فعالیتهـــا آشـــنا شـــدم .بعـــدازآن بـــه ســـراب برگشـــتم و
دوره دبیرســـتان را نیـــز در آنجـــا گذرانـــدم .در ســـال دوم
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دبیرس ــتان ی ــک دوره آموزش ــی مربیگ ــری تخصص ــی ب ــرای
آم ــوزش اس ــلحه در پ ــادگان ش ــهدای هفتتی ــر آذربایج ــان
شــرقی گذرانــدم و در ســال ســوم دبیرســتان بــه جبهــه اعــزام
شــدم و بعــد از برگشــتن از جبهــه ســال چهــارم رشــته علــوم
تجرب ــی را تم ــام ک ــردم و در امتح ــان ورودی ح ــوزه علمی ــه
ق ــم پذیرفت ــه ش ــدم ب ــرای ادام ــه تحصی ــل ب ــه ق ــم رفت ــم.
در چـــه رشـــتهای درس خواندیـــد و هماکنـــون موقعیـــت
شـــغلی شـــما چیســـت؟

ـلمین
@گفتوگو با حجتاالسالموالمسـ
@
غفاری ،رزمنده و جانباز دفاع مقدس
حجتاالسالموالمســـلمین غفـــاری ،معـــاون دفتـــر نهـــاد

بعدازاینکـه از جبهـه برگشـتم دیپلم علوم تجربـی را اخذ کردم
و وارد حوزه علمیه قم شـدم .سـطوح حوزه را به پایان رسـاندم
و در مرکز تخصصی کالم در رشـته کالم سـطح سـه را تحصیل
کـردم و درس خـارج را نـزد آیتاللهالعظمـی جـوادی آملـی

نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه و رزمنـــده و

(مدظلهالعالـی) و آیتاللهالعظمـی سـبحانی (مدظلهالعالـی) بـه

جانب ــاز دف ــاع مق ــدس ،تقوی ــت و احی ــای فرهن ــگ ش ــهادت

مـدت  11سـال گذرانـدم .وقتـی از قم به تهران آمـدم در درس

و ایث ــار ب ــرای نس ــل آین ــده در دانش ــگاه را ض ــروری دانس ــت.

خـارج آیتاللهالعظمـی خامنـهای (مدظلهالعالی) شـرکت کردم
و اکنـون دانشـجوی دکتـرای تخصصـی در رشـته فلسـفه دین

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

هسـتم و در حـال حاضـر معاونت نهاد رهبری در دانشـگاه علوم

ابوالفتــح غفــاری ،متولــد  1346در روســتای ابرغــان از توابــع

پزشـکی تهران را بـر عهدهدارم.

شــهر ســراب هســتم.
پـــدرم و مـــادرم بـــه رحمـــت خـــدا رفتهانـــد  5بـــرادر و دو

چگونه به جبهه رفتید؟

خواه ــر دارم و فرزن ــد پنج ــم خان ــواده هس ــتم .س ــال 1372

پسرخالهای داشتم که خیلی او را دوست داشتم .ایشان در

ازدواج کـــردم کـــه حاصـــل ایـــن ازدواج دو پســـر بنامهـــای

آلمان رشته مهندسی عمران خوانده بود و مسائل امام و انقالب

رض ــا و محمدحس ــین و ی ــک دخت ــر بن ــام معصوم ــه اس ــت.

را برای من توضیح میدادند .او یکی از الگوهای من بود که نقش

پس ــر بزرگ ــم دانش ــجوی ارش ــد معم ــاری و دخت ــرم معم ــاری

مؤثری در زندگی من داشت بعد از گذراندن تحصیلش به تهران

داخلــی (هــردو متأهــل هســتند) و پســر کوچکم محمدحســین

برگشته بود .بعد از مدتی که مسئولیت داشت به جبهه اعزام شد

در کالس پنجـــم ابتدایـــی درس میخوانـــد.

به مرخصی آمده بود گفتم پسرخاله حاال که داری برمیگردی
به جبهه آدرس بده من برائت نامه بفرستم گفت اگر نامهای هم
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دوران تحصیالت خود را در کجا گذراندهاید؟

بنویسی به دست من نمیرسد برای همین آدرس هم نمیدهم و

دوره ابتدای ــی را در روس ــتای ابرغ ــان و دوره راهنمای ــی را ب ــه

به من گفت که من روز یکشنبهای شهید میشوم و جنازه من را

دلیـــل شـــرایط کاری بـــرادرم در مدرســـهای در شهرســـتان

میآورند .همیشه برایم ایشان جذابیت و روابط اجتماعی و روحیه

رامشـــیر اهـــواز گذرانـــدم .بـــه دلیـــل مصـــادف بـــودن دوره

معنوی فوقالعاده و اثرگذاری داشت ،همیشه بهعنوان الگو برایم

راهنمای ــی م ــن ب ــا ح ــوادث س ــال  ،1357توس ــط پس ــرخالهام

مطرح بود طوری از جبهه تعریف میکرد حسرت وجودت را پرمی

کـــه در کارهـــای انقالبـــی و فرهنگـــی فعـــال بـــود بـــا ایـــن

کرد و میگفت عشق الهی در جبههها بهراحتی قابللمس است

منتهی باید اهل معنویت باشی تا محصول دروکنی .نامهای هم به

الگــوی معنــوی مطلوبــی برایــم بودنــد چراکــه حضــرت امــام

مادرش نوشته بود قبل از شهادتش که من روز یکشنبه نزدیک

معنویـــت و عرفـــان عملـــی را بـــه متـــن جامعـــه و اجتمـــاع

اذان ظهر میآیم برای من آش درست کن و زیاد هم درست کن

آوردن ــد و آن را ارتق ــاء دادن ــد و ثاب ــت کردن ــد ک ــه میش ــود

که بین همسایهها پخشکنی .مادرش تعریف میکرد که همین

در فعالیتهــای اجتماعــی فعــال و کوشــا حضورداشــته باشــد

کار را هم کردم روز یکشنبه بود کلی آش درست کرده بودم،

و معنوی ــت راه ــم حف ــظ کن ــد گوشــهگیر و من ــزوی نباش ــد؛

صدای زنگ در به صدا درآمد ،عجیب بود خیلی زود آمده بود

و ش ــهیدان کیان ــی و یوس ــف (پس ــرخالهام) و پ ــدر و م ــادرم

وقتی در را باز کردم دیدم از معراج شهدا آمدهاند و خبر شهادت

نق ــش بس ــزایی در زندگ ــی م ــن داش ــتند.

پسرم را دادند و تا جنازه را آوردند منزل نزدیک اذان ظهر شد و
همه با آن آشی که پخته بودم پذیرایی شدند .این ماجرا و نگاه

سخن آخر؟

ویژه به فضای معنوی جبهه که از زبان پسرخاله با توصیفات

آرزویــم ایــن اســت کــه عزیــزان ایثارگــر بااخــاق و رفتارشــان

خاص خودش شنیده بودم خیلی روی من تأثیر گذاشت .عامل

و عملشـــان در هـــر جـــا خدمـــت میکننـــد الگـــو و روی

تأثیرگذارتر روحیه ارتباطی بنده با ایشان بعد از شهادت بود در

دیگـــران تأثیرگـــذار باشـــند البتـــه بیـــان خاطـــرات نیـــز در

عالم رؤیا میآمد در کارها راهنمایی میکرد هر اتفاقی در روز

نســـل امـــروز تأثیرگـــذار اســـت و آنهـــا را بـــا روحیـــات و

برایم قرار بود رخ دهد شب میآمد تذکر میداد و روحیه سرشار

اخالقی ــات ایثارگ ــران آش ــنا میکن ــد و از ایثارگران ــی ک ــه در

از معنویت ایشان زمینه حضورم را برای جبهه فراهم آورد در آن

ایـــن زمینـــه زحمـــت میکشـــند تشـــکر میکنـــم.

سال من دوم دبیرستان بودم .درسم را ادامه دادم سوم نظری را
گرفتم و یک دوره آموزش تخصصی دیده بودم در خرداد 1363
به جبهه به منطقه اهواز لشکر عاشورا گردان تخریب اعزام شدم.
بـــه چـــه صـــورت میتـــوان فرهنـــگ ایثـــار را بـــه نســـل
جدیـــد انتقـــال داد؟
همهچیــز بســتگی بــه عملکــرد مــا دارد .همیــن کاری کــه در
حــال حاضــر دفتــر امــور ایثارگــران دارد آن را انجــام میدهــد.
ثب ــت خاط ــرات رزمندهه ــا و اطالعرس ــانی آنه ــا در س ــایت
دانشـــگاه و فیلـــم و ســـریالهایی کـــه دراینارتبـــاط توســـط
صداوســیما ســاخته میشــود و نمایــش آن در ســینماها و...
حضـــور ایثارگـــران در اردوهـــای جهـــادی و راهیـــان نـــور
میتوانـــد کمـــی حـــس و حـــال آن دوران را بـــه نســـلهای
جدی ــد انتق ــال نمای ــد؛ و تمری ــن روحی ــه ایثارگ ــری ،صب ــر،
اخـــاص و تـــوکل و ازخودگذشـــتگی توســـط نســـل جدیـــد
میتوان ــد در ای ــن تأثیرگ ــذاری نق ــش مؤث ــری را ایف ــا نمای ــد.

@اولویــت دانشــگاه؛ حمایــت از
@
طرحهــای فناورانــه و پایاننامههــای
محصــول محــور
مدیــر دفتــر توســعه فنــاوری ســامت معاونــت تحقیقــات و

فنــاوری فراینــد حمایــت از طرحهــای فناورانــه را تشــریح کرد.
تأثیرگذارترین انسانهای زندگیتان چه کسانی بودند؟

دکتــر منظــم ،در مصاحبـهای بــا اشــاره بــه موضوعاتــی ماننــد

یکــی از تأثیرگذارتریــن شــخصیت زندگــی من امــام رحمتالله

سیاســـتهای کالن دانشـــگاه بـــرای حمایـــت از طرحهـــای

علیــه بودنــد از دوران دبیرســتان هــر وقــت صحبتهــای امــام

فناورانـــه و چالشهایـــی کـــه بـــرای حرکـــت بهســـوی

را گ ــوش مــیدادم ،س ــخنان ام ــام ب ــه م ــن آرام ــش مــیداد

پایاننامههـــای محصـــول محـــور وجـــود دارد و بـــا بیـــان
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تعاریفــی کــه دانشــگاه از طــرح فناورانــه و پایاننامــه محصــول

مراکـــز رشـــد دانشـــگاه بـــرای حمایـــت از پایاننامههـــای

محــور دارد گفــت :طــرح فناورانــه بــه طرحــی گفتــه میشــود

محصــول محــور و همچنیــن موافقــت بــا ایجــاد مرکــز رشــد

کـــه بـــا اســـتفاده از دانـــش و مهارتهـــای ســـازمانیافته،

دانش ــجویی فن ــاوری س ــامت ،ب ــا ه ــدف شناس ــایی ایدهه ــای

منجـــر بـــه طراحـــی و یـــا توســـعه یـــک محصـــول ازجملـــه

ن ــو و حمای ــت از طرحه ــای نوآوران ــه دانش ــجویی و پش ــتیبانی

دس ــتگاه ،دارو ،واکس ــن ،م ــواد اولی ــه ،نرماف ــزار و ی ــا اب ــداع

از اجـــرای پایاننامههـــای محصـــول محـــور اســـت.

و توســـعه روشهـــا و زیرســـاختهای بهبـــود مدیریـــت در

وی در پاســـخ بـــه ســـؤال دیگـــر در خصـــوص چالشهایـــی

نظ ــام س ــامت ،س ــایر محص ــوالت س ــامتمحور ،خدم ــت و

کـــه بـــرای حرکـــت بهســـوی پایاننامههـــای محصـــول

ی ــا اص ــاح فراین ــد بهمنظ ــور رف ــع ی ــک نی ــاز ی ــا ح ــل ی ــک

مح ــور وج ــود دارد ،گف ــت :چالشهای ــی ک ــه دانش ــگاه ب ــرای

مش ــکل در ح ــوزه س ــامت و بهب ــود کیفی ــت زندگ ــی ش ــود.

تحق ــق ای ــن ام ــر ب ــر س ــر را خ ــود دارد ل ــزوم همسوس ــازی

وی افـــزود :پایاننامـــه محصـــول محـــور ،غالبـــاً یـــک طـــرح

قوانیـــن و مقـــررات آموزشـــی و پژوهشـــی دانشـــگاه بـــرای

پژوهشــی در مقطــع تحصیــات تکمیلــی (کارشناســی ارشــد،

تســـهیل فرآیندهـــای اجرایـــی پایاننامههـــای محصـــول

دکتـــر تخصصـــی  Ph.Dو  )Ph.D by Researchاســـت کـــه

مح ــور ش ــامل اص ــاح فرآینده ــای آموزش ــی و تغیی ــر برخ ــی

مجــری /مجریــان (اســتاد راهنمــا ،دانشــجو و تیــم تحقیقاتی)،

قوانیـــن و مقـــررات بـــا پایاننامههـــای محصـــول محـــور،

براســاس ســاختارهای مصــوب در نظــام آموزشــی دانشــگاهی

تـــازه بـــودن ایـــن برنامـــه در دانشـــگاه و نیـــاز بـــه زمـــان

مجموعــهای از فعالیته ــای تحقیقات ــی را ب ــرای خل ــق ی ــک

و فرهنگســـازی بـــرای پذیـــرش و اجـــرای فراگیـــر ایـــن

فن ــاوری ی ــا محص ــول مبتن ــی ب ــر نی ــاز جامع ــه ب ــه انج ــام

ط ــرح در تمام ــی دانش ــکدهها و مراک ــز تحقیقات ــی ،کمب ــود

میرســـانند .محصـــول نهایـــی پایاننامـــه محصـــول محـــور

منابـــع مالـــی ،چالشهـــای مرتبـــط بـــا ثبـــت اختـــراع و

میتوان ــد ی ــک نمون ــه اولی ــه از محص ــول نهای ــی ،ی ــک روش

ح ــق مالکی ــت فک ــری ،تطاب ــق نداش ــتن کوریکول ــوم درس ــی

نویــن در توســعه فنــاوری یــا بهبــود نظــام مدیریــت ســامت

آموزش ــی ،مقاط ــع تحصیل ــی ب ــا نیازه ــای واقع ــی در ح ــوزه

و مبتن ــی ب ــر ثب ــت اخت ــراع و ح ــق مالکی ــت فک ــری باش ــد

اقتصـــاد دانشبنیـــان و دانشـــگاه کارآفریـــن اســـت.

و الزامــاً وابس ــته ب ــه چ ــاپ و انتش ــار مقال ــه ISI ،ی ــا علم ــی

وی در خص ــوص س ــقف حمایته ــای در نظ ــر گرفت ــه ش ــده

پژوهش ــی نیس ــت.

از طرحهـــای فناورانـــه افـــزود :طرحهـــای فناورانـــه ای کـــه

دکتــر منظــم در ادامــه بــا بیــان سیاس ـتهای کالن دانشــگاه

مش ــارکت صنعت ــی و ی ــا آورده مج ــری داش ــته و مس ــتخرج از

در حــوزه تحقیقــات و فنــاوری بــرای حمایــت از پایاننامههــای

پایاننامـــه یـــا پایاننامههـــای تحصیـــات تکمیلـــی باشـــد

محص ــول مح ــور گف ــت :دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی و خدم ــات

میتواننـــد تـــا ســـقف یـــک میلیـــارد ریـــال موردحمایـــت

بهداشــتی درمانــی تهــران در راســتای تحقــق اهــداف دانشــگاه

قـــرار گیـــرد .ایـــن حمایـــت بهجـــز حمایتـــی اســـت کـــه

کارآفریـــن (دانشـــگاه نســـل ســـوم) و اســـتقرار ســـاختارهای

از طـــرح تحقیقاتـــی یـــا پایاننامـــه دانشـــجویی در حـــوزه

اقتص ــاد دانشبنی ــان در دانش ــگاه ،ازجمل ــه اولویته ــای خ ــود

ام ــور پژوهش ــی و ی ــا معاون ــت آموزش ــی ص ــورت میگی ــرد.

را معطـــوف بـــه حمایـــت از پایاننامههـــای محصـــول محـــور

مدی ــر دفت ــر توس ــعه فن ــاوری س ــامت معاون ــت تحقیق ــات و

کــرده اســت .بــرای تحقــق ایــن امــر ،سیاســت دانشــگاه مبتنی

فنــاوری همچنیــن در خصــوص فراینــد دریافــت و بهرهمنــدی

ب ــر تس ــهیل رون ــد اجرای ــی ای ــن ط ــرح از طری ــق تدوی ــن و

از ای ــن گرن ــت ،اف ــزود :رون ــد دریاف ــت ای ــن حمای ــت بس ــیار

تصوی ــب آییننام ــه پایاننامهه ــای محص ــول مح ــور ،تدوی ــن

شـــبیه طرحهـــای پژوهشـــی اســـت .بـــه ایـــن شـــکل کـــه

و تصویـــب شـــیوهنامه اجرایـــی ارزشگـــذاری پایاننامههـــای

اس ــتاد و ی ــا مج ــری ط ــرح فناوران ــه را در گ ــروه آموزش ــی /

محصــول محــور ،تدویــن و تصویــب آییننامــه اعطــای گرنــت

پژوهشــی خــود مطــرح و مرکــز مربوطــه نیــز بعــد از تصویــب

فنـــاوری (بـــا اولویـــت پایاننامههـــای محصـــول محـــور) و

در شــورای پژوهشــی و یــا شــورای فنــاوری  /کمیتــه فنــاوری

جلـــب حمایـــت و مشـــارکت شـــرکتهای دانشبنیـــان و

 /کمیت ــه ارتب ــاط ب ــا صنع ــت مرات ــب را ب ــه هم ــراه کارب ــرگ

طرحهـــای فناورانـــه جهـــت انجـــام اقدامـــات بعـــدی بـــه
دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت دانشـــگاه ارســـال میکنـــد .بـــا
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عنای ــت ب ــه اینک ــه هن ــوز س ــامانه خاص ــی ب ــرای ای ــن ام ــر
آم ــاده نش ــده اس ــت .الزم اس ــت کارب ــرگ طرحه ــای فناوران ــه
و پروپـــوزال طـــرح و یـــا طرحهـــای پژوهشـــی مرتبـــط بـــه
همـــراه نامـــه و صورتجلســـه مرکـــز یـــا دانشـــکده مربـــوط
از طری ــق اتوماس ــیون ب ــه مدی ــر دفت ــر ارتب ــاط ب ــه صنع ــت
دانشـــگاه ارســـال شـــود.
وی ادامــه داد :دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت نیــز پــس از دریافــت
اســـناد یادشـــده مـــوارد را بـــه گـــروه تجاریســـازی ارجـــاع
داده و فرآینـــد ارزیابـــی آغـــاز میشـــود .فرآینـــد ارزیابـــی
ش ــامل ارزیاب ــی فن ــی ،مال ــی و علم ــی خواه ــد ب ــود .پ ــس از
تکمی ــل ارزیاب ــی اولی ــه جلس ـهای ب ــا حض ــور نماین ــده مرک ــز
ارس ــالکننده ط ــرح و همچنی ــن نماین ــدگان کمیت ــه فن ــاوری

@گفتوگـــو بـــا رضـــا مرواریـــدی
@
ـون
ـجویی هام ـ
ـون دانش ـ
ـر کان ـ
دبی ـ

دانش ــگاه تش ــکیل و نتیج ــه ای ــن جلس ــه ب ــه کمیت ــه فن ــاوری

رض ــا مرواری ــدی دبی ــر کان ــون هام ــون گفتوگ ــو ب ــا رواب ــط

کـــه ماهیانـــه بهطـــور منظـــم تشـــکیل جلســـه میدهـــد،

عموم ــی معاون ــت دانش ــجویی گف ــت :تف ــاوت دانش ــگاه عل ــوم

بهعنـــوان پیشـــنهاد گرنـــت ارســـال و پیشـــنهاد واصلـــه در

پزشــکی تهــران بــا ســایر دانشــگاههای کشــور در ایــن اســت

کمیتـــه فنـــاوری مطـــرح و پـــس از تصویـــب مراحـــل عقـــد

کــه ایــن جــا دانشــگاه مــادر اســت؛ دانشــگاه روشــنگر اســت؛

قـــرارداد انجـــام میشـــود.

ایــن دانشــگاه انقــاب کــرده و درنتیجــه دانشــجویانش وظیفــه

دکت ــر منظ ــم تأکی ــد ک ــرد :در طرحه ــای پژوهش ــی خروج ــی

ســـنگین و مهمتـــری دارنـــد.

موردنی ــاز ب ــرای تس ــویه ق ــرارداد ،س ــابمیت و چ ــاپ مقال ــه

گفتوگ ــوی رواب ــط عموم ــی معاون ــت دانش ــجویی ب ــا رض ــا

علمـــی و پژوهشـــی اســـت درصورتیکـــه در طرحهـــای

مرواریـــدی را در ادامـــه میخوانیـــد:

فنـــاوری خروجـــی مـــورد انتظـــار خروجیهـــای فناورانـــه
همچ ــون ثب ــت پتن ــت بینالملل ــی و نمون ــه اولی ــه ب ــه هم ــراه

لطفـــاً خودتـــان را معرفـــی کنیـــد و بفرماییـــد چـــه مـــدت

مجوزهـــای الزمـــه اســـت کـــه همگـــی در آییننامـــه گرنـــت

اســت کــه دبیــر کانــون فرهنگــی هنــری «هامــون» هســتید؟

فناورانــه بــه همــراه امتیــازات ارزیابــی ایــن دســته از طرحهــا

ب ــه ن ــام خ ــدا ،رض ــا مرواری ــدی از ش ــهر مش ــهد و دانش ــجوی

قابلمشـــاهده اســـت.

رش ــته دندانپزش ــکی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران ورودی

وی در پایـــان افـــزود :خوشـــبختانه از زمـــان تصویـــب ایـــن

ســال  1390هســتم .کانــون هامــون از ســال  1391تأســیس

برنامـــه حمایتـــی تاکنـــون تعـــداد  12طـــرح فناورانـــه بـــا

و بن ــده ت ــا ب ــه ام ــروز ب ــه م ــدت  5س ــال اس ــت ک ــه دبی ــر

جمـــع مبلـــغ  470میلیـــون تومـــان از دانشـــکده فنـــاوری

آن هســـتم .همچنیـــن  2ســـال ســـابقه بهعنـــوان نماینـــده

نوی ــن و دانش ــکده پزش ــکی مص ــوب و ق ــرارداد مربوط ــه نی ــز

دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران در معاون ــت فرهنگ ــی وزارت

منعقـــد شـــده اســـت.

بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی را دارم.

توضیــح اینکــه بــرای اطالعــات بیشــتر اســتادان و دانشــجویان
و فنـــاوران عزیـــز میتواننـــد بـــه ســـایت دفتـــر توســـعه

کانـــون فرهنگـــی هنـــری هامـــون چـــه تعـــداد عضـــو دارد و

فن ــاوری س ــامت ب ــا لین ــک دسترس ــی و ی ــا ب ــا دفت ــر گ ــروه

در چـــه زمینههایـــی فعالیـــت میکنـــد؟

تجاریســـازی  88392549خانـــم اصغـــری تمـــاس بگیرنـــد.

هام ــون از ابت ــدا ح ــدود  300نف ــر عض ــو داش ــته ک ــه بهط ــور
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فعـــال  20دانشـــجو در همـــه برنامههـــای کانـــون شـــرکت

ابت ــدا ب ــا اکرانه ــای کوچ ــک دانش ــگاهی ش ــروع کردی ــم و

داشــتند .کانــون هامــون بــه برگــزاری حلقههــای کتابخوانــی،

ه ــر هفت ــه بهط ــور منظ ــم حت ــی در تابس ــتان برنام ــه اج ــرا

فیل ــم ،ش ــعرخوانی ،مقال ــه خوان ــی و  ...میپ ــردازد و ک ً
ال هم ــه

کردی ــم .در کل ح ــدود  120برنام ــه حلق ــه فیل ــم داش ــتیم و

برنامههـــای فرهنگـــی هنـــری را پوشـــش میدهـــد .هامـــون

در ه ــر برنام ــه بی ــن  40ت ــا  80نف ــر حض ــور داش ــتند .تقریب ـاً

اولی ــن در ن ــوع خ ــودش اس ــت ،معم ــوالً کانونه ــای فرهنگ ــی

 10حلق ــه ش ــعرخوانی ه ــم داش ــتیم.

هنــری در یــک حیطــه فعالیــت میکننــد امــا کانــون هامــون

پویشــی راهانــدازی کردیــم و بــا کمــک دانشــجویان ،کارکنان و

تقریبــاً در تم ــام زمینهه ــای فرهنگ ــی فعالی ــت میکن ــد.

اســاتید حــدود  3000جلــد کتــاب غیردرســی بــرای کتابخانــه
دانش ــکده دندانپزش ــکی جم ـعآوری ش ــد و  10جلس ــه مقال ــه

کانون هامون چطور تأسیس شد؟ ایدهاش از کجا آمد؟

خوانـــی داشـــتیم .در ادامـــه میتـــوان بـــه  3اکـــران بـــزرگ

م ــا از ابت ــدای ورود ب ــه دانش ــگاه دغدغ ــه ی ــک کار فرهنگ ــی

ســینمایی بــا حضــور عوامــل آنهــا در دانشــگاه علــوم پزشــکی

را داش ــتیم .خیل ــی عالق ــه داش ــتیم ب ــا دوس ــتانمان در اوق ــات

تهـــران اشـــارهکنیم .برگـــزاری جلســـه رونمایـــی از کتـــاب

فراغــت کتابهــای غیردرســی بخوانیــم و یــا فیلــم ببینیــم و

«بـــرف روی شـــیروانی داغ» بـــا حضـــور دکتـــر محمدهـــادی

در مــوردش بحــث کنیــم .خــدا را شــکر توانســتیم در همــان

کریمـــی نویســـنده آن و برخـــی مســـئولین دانشـــگاه هـــم از

 2ســال اول کانــون را راهانــدازی کنیــم .بایــد ایــن توضیــح را

دیگ ــر برنامهه ــای کان ــون هام ــون اس ــت.

اضافـــه کنـــم درصـــد زیـــادی از افـــرادی کـــه در رشـــتههای
عل ــوم پزش ــکی وارد میش ــوند ،عالق ــه واقعیش ــان نیس ــت و
صرف ـاً ب ــه جه ــت ب ــازار کار و  ...وارد میش ــوند .ای ــن موض ــوع
برایمـــان دغدغـــه بـــود دانشـــجویان در حیـــن تحصیـــل بـــه

گفتگو ی
و یـــژ ه

خواه ــد داد؟ آی ــا برنام ـهای در دس ــت اق ــدام داری ــد؟

عالی ــق خ ــود دس ــت پی ــدا کنن ــد و در آنه ــا نی ــز فعالی ــت
کننـــد مثـــل شـــعر ،فیلـــم و  ...خوشـــبختانه مـــا توانســـتیم

بودنـــد بـــه مقاطـــع باالتـــر و یـــا بـــه هـــر نـــوع دیگـــری از

کاری کنی ــم دانش ــجویانی ک ــه عالق ــه آنه ــا فیل ــم ،کت ــاب

دانشـــگاه رفتهانـــد؛ دیگـــر آن هســـته اولیـــه وجـــود نـــدارد.

یـــا شـــعر اســـت در ایـــن برنامههـــا شـــرکت کننـــد تـــا در

م ــا در عین ــی ک ــه کاره ــای کان ــون را انج ــام میدادی ــم ب ــه

ای ــن مس ــیرها هدای ــت کنی ــم و پیش ــرفت کنن ــد.

فکـــر آینـــده بودیـــم و از همـــان ابتـــدا شـــروع کردیـــم بـــه

دلیـــل دیگـــر تأســـیس کانـــون هامـــون ایـــن بـــود کـــه

نســـل ســـازی و االن یکـــی از دوســـتان ورودی  94برنامههـــا

دانشـــجوها تکبعـــدی نباشـــند؛ دانشـــگاه بایـــد فضایـــی

را ادامـــه خواهـــد داد .مـــا امســـال قبـــل از جشـــنواره فجـــر

بس ــازد ک ــه در کن ــار عل ــم ب ــه روح و روان دانش ــجویان ه ــم

کـــه در بهمنمـــاه اســـت ،یـــک اکـــران بـــزرگ دانشـــگاهی

کمـــک بشـــود .عقیـــده مـــا بـــر ایـــن اســـت دانشـــجویان در

خواهی ــم داش ــت و حلق ــه فیل ــم را در دانش ــکده داروس ــازی

محیطـــی کـــه تحصیـــل میکننـــد اگـــر بـــه فعالیتهایـــی

ادامـــه میدهیـــم.

شـــد و بهتـــر درس میخواننـــد.
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هام ــون در آین ــده نی ــز ب ــه فعالیته ــای خ ــوب خ ــود ادام ــه
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه اکث ــر بچههای ــی ک ــه از ابت ــدا در کان ــون

ک ــه عالق ــه دارن ــد بپردازن ــد ،آن محی ــط جذابت ــر خواه ــد
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ب ــا توج ــه ب ــه فرارس ــیدن فارغالتحصیل ــی جنابعال ــی ،کان ــون

دبیـــر کانـــون بـــودن روی درس و زندگـــی شـــما تأثیـــری
داشـــته اســـت؟

چن ــد نمون ــه از برنامهه ــای ش ــاخص فرهنگ ــی هن ــری کان ــون

در کار فرهنگــی هنــری و کانونهــای دانشــجویی معمــوالً کار

هامــون را عنــوان کنیــد؟

بـــه عه ــده  1ی ــا  2نف ــر اس ــت .م ــا حت ــی بعض ــی وقته ــا

مـــا ابتـــدا بـــا حلقههـــای کتابخوانـــی شـــروع کردیـــم و

ً
اصـــا
هفتـــهای  4روز هـــم برنامـــه اجـــرا میکردیـــم امـــا

طـــی ایـــن چنـــد ســـال حـــدود  20تـــا  30حلقـــه برگـــزار

بـــه درس و تحصیلـــم لطمـــهای وارد نشـــد .مـــا زمانهـــای

کردی ــم .زمین ــه اصل ــی فعالی ــت م ــا فیل ــم و س ــینما ب ــود ،م ــا

زیـــادی را بهعنـــوان اوقـــات فراغـــت در زندگـــی دانشـــجویی

داریم و میتوانیم از آن در این مسیرها استفاده کنیم.

بس ــیج دانش ــجویان اس ــت .حمایت ــی ک ــه از آنه ــا میش ــود از
کانونه ــا نمیش ــود ،درصورتیک ــه کانونه ــا ازنظ ــر کم ــی و

فعالیت و فضای فرهنگی دانشگاه را چطور میبینید؟

کیفــی چندیــن برابــر آنهــا فعالیــت میکننــد .ایــن موضــوع

الزمـــه فعالیـــت فرهنگـــی ،داشـــتن یـــک فضـــای فیزیکـــی

باع ــث ش ــده از ح ــدود  30کان ــون دانش ــگاه فق ــط نیم ــی از

مناســـب و اختصاصـــی بـــرای اجـــرای آن فعالیـــت ماننـــد

آنه ــا فع ــال باش ــند ک ــه آنه ــم بیش ــتر خیری ــه هس ــتند.

پخـــش فیلـــم ،حلقههـــای کتـــاب ،شـــعر و  ...اســـت .کانـــون

خوشـــبختانه فعالیتهـــای فرهنگـــی دوبـــاره قـــوت گرفتـــه،

ً
کامـــا دانشـــجویی پایهریـــزی کـــرد .بااینکـــه
مـــا کارش را

کانونه ــای دانش ــجویی اآلن ب ــاز ی ــک ش ــورا و دبی ــر دارن ــد،

دکت ــر ن ــوروزی و آق ــای س ــلطانپور ،مدی ــر و کارش ــناس ام ــور

تغییرات ــی در هم ــکاری تش ــکلها ب ــه وج ــود آم ــده و واقعــاً

هنـــری و فوقبرنامـــه دانشـــگاه خیلـــی کمکهـــای زیـــادی

ای ــن جری ــان ب ــه س ــمت خوب ــی پی ــش مــیرود .م ــا حاص ــل

کردن ــد ،ام ــا واقع ـاً بضاعتش ــان در ح ــد پذیرای ــی در جلس ــات

آن را در ششـــمین دوره جشـــن فارغالتحصیلـــی دانشـــجویان

بیش ــتر نب ــود .م ــا ط ــی ای ــن  5س ــال ش ــاید  200برنام ــه و

شـــاهد بودیـــم کـــه واقعـــاً بچههـــای کانونهـــا توانســـتند

ح ــدود بی ــش از  8000س ــاعت نف ــر برنام ــه اج ــرا کردی ــم و

در آنج ــا مثم ــر ثم ــر باش ــند.

یـــک ریـــال دانشـــگاه بـــه مـــا کمـــک نکـــرد .نبـــود فضـــای
فیزیک ــی تعری ــف ش ــده ب ــرای فعالیته ــای فرهنگ ــی یک ــی از
نواق ــص ماس ــت .هم ــکاری دانش ــکدهها ب ــا کانونه ــا بس ــیار
پایی ــن اس ــت .پ ــس از  5س ــال فعالی ــت هن ــوز در دانش ــکده

بـــرای دانشـــجویانی کـــه قصـــد وارد شـــدن بـــه ایـــن راه را
دارنـــد بهعنـــوان یـــک فـــرد بـــا تجربـــه ،چـــه پیشـــنهاد و
توصیههایـــی داریـــد؟

دندانپزش ــکی ی ــک ات ــاق ب ــه م ــا اختص ــاص ندادن ــد .چندی ــن

اوالً توصیــه میکنــم حتمـاً قدم در ایــن راه بگذارند و نترســند.

ً
قبـــا در اختیـــار فوقبرنامـــه و فعالیتهـــای
مـــکان کـــه

مدیریــت فوقبرنامــه واقعــاً برخــورد خوبــی دارنــد ،کمــال

فرهنگـــی کانونهـــا بـــوده کاربریشـــان تغییـــر کـــرده و مـــا

همــکاری و حمایــت را میکننــد و بچههــا مطمئــن باشــند

بـــرای برگـــزاری برنامـــهای بهســـختی میتوانیـــم ســـالنها

از طــرف مدیریــت فوقبرنامــه ســختی متوجــه آنهــا نخواهــد

و آمفیتئاترهـــای دانشـــکدهها را رزرو کنیـــم.

بــود .بــه دانشــجویان دانشــگاه توصیــه میکنــم قــدم در ایــن

یکـــی دیگـــر از مصائـــب ایـــن کار ،زمـــان دانشـــجو اســـت.

عرصههــا بگذارنــد ،شــما دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــکی

دانشـــجویان تـــا ســـاعت  16بـــه آمـــوزش مشـــغولاند و

تهــران هســتید ،همــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر

ای ــن خ ــود یک ــی از عوامل ــی اس ــت ک ــه دیگ ــر دانش ــجویان

کشــور ایــن درسهــا ،نمــرات و  ...را دارنــد ولــی تفــاوت ایــن

وقـــت و انـــرژی بـــرای فعالیتهـــای فوقبرنامـــه نخواهنـــد

دانشــگاه بــا ســایر دانشــگاههای کشــور در ایــن اســت کــه

داشـــت .ســـاعت کاری اداری دانشـــکدهها  15:30اســـت و

اینجــا دانشــگاه مــادر اســت؛ دانشــگاه روشــنگر اســت؛ ایــن

م ــا ب ــا ای ــن مش ــکل همیش ــه مواج ــه بودی ــم ک ــه مس ــئولین

دانشــگاه انقــاب کــرده و درنتیجــه دانشــجویانش وظیفــه

دانش ــکده قب ــول کنن ــد از س ــاعت  16م ــا  2س ــاعت برنام ــه

ســنگین و مهمتــری دارنــد و بایــد فعالیتهــای فرهنگــی و

داشـــته باشـــیم .البتـــه کار مثبتـــی هـــم کـــه در ســـالهای

هنــری انجــام دهنــد و خودشــان را بســازند ،ایــن وجــه تمایــز

اخی ــر اتف ــاق افت ــاد ای ــن ب ــود ک ــه بخش ــنامهای ص ــادر ش ــد

دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت.

و دانشـــکدهها را ملـــزم کـــرد آمفیتئاتـــر دانشـــکده را
ب ــدون پرداخ ــت هزینــهای در اختی ــار برنامهه ــای فرهنگ ــی

سخن آخر؟

کانونهـــا قـــرار بدهنـــد.

سخن دیگری نیست .فقط تأکید میکنم دانشجویان از این

متأســـفانه موضـــوع دیگـــری کـــه کانونهـــا و فعالیتهـــای

فضایی که به وجود آمده استفاده کنند .اوقات فراغت را صرف

فرهنگـــی آنهـــا را تحتالشـــعاع قـــرار داده ،توجـــه بســـیار

کارهایی کنند که لذت میبرند و از اینکه پا در این عرصهها

زی ــاد مس ــئولین دانش ــگاه ب ــه تش ــکلهای انجم ــن اس ــامی و

بگذارند نترسند.
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