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رئیس مجلس :هیئتهای امنا از اختیارات خود برای استقالل دانشگا ه استفاده کنند

اجالس سراسری هیئتهای امنای دانشگاههای
علوم پزشکی کشور برگزار شد
اجلاس سراسـری اعضـای هیئتهـای امنـای دانشـگاههای

تصویـب شـده تحولـی ایجاد کنـد .از نـکات برجسـتهای که در

علـوم پزشـکی کشـور بـا حضـور دکتـر علـی الریجانـی و دکتر

آن وجـود دارد مزیـت اختیـار تصمیمگیـری اسـت؛ اما ماحصل

پزشـکیان ،رئیـس و نایبرئیـس مجلـس ،دکتـر هاشـمی وزیر

فعالیـت هیئتامنـا در حـال حاضر با آنچه در قانونآمده اسـت

بهداشـت ،دکتـر والیتـی ،رئیـس هیئتامنـای دانشـگاه آزاد و

فاصلـه زیادی دارد.

روسـا و اعضای هیئتامنای دانشـگاههای علوم پزشـکی کشـور

وی ادامـه داد :در قانـون آمـده اسـت کـه دانشـگاهها میتوانند

در سـالن همایشهـای صداوسـیما برگـزار شـد.

بـدون توجـه بـه قانـون دسـتگاههای دولتـی مدیریـت خدمات

دکتر الریجانی در این اجالس گفت :در حال حاضر سمتگیری

کشـوری و برخـی از قوانیـن دیگـر عمـل کننـد و در چارچوب

کار دانشـگاهها بـه سـمت اسـتقالل بیشـتر اسـت کـه اگـر این

مصوبههـای مالی اسـتخدامی مصـوب هیئتامنا کـه به تصویب

امـر محقـق شـود میتوانـد در قانـون هیئتامنا که از سـال ۶۷

دو وزیـر برسـد تصمیمگیـری کننـد و منابعـی کـه مجلـس و
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دولـت بـرای آنهـا تصویـب میکنند بهعنـوان کمک تلقی شـود

و هیچ دانشـگاهی در دنیا با پول نفت اداره نمیشـود.

کـه ایـن یـک کار اسـتثنایی اسـت که انجـام شـده و هیئتامنا

الریجانی با بیان اینکه آمارها نشان دهند عملکرد نسبتاً خوب

میتوانـد روابطـی را بـرای اداره بهتر دانشـگاهها خلـق کنند که

وزارت بهداشت در چهار سال اخیر است گفت :در خصوص آمار

ایـن اجـازه به سـایر دسـتگاهها داده نشـده زیرا سـطح نخبگی

مرگومیر نوزادان رتبه ایران در میان  ۲۶کشور منطقه  ۱۴و در

و رشـد در دانشـگاهها بـه حدی اسـت که خودشـان بـرای خود

بین  ۱۴۰کشور جهان  ۸۷است .همچنین ازنظر آمار مرگومیر

تصمیمگیـری کننـد و نه کسـانی دیگر.

کودکان زیر  ۵سال در بین  ۲۶کشور منطقه ،ایران رتبه  ۱۴را

رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :در حال حاضر مسائل

دارد و در بین  ۱۹۷کشور جهان رتبه  ۸۶را به خود اختصاص

کوچکی را در هیئتامنا مورد تصویب قرار میدهند .درحالیکه به

دادهایم .همچنین در خصوص نرخ مرگومیر رتبه ایران از بین

هیئتامنا اختیارات بزرگتری داده شده و این هیئتامنا میتوانند

 ۲۶کشور منطقه  ۱۱است و در  ۲۱۰کشور جهان رتبه ایران

در دانشگاهها تحول ایجاد کنند؛ بنابراین رویکرد زمینه حرکت به

 ۱۱تعیین شده است.

سمت استقالل فراهم است و کسی ایراد نمیگیرد که سازوکارها

همچنین در خصوص واکسیناسیون رتبه ایران در  ۲۸کشور

و سمتگیریها باید تغییر کند.

منطقه  ۸و در بین  ۱۹۱کشور جهان  ۳۴است؛ بنابراین آمارها

وی تأکید کرد :هیئتامنای دانشگاهها میتوانند واسپاری و واگذاری

نشان میدهد میزان مرگومیر در کودکان و واکسیناسیون

امور دانشگاهها به بیرون را داشته باشند و از بار خود کم کنند و

مناسب است و پیشرفتهای خوبی در چهار سال گذشته در این

در این راستا اختیارات کافی برخوردار هستند.

خصوص حاصل شده است.

دکتـر الریجانـی بـا بیـان اینکه وضـع اقتصادی کشـور نیـاز به

دکتر هاشمی هم گفت :در حوزه سالمت گرفتاریهای زیادی

تحول دارد گفت :هزینههای جاری کشـور زیاد اسـت و خدمات

داشته و داریم اما دولت ،مجلس و سیاستگذاران کمکهای

بـا قیمـت بـاال ارائـه میشـوند و در جاهایـی کـه میخواهیـم

زیادی به ارتقای سالمت مردم کردند اما باید توجه داشت که

سـرمایهگذاری بیشـتری داشـته باشـم دسـتمان تنگ اسـت و

توسعه و پیشرفت کشورها ،در سایه سالمت آن جوامع است که

مشـکلداریم.

این بخش نیاز به توجه جدی دارد.

وی ادامـه داد :دانشـگاهها در دنیا با پول نفت اداره نمیشـوند و

وزیر بهداشت با بیان اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته ،سالمت از

بـا درآمـدی که از پژوهش به دسـت میآورنـد ،حرکت میکنند

اولویتهای مهم و نخست دولتها است ،افزود :امیدواریم همانگونه

که در  4سال گذشته ،سالمت در کشور جزو اولویتهای دولت قرار

وزیر بهداشت ضمن تقدیر از مجلس شورای اسالمی به دلیل

گرفت ،در ادامه نیز برای رسیدن به نظام سالمت کارآمد ،توجه

تصویب قانون هیئتهای امنا باوجود برخی مخالفتها ،اظهار

ویژهای به این حوزه شود اما نقش هیئتهای امنای دانشگاهها

داشت :امیدواریم که هیئتهای امنا در دولت دوازدهم نیز در حوزه

در ارتقای سالمت ،بسیار مهم است.

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،رسالت اصلی خود را ایفا کنند.

دکتر هاشمی با اشاره به تصویب قانون هیئتامنایی و استقالل

دکتر هاشمی تأکید کرد :اختیارات دانشگاههای علوم پزشکی باید

نسبی دانشگاهها در سال  68در مجلس شورای اسالمی ،یادآور

افزایش یابد و اختیارات مرکز حتی شورای گسترش به محیط

شد :البته دانشگاهها در سال  1318مستقل شدند و در سال 1321

منتقل شود البته در طرح آمایش سرزمینی میتوانیم بسیاری از

نیز برای تعیین رئیس دانشگاه و دانشکده از وزارت فرهنگ سابق،

اختیارات را به هیئتهای امنا مناطق یا استانها منتقل کنیم.

جدا شدند و همزمان با انقالب اسالمی ،شورای انقالب ،قانونی را

وزیـر بهداشـت بـا اشـاره بـه نقـش هیئتهـای امنـا در کنترل

تدوین کرد که منجر به تقویت هیئتهای امنا شد.

هزینههـای حـوزه بهداشـت و درمـان ،خاطرنشـان کـرد :بـه

وزیر بهداشت از قانون هیئتامنا بهعنوان یکی از قوانین مترقی یاد

نظـر میرسـد کـه بایـد بـرای دانشـگاههای علـوم پزشـکی و

کرد و گفت :متأسفانه نتوانستهایم از قانون هیئتامنایی استفاده

بیمارسـتانها ،سـقف بودجه ایجـاد کنیم و بودجه سـالیانه آنها

مناسبی داشته باشیم و هیئتهای امنا فقط منحصر به مسائل

را بـه آنهـا را پرداخت کنیم تا خودشـان به امورشـان بپردازند و

مالی و اداری شدهاند درحالیکه نقش آنها در سیاستگذاری،

از آنهـا شـاخصهایی مانند رضایتمندی مـردم و بهبود وضعیت

حل مشکالت دانشگاهها ،دیدهبانی و کمک گرفتن از جامعه برای

بهداشـتی و درمانی را بخواهیم و رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی

پیشبرد اهداف دانشگاهها بسیار مهم است.

نیـز مجری ایـن اختیارات باشـد.

دکتر هاشـمی تصریـح کرد :قانون هیئتامنایـی در دولت مخالفان

دکتـر هاشـمی یـادآور شـد :هیئتهـای امنـای دانشـگاههای

جدی داشته و برخی دوستان در دولت بهویژه اقتصادیون ،عالقهای

علـوم پزشـکی نقشـی ماننـد مجلـس شـورای اسلامی دارند و

به مسـتثنا کردن دانشـگاهها از سایر دسـتگاههای اجرایی ندارند و

عصـاره مدیریـت کشـور در دهههـای متمادی هسـتند بنابراین

وزرای بهداشـت و علوم در جلسـات هیئت دولت باید مراقب باشند

الزم اسـت کـه اختیـارات را ازنظـر مالـی و اداری به دانشـگاهها

کـه آییننامـه یـا قانونی که اختیـارات هیئتهـای امنـا را محدود

و بیمارسـتانها واگـذار کنیـم و بهبود شـاخصهای کالن حوزه

میکند ،تصویب نشـود.

سلامت را از آنهـا بخواهیم.
وزیـر بهداشـت در ادامـه نقـش مجلـس در تصویـب و تمدیـد
قانـون هیئتهـای امنـا را بسـیار ارزشـمند عنـوان کـرد و در
پایـان از نقـش مهـم و ارزنـده هیئتهـای امنـای دانشـگاهها و
دانشـکدههای علوم پزشـکی سراسـر کشـور نیز در اجرای طرح
تحـول سلامت ،تقدیـر کرد.

ÁÁتقدیر هیئتامنای دانشگاههای علوم پزشکی
کشور از رئیس مجلس
هیئتامنای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور در این
اجالس از دکتر الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی به دلیل
همراهی و حمایت از قانون هیئتامنای دانشگاهها تقدیر کردند.
اجالس سراسری هیئتهای امنای دانشگاهها و دانشکدههای علوم
پزشكی کشور با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد .در این
بیانیه که شامل  7بند است بر ضرورت پذیرش و معرفی سالمت
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بهعنوان اولویت و دغدغه دولت دوازدهم از سوی رئیسجمهور

انتخابات بهصورت الکترونیک گفت :من میپذیرم که به انتظاری

منتخب مردم تأکید شده است.

که ایجاد شده بود پاسخ داده نشد و دراینباره نمیتوانم دفاع

ÁÁهیئتامنا باید در انتخاب رئیس دانشگاه
نقش داشته باشد
دکتر علی جعفریان در حاشیه این اجالس با بیان اینکه مهمترین
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کنم درعینحال امکان رأیگیری حضوری در همه شهرها برقرار
بود چیزی که من بهعنوان رئیس هیئتاجرایی تهران میتوانم
بگویم این است که انتخابات حضوری با کمترین نقص و بدون
اشکال در شمارش انجام شد و نتیجهاش کام ً
ال قابلاعتماد است.

مشکل هیئتامنای دانشگاههای علوم پزشکی نگاه متمرکز به

ابهامی در این زمینه وجود ندارد و شرایط انتخابات حضوری هم

هیئتامنا است گفت :خاصیت این هیئت این است که بر اساس

هیچ مشکلی نداشت اینکه رأیگیری الکترونیک موفق نبود یک

شرایط محلی که در آن هستند تصمیم بگیرد زیرا استانها و

عدم موفقیت است و طبیعتاً اگر میبود امکان مشارکت بیشتر

شهرهای مختلف شرایط متفاوت دارند و بهتبع آن دانشگاهها

میشد گرچه تصور نمیکنم درنتیجه تغییر خیلی جدی ایجاد

شرایط مختلف دارند اگر بخواهیم کاری کنیم که نقش هیئتامنا

میکرد یعنی اینطور نیست که اگر رأیگیری الکترونیک بود همه

پررنگتر شود همانطور که رئیس محترم مجلس در سخنان خود

مشارکت میکردند .خیر! بازهم همه شرکت نمیکردند همچنان

اشاره کردند باید از اختیار قانونی که دارد درست استفاده کند

که بسیاری از افراد زمانی که باید چک میشدند و قرار بود شماره

اوالً باید بپذیرم هیئتامنا اختیار دارد و ثانیاً به نظر من هیئتامنا

موبایلشان را قطعی کنند اقدام نکردند و شاید بیش از دوسوم

باید در انتخاب رئیس دانشگاه نقش داشته باشد یعنی هیئتامنا

اعضا نظام پزشکی اقدام نکردند البته انجام نشدن رأیگیری

باید رئیس دانشگاه را معرفی کند و بعد وزارت بهداشت اقدام و

الکترونیک یک انتظار پاسخ داده نشده است ولی اعتقادی ندارم

شورای انقالب فرهنگی تائید کند به این صورت هیئتامنا بهصورت

به اینکه درنتیجه انتخابات تأثیر گذاشته ضمن اینکه این موضوع

جدی در امور دانشگاه درگیر میشود اآلن درواقع بیشتر نقش

که باید حق کسانی هم که آمدهاند را در نظر گرفت و نمیتوان

حمایتی دارد و این نقش را هم بهطورجدی دارد ولی اگر بخواهد

بهراحتی درباره ابطال صحبت کرد البته تصمیمگیری به عهده

در اداره دانشگاه مؤثر عمل کند این دو شرط را باید فراهم کرد.

هیئت مرکزی است و قانون میگوید آنها باید نتیجه انتخابات را

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به سؤالی در خصوص

نهایی کنند ما هم بهعنوان هیئت اجرایی مسیر قانونی را عمل

حواشی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی و انجام نشدن

کردیم و فکر هم میکنیم به بهترین صورت عمل کردیم.

