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هاشمی ،رئیس بسیج اساتید مطرح کرد

تدوینسندبسیجاساتیددرسال 98بههمتدانشگاهآزاد

بسیج اساتید از حدود سال  1380درراستای مصوبه

شورای عالی انقالب فرهنگی تاسیس و راهاندازی
شد و یکی از مهمترین رسالتهای آن بحث ساری
و جاری شدن خط انقالب در مجموعه دانشگاهها
از طریق استادان انقالبی است .بسیج اساتید برای

انسجا مبخشی به استادان انقالبی و فعالیتهای

فرهنگی که از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی

به عهده این نهاد گذاشته شده ،فعالیتهای

بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسالمی از حدود سال

 1381در برخی واحدهای دانشگاهی فعال شده

بود ،اما اینکه در سازمان مرکزی دانشگاه فعالیتی
انجام شود و دفتری داشته باشد و ماموریتهایی
را به عهده بگیرد؛اینطور نبوده ،بنابراین به صورت

عملی از سال  1396در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی فعالیت این نهاد فرهنگی و دانشگاهی از سر

گرفته شده است .به بهانه پایان سال  ۹۷سراغ دکتر

محمود هاشمی ،رئیس بسیج اساتید دانشگاه رفتیم

دانشیار تماموقت دولتی و غیردولتی

تا از اقدامات صورت گرفته در این سال جویا شویم.
او نیز به تشریح عملکرد بسیج اساتید پرداخت که

در ادامه میخوانید.

دستاوردهای انقالب

کاربردی با رویکرد حل مسائل کشور را داشته باشد؛ قطعا

-3از مهمترین فعالیتهای ما در این سال ،ایجاد شبکه

در این زمینه انجام شود و هم اینکه راهکارهای عملیاتی

اساتید منتشر میشود .درکنار این مساله ما هم در بعد

هستند .ما حدود  16500استاد بسیجی در دانشگاه

پیدا کنیم که جنبه عملی داشته باشند.

در این دوره تحولی که در بسیج اساتید اتفاق افتاده

خروجی آن بهعنوان مقاله تخصصی در نشریات بسیج

کشور بهعنوان انتظار مقام معظم رهبری است که یک

فرهنگی و هم در بعد علمی درخصوص توانمندسازی

است حرکت این نهاد به سمت حل مسائل و مشکالت
انسجام ویژهای در قشر استادان ایجاد شده که منتج به

استادان و ارتقای مرتبه علمی آنها اقدامات قابلتوجهی

رستاخیز علمی خواهد شد؛ یکی از ماموریتهای بیانیه

انجام داد هایم .تقویت مجالت علمی و پژوهشی و

تاکید دارد؛ برای اینکه این نهاد فرهنگی و دانشگاهی

توانمندسازی ما همه دارای امتیازاتی هستند که در ارتقای

گام دوم انقالب مقام معظم رهبری هم بر همین نکته
مسیر پیش روی خود را به صورت جهشی طی کند ،در

این راستا اندیشکدههایی هم تاسیس شده است که در

این مراکز علمی درراستای حل مسائل و مشکالت کشور

فعالیتی انجام خواهد شد؛ درحال حاضر در دانشگاه
آزاد اسالمی بیش از  10اندیشکده راهاندازی شده که در
این اندیشکدهها ،استادان ما ضمن شناسایی مشکالت

و مسائل جامعه،راهکارهای الزم را برای حل این مسائل و
مشکالت ارائه میدهند که امیدواریم به مرور زمان دامنه
فعالیتهای این اندیشکدهها گسترش بیشتری پیدا کند.

کرسیهای نظریهپردازی و آزاداندیشی و کارگاههای

استادان انقالبی بود که حدود  1000نفر عضو این شبکه

آزاد اسالمی داریم که حدود  1000نفر از اینها شناسایی

شدهاند و اینها افرادیاند که حاضر هستند برای نظام
حتی سیلی هم بخورند .امیدواریم در سال  98این تعداد
به  2000نفر افزایش پیدا کند.

 -1درسال  97اگر بخواهیم بسیج اساتید دانشگاه آزاد

قابلتوجهی انجام شده و محورهای خاصی هم تصویب

دانشجویی بررسی کنیم ،در اولین گام ما به دنبال ایجاد

ادامه پیدا خواهد کرد.

اسالمی را در  370واحد دانشگاهی و حدود  300کانون
دفتر و استقرار مجموعه بسیج اساتید کشور بودیم که

الحمدلله در سال  97این اتفاق افتاد .همچنین در این
سال ،حدود  25جلسه در شورای مرکزی خودمان را

شده که در سال  98این فعالیتها با جدیت بیشتری

کمک قابلتوجهی به ما کرد .دیدارهای ما با مسئوالن

بومی استانها ،دیدار با نخبگان استانی ،فرمانده سپاه
و نماینده محترم ولیفقیه در
سپاه و استفاده از نکات کاربردی

آنها ،باعث شد این تجربیات را در

بازدید از مجموعه انرژی هستهای را داریم که از این طریق

شوراهای استانی و در شورای

این موفقیتها را درکالسهای درس میان دانشجویان

استفاده قرار دهیم.

و ...یکی از راههای انتقال دستاوردهای انقالب اسالمی

در سال  97برگزاری روز بسیج

استادان ما با دستاوردهای کشور آشنا میشوند و در ادامه

ترویج میکنند .لذا اردوهای ما در زمینه علم ،فناوری

به استادان عزیز است که درنتیجه آشنایی بیشتر این

عزیزان با این حوزهها ،ترویج اندیشه انقالبی از طریق این
استادان در دانشگاهها نیز انجام میشود .بسیج استادان

در زمینه عملکرد  40سالگی انقالب در ابعاد مختلف ،بیش
از  42موضوع را مورد بررسی قرار داده است که در این

زمینه تالش شد دستاوردهای انقالب را به صورت علمی

تشریح کنیم تا دانشجویان و جوانان ،آشنایی بیشتری با
این دستاوردها پیدا کنند.امیدواریم استادان ما با همه

مرکزی خو د ما ن هم مو رد
-2یکی از مهمترین اقدامات ما
اساتید در  31خردادماه بود
که در همایشی تحتعنوان
«استاد بسیجی ،تحول انقالبی

و دانشگاه تمدنساز» با حضور
نخبگان ملی و مسئوالن عالی
دانشگاه آزاد اسالمی برگزار

راهیان علموفناوری را داشتیم

این اقدامات در طول ترمهای جاری در سال  98این

تا استادان ما با پیشرفتهای ایران اسالمی بیشتر آشنا

عزیز در دانشگاهها ترویج کنند.

نخبگان ترویج کنند؛ مانند بازدیدهایی که از صنایع

دستاوردها وموفقیتهای علمی و ...را میان دانشجویان

ارتقای استادان؛ اولویت مجموعه بسیج اساتید

در بهمن  97در مشهد مقدس تحتعنوان «اندیشکده غذا

کارشناسیارشد و دکتری آغاز میشود ».عبدالحسین خسروپناه در

گفتوگو با «مهر» گفت« :مرکز برنامهریزی و تعالی علوم انسانی در

دانشگاه آزاد اسالمی راهاندازی شده و قرار است در این مرکز موضوع
بازنگری برنامههای درسی رشتههای علوم انسانی بهخصوص مقاطع
کارشناسیارشد و دکتری پیگیری شود ».او افزود« :در این مرکز قرار
است اساتید دانشگاههای آزاد اسالمی و دولتی درخصوص بازنگری و

تعالی علوم انسانی فعالیت جمعی انجام دهند ».معاون علوم انسانی
دانشگاهآزاداسالمیگفت«:مرکزبرنامهریزیوتعالیعلومانسانییک

مرکز تازهتاسیس است و برنامه داریم اساتید دانشگاههای مختلف در
گروههای تخصصی آن عضو شوند».

شد و مجمع نخبگانی استادان خانم را هم ایجاد کردیم

اسالمی است .اما در کنار این مهم ،ما یک همایش مهم

محور حرکت ما در سال جدید قطعا گام دوم انقالب

و به دنبال این هستیم که شبکه استادان خانم هم در

علمی و ملی در حوزه گام دوم انقالب خواهیم داشت که

 -7اولین اجالس استادان خانم

پایان میرسد که اقدامات آن در راستای بیانیه گام دوم

سال  98تقویت شود.

هم با عنوان «زن مسلمان ایرانی
در آیینه الگوی اسالمی– ایرانی

در اواخر فروردینماه  98شروع میشود و در مهرماه به
و در ذیل هفت ماموریت تعیین شده است ،به این صورت
که موضوعاتی معین میشود که نخبگان مقاالت خود را

پیشرفت» در سالروز والدت

به دبیرخانه همایش واقع در دفتر مرکزی بسیج اساتید

که حدود  150نفر از استادان

ارسال کنند .قطعا ما در مهرماه این فعالیت را خاتمه

حضرت زهرا(س) برگزار شد
کانونهای انقالبی در سازمان

مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در
آن شرکت داشتند.

دانشگاه آزاد اسالمی در سازمان مرکزی این دانشگاه
میدهیم و درتالش هستیم خروجی اصلی همه این
فعالیتها تولید علم باشد و اینکه الگوها و راهکارهایی

ارائه شود که ماموریتهای گام دوم انقالب عملیاتی

-8از  3000استادی که به سران

شود .از سوی دیگر سال  ،98سال بسیار حساسی است

مقام معظم رهبری لبیک گفتند،

را برای استادان در سطح مسئوالن کانونها ،شوراهای

قوا نامه نوشته و به بیانیه گام دوم
بیش از 50درصد یعنی حدود

 1560نفر متعلق به دانشگاه
آزاد اسالمی بودند و  260نفر از
این استادان هم البته از استادان

خانم دانشگاه آزاد اسالمی بودند.

و ازاین رو دورههای مختلف توانمندسازی و بصیرتافزایی
کانونها و استادان به همراه خانوادهها خواهیم داشت؛
تالش میکنیم در هر فصل یک دوره آموزشی داشته

باشیم .همچنین برگزاری کرسیهای نظریهپردازی

و توانمندسازی استادان و خانواده بسیج استادان را

با جدیت بیشتری پیگیری خواهیم کرد .تالش داریم

هستهای ،موشکی و سایر دستاوردهای کشور داشته یا

این دبیرخانه ،ماموریتهایی که مقام معظم رهبری مطرح

بهترین وجه ممکن استفاده کنیم .همچنین در سال 98

خواهیم داشت .نزدیک به همین حوزه باید بیان کنم دو

بسیج استادان تضمین شده باشد و اگر استادی پژوهش

بازنگری برنامههای درسی علوم انسانی این دانشگاه در دورههای

-6بحث راهاندازی معاونت خواهران بسیج اساتید دانشگاه

خبرهایی از سال 1398

شوند و این موفقیتها را درکالسهای درس و در مجامع

هم درحال راهاندازی برای انتشار است.

معاون علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :از سال آینده

آزاد اسالمی برگزار کنیم که در حوزه علوم انسانی از

-9یکی دیگر از اقداماتی که در پایان سال  97انجام شد،

ما تالش کرد هایم که پژوهشهای استادان ما که در

بازنگری دروس ارشد و دکتری علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی

برگزار نشد و امیدواریم در اواخر فروردینماه  98این

خروجیهای اندیشکده را هم به تولید محصول برسانیم

نشریه علمی– پژوهشی ما سیر اداری خود را کامل کرده

راستای حل مسائل است؛ چاپ مقاالتشان در نشریات

داشته باشیم که به دلیل کثرت جلسات در پایان امسال

تواناییهای قابلتوجهی برخوردار هستند.

کانونهای مختلف ما راهاندازی شده که آخرین اندیشکده

در سال 98
تدوین و تنظیم
سند جامع بسیج
اساتید کشور را انجام
خواهیم داد و البته در
احصای استادان و کانونهای
تراز انقالب اسالمی در سطح
بسیج اساتید کشور هم
اقدامات قابلتوجهی را در
دستور کار داریم

شد .در این سال دهها اردوی

کردیم ،این بود که در اسفندماه ،همایش تحول علوم

 9 -5اندیشکده در سطح دانشگاه آزاد اسالمی توسط

اساتید انجام داده ،تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی

ماموریتهای مختلفی چون آشنایی بیشتر و رودررو با

هم از دیگر فعالیتهای ما در سال  1397بوده است.

همایش را با حضور  100نفر از نخبگان انقالبی دانشگاه

کانونها و آشنایی بیشتر با ظرفیتهای منطقهای و

دستاوردهای انقالب اسالمی است .مثال تا پایان سال

شبکههای مختلف مجازی و اجتماعی برای اطالعرسانی

انسانی را با مشارکت معاونت محترم علوم انسانی و هنر

اقدامات سال 97

در زمینه جنگ نرم ،رسانه و فضای مجازی فعالیتهای

درخـــــصوص  40سال گـــذشته و بــــه صــورت خاص

در طول سال داریم ،بهمنظور آشنایی بیشتر استادان با

-11را هاندازی سایت بسیج استادان و فعالیت در

است که با جدیت آن را پیگیری میکنیم؛ بهعنوان مثال

استادان را پیگیری کردیم که این اقدام در شبکهسازی

بوده است .در این راستا اردوهای راهیان علم و فناوری

اسفندماه برگزار خواهد شد.

 -12یکی از مهمترین فعالیتهایی که در سال 97پیگیری

مرتبه علمی استادان موثر خواهند بود.

کارگاههای توانمندسازی استادان ،از دیگر برنامههایی

آزاد اسالمی از دیگر اقداماتی است که در سال  97پیگیری

برگزار میشود؛ درحقیقت اردوهای مختلف علمی که

-10اردوهای راهیاننور را در سال  97داریم که تا 27

-4بحث کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی و

داشتیم و  9سفر استانی برگزار کردیم که در این سفرها

 40سالگی انقالب ،یکی از کارهای ارزشمندی که بسیج

را برای گام دوم انقالب احصا کنیم و به الگوهایی دست

گسترده فعالیتهای بسیج استادان دانشگاه آزاد اسالمی

و دارو» رونمایی شد.

یک حرکت مهم در  40سالگی انقالب
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استاد تماموقت دولتی و غیردولتی

قابلتوجهی را در طول این سالها انجام داده است.

تاثیر در فضای علمی؛ آشنا کردن دانشجویان با

آمار اعضای هیاتعلمی زن
تماموقت
به تفکیک رتبه

و در سال  98مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و دو فصلنامه

10
سال جوانتر

راهاندازی دبیرخانه گام دوم انقالب اسالمی است تا ذیل
فرمودهاند ،با جدیت پیگیری شود .ما حدودا  6اجالس

منطقهای داریم و هر منطقه یک موضوع را محور قرار
میدهد و براساس آن اجالس تخصصی برگزار میشود.
هدف ما این است که هم جریانسازی و گفتمانسازی

تا هم از توانایی این مجموعهها برای حل مسائل کشور به

تدوین و تنظیم سند جامع بسیج اساتید کشور را انجام

خواهیم داد و البته در احصای استادان و کانونهای تراز
انقالب اسالمی در سطح بسیج اساتید کشور هم اقدامات

استادیار تماموقت دولتی
و غیردولتی

۷۲۰۳
مربی تماموقت دولتی
و غیردولتی
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مربی آموزشیار تماموقت دولتی
و غیردولتی

جمع هیاتعلمی

تماموقت دولتی

جمع هیاتعلمی تماموقت
غیردولتی

قابلتوجهی را در دستور کار داریم.

میانگین سن روسای دانشگاهها  ۱۰سال جوانتر شده است

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در جمع نمایندگان تشکلهای صنفی،

سیاسی و علمی گفت« :در انتصابات یک سال و نیم گذشته ،روسای
دانشگاههامتوسط۱۰سالنسبتبهپیشینیانخودجوانترهستند».

منصور گفت« :اکنون  ۲۵درصد از اعضای هیاتعلمی زن هستند و
طی پنج سال گذشته ۳۸ ،درصد استخدامهای اعضای هیاتعلمی
زنان بودهاند که بهتدریج به مدیریتها نیز راه مییابند؛ ضمن اینکه در

وزارتعلومچهارتاپنجمدیرکلاززنانهستند».وزیرعلومبابیاناینکه
دانشگاههای بزرگ ما دانشجویان با شرایط علمی آموزش میدهند،

اظهار کرد« :آموزشهای کاربردی ما محدود به چند دانشگاه مانند
علمی -کاربردی و فنی -حرفهای است ».او گفت« :اینکه بخش بیرونی

نمیتواند بالفاصله فار غالتحصیالن را به کار گیرد ،برای آن است که

باید ببینیم آنها سازوکاری با سطح آموزش ما دارند یا نه».

۱۰۳۷۴

درصد

 27درصد دانشجویان به مشاوره نیاز دارند

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت« :اکنون حدود  ۲۷درصد

دانشجویان اعالم میکنند که نیاز به مشاوره دارند .بنابراین باید

مراکز مشاوره در دسترس افراد باشند و خدمترسانی کنند ».مجتبی
صدیقی در پنجمین نشست مدیریت در آموزش عالی که در محل

این وزارتخانه برگزار شد ،با بیان اینکه در حال حاضر حدود  ۶۰تا ۷۰
درصد مراجعان وزارت علوم مربوط به سازمان امور دانشجویان است،
اظهار کرد« :سازمان امور دانشجویان سیاستهای وزارت علوم را

دنبال میکند اما اختیارات خاص خود را دارد ».او افزود« :یکی از
سیاستهای مهم وزارت علوم ،جذب دانشجویان خارجی است زیرا

معتقدیم این بهترین راه انتقال ارزشهای انقالب به جهان و کشورهای

منطقه بوده که خوشبختانه در حال حاضر در این خصوص اقدامات
موثری انجام شده است».

