
 
  شودسرای نوآوری در تهران افتتاح می

سرای  ۵رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: تا دهه فجر امسال، 
 اندازی سراهایکنیم و به مرور راهتهران افتتاح می نوآوری را در

 .کنیمآغاز می ها رانوآوری در شهرستان

 
های محمدمهدی طهرانچی امروز در حاشیه همایش و نمایشگاه شتابدهنده

اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داد: ما از سوی دشمن تحت  آزاد با
تواند یددی که در کشور دارد مو با توجه به شعب متع است ای را در عرصه فناوری آغاز کردهبا این شرایط دانشگاه آزاد حرکت تازه فشار هستیم اما

 .بنیان داشته باشدبنیان و اشتغال دانشبسترسازی اقتصاد دانش پتانسیل باالیی در

شور های فعال کپتانسیل ملی هم بهره گرفت. شتابدهنده شود و برای این کار الزم است ازافزود: حرکت مذکور یک حرکت ملی تلقی می وی
آزاد هم برای مدیران دانشگاه .های آزاد انتخاب شدندشرکت برای حضور در نمایشگاه شتابدهنده 02ند و گذاشت مراحل مصاحبه را پشت سر

 .آیندکشور به این نمایشگاه می ایجاد بازار فناوری و سرای نوآوری از سراسر

هزار 11هیئت علمی،  هزار02دانشجو،  های دانشگاه آزاد تصریح کرد: ما بیش از یک میلیونپتانسیل رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره
نوآوری  و بنیانکه این پتانسیل را برای اشتغال دانش  در همه شهرهای کشور داریم میلیون متر مربع فضای ساختمانی فعال02آزمایشگاه فعال و 

شود. ستاد اجرایی فرمان امام)ره( زی میانداتومانی برای این اهداف راه میلیارد 022به کار خواهیم گرفت.صندوق پژوهش و فناوری با سرمایه 
 .بورس پایه گذاری کنیم میلیارد در052کنند تا صندوق دیگری با سرمایه معاونت علمی به ما کمک می و

ت امنا دیگر هیئکرد؛ اما می ادامه داد: دانشگاه آزاد پیش از این از سود بانکی برای درآمدزایی استفاده وی با انتقاد از عملکرد گذشته دانشگاه آزاد
نوآوری را  پشتوانه سراهای بنیان به کار گرفته شود. با اینسرمایه باید برای کسب و کارهای دانش دهد این رویه ادامه داشته باشد؛ ایناجازه نمی

که  هاییساختمان ها هم ازسرا فجر پنج سرای نوآوری را در تهران افتتاح خواهیم کرد. برای این ایم و در دههدر دانشگاه آزاد اسالمی شروع کرده
 .کنیماستفاده می اندبعد از انتقال دانشگاه آزاد به سوهانک خالی مانده

شرقی،  کنیم و واحدهای خوراسگان، همدان، آذربایجانها هم دنبال میدر شهرستان های نوآوری رااندازی سراطهرانچی گفت: سیاست راه
دهند. همچنین شان را برای تشکیل سرای نوآوری اختصاص میامکانات ها فضاها وبه مرور تمام استان اردبیل این طرح را اجرا خواهند کرد و

 .کنیمای از سراهای نوآوری تأسیس مییک بازار فناوری و مجموعه در هر استان
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