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دکتر طهرانچی در دیدار وزیر بهداشت:

برایتعاملبیشترباوزارتبهداشتآمادگیداریم
دکتـر محمدمهـدی طهرانچـی ،سرپرسـت دانشـگاه

آمـوزش پزشـکی نیـز در این نشسـت ضمن تبریـک انتصاب

قاضیزادههاشـمی وزیر بهداشـت ،درمان و آموزش پزشکی

گفـت« :دکتـر طهرانچـی در حـوزه آمـوزش عالـی از ذخایـر

آزاد اسلادمی در نشسـت مشـترک بـا سیدحسـن

اظهـار کـرد« :یکـی از مباحثـی کـه در دوره جدیـد بهدنبـال

بهمناسبت گرامیداشت محرم و صفر ،ایام شهادت ساالر شهیدان در

منتشر میشـــود که این شـــماره به بخش اول ماجرای نافعبنهالل

باشـیم و بتوانیـم از تـوان و ظرفیـت ایـن دسـتگاهها بهنحـو

اختصاص دارد.

نافعبنهالل جَ مَ لی1 /

از خیمه بیرون آمد و راه صحرا گرفت .شب عاشورا بود و او میدانست
اندکی با ستارگان سخن گفت .آنگاه چشم دواند و اطراف خیمهها را

هماهنگیهـای موثر و نظـام برنامهای ،از ظرفیتهای حوزه

آن صحرا آگاهی مییافت .راه درازی تا شهادت نمانده است .زن و
بچهای که فرداروز سرگشته کوه و بیابان شده و داغ اسیری میدیدند،
نیاز به راهنما داشتند و چه راهنمایی از حسینبنعلی بهتر و دلسوزتر؟

گامهایش را بلندتر برداشت و قدری بعد ،دورتر از خیمهها و در تاریکی

بیابان با حسین همراه شد .اندکی با هم راه رفتند و سخن گفتند و آنگاه
به سمت خیام حرم برگشتند .مرادی در کنار مریدی!

در مسیر برگشت ،نمیدانم چرا حضرت رو به او کرده ،سخن عجیبی
گفت؛ سخنی که معلوم بود انتظار شنیدنش را نداشت:

 -نمیخواهی در این شب تار از میان این دو کوه بگذری و جان [شیرین]

از این معرکه بیرون بری؟

پیش از آنکه حرفی بزند ،کاری کرد کارستان!

خود را روی پای موالی خویش افکند .همچو کسی که برای پوزش آمده
است و سوگندی خورد از آن سوگندها.

 -شمشیری دارم که هزار درهم میارزد و اسبی که همین قدر ارزش دارد.

به خدایی که بر من منت نهاد و فیض همراهیات را نصیبم کرد ،تا وقتی

شمشیرم به کارآید ،لحظهای از تو جدا نخواهم شد.
این را شنیدید؟

اکنون کمی به عقبتر بازگردید و نگاه خویش را معطوف کنید به دو
سپاه که شانهبهشانه هم آمدهاند تا صحرای کربال؛ سپاهی از جنس نور

و سپاهی از جنس ظلمت.

حسین و اندکی یار و یاور یکسو ،عمرسعد و فوجفوج جمعیت سوی دیگر!
و در این میانه یکی مراقب ،که مبادا امام به حجاز بازگردد یا بخواهد

قدمی بیاذن او بردارد ،حُ ربنیزید ریاحی.

 28ذیحجه سال  60هجری در تاریخ عذیب الهجانات تکرار نخواهد
شد ،روزی که حسین در سرزمین کربال فرود آمد و روزی که آن چهارتن
مسافر کوفه به حسین پیوستند؛ همچو رودی که سرانجام به دریا رسد.

و یکی از آن چهار تن ،همان شبگرد اُنسگرفته با حسین در شب عاشورا؛
نافعبنهالل جملی! شخصیت برجسته کوفی از عشیره جَ مَ ل ،هم او که

بهتنهایی لشکری را حریف بود ،یل دالور سپاه حسین ،قاری قرآن ،کاتب
حدیث و یار غار امام متقیان ،امیرمومنان.

در بصیرت و روشنبینی فوقالعاده ،در تهجد و شبزندهداری اُسوه و در

شجاعت و دالوری یگانه روزگار.

دوست و دشمن در جمل و صفین و نهروان شاهد جنگاوری دلیرانه او
بودهاند .دست تقدیر او را آورد تا سرزمین کربال و مواجه شد با سپاه حر

که پیش آمده تا او و یارانش را اسیر کند.

چشم آنان به آقایی حسین روشن؛که سینه سپر کرد در مقابل سپاه حر
و مردانه گفت:

ای حر؛ اینها یاران و همراهان منند .قرار ما چنین بوده که تو تا پیش از

رسیدن نامه عبیدالله متعرض من نشوی؛ بر غرض خود پافشاری نکن که

من در دفاع از یاران خویش سراپا آمادهام.

نافعبنهالل از حمایت امام خویش برخوردار شده ،اما دریغ که باید
رو به موالی خویش حسینبنعلی کرده ،از ناجوانمردان جبهه باطل

سخن بگوید:

 -آقای من؛ [من از کوفه میآیم و از مقاصد شوم این مردم خبر دارم] به

کوفیان دل مبند .اشراف آنان پول گرفته و کیسههای خویش را پر کردهاند!

مردم کوچه و بازار نیز علم مخالفت با تو برداشتهاند .ممکن است برخی
دلها با تو باشد ،اما خواهی دید که فردا روی تو شمشیر میکشند.

دانشـگاههای کشـور صـورت بگیـرد ».او افـزود« :دولـت در
پـارهای از مـوارد ترجیـح میدهد بخـش خصوصی وارد عمل

شـده و بر فعالیت بخش خصوصی نظارت کند .درخصوص
تاسـیس دانشـگاهها نیز دولت میتواند با نظارت بر کیفیت

و بهکارگرفتـن سـایر علـوم در رابطـه بـا نظام سلامت اسـت؛

و علـوم مهندسـی در حـوزه سلامت بـهکار گیریـم تـا فاصله

بیرون آمده و تپهها و گردنههای اطراف را میپاید .او باید بر فراز و نشیب

دانشـگاهها گفـت« :بایـد حمایتهـای الزم از اسـاتید در

آن برنامهریـزی شـود و از طرفـی در تعامـل نزدیـک بـا وزارت

حافظ

از دور ناگهان امیر و سپهساالر لشکر حسینبنعلی را دید که از خیمه

وزیـر بهداشـت بـا تاکیـد بـر لـزوم حمایـت از افـراد نخبـه در

او افـزود« :یکـی از حوزههایـی کـه بهطـور دقیق بایـد درمورد

برایـن اسـاس سـعی داریـم واحدهایـی را از علـوم اجتماعی

خوب رصد کرد .مبادا غریبهای نزدیک شود!

باشد».

بهینـه و بهصـورت همافـزا اسـتفاده کنیـم».

بهداشـت اسـت ،حوزه پزشـکی ،علوم پزشـکی و پیراپزشکی

آخرین شب عمر خویش را سپری میکند .نگاهی به آسمان افکند و

مسـئولیت ایشـان در تمامـی ابعـاد رشـد و پیشـرفت داشـته

و جوانـان اسـت تـا بـا ایـن دسـتگاهها تعامل نزدیک داشـته

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماند

علمـی کشـور هسـتند و انتظـار مـیرود دانشـگاه در دوره

آن هسـتیم ،ایجـاد تعامـل نزدیک با مسـئوالن و سیاسـتها
در حـوزه وزارت علـوم ،وزارت آمـوزش و پـرورش و وزارت ورزش

این ستون سلسلهمطالبی پیرامون اصحاب حضرت سیدالشهدا(ع)

دکتر طهرانچی به سـمت سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسلامی

بیـن دانشـگاههای پزشـکی و غیرپزشـکی کمتـر شـود و بـا

پزشـکی در سـایر علـوم بهرهگیری شـود».

برنامه سالمت را در دانشگاه راهاندازی کردهایم

آموزشـی دانشـگاهها کمک کند تا اسـتانداردهای آموزشـی
رعایت شـود».

علـوم پزشـکی در واحـد تهـران غرب ،موضـوع پایاننامهها و

ایجـاد کنـد ،لـذا بایـد مالحظات خـاص در ایـن زمینه لحاظ

کیفیـت ملاک باشـد ،گفـت« :از کمـک افراد در رسـیدن به

گرایش پیدا کرده ،اما شکلگیری بهتر این موضوع مستلزم

آمادگی دارد در توسـعه و رفع مشـکالت کشـور ،دولت و نظام

آزاد اسلامی نیـز میتوانـد ماننـد دانشـگاههای دولتـی در

رسـالههای دانشـجویی به سـمت علوم بینرشتهای سالمت

تعامل بهتر با وزارت بهداشـت اسـت ».سرپرسـت دانشـگاه

شود ».طهرانچی در پایان تاکید کرد« :دانشگاه آزاد اسالمی

و همچنیـن آموزش پزشـکی فعالیت کند».

طهرانچـی از راهانـدازی برنامـه سلامت در دانشـگاه آزاد

آزاد اسلامی گفت« :بودجه دانشـگاه آزاد اسلامی به دولت

وزیـر بهداشـت :از رشـد دانشـگاه آزاد اسلامی

سلامت راهاندازی کردهایم و در این راسـتا با همکاری واحد

حاکمشـدن نگاه دولتی در مدیریت بودجه میتواند بحران

سیدحسـن قاضیزادههاشـمی ،وزیـر بهداشـت ،درمـان و

اسلامی خبر داد و گفت« :در دانشـگاه آزاد اسلامی برنامه

وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکه در دانشـگاه آزاد اسلامی باید

وابسته نیست و از منابع خصوصی تامین میشود .از طرفی

اسـتقبال میکنیـم

اهداف در آموزش عالی کشـور اسـتقبال میکنیم .دانشگاه

این امر به ما یاری رسـاند .ما از رشـد دانشـگاه آزاد اسلامی

اسـتقبال میکنیم».

او در پایـان بـر لـزوم تعامـل دوسـویه دانشـگاه آزاد اسلامی

و وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی تاکیـد کـرد.

گفتوگو
روسایچندواحددانشگاهیدرگفتوگوبا«فرهیختگان»مطرحکردند

 ۴ایده تازه درآمدزایی
برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
پس از آنکه سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی بر موضوع درآمد غیرشهریهای تاکید کرد ،واحدهای این دانشگاه نیز بهدنبال تحقق
آن رفتند و حتی برای بعضی واحدها ماموریتهایی تعریف شد که از آن جمله میتوان به بررسی عوامل ریزگرد و طوفان شن در

منطقه مرکزی کشور اشاره کرد که دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان توانست برای این معضل کشور راهحلهایی را ارائه کند.

به همین منظور در هفته دوم ســـال تحصیلی  97-98بهســـراغ چهار رئیس واحد در مناطق مختلف کشور رفتیم و جزئیات درآمد

غیرشهریهای و ماموریتمحوری آنها را جویا شدیم.

فعالسازی  ۵۰هسته فناور برای اشتغالزایی دانشجویان

مرتضی موســـیخانی ،رئیس دانشگاه آزاد اســـامی واحد قزوین بر این باور

استفاده از ظرفیت کشاورزی برای اشتغالزایی

محمدکاظم کاوهپیشقدم ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس و واحد

شیراز معتقد است مهمترین اقدامی که میتواند دانشگاه را به سمت اشتغالزایی

استآنچهمیتوانددرزمینهاشتغالزاییکمکرسانباشد،توسعهشرکتهای

و بهدنبال آن درآمدزایی سوقدهد ،پروژههایی است که در زمینه کشاورزی و آب

دانشبنیان است؛ اقدامی که به جذب نیروهای متخصص کمک کرده و مانع

باشد .کاوهپیشقدم گفت« :شرکتهای دانشبنیان هم در راستای اشتغالزایی

خروجنخبگانازکشورخواهدشد.موسیخانیگفت«:دردانشگاهآزاداسالمی

در واحد شیراز گسترش پیدا کرده و االن چیزی حدود  10واحد با شرکتهای

قزوین  50شرکت و هسته فناور تاسیس شده است که در حال حاضر در مرکز

رشد مشغول به کار هستند .اگر متوسط در هر شرکت سه نیرو مشغول بهکار

دانشبنیان قرارداد دارند .در زمینه کارهای تولیدی هم قدمهای خوبی برداشته

به گفته او ،نکته دیگری که مغفول مانده ،کیفیت فار غالتحصیالن است .او

آزاد اسالمی استان فارس و واحد شیراز ادامه داد« :بهطور مثال در تولید گل و

شده و از فضاها برای کارهای کشاورزی استفاده کردهایم ».رئیس دانشگاه

شـــده باشد ،دانشگاه توانسته 150شغل برای دانشجویان خود ایجاد کند».
دراینبارهگفت«:اگرفارغالتحصیالنیکدانشگاهکیفیتداشتهباشندب هراحتیجذبواحدهایصنعتیمیشوند.

برایاینکهکیفیتفارغالتحصیالنارتقاپیداکنددانشگاههابایدرسالتخودرادرحرفهایکردنمتخصصان(نهتنها

مهندســـان کتابخوانده و دانشجویانی که یکسری دروس را پاس کردهاند) حفظ کنند .یعنی دانشجویانی که
مهارت پیدا کنند ،این توسعه مهارت بارها در سخنان رئیس دانشگاه تاکید شده است ».موسیخانی معتقد است

دانشگاهها باید مهارتمحور بوده و مهارت دانشجویان را افزایش دهند بهخصوص در علوم فنی و مهندسی و علوم

پزشـــکی که اساس آن مهارتمحور است .موضوع دیگری که رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به آن اشاره
کرد ،کاربردیکردن دانش است؛ او دراینباره گفت« :یعنی ما باید بهجای خامفروشی با تحقیقات و جهتدار کردن

آن نسبت به تغییر فرآوردههای مواد اولیه ،به فرآوردههای مفید و موثر اقدام کنیم که از این رهگذر میتوانیم نیازهای

واحدهای صنعتی را که با مشکل ارز مواجه هستند مرتفع کنیم .بسیاری از واحدهای صنعتی ما نیاز دارند بعضی از

مواد را از خارج از کشور خریداری کنند که قطعا این اشتغال در کشور خودمان میتواند ایجاد شود ».او ادامه داد:

«دانشجویان واحد قزوین بهویژه بچههای فنی و مهندسی شاغل هستند و شاخص بیکاری در این واحد بسیار پایین

است.برایتوسعهشرکتهایدانشبنیانوجهتدارکردنتحقیقاتکارهایخوبیانجامشدهاست.دانشگاهرسالت

خود را در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی و اشتغال دانشبنیان انجام میدهد».

کارآفرینی برای دانشجویان با مزرعه دانشگاه

ابوالفضـل فرهـادی ،رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد شـیروان دربـاره

محصوالت گلخانهای و گیاهان دارویی قدمهای خوبی برداشته شده است .همچنین فضاهایی که جنبه درمانی داشته
است مثل آموزش کار در کلینیکهای دندانپزشکی ،توسط گروه دندانپزشکی برگزار میشود ».گسترش مراکز مشاوره و
آموزشهای غیرحضوری از دیگر اقداماتی است که کاوهپیشقدم از آنها بهعنوان اقدامات این واحد دانشگاهی نام برد.

او همچنین گفت« :با هواپیمایی آسمان نیز قرارداد بستیم و آموزشهای خلبانان و کادر پرواز را پذیرفتیم ».راهاندازی
بیمارستان کازرون از دیگر اقدامات دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس است؛ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس

و واحد شیراز درباره جزئیات راهاندازی این بیمارستان گفت« :راهاندازی بیمارستان کازرون برای سال تحصیلی جدید

را در دستورکار داریم .مرحله ساخت این بیمارستان تمام شده است و در حال تسویهحساب وام آن هستیم؛ واحدهای
استان نیز برای تسویهحساب وام آن در حال مشارکت هستند .همچنین در حال پیدا کردن پزشکانی هستیم که با آنها

قرارداد ببندیم تا مدیریت بیمارستان را برعهده بگیرند و در مقابل آن به دانشجویان ما آموزش دهند».

او گفت« :راهاندازی اینبیمارستان هم به درآمدزایی دانشگاه کمک خواهد کرد چون در حال تغییر تعرفههای آن هستیم

تا تعرفههای درآمدزا داشته باشد ».کاوهپیشقدم در پایان تاکید کرد« :مهمترین مسالهای که باید به سمت آن حرکت

کنیم ،پروژههایی است که در زمینه کشاورزی و مساله آب بتواند به دانشگاه کمک کند .اگر این دو مساله را دنبال کنیم
موفقیت زیادی خواهیم داشت».

جذب مشتری با فروش محصوالت نوین

رجبعلــی وثوقیمطلــق ،رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحد بجنــورد درباره

حسین این حرفها را میشنود و تحمل میکند .دندان روی جگر گذارده

فعالیتهـای اشـتغالزایی ایـن واحد دانشـگاهی میگوید« :در سـال جدید

فعالیــت ایــن واحــد در آغــاز ســال تحصیلــی میگویــد« :در حــال حاضــر بــا

شده ،حلقه محاصره حر تنگتر و تنگتر میشود.

از امکانـات ،دسـتگاهها و تجهیـزات فوقپیشـرفتهای که در آزمایشـگاههای

در منطقــه شــمال شــرق کشــور افزایــش پیــدا کــرده اســت در حوزه توســعه

و روی از حقیقت برنمیتابد .سپاه اندک او روزبهروز به کربال نزدیکتر

توجــه بــه اینکــه تقاضاهــای زیــادی در رشــتههای خــاص ماننــد پزشــکی

تحصیلی بناست این واحد به دانشگاه نسل چهارم تبدیل شود .با استفاده

البته گاهی نیز خود زبان به شکوه گشوده ،از زمانه نامهربان سخن

واحـد وجـود دارد و همچنیـن حضـور اسـتادان مجـرب میتوانیـم بـه ایـن

ندارند ،هریک به رسم ادب چیزی گفته ،برای همراهی با او اعالم آمادگی

برای هدفهای مهمی ازجمله کارآفرینی و اشتغالزایی نیز برنامه داریم ».او

برنامــه اصلــی واحــد همیــن مســاله باشــد کــه بــا مجموعــه علــوم پزشــکی

نافعبنهالل زمان پیامبر را درک کرده و بیوفایی مردم را در عصر رسالت

بـه جامعـه تحویـل داده اسـت ،افـزود« :ردپـای عمیقـی از دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد شـیروان در ادارات ایـن

کردهایــم .البتــه ســازمان مرکــزی هــم موافقــت اولیــه را داده و بناســت در هفتههــای آتــی موافقــت قطعــی

خواص را در دوره خالفت علی بهخاطر سپرده است .او وقتی شرایط را

کوتاهمـدت تخصصـی  -کاربـردی بهعنـوان مرکزی بـرای مهارتآموزی اضافه کرد« :مرکـز آموزشهای کوتاهمدت

خــود را انجــام داده باشــیم».

میگوید .اصحاب که طاقت شنیدن چنین سخنانی را از حسینبنعلی
میکنند.

به چشم خود دیده است .همچنین خاطرات تلخ و شکنندهای از خیانت

چنین پیچیده میبیند ،چشم در چشم حسین دوخته ،میگوید:

بـا بیـان اینکـه این واحد دانشـگاهی تاکنون بیـش از  22هزار دانشآموخته

شـهر وجـود دارد کـه همگـی از فار غالتحصیلان ایـن واحـد هسـتند ».فرهـادی بـا معرفـی مرکـز آموزشهـای
تخصصـی -کاربـردی بـا هـدف مهارتآمـوزی بـه تمامـی عالقهمنـدان در  12دپارتمـان راهاندازی شـده که در آن

[ -ای امام مهربان] ما را به سررشته هدایت خویش با خود ببر؛ خواه به

باکی نداریم و از مالقات پروردگار ناخشنود نیستیم .ما براساس بصیرت

حسـابداری و حسابرسـی و آموزش بورس و ...در دسـت اقدام اسـت که هریک عالوهبر اشـتغالزایی برای اسـاتید،

قدم به این راه گذاردهایم .دوستدار تو را دوست داریم و با دشمن تو

سخت ستیز میکنیم.

تئـوری و عملـی ،آموزشهـای رشـتههای ورزشـی زیـر نظـر فدراسـیونهای مختلـف ،آمـوزش دورههـای هنـری و
ایـن دورههـا عالقهمندانـی را کـه بهدنبـال بسـتر الزم بـرای کارآفرینی هسـتند نیز جمع کرده اسـت ».رئیس واحد

شـیروان بـا بیـان اینکـه مزرعه آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه فضای مناسـبی بـرای انجام پروژههـای تحقیقاتی و

اینوفاداریهامقدمهعاشوراست.بااینیاران تاخودبهشتمیتوانرفت.

پایاننامههای دانشـجویان رشـته کشـاورزی در مقاطع کارشناسیارشـد و دکتری اسـت ،گفت« :مزرعه دانشگاه

باش تا صبح دولتت بدمد

زراعـی و کشـت زعفـران ،گوجهفرنگـی و ...عالوهبـر بسـتر مناسـب بـرای دانشـجویان ،فرصت خوبی برای کسـب

اینجاست که باید گفت:

کاین هنوز از نتایج سحر است.

تاســیس مجموعــه رشــتههای پزشــکی را دارد ،بنــا را بــر ایــن گذاشــتیم کــه

جایـگاه برسـیم و تنهـا بـه آمـوزش صـرف بسـنده نمیکنیـم کـه در کنـار این

آموزش زبان انگلیسـی در سـه سـطح مبتدی تا پیشـرفته و برای تمام سـنین ،آموزش دورههای مهارت پرسـتاری

مشرق و خواه به مغرب .به خداوندی خدا سوگند که ما از تقدیر الهی

رشــتهها متمرکــز شــدهایم و چــون اســتان خراسانشــمالی ظرفیــت

آزاد اسلامی واحـد شـیروان کـه در  12کیلومتـری جـاده فـاروج  -شـیروان قـرار دارد ،با وجود گلخانـه ،باغ و زمین
درآمدهای غیرشـهریهای و کارآفرینی اسـت».

اســتان هــم همکاریهــای الزم انجــام شــده و تفاهمنام ـهای هــم امضــا

را هــم بــه واحــد اعــام کنــد تــا مــا در حــوزه گســترش رشــتههای پزشــکی و تحصیــات تکمیلــی ماموریــت
او ادامــه داد« :در حــوزه دانشبنیــان مراکــز رشــد متعــددی در واحــد بجنــورد فعــال هســتند کــه از  10شــرکت

آن بهصــورت خــاص حمایــت میکنیــم و ایــن شــرکتها دســتاوردهای جدیــدی را در حــوزه علــوم و فنــون

نویــن ارائــه دادهانــد کــه تقریبــا بــه مرحلــه تولیــد رســیده و اگــر بتوانیــم بــا جــذب مشــتری ،محصــوالت را بــه
تولیــد انبــوه میرســانیم».

رئیــس واحــد بجنــورد بــا اشــاره بــه تاکیــد رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی روی کســب درآمــد غیرشــهریهای گفت:
«بناســت ســاختمانها و فضــای مــازادی را کــه در واحــد بالاســتفاده شــدهاند بــه ســازمانها و اداراتــی کــه

نیــاز دارنــد اجــاره دهیــم تــا از ایــن طریــق بتوانیــم از شــرکتهای دانشبنیــان واحــد حمایــت بیشــتری انجــام

دهیــم؛ ســالنی هــم بهنــام فرهیختــگان در ایــن واحــد دانشــگاهی وجــود دارد کــه قــرار اســت کاربــری آن
تغییــر کنــد و بــه ســینما تبدیــل شــود تــا جــزء اولیــن واحدهــای دارای ســینمای مســتقل باشــیم کــه طبــق
کارشناس ـیهای انجامشــده ،ظرفیــت  800صندلــی در ایــن ســینما بــه وجــود خواهــد آمــد».

