرانه و صميمانه در کنار هم باشيم و مشکل را حل کنيم .ما باید باهم متحد و هم نظر شویم وحدت داشته باشيم و به
کمک اتحادیه مشکالت را پشت سر بگذاریم ،چون زبان ما زبان اتحادیه است.
دکتر ميرنيا در پایان با اشاره به منابع درآمدي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خاطرنشان کرد :انگلستان طی  6سال گذشته در
یک سال  48ميليارد دالر درآمد ارزي ناشی از آموزش عالی داشت.ترکيه سال گذشته  26ميليارد دالر درآمد از گردشگري داشت .ما چقدر
از محل آموزش عالی داریم؟! هيچ .این برند با چه چيزي به وجود می آید؟ با کيفيت .کيفيت را نباید فراموش کرد .از اساتيد خوب باید استفاده
کنيم .اگر توانستيم کيفيت را رعایت کنيم برند می

شویم.

