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گزارش «فرهیختگان» از افتتاح مجهزترین بیمارستان دانشگاهی کشور

 ۳مرکزدرمانیتوسطدانشگاهآزاد
بهشبکهسالمتاضافهشد

بیمارسـتان فرهیختـگان دانشـگاه آزاد اسلامی بهمناسـبت دهـه فجـر و چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقالب اسلامی با حضـور دکتر علیاکبـر والیتی رئیس

هیاتموسـس و هیاتامنـا ،سـعید نمکـی وزیـر بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و دکتـر محمدمهـدی طهرانچـی رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی و جمعی

|عکس :وحید سرابی |فرهیختگان |

از معاونـان ،مدیـران و مسـئوالن دانشـگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشـت 21 ،بهمنمـاه بـه بهرهبـرداری رسـید .بیمارسـتان فرهیختـگان بهعنـوان یـک

بیمارسـتان عمومـی دارای بخشهـای دیالیـز پیشـرفته ،آزمایشـگاهها ،رادیولـوژی ،اتـاق عمـل ،NICU، ICU ،بخشهـای انکولـوژی و اورژانـس اسـت .ایـن
بیمارسـتان مجهـز بـه پـد هوایـی بـوده کـه بـرای خدماتدهـی به اورژانس کشـور در غرب تهران نیـز آمادگـی دارد .همچنین مجوز فعالیـت  ۲۰۰تختخواب
بـرای بیمارسـتان فرهیختـگان از وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی اخـذ شـده اسـت و بخشهـای آنژیوگرافـی و جراحـی قلـب نیـز بـهزودی فعـال

خواهـد شـد .البتـه ایـن تنهـا خبـر دانشـگاه آزاد اسلامی در ایـن تعطیلات نبـود .طهرانچـی در گفتوگـو بـا مهـر نیـز اعلام کرد که بـا توجه به اینکه سـال

مالـی دانشـگاه آزاد ،طبـق مصوبـه هیـات امنـای مرکـزی بـا سـال تحصیلـی منطبق شـده ،لذا شـهریه دانشـجویان در سـال  ،۹۸بعـد از تعطیلات عید نوروز
تعییـن و اعلام میشـود.

سرمایههای بیشمار دانشگاه آزاد اسالمی در خدمت نظام و مردم است

ایران  40سال در مقابل همه فشارها و هجمهها مقاومت کرده است
دکتروالیتیدرآیینافتتاحبیمارستانفرهیختگاندانشگاهآزاداسالمیگفت«:در

«اکنونچونکشوربهدستصاحباناصلیخودرسیدهاست،دشمنانمیخواهند

دکتر محمدمهدی طهرانچی ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نیز در این مراسم با

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی بهعنوان

را به عراق بدهند و او هم این آبراه مهم را حاتمبخشـــی کرد و قرارداد  75درواقع

درباره آنها گفته بود که صاحب نفت هســـتند تا زمانی که نفت دارند ،باید مانند

«ایام چهلمین ســـالگرد پیروزی انقالب اســـامی و موفقیت به انجام رساندن

هوشمند منطقهای بهکار گرفته شود ،افزود« :درخواست ما از دوستانی که در

زمان حکومت رضاشاه ،نخستوزیر عراق به ایران آمد و از او خواست که شطالعرب

ایرانبهدستعمالودستنشاندگانآنانبرگرددومانندبرخیکشورهاکهترامپ

حاتمبخشیرضاپهلویرابرگرداند».دکتروالیتیبااشارهبهوقوعدوجنگجهانی

گاو شـــیرده آنها را دوشید و زمانی که نفتشان تمام میشود ،باید ذبحشان کرد

که شمال ایران در دست روسها و جنوب کشور در دست انگلیسیها قرار گرفت و

میخواهند ایران باز در اختیار آنها قرار گیرد».

و نقش ایران در آن گفت« :کشور پس از جنگ اول جهانی به دو قسمت تقسیم شد

حکومت وقت ،دولت را در قصرشیرین یعنی مرز عثمانی تشکیل داد و جایی وجود
نداشت که دولت مرکزی در آن تشکیل شود ».رئیس هیاتموسس و هیاتامنای
دانشـــگاه آزاد اسالمی یادآور شـــد« :ایران با توجه به اینکه در جنگ دوم جهانی

اعالم بیطرفی کرده بود ،بازهم مورد اشغال قرار گرفت و میخواستند آذربایجان و
کردستانراازایرانجداکنند؛آخرینقسمتیکهبهاقراردستنشاندگانبیگانگان

یک نمونه برجسته است ،میتوان به 26دیماه 1357اشاره کرد که سفیر آمریکا
در تهران به محمدرضا پهلوی گفت که دیگر مصلحت نیست در تهران باشد و بهتر
است که برود و حکومت را به بختیار بسپارد که این موضوع به نقل از محمدرضا

پهلوی در کتاب «پاسخ به تاریخ» بهصراحت آمده است».

و این موضوعی است که بهصراحت اعالم کرد و آمریکاییها با سیاستهای خود

گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر انقالب اسالمی گفت:
پروژه بزرگ بیمارستان فرهیختگان را که بیش از دو دهه از شروع آن میگذرد،
تبریک میگویم و بسیار خرسندم که همکارانم در دانشگاه آزاد اسالمی سعی

وافر داشتند که از این سرمایه ملی بهخوبی استفاده شود».

چراکه ایران کشوری با  10هزار سال تاریخ فرهنگی است و تعداد کشورهایی که

کرد« :دانشگاه آزاد اسالمی بهعنوان دانشگاهی اجتماعی که از مردم و برای

اسـت را باکیفیـت میداننـد ،امـا بایـد ایـن بـاور وجـود داشـته باشـد کـه آنچه

ایســـتادگی کرده و انشاءالله به کوری چشم دشمنان باقی و مقتدر خواهد بود،

دارای تاریخ پیوسته فرهنگی هستند ،به تعداد انگشتان یک دست هم نیست و

رمز ماندگاری ما ،همین پیوستگی فرهنگی است».

نمایانگر اعتماد مسئوالن و مردم جمهوری اسالمی ایران به علم است ،عنوان
مردم است ،توانست با نگاه ارزشی که نظام مقدس جمهوری اسالمی به علم

داشـــت ،به توسعه نظام کمک کند و بتواند ایران را جزء  10کشور اول دنیا در

رئیس هیاتموسس و هیاتامنای دانشگاه آزاد اسالمی خاطرنشان کرد« :ایران

آموزش عالی سرزمینی قرار دهد».

مختلف علمی ازجمله پزشکی عجیب نیست؛ تا قبل از انقالب تعداد مقاالتی که

عالی کشـــور بر دوش دانشگاه آزاد اسالمی است ،اضافه کرد« :این دانشگاه

دارای سابقه دیرینهای است ،بنابراین پیشرفتهای چشمگیر ایران در حوزههای

در ایران برای مجالت خارجی ارسال میشد ،کمتر از هزار مقاله بود اما اکنون این

دکتر والیتی تاکید کرد« :هرکس میخواهد بداند که دستاورد انقالب اسالمی چه

برگرداند ».رئیس هیاتموسس و هیاتامنای دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد:

بهگونهای است که میتوانند ایفاکننده نقش اول در منطقه و جهان باشند».

ایران در همه مناطق خود دارای تاریخ علم و فرهنگ اســـت و استعداد جوانان ما

دانشـگاههای دولتـی در رتبهبنـدی دوم قـرار دارد ،امـا اینگونـه نیسـت و بـا

با دارا بودن بیش از یکمیلیون و  320هزار دانشـــجو نهتنها در حوزه آموزش،

جشن میگیریم و این کشور ماندگار است ،چراکه آمریکاییها  240سال بیشتر

سابقه ندارند و از هر نمادی استفاده میکنند تا بگویند دارای تاریخ هستند ،اما

تصـور ایـن اسـت کـه آنچـه مـردم هزینـه آن را پرداخـت میکننـد در رقابـت بـا

دکتر طهرانچی ادامه داد« :براســـاس این هـــدف ،برنامهریزیهای ما طوری

فرهیختـــگان به قیمت امروز حدود هزارمیلیارد تومان ارزش دارد و ســـرمایه

رفت و به کوری چشـــم دشمنان امسال چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی را

متعلـق بـه منابـع مردمی اسـت هـم میتواند باکیفیت باشـد .در آموزش عالی

عضو هیاتامنای دانشـــگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه  38درصد از بار آموزش

کهدرزمانشاه 6میلیونو 300هزاربشکهبود،پنجمیلیونبشکهرابهکنسرسیوم

حرف اول را میزند و این پیشرفت بیجهت حاصل نشده است».

برخـی مدیـران دولتـی بهگونـهای رشـد یافته کـه آنچه متعلق بـه منابع دولتی

ایمـان بـه ایـن موضـوع مـا شـعار انتخـاب اول دانشـگاه آزاد اسلامی در سـال

او در پایان گفت« :ما با توکل به خدا و تکیه بر توان ملی پیش رفته و پیش خواهیم

بوده پاســـخ این است که انقالب اسالمی ،ایران را به صاحبان اصلی یعنی مردم

دولتی به مردم خدمت کند».

اوتاکیدکرد«:جمهوریاسالمیایراندر 40سالگذشتهدربرابرتمامیهجمهها

زیستی نیز رتبه زیر  300کسب کند ».دکتر طهرانچی با تاکید بر اینکه سرمایه

بازهم او را کنار زدند و از او خواستند ایران را ترک کند».

تا دانشگاه آزاد اسالمی بتواند در کنار دولت و در چارچوب استانداردهای نظام

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی مولود انقالب و

او ادامه داد« :محمدرضا پهلوی از آمریکاییها گله میکند که با توجه به خدماتی

هفتخواهران نفتی میفروخت و در ازای آن از آمریکا اســـلحه دریافت میکرد،

نظام دیوانی کشور حضور دارند این است که این دانشگاه را رقیب خود نبینند

رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی اضافه کرد« :متاسـفانه اخالق دیوانی حاکم در

عدد به بیش از  40هزار مقاله رســـیده است و جمهوری اسالمی ایران در منطقه

که به آنها داشته و در کنگو ،ویتنام و ظفار نیرو اعزام کرده بود و از آخرین تولید نفت

دانشـــگاهی اجتماعی در همه شهرها حضور جدی دارد و میتواند در توسعه

بلکه در حوزه پژوهش نیز جایگاه بزرگی در کشـــور و جهان دارد بهطوری که
توانســـته در بروندادهای علمی ســـهم اول کشور را ازآن خود کند و در علوم

بیشمار دانشگاه آزاد اسالمی در اختیار نظام و مردم است ،گفت« :بیمارستان
عظیمی است که در اختیار دانشگاه آزاد اسالمی قرار دارد .تاکید ما این است

که باید این بیمارستان و ظرفیتهای دانشگاه آزاد اسالمی در کنار دولت برای
خدمت به مردم بهکار گرفته شود».

دیواری بین دانشگاه آزاد اسالمی و دولت وجود ندارد

 1404را انتخـاب کردیم».

طراحی شـــده است که بتوانیم در بخش کیفیت بهچنان پیشرفتی برسیم که
تا سال  1404به انتخاب اول متقاضیان ورود به دانشگاه ،محققان و مدرسان

تبدیل شـــویم؛ این اراده جدی اســـت که در دنیا تجربه شده و بدون شک در
ایران هم تجربهشدنی است».

او در پایان گفت« :مردم بزرگ ما ارادههای بزرگ دارند و هرچند دشمن بر این

خیال بود که مردم ایران چهلمین ســـال انقالب اسالمی را نخواهند دید ،اما

چهلمین ســـالگرد و بلکه چهلسالهای دیگر را خواهیم دید و این اراده قوی

مردم بار ما را در خدمت به آنان سنگینتر میکند».

 ۴۰درصد پرستاران ،آموزشدیده دانشگاه آزاد اسالمی هستند

سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز در این

ملی در برابر سیاستزدگی گفت« :روزی که برای رای اعتماد

دانشجویاناینرشتهازروزاولبهفکرمطبباالشهروارتودنسی

محسننفر،معاونعلومپزشکیدانشگاهآزاداسالمیدراینمراسم

در تهران بودیم».

دهه گذشته دستاوردهای عظیمی در حوزه سالمت داشتهایم

بهداشـــت ملت ایران اعم از اصولگرا ،اصالحطلب ،مستقل،

اوبابیاناینکهدرتربیتدانشجویانمقطعتحصیالتتکمیلی

اســـامی پس از تاسیس در ســـال  61آموزش پزشکی خود را با

طراحی اولیه بیمارستان انجام شد و سال ۷۷عملیات ساختن آن

گذشـــته آموزشگاههای بهیاری و بهورزی را تعطیل کردیم در

امروز شـــاهد افتتاح بیمارستان فرهیختگان با حضور این جمع

مراسمضمنتبریکفرارسیدندههمبارکفجرگفت«:درچهار
و در کاهش شـــاخصهای مرگومیر مادران باردار ،نوزادان
و کودکان کمتر از پنج ســـال توانستیم بین  23کشور شرق

مدیترانه رتبه اول را به دست بیاوریم و در توسعه زیرساختهای
آموزشی ،بهداشتی و درمانی حداقل  10برابر رشد کردهایم و

شاخصهای مرگ نوزادان و مادران باردار حداقل به یکدهم

سال  57رسیده است ،اما این دستاوردها زمانی به دست آمد

که علت اصلی مرگ در کشور ،بیماریهای واگیردار بود».

به مجلس رفته بودم به نمایندگان گفتم که وزیر بهداشت ،وزیر

کلیمی،زرتشتی،شیعه،اهلتسننوحتیزندانیانمحکومبه
اعداماستچونبرایتامینسالمتمردمایرانقسمخوردهام؛

نمیتوانم وزارت بهداشـــت را به دام سیاستزدگی بیندازم.

سهرابسپهریمیگفت«منقطاریدیدمکهسیاستمیبرد
وچهخالیمیرفت»،بنابراینواگنوزارتبهداشتراهیچوقت
با این قطار همراه نخواهم کرد».

کردیم و وزارت بهداشت در کنترل بیماریهای واگیردار نقش

ندارد و وزیر بهداشـــت بهعنوان یکی از اعضای دولت و یکی از
اعضای کوچک حاکمیت ،نقش بسیار اندکی دارد».

وزیربهداشتضمنتاکیدبرلزومقربانینکردنمنافعومصالح

چندانی با آنها ندارند».

زمینهبازنگریکنیموبایدبدانیمکهچهافرادیراباچهسطحی

مامایی است کهخدمات قابلتوجهی بهمردم ارائهمیدهد ،اظهار

نفر به سیاستهای دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه علوم پزشکی

گرانقیمت و در دورههای طوالنیمدت است که باید در این

با چه قیمتی و توسط چه کسی میخواهیم تربیت کنیم».

دانشکدههای پزشکی ،پرســـتاری ،داروسازی ،دندانپزشکی و
داشت« :حدود  60هزار دانشجو در رشتههای مختلف پزشکی در
دانشگاه آزاد اسالمی تحصیل میکنند».

شدت گرفت و هماکنون نیز شاهد راهاندازی آن هستیم».

اشـــاره و تاکیـــد کرد« :ارتقـــا و افزایش کیفیت آموزشـــی و ارائه
باکیفیتترین خدمات بهداشـــتی و درمانی در کشـــور ،توسعه

وزیر بهداشت عنوان کرد« :بدون وفاق ملی نمیتوانیم کاری

نفر با اشاره به اینکه هزار و  889عضو هیاتعلمی در رشتههای

رشتههای تخصصی و فوقتخصصی ،ارائه تلهمدیسین و پزشک

مسئوالن را احساس میکنند ،بنابراین امروز در همه عرصهها

«دانشـگاه آزاد اسلامی در نقاط مختلف کشـور دارای هزار تخت

حل مشکالت درمانی کشور با همگرایی رشتههای مختلف علوم

از پیش ببریم و دشمنان زمانی بر ما میتازند که گسست بین

 DMFدر حوزه دندانپزشـــکی هنوز وضعیت مناسبی ندارد؟

دولت وجود ندارد و ما مشتاقیم که بخش خصوصی با رعایت

گزارش خبری

 ۴۰درصدپیشرویمتوقفشد.ازبهمن ۹۶باتشکیلکمیتهعالی

او یادآور شد« :یکی از مشکالت کشور ،تربیت نیروی انسانی

نمکـــی تاکید کرد« :باید در دانشـــگاهها تحول ایجاد کرده و

چون روی سالمت دهان و دندان کار زیادی نکردهایم و برخی

فرهیختههستیم».

قرارداد تجهیز بیمارستان منعقد اما سال  ۹۵تجهیز بیمارستان با

او با بیان اینکه دانشـــگاه آزاد اســـامی در بیشتر شهرها دارای

بهویژه آموزش و سالمت نیازمند وفاق ملی هستیم».

دیوارهای بتنی دانشـــگاهها با جامعه را برداریم .چرا شاخص

واحد علوم پزشکی تهران در خرداد  64آغاز کرد و خوشحالیم که

شروع شد که سال ۹۰پایان عملیات ساختمانی بود .در سال۹۳

راهاندازیبیمارستانفرهیختگان،فرآیندراهاندازیاینبیمارستان

یونیتمحور تربیت میشـــوند و مولفههای اجتماعی موثر بر
سالمتقویترازسایرمولفههاهستندکهدانشجویانآشنایی

جامعه به وجود آمدهاند که وزارت بهداشـــت موثرترین نقش را

حالی که تربیت نیرو در مقاطع مختلف باید متناسب باشد».

نمکی اضافه کرد« :آموزش دانشجویان در کشور جامعهمحور

او اضافه کرد« :در دهههای گذشـــته فرزندانمان را با پنج دالر

اصلی و محوری داشـــت؛ اما امروز عواملی در تهدید سالمت

رشـــد بیرویهای داشـــتهایم ،گفت« :متاسفانه در سالهای

از معلومات برای کدام جایگاه نظام ،ارائه خدمت در چه زمانی

نیستبلکهبیمارستانمحوراستیادانشجویاندندانپزشکی،

علیه6بیماریمهلکمسریقابلپیشگیریباواکسن،واکسینه

هستند».

با تبریک 40سالگی پیروزی انقالب اسالمی گفت« :دانشگاه آزاد

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد« :سال ۷۵

علوم پزشـکی در دانشـگاه آزاد اسلامی فعالیت میکنند ،افزود:
بیمارستانی 27 ،مرکز تحقیقاتی و ...است».

خانواده در شهرها و انجام تحقیقات در مراکز تحقیقاتی با هدف

پزشکی از سیاستهای دانشگاه آزاد اسالمی است».

نمکی در پایان گفت« :دیواری بین دانشـــگاه آزاد اسالمی و

معاونعلومپزشکیدانشگاهآزاداسالمیادامهداد«:درسالجاری

معاون علوم پزشـــکی دانشگاه آزاد اســـامی با تاکید بر توسعه

استانداردها و حقوق شهروندی به حوزه سالمت وارد شود».

تبریز ،بیمارستان امامرضا(ع) در اردبیل و بیمارستان فرهیختگان

پرستاران در دانشگاه آزاد اسالمی آموزش میبینند».

شاهد افتتاح سه بیمارستان ازجمله بیمارستان امامسجاد(ع) در

رشـــتههای تخصصی و فوقتخصصی گفت« :حدود  ۴۰درصد

سخنگویدانشگاهآزاداسالمی:

مدیریتدانشگاهعدالتوحقمداریرافدایمصلحتاندیشیهایسازمانینمیکند

سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به اظهارات سخنگوی

داوطلبانی است که ممکن بود با سوءمدیریت یا اشتباه زحمات

رنجبر با اشاره به تشکیل کمیته بررسی وضعیت داوطلبان گروه

به دانشگاه خواستار پذیرش در رشتهمحلهایی که نمره قبولی

را در موضع عدم پایبندی به قانون قرار میدهد».

سیستمی به وجود آمده برای تعدادی از داوطلبان آزمون علوم

تحصیل در رشـــتهای که درواقع پذیرفته شده بودند ولی اعالم

یادآور شـــد« :در فرآیند بررسی وضعیت داوطلبان علوم پزشکی

شرایط بودهاند ،معرفی کرده است».

کشـــور میتوان به موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در

کمیســـیون اصل  ٩٠مجلس شورای اســـامی درباره خطای
پزشکیایندانشگاهدرمهرماهسالجاریاظهارکرد«:چندهزار
نفر از داوطلبان در اولین روزهای اعالم نتایج رشتههای پزشکی

پس از ١١مهرماه ،نتایج اعالمشده را پذیرفتند و در کالسهای
درس حاضر شدند».

برخی داوطلبان به هدر رفته و از حق شـــرعی و قانونی خود در
نشده بود ،محروم شوند».

اوافزود«:باهمکاریدانشگاهونهادهایامنیتیکشورظرفچند

بودند و با بیدقتی مدیران وقت دانشگاه ،مدیریت فنی این حوزه

خطای سیستمی به وجود آمده در روند اعالم نتایج را پذیرفتند و

روز و بدون هیاهوی خبری مجرمان که همگی بیرون از دانشگاه

سخنگویدانشگاهآزاداسالمیادامهداد«:سخنگویکمیسیون
پذیرشداوطلبانگروهپزشکیبهصورتغیرقانونیووسیعاشاره

هستند .دانشـــگاه آزاد اسالمی هم درباره تخلف پنج داوطلب

میکند.دراینرابطهکشفدستکارینمرهپنجنفرازداوطلبان

علوم پزشکی ،حاصل نظارت دقیق دانشگاه آزاد اسالمی بر روند

سنجش و پذیرش دانشجویان است و هیچ نهاد نظارتی در این
فرآیند مداخله نداشـــته است .بالفاصله پس از کشف احتمال
دســـتکاری یا بروز اشتباه در اعالم نتایج رشتههای پزشکی و

پیراپزشکی و اطالعرســـانی از سوی رئیس دانشگاه به ریاست
محترم هیاتموسس و هیاتامنا خواستار برخورد قاطع قانونی
با مسببان آن شـــدند .از همان زمان با تشکیل پرونده قضایی

در دادســـرای تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی بهدنبال احقاق حق

این دانشـــگاه ،در کمتر از  12روز وضعیت همه متقاضیان این

گروه تعیینتکلیف شـــد و متقاضیانی که به سازمان مرکزی و

را برعهده گرفته بودند ،شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی

اصـــل  90مجلس در مصاحبه خود بـــا بزرگنمایی موضوع ،به

علوم پزشکی دانشـــگاه آزاد اسالمی از روزهای اول اعالم نتایج

شدند و اکنون هم این افراد در محاکم قضایی در حال محاکمه
اقداماتالزمراازطریقهیاتانتظامیسنجشوپذیرشدانشگاه

انجام داده و حکم آنها صادر شده است».

واحدهای دانشـــگاهی مراجعه کردند ،پس از ارائه توضیحات
برای تحصیل در رشتهمحلهای جدید مراجعه و ثبتنام کردند

و اکنون یک ترم تحصیلی خود را در دانشـــگاه گذراندهاند یا به

رشـــتهمحل قبلی خود بازگشتهاند؛ اما عدهای از این داوطلبان
اصرار داشـــته و دارند که در رشتهمحلهایی که در اثر اشتباه و

خطایسیستمحائزقبولیشدهبودند،پذیرششوندوهمچنان

سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :نظارت دقیق دانشگاه

این موضوع را از طریق مجلس و مراجع دیگر پیگیری میکنند».

دانشگاه با شـــهامت خطای سیستمی به وجود آمده را بپذیرد

 200نفر نیست و تعداد زیادی از همین معترضان نیز هماکنون

بر فرآیند جذب و پایبند بودن به قوانین جاری کشور باعث شد
و با عذرخواهی از داوطلبان توســـط شـــخص رئیس دانشگاه،
نتایج جدید را ظـــرف  12روز اعالم کند؛ چراکه مدیریت جدید

دانشـــگاه آزاد اســـامی هرگز بنا ندارد حق داوطلبان را قربانی
مصلحتسنجیهایسازمانیکند».

رنجبـــر افزود« :تعـــداد معترضـــان در حال حاضر بیشـــتر از
در رشـــتهمحل دیگری در حال تحصیل هستند ،اما همچنان
اصرار دارند در رشـــتهمحلی تحصیل کنند که حائز شرایط الزم

نبودهاند و این موضوع را از طریق کمیسیونهای مجلس دنبال

میکنند .تعدادی از این افراد نیز طی دو هفته گذشته با مراجعه

آن را داشتند شده و دانشگاه آنها را به رشتهمحلهایی که واجد

اواضافهکرد«:دررابطهباپایبندیدانشگاهآزاداسالمیبهقوانین

سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به این ادعا که «دانشگاه

دانشـــگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب /۱۰/۶۱۳۹۲

دانشگاه در اصل با این اقدام مخالفتی نداشته و ندارد مشروط بر

شورایاسالمیدربارهاستفساریهتعمیماینقانونبهدانشگاهآزاد

بایدبههرنحوممکناینافرادراثبتناممیکرد»،گفت«:مدیریت

آنکه مجلس و دولت برای افزایش ظرفیت واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی همکاری الزم را به عمل آورند بهنحوی که هم این عزیزان

و هم هزاران داوطلب دیگری که تراز باالتری از ایشـــان کســـب
کردهاند ،امکان ثبتنام در همان رشتهمحلهای 11مهرماه را

داشته باشـــند .در این خصوص سخنگوی محترم کمیسیون
اصل  90را به گزارش رئیس محترم ســـازمان ســـنجش آموزش

کشور به کمیســـیون ارجاع میدهم .بهرغم پاسخهای متقن و
دقیق دانشگاه آزاد اســـامی و ارائه مدارک و مستندات الزم به
کمیســـیونهای آموزش و تحقیقات و اصل  90مجلس شورای

اسالمی ،سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراجع قانونی و
ارائه گزارش کارشناسی سازمان سنجش و آموزش کشور در این

زمینه ســـخنگوی کمیسیون اصل  90در مصاحبه خود چنین
اظهاراتغیرکارشناسیایرابیانمیکندودانشگاهآزاداسالمی

مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که بهرغم پاسخ صریح مجلس
اسالمی و عدم مشمولیت دانشگاه آزاد اسالمی ذیل این قانون،
این دانشگاه بهصورت داوطلبانه قانون سنجش و پذیرش را اجرا

میکند،بنابرایناظهاراینموضوعکهدانشگاهآزاداسالمیخود
رافراقانونیدانستهیابهقوانینکشورپایبندنیست،غیرمنصفانه
و در راستای رفتارهای سیاسی و انتخاباتی است».

قائممقام رئیس دانشـــگاه در امور آموزش عالی و ســـاماندهی

پژوهشهـــای تحصیالت تکمیلی تاکید کرد« :دانشـــگاه آزاد
اسالمیبهعنوانمولودانقالباسالمیومیراثاما مراحلهمواره

مجری دقیق قوانین موضوعه کشور بوده و از هیچیک از قوانین و
مقررات تخطی نکرده است .بنابراین جا دارد این برادر نماینده در
مصاحبههاواظهارنظراتخودازارائهمطالبغیردقیق،غیرمستند
وباسوگیریهایخاصکهامکانتشویشاذهانعمومیرافراهم

میکند ،خودداری کنند».

