2

یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای دانشگاه

عدم استقبال از طرح ایجاد
شرکتهای دانشگاهی

بهزاد ســـلطانی ،رئیس صندوق نوآوری و شـــکوفایی
با اشـــاره به اینکه یکســـال و نیـــم از اعالم حمایت
صندوق در ایجاد شـــرکتهای دانشگاهی میگذرد ،گفت:
«دانشـــگاههای کشـــور هنوز آمادگی الزم را بـــرای اجرای
این امر پیـــدا نکردهاند ».او تاکیدکـــرد« :از پژوهشهای
دانشـــگاهی حمایت میکنیم».

محمدرضا عـــارف ،رئیس فراکســـیون امید مجلس
شـــورای اســـامی در گردهمایی سراســـری اعضای
کانـــون صنفی اســـتادان دانشـــگاهی ایران گفـــت« :تنها
مزیت ما ،نیروی انســـانی ،یعنی دانشـــگاه است واگر این
مســـاله را بپذیریـــم نباید رئیس دانشـــگاه از اول فروردین
دغدغه مســـائل مالی داشـــته باشـــد ».رئیس فراکسیون
امید مجلس شـــورای اســـامی گفت« :متاســـفانه ســـهم
پژوهـــش از تولید ناخالص داخلیدر حـــال حاضر کمتر از
یک درصد اســـت کـــه باید تقویت شـــود ».عارف همچنین
بـــه فعالیتهای کانون صنفی اســـتادان دانشـــگاهی ایران
اشـــاره کرد و افـــزود« :تجربه تشـــکلهای مردمی در دنیا
موفق بـــوده و در پیشـــرفتهترین کشـــورها ،تشـــکلهای
مردمی تصمیمســـازند ».او ادامـــه داد« :اگر میخواهیم
در فعالیتهـــای خـــود در کانونهای صنفی و تشـــکلها،
نقشآفرین باشـــیم بایـــد مراقبت کنیم تا جنبه سیاســـی
پیدا نکنند».

حمایـــت از آموزش و پژوهش مهمترین اولویـــت نظام آموزش عالی
در ایران اســـت .حجم باالی فار غالتحصیالن دانشـــگاهها در کنار
اعضـــای هیاتعلمی ،یکـــی از مهمترین برنامهای کـــه باید دنبال
کننـــد بحـــث پژوهش و تحقیقات علمی اســـت .در کنـــار این امر
حمایت از فعالیتهای پژوهشـــی باید همـــواره از جانب نهادهای
مربوطـــه مورد توجه قرار بگیرد .در همین راســـتا مســـئول کیفیت
آزمونهای تخصصی و فوقتخصصی وزارت بهداشـــت از برنامه این
وزارتخانـــه برای حمایـــت از پروژههای تحقیقاتـــی در زمینه آموزش
خبـــر داد و گفت« :براســـاس تصمیـــم گرفتهشـــده پروژههایی که
در زمینه آموزش و بر اســـاس نیازســـنجی انجـــام بگیرند ،گرندهای
حمایتی دریافت خواهند کرد ».مســـیح صبوری گفت« :براســـاس
هماهنگیهـــا و برنامهریزیهایی که در وزارت بهداشـــت و معاونت
آمـــوزش این وزارتخانه صـــورت گرفته ،قرار اســـت از پروژههایی که
در زمینه آموزش انجام میشـــود و کارهای تحقیقاتی دانشـــجویان
اســـتعدادهای درخشـــان و مراکز مدیریتی و مطالعات و توسعه که
در زمینه آموزش باشـــد ،با اعطـــای گرنت از ایـــن پروژهها حمایت
شـــود ».او در ادامـــه اضافه کـــرد« :در حال حاضـــر طرح حمایت
از پروژههـــای تحقیقاتی حـــوزه آموزش در وزارت بهداشـــت تعریف
و بودجه آن نیز مشـــخص شـــده اســـت کـــه در این طـــرح بهطور
مشخص اشـــاره شـــده که چه نیازهایی وزارت بهداشـــت در حوزه
آمـــوزش دارد که باید در زمینه رفـــع این نیازها ،کار تحقیقاتی انجام
بگیرد ».مســـئول کیفیـــت آزمونهای تخصصـــی و فوقتخصصی
وزارت بهداشـــت در پایان تاکید کـــرد« :در حال حاضر طرح حمایت
از پروژههای آموزشـــی وزارت بهداشـــت آماده و طـــی روزهای آینده
به دانشـــگاهها ابالغ خواهد شـــد».

حوزه علوم اســـامی دانشـــگاهیان  1377فعالیت خود را با هدف
تحقق عملی دانشـــگاه اســـامی و اسالمیشـــدن ارکان ،عناصر و
خروجی دانشـــگاهها آغاز کرد .براســـاس آنچه در اهداف این مرکز
علمی عنوان شـــده اســـت راهکارهـــای تحقق اهـــداف این حوزه
علمیه ،آموزش نظاممند و عمیق معارف اســـامی به دانشـــجویان و
فرهیختـــگان و در کنار آن ،تربیت آنان در جهت تامین اهداف نظام
مقدس جمهوری اســـامی ایران اســـت .با توجه به استقبال باالی
طـــاب دختـــر از این مرکز علمـــی ،مدیریت این مرکـــز درباره این
افزایش اســـتقبال به خبرنگاران توضیحاتی داده اســـت .مدیر حوزه
علوم اســـامی دانشـــگاهیان گفت ۶۱« :درصد ثبتنامکنندگان
ترم جدید مراکز حوزه علوم اســـامی دانشـــگاهیان را دانشجویان
خانم به خود اختصـــاص دادهاند ».روحالله حریـــزاوی اضافه کرد:
«اگرچه زمان رســـمی ثبتنام در حوزه علوم اســـامی دانشگاهیان
بـــه اتمام رســـیده و مراحل جذب عالقهمندان آغاز شـــده اســـت
امـــا بـــا توجه به درخواســـت برخـــی از مراکز حوزه علوم اســـامی
دانشـــگاهیان ،این زمان به صورت محدود به صورت تکمیلظرفیت
در برخـــی مراکز دانشـــگاهی بهویژه دانشـــگاههای مـــادر و مراکز
اســـتانها تمدید شـــده اســـت ».او با اعالم اینکه تاکنون شـــاهد
رشـــد مطلوبی در ثبتنامکنندگان بودهایم ،افزود« :بررســـیهای
آماری نشـــانگر آن اســـت که تاکنون نزدیک بـــه  ۶۱درصد افراد از
خواهـــران و  ۳۹درصد نیز از بـــرادران عالقهمند در مراکز حوزه علوم
اسالمی دانشـــگاهیان ثبتنام کردهاند».

محم ــد اس ــحاقی ،رئی ــس کارگ ــروه مطالع ــات زن ــان
شـــورای تحـــول و ارتقـــای علـــوم انســـانی گفـــت:
«گرای ــش حق ــوق زن در اس ــام ،امس ــال کدرش ــته مس ــتقل
یافت ــه و امیدواری ــم بتوانی ــم در چندی ــن دانش ــگاه معتب ــر
کشـــور آن را راهانـــدازی کنیـــم».
او بـــا اشـــاره بـــه آخریـــن وضعیـــت بازنگـــری رشـــته
مطالعــات زنــان و خانــواده اضافــه کــرد« :رشــته مطالعــات
زنـــان و خانـــواده در نظـــام آموزشـــی کشـــور در مقطـــع
کارشناسیارشـــد دارای دو گرایـــش و در مقطـــع دکتـــری
نیـــز دارای یـــک گرایـــش حقـــوق زن در اســـام اســـت».
اس ــحاقی ،رئی ــس کارگ ــروه مطالع ــات زن ــان ش ــورای تح ــول
و ارتق ــای عل ــوم انس ــانی در ادام ــه س ــخنان خ ــود اف ــزود :
«بــا توجــه بــه نیازهــا ،ارزیابیهــا و ســنجش وضعیــت ایــن
عرصـــه ،رشـــته دکتـــری زن و خانـــواده در دســـت بررســـی
اســـت و در اواخـــر کار هســـتیم ولـــی بـــه جمعبنـــدی
نیاز داریم».

سـیدضیاء هاشـمی ،معاون فرهنگی وزیر علوم در برنامه
تلویزیونـی «زاویـه» گفت« :مسـئوالن اگر مانع فعالیت
دانشـجویی شـوند خودشـان ضـرر میکننـد ،در دورههایـی کـه
تشـکلهای دانشـجویی تعطیل شدند مسئوالن آسیب دیدند».
او افزود« :وقتی فضای دانشگاه بسته باشد و در آن گفتوگو و
تضارب اندیشـه نباشـد ،فضا راکد خواهد شـد».

آیتالله هاشمیرفسنجانی در همایش تجلیل از دریانوردان در خارگ مطرح کرد

افتخارات ملی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ در علوم دریانوردی
آیتاللـــه هاشمیرفســـنجانی ،رئیس
هیاتموســـس و هیاتامنای دانشگاه
آزاد اســـامی در ادامـــه ســـفر خود به
بوشـــهر و جزیـــره خـــارگ در «همایش
تجلیـــل از دریانـــوردان ،صنعتگـــران،
کاپیتانهـــای نـــاوگان حملونقـــل
دریایـــی کشـــور ،هیا تموســـس،
اســـتادان ،کارکنـــان و دانشـــجویان
ممتـــاز دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد
علـــوم دریایـــی جزیره خـــارگ» حاضر
شـــد و طی ســـخنرانی در این همایش ضمن تاکید
بر تلفیق بســـیار کارآمد دانشـــگاه آزاد اســـامی و
علـــوم مربوط به دریانـــوردی در واحد جزیره خارگ،
گفـــت« :این واحد کـــه آن روز در یک جزیره کوچک
و ناامن تاســـیس شـــده بود ،امروز بهگونهای شده
کـــه در امور دریایی امید دنیا شـــده اســـت ».رئیس
مجمع تشـــخیص مصلحت نظام در ادامه ســـخنان
خود با یادآوری شـــرایط تحصیالت دانشـــگاهی در
ســـالهای اول پیـــروزی انقالب گفت« :در ســـایه
انقالب اســـامی به جایی رســـیدیم کـــه برخالف
صـــف طوالنی کنکـــور کـــه جوانـــان و خانوادهها
ناامید از موفقیت برمیگشـــتند امروز بســـیاری از
صندلیهـــای دانشـــگاهها خالی اســـت و هرکس
میخواهـــد میتوانـــد تحصیـــل کنـــد ».آیتالله
هاشمیرفســـنجانی بـــا اشـــاره به ســـوابق حضور
خویش در جزیره خارگ گفـــت« :برخالف دورههای
گذشته ،امروز جزیره را شـــاداب و سرسبز دیدم ».او
مخـــازن نفت جزیره خارگ را تمیز و ســـالم توصیف
کرد و گفت« :از همه کســـانی کـــه مخربههای پس
از جنـــگ این جزیره را به اینجا رســـاندهاند ،تشـــکر
میکنـــم ».رئیس مجمع تشـــخیص مصلحت نظام
بـــا بیان این مطلـــب که «در سیاســـتهای کلی ما
بود که از نفت منقطع شـــویم» ،به شـــرایط کشـــور
در هشـــت ســـال دو دوره دولت ســـابق اشاره کرد و
گفت« :متاســـفانه در آن چند ســـال درجـــا زدیم و
حتی عقبگرد داشـــتیم کـــه باید چند ســـالی کار
کنیـــم تا زمینه بـــرای اجرای کامل آن سیاســـتها
فراهم شـــود».

جواب انتقادها را دانشجویان و
استادان دادهاند

رئیس هیاتموســـس و هیاتامنای دانشـــگاه آزاد
اســـامی با اشـــاره به حضور ایرانیان دانشـــمند در
کشورهای پیشـــرفته جهان و اشـــتیاق کشورهای

آیتالله هاشمیرفسنجانی در بازدید از صنایع دریایی جزیره خارگ

اســـامی و پذیرش آن براســـاس هوش و آیندهنگری
دنیـــا بـــرای ســـرمایهگذاری در ایران گفـــت« :رای
امـــام(ره) ،گفت« :میدانســـتیم تقاضا در کشـــور
مـــردم ایران بـــه اعتدال ،نشـــان از جهانیشـــدن
هســـت که به محض تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی،
کشـــور است .شـــاید عدهای این را نپســـندند ،اما
موجی از سراسر کشـــور برخاست و مردم و مسئوالن
این شـــیوه برای مردم ایران پسندیده است ».رئیس
برای شـــروع کار زمین ،ســـاختمان و حتی نیازهای
مجمع تشـــخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از
دیگـــر را میدادند کـــه امروز بزرگترین دانشـــگاه
ســـخنان خود بـــا تاکید بر اهمیت علـــم ،به جایگاه
حضوری دنیاســـت ».او با
دانش و دانشـــمندان در
اشـــاره به انتقاد بعضیها
قرآن اشـــاره کرد و گفت:
درباره کیفیت دانشگاه آزاد
«خداونـــد صراحتـــا بـــه
اســـامی ،گفت« :جواب
انســـانها میفرمایـــد که
آیتالله هاشمیرفسنجانی:جواب انتقادهایی که
این انتقادها را دانشجویان
زمین چون اســـبی راهور
به دانشگاه آزاد اسالمی می شود را دانشجویان و
و اســـتادان داد هانـــد
در اختیـــار شماســـت که
استادان دادهاند که در همین بوشهر  80درصد استادان
کـــه در همیـــن بوشـــهر
باید بر آن ســـوار شـــوید
دانشگاهها از دانشگاه آزاد اسالمی هستند
 80درصـــد اســـتادان
و هرچـــه میتوانیـــد از
دانشـــگاهها از دانشـــگاه آزاد اســـامی هستند».
آن بهرهمنـــد شـــوید ».او بـــا بیان ایـــن مطلب که
آیتالله هاشمیرفســـنجانی دانشگاه آزاد اسالمی
«بدون دانش نمیتوانیم اســـرار طبیعت را کشـــف
را مرکـــزی از مـــردم و بـــرای مردم دانســـت و گفت:
کنیـــم و از ذرات طبیعت اســـتفاده کنیـــم» ،افزود:
« 40هـــزار کارمنـــد و  70هزار عضـــو هیاتعلمی
«اهمیـــت دانش به روز اول خلقت بشـــر برمیگردد
در این دانشـــگاه مشـــغول هســـتند که مسئوالن
کـــه خداونـــد فرشـــتگان را در مقابل انســـانهای
دولتـــی صراحتا میگویند امید مـــا به قدرت جذب
عالـــم خاضع کـــرد که ســـجده کردنـــد ».آیتالله
دانشگاه آزاد اســـامی است».
هاشمیرفسنجانی با تشـــریح تصمیمات مسئوالن
انقالب اســـامی در ســـالهای اول پس از پیروزی،
عظمت نفت و دریانوردی برای
گفـــت« :آنموقـــع همـــه کارها دولتی شـــده بود و
جهان و ایران
ورود بخـــش خصوصی به کارها ،مخصوصا مســـائل
آیتالله هاشمیرفســـنجانی در بخـــش دیگری از
آموزشـــی ممنوع بـــود ».رئیس مجمع تشـــخیص
ســـخنان خویش بـــه مذاکرات هســـتهای و برجام
مصلحـــت نظـــام بـــا یـــادآوری جلســـه خویش با
اشـــاره کـــرد و گفت« :دولـــت کمکم راههـــا را باز
امام(ره) درخصوص ضرورت تاســـیس دانشگاه آزاد

کـــرد و کارها بهتدریـــج در حال انجام هســـتند».
رئیـــس مجمع تشـــخیص مصلحت نظـــام با تاکید
بر عظمت نفـــت و دریانوردی بـــرای جهان و ایران
گفت« :در ســـابق برای این کار وابســـته بودیم ،در
حالـــی که امروز هم وابســـتگی از بیـــن رفت و هم
آمـــاده کمک به کشـــورهای همســـایه و همه دنیا
هســـتیم ».او با ارائه تحلیلی از شـــرایط سیاســـت
خارجـــی ایـــران در ســـالهای اول پـــس از جنگ
گفـــت« :بـــا ارتباطات درســـت ،اکثر کشـــورهای
منطقـــه میتواننـــد از ایـــران بـــرای نیازهای خود
اســـتفاده کنند که شـــرطش پرهیـــز از بازیهای
سیاســـی است».
آیتاللـــه هاشمیرفســـنجانی در بخـــش پایانی
ســـخنان خویش بـــا یـــادآوری شـــرایط جزیره در
نخســـتین ســـالهای پـــس از جنـــگ و آغـــاز
ســـازندگی ،به یکی از ســـفرهای خـــود به خارگ
اشـــاره کرد و گفت« :وقتی مشـــعلهای روشن گاز
را در جایجای جزیره دیدیـــم ،طرح تولید متانول
را مطـــرح کردیم که امروز دیدیم خیلی پیشـــرفت
کـــرده و امیدواریم روزی را ببینیم که هیچ مشـــعلی
در جزیره و اطراف آن روشـــن نشـــود کـــه درواقع
ثـــروت ملی کشـــور را میســـوزاند و دود میکند».
رئیـــس مجمع تشـــخیص مصلحت نظـــام با اظهار
خرســـندی از روند استفاده درســـت از گازهایی که
بیهوده میســـوزند ،گفت« :ما به مـــردم خارگ که
صبورانه دورههـــا را گذراندهاند ،افتخار میکنیم».

خداوند به مردم ایران نصرت داد

او بـــا بیان ایـــن جمله کـــه «خداوند به مـــردم ایران
نصرت داد» ،به شـــرایط جنـــگ و آرزوهای مردم ایران
در جنگ اشـــاره کـــرد و گفت« :این ایران اســـت که
پیـــروز واقعی بود و نشـــانه آن ،این اســـت که صدام،
حزب بعـــث ،منافقین و حامیان ارتـــش بعث از بین
رفتهانـــد و مردم ایـــران در عـــراق و در دل مردم عراق
اعتبار و افتخار دارد».
رئیس مجمع تشـــخیص مصلحت نظام با اشـــاره به
نقش ایـــران برای مقابلـــه با داعش ،گفـــت« :ایران
حامـــی مـــردم منطقه اســـت و کشـــورهای جنوب
خلیجفارس باید ایران را دوســـت خویـــش بدانند».
او دعـــوت به اتحـــاد و همکاری کشـــورهای جهان
اســـام را وظیفه همه مســـلمانان دانســـت و گفت:
«یکمیلیـــارد و  700میلیون مســـلمان دنیا به جای
جنگ و خونریزی و کشـــتن همدیگر ،با هم باشـــند و
نگذارند تنازعات ،اســـام و مسلمانان را فشل کند».

دیدار
رئیس هیاتموسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی درجمع دانشگاهیان استان بوشهر:

با همه امکانات به سوی
تحقیق و پژوهش حرکت کردهایم

آیتاللـــه هاشمیرفســـنجانی در ســـفر خـــود به
استان بوشهر به عالیشـــهر رفت و با دانشگاهیان،
اســـتادان و جمعی از دانشجویان این واحد دانشگاه
آزاد اســـامی دیـــدار کرد .رئیس مجمع تشـــخیص
مصلحت نظام طی ســـخنانی در جمع دانشگاهیان
ایـــن دانشـــگاه بـــا بیان ایـــن نکته که «دانشـــگاه
آزاد اســـامی یک سرمایه ملی اســـت و صاحب آن
مـــردم ایران هســـتند» ،به  450واحـــد و مرکز این
دانشـــگاه در سراسر کشور اشـــاره کرد و گفت« :در
گذشـــته اولویت دولتهـــا و به تبع آن دانشـــگاه
آزاد اســـامی ،فراگیـــری تحصیـــل بـــرای مقاطع
کاردانی و کارشناســـی در سراســـر کشـــور بود».
رئیس هیاتموســـس و هیـــات امنای دانشـــگاه
آزاد اســـامی ،تاسیس مدارس ســـما را یکی دیگر
از برنامههای دانشـــگاه آزاد اســـامی دانســـت و
افـــزود« :برای پاســـخ به نیازهای فـــراوان مردم در
مقاطع مختلف تحصیـــات دانشآموزان ،مدارس
ســـما آغاز به کار کـــرد که نتایج بســـیار خوبی در
کنار دانشـــگاه آزاد اسالمی داشـــتند ».او مجموعه
دانشـــگاه آزاد اســـامی را اندوختـــهای برای مردم
ایـــران در همه اعصار آینده دانســـت و با اشـــاره به
برنامهریـــزی برای وقف ،روند تدریجی اســـتفاده از
مراجـــع و موانع آن ،گفت« :به شـــکل رســـمی وقف

نیســـت ،اما در حقیقت وقف دانش در ایران اســـت
و هیچکس نمیتواند در این دانشـــگاه احســـاس و
ادعـــای مالکیت کند».
ایشـــان با ارائـــه گزارشـــی تشـــریحی از برنامهها و
فعالیتهای این دانشـــگاه و آمارهـــای افتخارآمیز
و همچنیـــن فراز و فرودهـــای آن ،گفت« :در مرحله
جدید ،دانشـــگاه بـــا همه امکانات و ســـرمایههای
علمی خویش به ســـوی تحقیـــق و پژوهش حرکت
کرد هاست».
آیتاللـــه هاشمیرفســـنجانی با بیـــان این مطلب
کـــه «مردم بایـــد نتایج تحقیـــق و پژوهش نخبگان
علمـــی کشورشـــان را در زندگی خـــود ببینند» ،به
چندین برنامه پژوهشـــی دانشـــگاه آزاد اســـامی
اشـــاره کرد و گفت« :یکی از تحقیقات مهم ،مربوط
به پالسماســـت کـــه در حفظ محیطزیســـت و رفع
آلودگی زبالهها موثر اســـت و دانشگاه آزاد اسالمی
بـــرای این موضـــوع قدمهای جدی برداشـــت که
بهزودی فراگیر میشـــود ».رئیس هیاتموســـس
و هیـــات امنـــای دانشـــگاه آزاد اســـامی ایجاد
اشتغال و تجاریســـازی ابتکارات و اختراعات را از
ضرورتهای جدی کشور دانســـت و با بیان برخی
از دســـتاوردهای علمی دانشـــجویان و اســـتادان،
مخصوصـــا در نانو گفـــت« :ایجاد اشـــتغال آن هم
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مهلـــت ثبت درخواســـت نقل و انتقال برای نیمســـال دوم ســـال
تحصیلی  ۹۵-۹۶دانشـــگاه آزاد اســـامی پنجم دی پایان مییابد.
متقاضیان نقل و انتقال و میهمانی نیمســـال دوم ســـال تحصیلی
 ۹۵-۹۶دانشـــگاه آزاد اسالمی باید درخواست خود را در سامانه نقل
و انتقال این دانشـــگاه با نام «منادا» ثبت کنند .درخواســـت انتقال
تنها برای پذیرفتهشـــدگان باآزمون و با توجـــه به ضوابط امکانپذیر
اســـت و دانشـــجویان بدون آزمون تنها امکان ثبت درخواســـت به
صورت میهمانـــی دارند .انتقال و میهمانی دانشـــجویان دورههای
خودگـــردان تنهـــا به واحدهـــای مجـــری دورههـــای خودگردان
امکانپذیر اســـت .انتقال در هریک از مقاطع تحصیلی در نیمسال
آخر تحصیلی ممنوع اســـت .انتقال و میهمانی از واحد الکترونیکی
(بـــا توجه به غیرحضوری بـــودن تحصیل) به ســـایر واحدهای این
دانشـــگاه ممنوع اســـت .همچنین انتقال و میهمانی از واحدهای
بینالملـــل تنهـــا بـــه واحدهـــای بینالمللی امکانپذیر اســـت.
انتقـــال و میهمانـــی از واحدهـــای برونمرزی به ســـایر واحدهای
دانشـــگاهی در داخل کشـــور ممنوع اســـت .همچنیـــن در این
دانشـــگاه انتقال و میهمانی دانشـــجویان پژوهشمحور نیز ممنوع
ل و انتقال دانشجویان اتباع غیرایرانی از طریق
اســـت .درخواست نق 
واحد دانشـــگاهی مبدا و ادارهکل امور بینالملل و کمیســـیون نقل
ل بررسی خواهد بود.
و انتقال دانشـــجویی دانشـــگاه قاب 
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پرهیز کانونهای صنفی از
سیاسیکاری

خبر
 ۵دی آخرین مهلت ثبت درخواست
نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسالمی
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آیتالله هاشمیرفسنجانی در جمع دانشگاهیان استان بوشهر

بـــرای تحصیلکـــردگان از برنامههای دانشـــگاه آزاد
اســـامی اســـت ».رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظـــام بـــا اشـــاره بـــه عدالـــت آموزشـــی و رعایت
توازن جغرافیایی در دانشـــگاه آزاد اســـامی گفت:
«نخســـت وزیر ســـابق انگلیس بعد از رأی مردم آن
کشـــور برای خروج از اتحادیه اروپـــا صراحتا اعالم
کرد که باید دانشـــگاه را به همهشـــهرهای مناطق
دوردســـت کشـــور ببریم تا مردم آگاه شوند .کاری
کـــه انگلیس االن میخواهد انجـــام دهد ،ایران از
نخســـتین ســـالهای پس از پیـــروزی انقالب این
کار را انجام داد».
او بـــا تشـــریح دســـتاوردهای کمـــی و کیفی این
دانشـــگاه به موفقیت دانشـــمندان ایران در علوم
پیشـــرفته ایتر اشـــاره کرد و گفت« :اخیرا در ســـایه
برجام از ایران برای عضویت در جمع هفت کشـــور
دنیا دعوت کردند که از ســـالها پیش در فرانســـه

مشـــغول مطالعه و ساخت اولین نیروگاهی هستند
کـــه به خاطر کارکرد آن در جوش هســـتهای معروف
است که سیســـتم خورشـــید را به زمین میآوریم».
آیتاللـــه هاشمیرفســـنجانی ،بـــا ارائـــه گزارش
تحلیلی از چرایی و چگونگی عضویت ایران در جمع
آن هفت کشـــور ،گفـــت« :وقتـــی از موفقیتهای
دانشـــمندان ایرانی در ایتر و پالسما مطلع شدند،
از ایـــران خواســـتند که عضو یا وابســـته شـــوند و
حتی برای حـــق عضویت هم تقاضـــا کردند که به
دانشـــجویانی که آنها نیاز دارنـــد ،آموزش دهند».
رئیس مجمع تشـــخیص مصلحت نظام ،دانشـــگاه
آزاد اســـامی را مجموعهای بزرگ برای کشـــور بر
محور شـــهریههای دانشـــجویان توصیـــف کرد و
گفت« :وجـــود دانشآموختگان این دانشـــگاه در
بدنه مدیریت همه ســـطوح کشـــور ،نام دانشـــگاه
آزاد اســـامی را در تاریخ ایـــران جاودان کرد».

