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دانشگاهآزاداسالمیعاملتقویتفرهنگانقالبی

با گذشت افزون بر یک سال از
آغاز دوره تازه مدیریتی دانشگاه
آزاد اسالمی و با توجه به تدابیر
دکتر علیاکبر والیتی رئیس
هیاتموسس و هیاتامنای
دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه و
دکتر ابراهیم کالنتری معاون
رضا نصیری
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد
مدیرکلامورفرهنگی
اسالمی،فعالیتهایغنیومتنوع
واجتماعیدانشگاه
فرهنگی ،یکی پس از دیگری در
حال اجراست؛ برنامههایی که در
بزرگترین دانشگاه حضوری جهان ،موج فرهنگی
و انقالبی به راه انداخته و سعی کرده از ظرفیت
حداکثری برخوردار باشد .در دور تازه مدیریتی
دانشگاه آزاد اسالمی ،ریلگذاری در مسیر فرهنگ
انقالبی بر مبنای فرامین حضرت امام خمینی(ره) و
منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) صورت
گرفته و با تصویب و ابالغ سند راهبردی فرهنگی و
دانشجویی ،نقشهراه آن به دقت مشخص شده است.
این سند با توجه به نقشه جامع علمی کشور ،سند
اسالمی شدن دانشگاهها ،سند مهندسی فرهنگی
کشور ،اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی و اساسنامه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
تدوین شده و انشاءا ...با اجرای دقیق آن ،شاهد
دستاوردها و نتایج ثمربخش آن در عالیترین سطح
ممکندرفضایآموزشعالیکشورخواهیمبود.
دانشـگاه آزاد اسلامی ،متکی بر اصول
ا نقال ب
دانشگاه آزاد اسالمی با تکیه بر اصول واالی
انقالب اسالمی جنبوجوش بیشتری در مسیر
پیشرفت علمی و فرهنگی پیدا کرده و با توجه
به ارتقای سیستم مدیریتی خود ،هر روز شاهد
اجرای برنامههای جدیدی در حوزههای مختلف
فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی است که این امر
در جای خود نشاندهنده بسترسازی فرهنگی و
ایجاد فضای شور و نشاط انقالبی در دانشگاه است.
خوشبختانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی با
بصیرتوهوشیاری،مسیرصالحرابهخوبیتشخیص
میدهند و با توجه به توصیههای رهبر فرزانه انقالب،
در صحنههای مختلف علمی ،فرهنگی ،سیاسی
و ...حضوری آگاهانه و موثر دارند .بیشک یکی از

نهادهایی که بیشترین تاثیر را در فرهنگسازی و
تبلیغاتفرهنگیدردنیایامروزدارد،دانشگاهاست.
امروزهدانشگاهدرجوامعمختلفبهدلیلتربیتافراد
فرهیختهای که با جامعه و اقشار مختلف ،ارتباط
مستقیم دارند نقش بسزایی در اعتالی فرهنگ
دارد .در این بین ،دانشگاه آزاد اسالمی با بیشترین
شمار دانشجو ،دانشآموخته ،استاد و کارمند ،نقش
محوری در کانون فرهنگسازی کشور دارد که این
راستا بخش زیادی از نگاه خود را به فرهنگ اسالمی و
هویتملیمعطوفکردهاست.
نگاهیبهبرنامههایفرهنگیدانشگاه
در مدت یک سال اخیر برنامههای معرفتی و
اندیشهای ،محور فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
آزاد اسالمی برای دانشجویان ،اعضای هیاتعلمی
و کارکنان دانشگاه بوده است .برگزاری اردوهای
بصیرتافزاییازجملهشمیمبصیرت،شمیممعرفت،
حیات طیبه ،همچنین راهپیمایی اربعین در مسیر
نجف و کربال با حضور هزاران نفر از دانشجویان؛
راهپیمایی در مسیر نیشابور تا مشهد مقدس در ایام
شهادت امام رضا(ع) ،دو نشست سراسری با استادان
گروههایمعارفاسالمی،نشستبسیجدانشجویی،
نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی سراسر کشور
و نشست استادان راوی در اردوی راویان نور ،برگزاری
دومین جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی ،برگزاری
دومین جشنواره سراسری نشریههای دانشجویی،
برگزاری سومین هفته علمی تمدن نوین اسالمی،

ادامـهازصفحهیــک
گسترشمدارسسما
اما در سال جاری توسعه این مدارس در دستور کار قرار گرفته و چند روز پیش
علیرضا منظریتوکلی ،معاون دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس سازمان سما
اعالم کرده است که در سال جاری  189مدرسه سما در کل کشور راهاندازی
خواهد شد که برای تدریس و تربیت دانشآموزان از روشهای نوین یادگیری
استفاده خواهند کرد .به گفته این مقام مسئول ،در راستای توجه بیش از
پیش به آموزشهای مهارتی و فنیحرفهای و طبق نظر و دستورات رئیس
هیاتموسس و هیاتامنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،تابستان امسال
کارگاهها و آزمایشگاههای این مراکز بازنگری خواهند شد تا در مهرماه همه
امکانات الزم برای فعالیت و آموزش مهارتهای فنیحرفهای دنبال شود و
حتما در این بازنگری دقت الزم روی بازسازی امکانات برای تقویت پتانسیل
اساتید اعمال خواهد شد .او به این نکته هم اشاره کرده است که در بحث
مدارس سما طبق دستور رئیس هیاتموسس و هیاتامنای دانشگاه آزاد

برگزاریکرسیهاینظریهپردازیوبرگزاریضیافت
افطاری برای هزار دانشجوی خارجی دانشگاه آزاد
اسالمی ،از جمله برنامههای مهم فرهنگی دانشگاه
آزاداسالمیدریکسالاخیربهشمارمیرود.
رویکرداصلیدربرنامهها
اما ذکر این نکته ضروری است که رویکرد اساسی در
تمامی فعالیتها و برنامههایی که در این مدت انجام
شده ،این بود که کلیه فعالیتها با معرفت و اندیشه
همراهباشدوفقطیکفعالیتظاهریدرقالبتعدادی
مراسم نباشد و این اقدامات جنبه زیربنایی داشته
باشند؛ یعنی از یک سو فعالیتی باشد که در ظاهر
بهعنوان نمونهای از یک کار فرهنگی موفق ،جلوهگر
شود و از سوی دیگر به لحاظ محتوایی در محیط
دانشجویی موثر باشد و به تربیت نیروهای فرهنگی و
انقالبی ،کمک و یاری رساند .از رهگذر این تفکری که
اشاره کردم ،تبیین سیاستهای فرهنگی -اجتماعی
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی،
پرورش نخبگان فرهنگی ،تحکیم پایههای فرهنگی
و اعتقادی و مشارکت و همافزایی دانشجویان،
هماهنگی در اجرای برنامههای فرهنگی و دانشجویی
و فعال کردن جریانهای دانشجویی در زمینههای
مختلف فرهنگی ،از اهداف اصلی برنامههای
معرفتافزاییدردانشگاهآزاداسالمیاست.
برنامههایپیشرو
در حقیقت در سال جاری و برای تعمیق فعالیتهای

اسالمیبناشدتاسال 1400تعداداینمدارسبههزارعنوانافزایشپیداکند.
در حال حاضر  570مدرسه بهصورت فعال وجود دارد که با توجه به امکانات
خاصی که در این مراکز موجود است ،هرساله دانشآموزان بیشتری جذب
خواهند شد .اما نکات مهم دیگری هم درباره این مدارس میتواند مورد توجه
باشد؛ یکی اینکه ازجمله امتیازات مدارس سما وجود امکانات دانشگاهی در
این مدارس است ،یعنی تمام دانشآموزان این مدارس میتوانند از امکانات
دانشگاههای آزاد اسالمی سراسر کشور استفاده کنند و این ویژگی است که
بهصورتخاصبهمدارسسمااختصاصدارد.بهگفتهمسئوالناینمدارس،
درحقیقت این امکانات در دو گونه آموزشی ،کارگاهی و فضاهای سالنی و
ورزشی تقسیمبندی میشوند ،بنابراین دانشآموزان این مدارس میتوانند
عالوهبراستفادهازکارگاههاوآزمایشگاههایدانشگاهآزاداسالمی،ازفضاهای
سرپوشیده و باز ورزشی دانشگاه همانند سایر دانشجویان بهرهمند شده و از
اینفضاهااستفادهکنند.اماشاهکلیداقداماتصورتگرفتهدراینمدارساین
استکهدانشآموزانیکهدراینمدارستحصیلمیکنند،بنابرضوابطقانونی

فرهنگیدردانشگاه،دبیرخانهتامینوتولیدمحتوای
فرهنگی ،دینی و انقالبی واحدهای دانشگاهی و تهیه
اقالم فرهنگی فاخر در دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل
خواهد شد .همچنین قرار است حلقههای تبیین
اندیشهوتحلیلبیاناتامامخمینی(ره)ورهبرمعظم
ت عنوان قطبنما با  100شبکه
انقالب (زیدعزه) تح 
دانشجوییدرواحدهایدانشگاهآزاداسالمیتشکیل
شود .الگوسازی ازدواج آسان در دانشگاه آزاد اسالمی
از طریق برگزاری برنامههای ازدواج دانشجویی،
از دیگر برنامههای مهمی است که امیدواریم به
بهترین شکل ممکن اجرا شود .این اتفاق مبارک ،بعد
از ماههای محرم و صفر و ب ه صورت فراگیر و در قالب
جشنواره ملی در سراسر کشور رقم خواهد خورد .در
همین راستا ،برنامهریزی برای راهاندازی نخستین
لیگ بازیهای رایانهای در دانشگاه آزاد اسالمی را هم
در دستور کار خود قرار دادهایم .همچنین همانطور
که امسال دومین کنگره ملی شهدای دانشجویی در
مشهد با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد،
پیشنهادکردیمسومینکنگرههمب همیزبانیدانشگاه
آزاد اسالمی در واحد نجفآباد که مزین به نام شهید
حججی بهعنوان یک اسطوره ملی است ،برگزار
شود .در همین حال ،چند مراسم اصلی مناسبتی
مانند  13آبان 1 6 ،آذر 9 ،دی ،بزرگداشت ارتحال
حضرتامام(ره) ،روز استاد ،عید سعید غدیر و روز
وحدت حوزه و دانشگاه بهعنوان برنامههای اصلی
مدنظر است که برخی از آنها در موعد تاریخی آن
برگزار شده است .در ادامه این فعالیتها ،برگزاری
دومین گردهمایی استادان راوی دفاع مقدس
در اصفهان هم در دستور کار قرار دارد .همچنین
رونمایی ،نقد و بررسی کتاب در تقویم کاری معاونت
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی گنجانده
شده و قرار است در هر واحد دانشگاهی دو برنامه
رونمایی از کتابهای فاخر جمهوری اسالمی برگزار
شود.پیشبینیمیکنیم600رونماییکتابدرسال
جدید تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی برای طرح و
نقد و بررسی کتب و آثار فاخر فرهنگی برگزار شود.
همچنین کنگره شعر دانشجویی را هم در شهر شیراز
برگزار خواهیم کرد .با همه آنچه گفته شد ،یقین
داریم ظرفیت دانشگاه آزاد اسالمی بهگونهای است
کهمیتواندباتربیتنیروهایانقالبی،بیشازپیشدر
آیندهکشورنقشآفرینیکندوقدرتمندترازگذشته،
پشتوانه علمی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری
اسالمیباشد.

کهوجوددارد،بایدحتمامهارتمحورباشندومجموعهمدیریتمدارس،حتما
یادگیرییکمهارتمفیدرادربرنامهدرسیآنهاخواهندگنجاند.
کیفیتآموزشی
ذکر این نکته هم ضروری است که مراکز سما از امکانات کامل و پتانسیلهای
مختلفی برخوردار هستند که این امکانات در تشویق محصالن برای تحصیل
در این مدارس بسیار مهم و قابلتوجه است .در کنار این امر کیفیت باالی
آموزشی و توجه به پژوهشهای علمی در حوزه آموزش و پرورش از سوی
گردانندگاناینمجموعه-بهخصوصدرکارگاههاوآزمایشگاههایاینمرکز
علمی -باعث شده است که سازمان سما و دانشگاه آزاد اسالمی با استفاده از
توان و ظرفیتهای موجود آینده بهتری را در حوزه آموزش و پژوهش و
گسترش مهارتمحوری برای محصالن و دانشجویان خود رقم بزنند؛ چیزی
که شاید به جرات بتوان گفت در بسیاری از سیستمهای آموزشی کشور با این
کیفیتوگستردگیامکاناتجریانندارد.

