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معاون دانش�جویان داخل س�ازمان امور دانش�جویان خبر داده اس�ت که مهلت قانونی دانشگاهها
ب�رای معرفی دانش�جویان نمونه ،آخر بهمنماه  93به پایان میرس�د و دانش�گاهها ت�ا پایان این
زمان فرصت دارند دانش�جویان برگزیده خود را معرفی کنند .او به مهر گفته اس�ت« :دانش�گاهها
محدودیتی برای معرفی دانشجویان نمونه کشوری نداشته و میتوانند دانشجویان خود را براساس
ش�یوهنامه دانش�جویان نمون�ه معرفی کنند ».او همچنی�ن خبر داده که این س�ازمان تالش میکند
امس�ال پیش از پایان سال مراسم تقدیر از دانش�جویان نمونه را برگزار کند .او گفته است« :زمان
مشخص آن تابع زمانی است که دفتر ریاست جمهوری اعالم کند».

حمید میرزاده از بار بزرگی میگوید که این دانشگاه در سال آینده از دوش دولت برمیدارد

لو فرهيختگان

ا

پيامک3000508020 :

0916862
تش��کر ویژهای داشتیم از جناب
آقای دکتر احمدس��یف ،ریاست
محت��رم دانش��گاه آزاد اس�لامی
بروج��رد ،باب��ت توج��ه وی��ژه
و پدرانهش��ان ب��ه ام��ر تحصیل
معل��والن واح��د .از خداون��د
متعال موفقیت روزافزونشان را
خواس��تاریم( .میثم مدیری اکبر
حاصل��ی ،از دانش��جویان واحد
بروجرد)
0937313
س�لام ،ب��ا  22س��ال خدمت با
م��درک فوقلیس��انس برخالف
بخش��نامه آقای دکترمی��رزاده از
سمت خود برکنار شدم .علیرغم
مکاتبات سازمان و منطقه اقدامی
نش��ده؛ بهعنوان عض��وی از این
خان��واده حرفمان را باید به چه
کسی منعکس کنیم؟
فــرهیـختـگـ��ان| ب��ا ایـمـی��ل
mirzadeh@iau.ac.ir
مکاتبه کنید.
0912390
چ��را افزایش حقوق هیاتعلمی
25درص��د افزای��ش دارد ول��ی
کارمند  15درصد؟
0918361
از مسئوالن دانشگاهها میخواهیم
برای بازنشس��تگی کارکنان خانم
با 20س��ال س��نوات نی��ز مجوز
بگیرند.
0910215
ب��ا س�لام خدم��ت آق��ای دکتر
میرزاده؛ خواهشمندم بگویند چرا
بع��د از دو س��ال کار خدمات با
ما قرارداد نمیبندند؟ درصورتی
کس��انی هس��تند که در روز اول
ق��راردادی میش��وند؛ آی��ا کار
خدم��ات نظافت برای دانش��گاه
ارزش ندارد؟
0914415
با س�لام ،با توجه به اینکه وقت
اداری دانش��گاه تا ساعت16/10
افزای��ش یافته پس چ��را ناهار یا
هزین��ه آن به کارکن��ان پرداخت
نمیشود؟
0919439
خواه��ش میکن��م هیاتعلمی
جذب نکنی��د هزینهاش بس��یار
باالس��ت ،فقط به اندازه تصویب
رشته جذب گردد ،حقالتدریس
هم کمهزینه است و هم در آینده
مشکالت و هزینههای استخدامی
را ندارد.
0916365
با س�لام ،در ش��هر م��ا بروجرد
کارمندان دانشگاه دولتی با سابقه
سه تا پنج سال باالی  2/5میلیون
دریافتی دارن��د؟ من و امثال من
با س��ابقه  20سال زیر دو میلیون
توم��ان؛ واقع��ا قان��ون براب��ری
پرداخت کی قرار اس��ت اجرایی
بشود؟
0912256
با سالم ،لطفا بفرمایید چرا پس از
ش��ش ماه از ارسال فاکتور هزینه
بیمه مازاد درم��ان کارکنان که به
س��ازمان مرکزی دانشگاه ارسال
شده هنوز خبری نیست؟
0916669
در پاس��خ به واکنش فرهیختگان
به تعطیالت تابستانی باید گفت
آی��ا س��ال اقتص��اد و فرهنگ با
عزم ملی فق��ط در مورد کارکنان
دانش��گاه آزاد اس�لامی ص��ادق
است؟ کنکاش بفرمایید خواهید
دید کلیه دانش��گاههای کش��ور
تعطیالت میانت��رم دارند ،به جز
دانشگاه آزاد اسالمی.
0912841
با س�لام و خسته نباشید حضور
جناب آقای دکتر ابریشمینیا .ما
نیروهایی هس��تیم که قبل از سال
 92وارد چرخ��ه دانش��گاه آزاد
اس�لامی ش��دیم اما این افزایش
حق جذب طبق بخش��نامه شامل
ما نش��ده اس��ت؛ لطفا رسیدگی
کنید.
0912555
بیشتراز س��ه ماه پیش برای بیمه
س�لامت ثبتنام کردیم اما هنوز
هیچ جوابی به دس��تمان نرسیده
است .چرا؟

پایان بهمن مهلت معرفی دانشجویان نمونه

گزارش خبری

دانشگاه آزاد اسالمی سال 94نزدیک10هزار میلیارد
ازحیث منابع و 6هزار میلیارد از حیث درآمد ،هزینه میکند
فرهیختگان| رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی تاکید کرد:
«این دانشگاه در سال آینده بخش بزرگی از بار علمی
از دوش دولت را برمیدارد ».او در جلسه هیاترئیسه
دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :دانشگاه آزاد اسالمی در
سال آینده چیزی نزدیک به 10هزار میلیارد تومان از
حیث منابع و شش هزار میلیارد تومان از حیث درآمد
در حوزه آم��وزش عالی ایران هزینه خواهد کرد ».او
اعالم کرده که اغلب اهداف و برنامههای این دانشگاه
در سال  93محقق شده است و خبر داد این دانشگاه
ب��هزودی گزارش مدون و مس��تندی از موفقیتهای
دانشگاه در سال  93عرضه خواهد کرد .حمید میرزاده
در این جلس��ه فرارس��یدن ایام دهه فج��ر و پیروزی
انق�لاب را تبریک گفته و افزوده اس��ت« :دهه فجر،
دهه بیداری امت اسالم ،دهه شروع عزت ،استقالل و
پیشرفت ملت ایران است ».او پیروزی انقالب اسالمی
را عامل پیشرفتها و توسعههای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی ایران در  36سال گذشته دانست و گفت:
«بهرغم توطئههای همهجانبه داخلی و خارجی ،روند
پیشرفت و توسعه میهن اسالمی ذیل شعارها ،برنامهها
و اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شروع
شده و در همه زمینهها پیشرفتهای قابل مالحظهای
به دست آمده است ».میرزاده تاکید کرد که رشد امور
علمی ،فناوری ،پژوهش��ی و حرکتهای دانشبنیان
متحول ش��ده و گفت« :این موضوع نتیجه روحیهای

اس��ت که از طری��ق فضای
انقالب��ی و نظ��ام اس�لامی
در روح جامع��ه م��ا دمیده
ش��ده و زمینه دانشپروری،
دانش��جویی و اندیشمندی
علم��ی و آزاداندیش��ی را
فراه��م کرده اس��ت ».اما به
گفت��ه رئیس دانش��گاه آزاد
اس�لامی جمعیت ایران به نسبت س��ال  57دوبرابر
ولی تعداد دانش��جویان 27برابر شده است .او گفت:
«رش��د  27برابری دانش��جویان به این دلیل است که
ما موفق ش��دهایم زیرساختها ،زیر بناها ،امکانات و
نیروی انس��انی متخصص را فراهم کنیم تا بتوانیم به
این موفقیت برس��یم ».او پیش��رفتهای علوم فنی و
مهندسی،علوم پایه ،پزشکی ،سالمت و بهداشت را
مدیون روحیه انقالبی ،اس��تقالل وعزتجویی ملت
ایران دانست که ناشی از تفکرات امام(ره) و مقام معظم
رهبری و همه مردم بزرگوار ایران بوده اس��ت .حمید
میرزاده گفت« :دانش��گاه آزاد اسالمی بهعنوان مولود
انقالب اس�لامی و یکی از بزرگترین دستاوردهای
انق�لاب اس�لامی جایگاه خ��ود را در س��طح ملی،
منطقهای و بینالمللی باز کرده اس��ت .ما در دانشگاه
با کوشش دانشمندان ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی میتوانیم در ترازهای باالی علمی ،ملی و

دانشگاه

سیدطههاشمیدرنشستمدیرانفرهنگیاصفهان:

بینالمللی قرار گیریم ».او از
معاونان خود خواست برای
اجرا کردن بودجه س��ال 94
دانشگاه با تدوین برنامههایی
منظ��م حتی پی��ش از پایان
سال  93اقدام کنند .میرزاده
گفت« :با کمال افتخار اعالم
میکن��م برآورده��ا نش��ان
میدهد اکثریت قریب به اتفاق اهداف دانش��گاه آزاد
اسالمی در سال  93محقق ش��ده و انشاءاهلل تا پایان
سال  93یک گزارش مدون و مستند از این موفقیتها
عرضه خواهد شد .این موضوع نشاندهنده آن است
که دانش��گاه آزاد اس�لامی در سال آینده بار سنگینی
را ب��ا توجه ب��ه وضعیت بودجه دول��ت و همچنین
مش��کالت اقتصادی و شرایط تحریم از دوش دولت
برمیدارد ».بررس��ی گزارش معاون��ت اداری و مالی
درباره نیروی انس��انی دانشگاه،تصویب قرار گرفتن
شاخص نیروی انس��انی در ارزیابی عملکرد رئیسان
دانشگاه ،بررسی بخشنامههای وقفه تحصیلی ،انصراف
از تحصیل ،ثبتنام متأخرین ،ترک تحصیل و موارد
مشابه ،تصویب تحویل دانشنامه دانشجویان در کمتر
از یک ماه بعد از تسویهحساب و تصویب قرار گرفتن
آییننامه وزارت علوم درباره مسائل آییننامه دکتری
افتخاری از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

بررسی تغییرات مولفههای تاثیرگذار در آموزش عالی بعد از انقالب

حرکت 36سالهآموزش عالی درآینه اعداد
چهار روز از آغاز روزهای دهه فجر می گذرد؛ یعنی حدود
یک هفته تا سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ورود آن به
فاطمه رجبی
 37س��الگی باقی مانده و این بهانهای اس��ت برای بررسی
عملکرد نظام اس�لامی در حوزههای مختلف .از س��ویی
fatemeh.rajabi@fdn.ir
حضور تاثیرگذار دانش��گاهیان بر روند پیروزی انقالب و
روی کار آمدن بس��یاری از آنها بعد از پیروزی باعث میش��ود حساس��یت روی حوزههای علمی بیشتر
احساس شود .با نگاهی به اتفاقهایی افتاده در حوزههای دانشگاهی از سال  57تاکنون متوجه میشویم
تحوالت بس��یار زیادی رخ داده و اغلب مولفههای کمی مانند تعداد دانش��جو،هیاتعلمی ،رش��تههای
دانشگاهی و ...چند برابر شدهاند .اما قضاوت در مورد مولفههای کیفی ،کمی سختتر است چراکه این
مولفهها با عدد و رقم بیان نمیشوند .از طرفی برخی اقدامات مانند برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و...
چند سالی است که پایشان به حوزه آموزش عالی باز شده است .با نگاه به جدولی خالصه شده میتوان تا
حدودی ،روندی را که آموزش عالی ایران در سالهای بعد از انقالب طی کرده ،مشاهده کرد.
توصیفمشاوروزیرعلومومدیرکلحوزهوزارتیازپیشرفتآموزشعالی:

خوب اما ناکافی
وقت�ی ب�ه کارنامه آموزش عالی انقالب اسلامی در آس�تانه  36س�الگیاش
نگاه میکنیم چنان به رش�د چش�مگیری برمیخوریم که در وهله اول بس�یار
تحس�ینبرانگیز به نظر میرس�د اما بهزعم بسیاری از کارشناسان فقط نباید
پیشرفتها را به شکل محض ببینیم بلکه باید به آمار نگاه نسبی داشته باشیم؛
به این معنی که پیش�رفتها را در بس�تر امکانات و اهداف بررسی کنیم و بعد
درباره میزان نیل به اهداف آموزش عالی قضاوت کنیم .عبدالحسین فریدون،
مش�اور وزیر علوم و مدیر کل ح�وزه وزارتی درباره آمار تغییرات حوزه آموزش
عالی میگوید« :پیشرفتها بعد از انقالب چشمگیر بودهاند ،آنقدر چشمگیر که
نمیتوان آنها را نادیده یا حتی کماهمیت تلقی کرد .برخی میگویند اگر انقالب هم پیروز نمیشد با گذشت 36
سال و در طول زمان به همین دستاوردها میرسیدیم .این حرف را میشود اینطور جواب داد که به عنوان مثال
با بررسی عملکرد  10سال آخر حکومت طاغوت در حوزه آموزش عالی و مقایسه آن با  10سال بعد از انقالب
میفهمیم که این تفسیر غلطی است آن هم در شرایط بیثبات جنگی و آشوبی که انقالب در  10یا حتی  20سال
اول داش�ت .بعد از آن هم که با س�رعت بسیار بیشتری شاهد پیشرفتها بودیم ».او ادامه میدهد« :این جواب
کسانی است که میخواهند پیشرفتهای آموزش عالی را کماهمیت جلوه دهند یا آن را با وضعیتی که احتماال با
ادامه روند حکومت طاغوت داشتیم همتراز بدانند اما وقتی این حرفها را میزنیم نباید فراموش کنیم که از آن
سوی بام نیفتیم ،یعنی مغرور نشویم .بدانیم که نقصها هم فراوان بودهاند عملکرد ما در طول سالیان بسیار با
آنچه هدفمان بوده فاصله داش�ته اس�ت ».فریدون ،دلیل این عقب ماندن از اهداف را اینگونه توضیح میدهد:
«نمیشود یک دلیل خاص برای عقب ماندن از اهداف اعالم کرد چراکه دالیل مختلف دست به دست هم میدهند
تا اتفاقی که نباید ،بیفتد .مثال در دولت گذشته چه اتفاقی افتاد که آموزش عالی در بسیاری از سطوح عقب ماند یا
پسرفت کرد؟ مدیریتهای جناحی ،سیاسی دیدن همه چیز،امنیتی کردن امور بیاهمیت ،سودجوییهای شخصی
و ...همه اینها ممکن است در مقاطعی بوده باشد .ما آرمانگرایی و ایدهآلیسیتی را از خود امام(ره) آموختهایم پس
در عین حال که تالش میکنیم و قدر تالشهای کسانی که قبل از ما از همهچیز خود مایه گذاشتند را میدانیم
اما راضی نمیشویم».

حرکت در مسیر وحدت
همدلی و اهداف انقالب

تشک لها
هره

چ

همزمان با ایاماهلل دهه فجر بس�یاری از مس�ئوالن
و دانش�گاهیان ب�ا حض�ور در مرق�د ام�ام راح�ل با
آرمانه�ای بنیانگذار انقالب اسلامی تجدید میثاق
میکنند .امسال نیز دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی
مانند هر س�ال در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای
ام�ام(ره) ،ش�رکت کردن�د .علی قدمی�اری مدیرکل
تشکلهای اسالمی و سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی
دراین باره گفت« :اعضای هیاتعلمی ،دانشجویان،
روسای واحدها و معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی با حضور در حرم مطهر ،مزار
ش�هدا و غبارروبی و گلباران کردن آنها ،در این مراس�م حضوری چش�مگیر داشتند.
دانش�گاه آزاد اسالمی بهعنوان بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی شناخته میشود.
دانش�گاهیان دانشگاه آزاد اسالمی همواره در مراسمها و برنامههای مرتبط با انقالب
اسالمی پیشقدم بودهاند و دانشگاه آزاد اسالمی همیشه سعی داشته وحدت و همدلی
و پایبندی به اهداف انقالب اسلامی را نش�ان دهد .امسال با توجه به دستورات دکتر
میرزاده رئیس دانش�گاه آزاد اسلامی که از شخصیتهای فرهیخته علمی و انقالبی
اس�ت ،بنای بسیار منسجمی در قالب س�تاد گرامیداشت دهه فجر با محوریت مرکز
حوزه ریاست و روابطعمومی دانشگاه شکل گرفت که جای تقدیر دارد».

رمز پیروزی امام
ایجاد تعامل بین حوزه و دانشگاه بود
(ره)

مولفه آماری

وضعیت در سال 57

وضعیت در سال 93

دانشجویان کاردانی

 ۵۸هزار و ۸۷۱

یک میلیون و  ۴۳هزار
و ۷۶۵

دانشجویان کارشناسی

 ۹۸هزار و ۹۱۷

دو میلیون و  ۹۲۰هزار
و ۹۶۳

دانشجویان کارشناسی
ارشد

شش هزار و ۳۴۰

 ۵۸۰هزار

دانشجویان دکتری

 ۱۰هزار و ۲۹۲

 ۶۷هزار و ۲۲۱

رشتههای تحصیلی

۳۹۶

سه هزار و ۲۲

هیات علمی تماموقت

 ۷هزار و ۲۳۱

 700هزار و 658

قطبهای علمی

وجود نداشت

۱۵۴

انجمنهای علمی
دانشگاهی

۷۸

۳۴۱

مقاالت نمایهشده در
) (ISIمجالت معتبر

۶۶۹

 ۲۷هزار و ۳۳۶

نشریات علمی و
پژوهشی

۲۰

هزار و ۱۹۴

حمایت از دانشجویان
با وام

پنج هزار و  ۷۴۸در
واحد میلیون ریال

یک میلیون و  ۶۲۸هزار
و  ۳۹۴در واحد میلیون
ریال

استناد به مقاالت
دانشمندان ایرانی

وجود ندارد

 ۱۸هزار و ۹۵۰

مساحت فضاهای
آموزشی

یک میلیون مترمربع

پنج میلیون و ۲۰۰

موسسههای پژوهشی
دارای مجوز اصولی

۸۳

۷۶۳

سهم ایران در تولید
علم دنیا

۰.۱

۱.۵

تعداد نشریات
علمی -ترویجی

۵۵

۱۲۸

شرایط برگزاری
اجالس شصتونهم شورای مرکزی

دانشگاه
ره

چه

معاونت برنامهریزی دانش�گاه آزاد اسالمی شرایط برگزار
تونهم ش�ورای مرکزی دانشگاه آزاد
ش�دن اجالس شص 
اسلامی را اعالم کرد .این بخشنامه تاکید میکند که همه
گروههای دعوت ش�ده به اجالس بای�د الزاما در آن حاضر
ش�وند و ابالغ بخش�نامه ب�ه معنای دعوتنام�ه خواهد بود.
براین اس�اس نماین�دگان دفاتر نهاد مق�ام معظم رهبری
در استانها ،مشاوران ،معاونین و مدیران سازمان مرکزی
دانش�گاه آزاد اسلامی ،نمایندگان تاماالختی�ار و معاونان
هماهنگی ،رئیسهای واحدها ،رئیسهای ش�ورای سیاستگذاری استانی سما و نمایندگان
استانی تشکلها دعوتشدگان به این اجالس هستند .این اجالس با شعار دانش ،فرهنگ
و اقتصاد با حضور رئیس دانش�گاه آزاد اسلامی در دو روز آخر بهمن ماه در س�ال ش�هید
مطهری برگزار خواهد ش�د .فریدون رهنمایرودپش�تی در این بخش�نامه از هیاترئیس�ه
دانشگاه خواسته است اسامی رئیسهای مراکز و مدیران کل حوزه خود را به این معاونت
ارس�ال کنند .همچنین از دعوتش�دگان خواسته شده وضعیت اسکان خود را تا  18بهمن
در س�امانه  Ejlas69.iau.irدرج کنند .پرهیز از همراه آوردن راننده و همراه و اختصاص
شماره تلفنهای  47352520 ،47352518و  47352521برای پاسخگویی به سواالت
از دیگر مفاد این بخشنامه است .همچنین مسئولیت دعوت و ثبتنام نمایندگان دفاتر نهاد
مقام معظم رهبری در استانها ،نمایندگان استانی تشکلها و روسای شورای سیاستگذاری
استانی سما به عهده معاونین هماهنگی استان گذاشته شده است.

فرهیخت��گان| «پیروزی انقالب اس�لامی خط بطالن بر
تفکرات و نظریههایی که دین را افیون جوامع میدانست،
کشید و این تنها یکی از برکات انقالب اسالمی است».
سیدطه هاش��می ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
آزاد اس�لامی در نشس��ت معاونان فرهنگی و روسای
دفاتر فرهنگی اس��تان اصفهان با نه��اد نمایندگی مقام
معظم رهبری این را گفته است .از نظر او رمز پیروزی امام خمینی(ره) ایجاد تعامل
بین دانشگاهیان و حوزویان بود .او گفته است« :اگرچه ویژگیهای امام(ره) بیبدیل
بود ولی دیگر مصلحان اجتماعی در دانشگاه و حوزه در طول دو قرن اخیر هیچکدام
نتوانستند مانند امام(ره) میان دو بخش حوزه و دانشگاه تعامل ایجاد کنند و هیچکدام
از این شخصیتها جامعیت امام(ره) را در پیوند این دو بخش نداشتند ،رمز پیروزی
و موفقیت امام خمینی(ره) نیز در همین واقعیت بوده اس��ت ».او نقطه تفاوت نظام
جمهوری اسالمی را با دیگر نظامهای حاکم در نوع عقالنیت حاکم بر آن دانست و
گفت« :عقالنیتی که در نظام جمهوری اس�لامی وجود دارد ،عقالنیت مادی و دینی
است و به این دلیل باید در تعریف این نظام بهگونهای برخورد کنیم که بیگانگان فکر
نکنند نظام ما خارج از عقالنیت مادی اس��ت .نظام ما نیز نیازمند اقتصاد ،معیش��ت،
رفاه ،آس��ایش و امنیت است و به این دلیل در بخشهایی نظام ما با نظامهای غربی
ت مطلوب حوزه
همپوشانی دارد ».سیدطه هاشمی همچنین برنامههایی برای فعالی 
فرهنگی این دانشگاه دارد .او بر فعالیت در کنار هم حوزههای فرهنگی و اجتماعی
تاکید داشته و گفته است« :زمانی که دو بخش اجتماعی و فرهنگی در کنار هم باشند
این موفقیت ادامهدار خواهد بود .اگر این دو حوزه از هم دور شوند و میان آنها فاصله
ایجاد شود بهطور حتم گسل بزرگی در جامعه ایجاد خواهد شد و در این  32سال نیز
به خوبی مشاهده کردیم هنگامی که در برهههایی از زمان میان این دو فاصله ایجاد
شده است مشکالت متعددی در کشور بهوجود آمده است ».او همچنین تاکید دارد
که مسئولیت فرهنگی در دانشگاهها باید به کسانی واگذار شود که از جنس دانشگاه و
آشنا به مسائل فرهنگی و اجتماعی باشند .هاشمی به خواست رهبر معظم انقالب بر
توسعه کرسیهای آزاداندیشی اشاره کرد و گفت« :جامعه دانشگاه با جامعه بیرون از
دانشگاه تفاوت دارد .اگر در دانشگاه و حوزه آزاداندیشی وجود نداشته باشد نمیتوان
انتظار توس��عه علم و دانش را داشت .به همین خاطر رهبر معظم انقالب بر برپایی
کرسیهای آزاداندیشی تاکید دارند ».معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی
توجه به موضوع اخالق حرفهای ،سبک زندگی و معرفی و بزرگداشت مفاخر ملی را
از برنامههای مهم و تاثیرگذار حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی دانست .او همچنین
درباره اجرای طرحهای ماندگار فرهنگی گفت« :واحدهای بزرگ ،بس��یار بزرگ و
جامع میتوانند با بودجههای فرهنگی خود طرحهای فرهنگی ماندگاری را طراحی
کنند که این طرحها نهتنها برای دانشجویان و استادان آن واحد که برای عموم مردم
آن شهر مورد استفاده قرار گیرد .برای نمونه هماکنون بسیاری از شهرهای کشور فاقد
سالن سینما هستند ،چرا واحدها که امکانات و قابلیتهای ساخت مجموعه فرهنگی
را دارند چنین مجموعههایی را در آن شهر احداث نکنند تا عموم مردم از آن بهره ببرند
که اگر از منظر اقتصادی نیز به آن بنگریم میتواند برای دانشگاه درآمدزا و اقتصادی
باشد ».اختصاص ساعت فرهنگی در بهترین وقت هفته ،اهدای جایزههای وحدت
شیعه و سنی و تالش برای پاالیش زبان فارسی از اقدامات دانشگاه آزاد اسالمی بود
که طه هاشمی آنها را برشمرد.
معاونپزشکیدانشگاهآزاداسالمیخبرداد

افتتاح 30مرکز تحقیقاتی به مناسبت دهه فجر

فرهیختگان| بخشهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی برنامههای متنوعی را برای ایام
دهه فجر در نظر گرفتهاند .معاونت پزشکی این دانشگاه هم تصمیم دارد همزمان با
این ایام ،بیش از  30مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی را در سراسر کشور افتتاح
کند .این خبر را علیرضا مصداقینیا معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرده
و گفته است« :همزمان با مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 19
بهمن ،این مراکز برای اولینبار به ش��کل مجازی افتتاح میشوند ».مصداقینیا گفته
است که این مراسم با حضور حمید میرزاده و سایر مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی روز
یکشنبه  19بهمنماه از ساعت  8:30تا  11در سالن اجتماعات بیمارستان فرهیختگان
برگزار میشود .او همچنین از رونمایی کتاب «میراث مکتوب علوم و فنون در تمدن
دوره اس�لامی» در این مراس��م خبر داد .معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی گفت:
«خوشبختانه موافقتهای اصولی وزارت بهداشت برای راهاندازی  30مرکز تحقیقاتی
در واحدهای پزش��کی تهران ،علوم دارویی ،دندانپزش��کی ،واحد خوراسگان ،آمل،
خمین و ...جلب شده است».مصداقینیا در ادامه از راهاندازی مرکز تحقیقاتی سازمان
س��ما با کمک حوزه معاونت علوم پزشکی دانش��گاه آزاد اسالمی خبر داد و افزود:
«افتتاح مرکز رش��د گیاهان دارویی واحد خوراسگان ،مرکز رشد آمل و آغاز تجهیز
چهار بیمارستان فرهیختگان ،اردبیل ،تبریز و کازرون از دیگر برنامههای این حوزه در
ایام دهه فجر خواهد بود».او با اشاره به ابالغ طرح جامع دانشگاه سالم از سوی رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :پس از ابالغ این بخشنامه ،سالمت در برخی از واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی ازجمله واحد پزشکی تهران دایر شد که این کلینیکها نیز در
این ایام افتتاح خواهند شد ».مصداقینیا درباره دیگر دستاوردهای دانشگاه در حوزه
خدمات س�لامت و آموزش پزشکی گفت« :بهرهبرداری از  12آمبوالنس در سراسر
کش��ور و افتتاح دانشکده پزشکی کرمان و دانش��کده داروسازی واحد آمل از دیگر
برنامههای پیش رو است».

نگرشها نسبت به مسئولیتپذیری
افراد ارتقا یابد

ره جامعه

چه

«با توجه به ترکیب نقشهای خانوادگی و ش�غلی
در خ�ارج از منزل زنان ،ضروری اس�ت نگرشها
پیرام�ون مس�ئولیتپذیری افراد ب�ه تدریج ارتقا
یابد ».ش�یرین احمدنیا مدیرگروه جامعهشناس�ی
پزش�کی انجم�ن جامعهشناس�ی در همای�ش
«مولفههای اجتماعی و اقتصادی سالمت زنان» که
از سوی شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه
آزاد اسلامی در دانش�کده فنی و کامپیوتر واحد تهران غرب برگزار ش�د این را
گفته است.
او در ای�ن همایش که با حض�ور فاطمه طباطبایی رئیس ش�ورای راهبردی زنان
فرهیخته دانش�گاه آزاد اسلامی ،علیعس�گری مع�اون پارلمانی این دانش�گاه،
پروی�ن داداندی�ش رئیس واحد ته�ران غرب و برخی اعضای ش�ورای راهبردی
زن�ان فرهیخته برگزار ش�د ،گفته اس�ت« :رویکردهای اجتماع�ی و اقتصادی در
سلامت زنان ریشه در بس�ترهای فرهنگی جوامع داشته و نقش زنان در فضای
اش�تغال هم�واره به صورت نامرئ�ی مطرح میش�ود ».فاطم�ه طباطبایی ،رئیس
ش�ورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی در این همایش با اهدای تقدیرنامه
از شیرین احمدنیا تشکر کرده است.

