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آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری

رئیسجمهور :ما هر چه داریم از علم است
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آیین آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز پژوهشی

سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری سخنرانی کردند.

و فناوری کشور با حضور رئیسجمهور در تاالر عالمه امینی دانشگاه

رئیسجمهور در این مراسم با بیان اینکه آغاز مهرماه و شروع تحصیالت

تهران برگزار شد.

برای ما بسیار حائز اهمیت است گفت :ما هر چه داریم از علم است

در مراسم روز شنبه  15مهر  96حجتاالسالموالمسلمین دکتر حسن

و توانا بود هرکه دانا بود.

روحانی از  5تن از افراد برتر آزمون سراسری سال  1396در هر کدام

حجتاالسالموالمسلمین حسن روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی

از رشتههای علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی و علوم انسانی و سه

دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری که در دانشگاه تهران برگزار شد،

برگزیده رشتههای زبانهای خارجی و هنر و نیز افراد برتر هر کدام از

با تأکید بر اهمیت آغاز دوران تحصیل در مدارس و دانشگاهها اظهار

این پنج رشته از سهمیه ایثارگران تقدیر کرد.

کرد :امروز هر توانایی که در کشور وجود دارد همه از علم ،دانش و

پیش از سخنرانی رئیسجمهور به ترتیب رئیس دانشگاه تهران ،سرپرست

دانایی نشات گرفته است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،یکی از دانشجویان دوره دکترای دانشگاه

وی با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی جدید با ایام سوگواری

تهران ،یکی از استادان ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و

امام حسین (ع) خاطرنشان کرد :حادثه عاشورا و فرهنگ و مکتب

که چرا با او بیعت نمیکند؛ حاکم مدینه دالیل امام حسین (ع) را
نپذیرفت .در آن زمان میتوانست جنگ شکل بگیرد اما امام حسین
(ع) بنا به دالیلی نگذاشت که جنگ آغاز شود ایشان مهلت خواستند
تا در ا ین زمینه بیندیشند و در فرصتی دیگر پاسخ حاکم را بدهند.
وی ادامه داد :ایشان ماهها در مکه ماند و با گروههای مختلف مالقات
و گفتوگو کرد و نامههای متعددی از کوفه دریافت نمود و سپس در
مقطعی از مکه خارج شد و اعالم کرد که برای اینکه حرمت حرم نگه
داشته شود از مکه بهسوی کوفه میرود.
رئیسجمهور با بیان اینکه امام حسین (ع) برای حفظ حرمت کعبه
از مکه خارج شدند ،اظهار کرد :امروز در جامعه ما حرمت ،جایگاه و
شخصیت افراد خدوم و خدمتگزار و محبوب مردم توسط برخی قلمها
و زبانها شکسته میشود.
وی با تأکید بر اینکه وجود دانشگاهها برای این است که ما با مکتب
امام حسین (ع) آشناتر شویم و آن را بهخوبی بیاموزیم و به جامعه
امام حسین (ع) تابلویی کامل با همه ظرافتها است که معموالً ما به

منتقل کنیم ،به ماجرای دستور امام حسین (ع) برای پر کردن تعداد

گوشهای از آن توجه میکنیم.

بیشتری مشک آب جهت رفع تشنگی دشمنان اشاره و خاطرنشان

رئیسجمهوری گفت :آزادی ،آزادگی ،ایستادگی ،استقامت ،فداکاری

کرد :امام حسین (ع) حتی برای رفع عطش دشمنان خود آب ذخیره

و ایثار بخشی از این تابلوی بزرگ است و بخش دیگر آن اخالق،

میکردند و در زمانی که با حر مواجه شدند در پاسخ به یکی از اصحاب

صلحدوستی ،اصالح جامعه ،هدایت مردم و دلسوزی برای دشمنان

خود که اصرار داشت تا عدد دشمنان کم است به آنها حمله شود،

است که کمتر موردتوجه قرار میگیرد.

تأکید کردند که من هرگز دوست ندارم آغازگر جنگ باشم و هیچگاه

روحانی با اشاره به گفتوگوهای امام حسین پیش از خروج از مدینه

نیز آغازگر جنگ نخواهم بود.

با حاکم شهر خاطرنشان کرد :پیش از آنکه امام حسین (ع) قیام خود

روحانی با بیان اینکه عاشورا بزرگترین مکتب آموزشی و دانشگاه و

را آغاز کند ،با حاکم مدینه حرف زد و برای او استدالل آورد و گفت

معلم ما و همچنین بزرگترین عامل برای وحدت و امنیت ملی ما
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است ،تصریح کرد :مهمترین موضوعی که در مکتب عاشورا مطرح

اسـت ،تفاوتی داشـته باشـد .قطعاً باید مسـیر کسـب علم از سوی

است ،پیوند این مکتب با ملت است .در این زمینه وظیفه دانشگاه،

اسـتادان همواره موردتوجه و اسـتمرار قرار بگیرد.

برقراری پیوند میان جامعه و فرهنگ متعالی بشریت را بر عهده دارد.

رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه باید همواره میان دانشگاهها،

رئیس شورای انقالب فرهنگی ادامه داد :دانشگاه همواره گذاری یک

کالس درس و گروههای دانشجویی رقابت وجود داشته باشد ،گفت:

جامعه با شرایط استبداد و استعمار و انحصار قدرت به سمت جامعهای

ما در جامعه یک رقابت آن هم ناسالم تحت عنوان جناحهای سیاسی

آزاد ،مستقل و جامعهای که در آن شایستگیهای علمی و اخالقی

ایجاد کردهایم؛ در همه انتخابات این جناحها مشارکت میکنند ما در

افراد موردتوجه باشد ،است .در این زمینه در دوران مشروطه شاهد

آخر به جای آنکه همه به خاطر مشارکتشان تشویق شوند و جایزه

انحصار در مدیریت کشور بودیم اما حوزه و دانشگاه توانستند در کنار

بگیرند ،یکی جایزه میگیرد و جناح دیگر تنبیه میشود .آیا نتیجه این

یکدیگر این انحصار با بشکنند و امروز مشاهده میکنیم که مدیران

روش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ایجاد میکند؟

جامعه ما اکثراً تحصیلکرده دانشگاههای ما و تعدادی تحصیلکرده

روحانی با بیان اینکه ممکن اسـت برخی از دسـتگاهها بیکار باشند

حوزههای علمیه هستند.

و بـرای ایجاد شـغل برای خود عـدهای را احضار کننـد ،اظهار کرد:

وی بـا تأکیـد بر اینکـه دانشـگاهها امـروز متولیان تربیـت مدیران

اگر در جناحی که از ابتدا سـاختمان دیوارش کوتاه سـاخته شـده

جامعه هسـتند ،خاطرنشان کرد :برجسـتگیهای علمی ،اخالقی و

اسـت ،کسـی خیلی هم تأثیرگذار باشـد و مردم را برای مشـارکت

رفتـاری اسـتادان در کنار یکدیگر دانشـگاهی ایـدهآل برای جامعه

تشـویق کنـد و تکـرار کند که مـردم پای صنـدوق بیاینـد ،باز هم

میسـازد .دانشـگاهیان نیـز مدیـران جامعـه را تربیـت میکنند و

آنها نباید تشـویق شوند.

حلالمسـائل معضالت مختلف کشـور هسـتند.

رئیسجمهـور بـا تأکیـد براینکه باید از این مسـیرها رها شـویم به

روحانـی بـا بیان اینکـه دانشـگاهیان ابتـدا باید معضالت خـود در

ت سالهای  92تا  96اشاره و خاطرنشان
نتایج رأی مردم در انتخابا 

دانشگاهها را حل کنند و سپس معضالت و مشکالت جامعه را حل

کرد :یک بار در سال  92و مجدداً در سالهای  94و  96این تجربه

نماینـد ،به طـرح انتقاداتی از وضعیت مدیریت دانشـگاهها پرداخت

حاصـل شـد .در اقتصـاد ،علم و مدیریـت انحصار بسـیار خطرناک

و اظهار کرد :من بارها در جلسـات مختلف ازجمله شـورای انقالب

اسـت و ما باید برای نقد و مشـارکت همه جامعه را تشـویق کنیم.

فرهنگـی و هیئـت دولـت اعلام کـردهام کـه معلوم نیسـت که در
مدیریـت دانشـگاهها راه خوبی را پیـش میرویم یا نه چراکـهاداره
دانشـگاهها را قطعهقطعـه کردهایـم و برخـی مسـئول دیـن ،برخی
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ÁÁدانشگاه ،تنها احترام میخواهد و آرامشی
که بتواند بهسوی مرزهای دانش حرکت کند

مسـئول انقالب و برخی مسـئولیتهای دیگری بر عهده دارند .این

وزیر بهداشت با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات

درحالی اسـت کـه نباید این تقسـیمبندیها انجام شـود.

آموزش عالی ،گفت :الزم است که این فرصت را قدر بدانید؛ فرصتی

رئیسجمهـور درعینحـال با اشـاره به درخواسـت برخی اسـتادان

یگانه برای آموختن و آموزش دادن؛ آن هم در مهد علمآموزی ،پژوهش،

دانشگاهها مبنی بر ادغام مدیریت دانشگاههای پزشکی و غیرپزشکی

اخالقمداری ،تفکر و توجه به نیازهای ملت و میهن و درایت و تدبر

گفت :موضوع تفکیک مدیریت دانشـگاههای پزشکی و غیرپزشکی

در رخدادهای ملی و منطقهای و بینالمللی ،فرصت کار و تحصیل در

در گذشـته به بحث گذاشـته شـد و این موضوع به اصرار برخی از

دانشگاه که از زمان تأسیسش تا امروز ،سنگبنای پیشرفت و ترقی

نمایندگان پزشـک مجلس به تصویب رسـید بااینحال چنانچه که

جوامع و کشورها بوده است.

این موضوع مورد خواسـت اسـتادان مربوطه باشـد این امکان وجود

دکتر سـید حسن هاشمی در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاهها

دارد که مجدداً این موضوع بررسی و لوایح آن به مجلس ارائه شود.

و مراكـز پژوهشـي و فناوري كشـور که با حضـور رئیسجمهور در

وی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه اسـاس علم و دانشـگاه

دانشگاه تهران برگزار شد ،اظهار داشت :محققان سالهای نهچندان

بـر مبنای رقابت نهادینه شـده اسـت اظهـار کرد :مقام اسـتادان بر

طوالنـی ،تأسـیس دانشـگاه را بـه چهـار نسـل تقسـیم میکننـد؛

مبنای رقابت اسـت و قطعاً باید مقام اسـتادی که جزوه او ده سـال

شاخص نسـل اول ،ارائه مدرک بوده و تعداد فارغالتحصیالن ،نشانه

تغییری نکرده با اسـتادی که مدام در حال کسـب علم و دانشـوری

فعالیت و رتبه دانشـگاهها محسـوب میشـده و عمر این دوره پس

7

از جنـگ جهانـی دوم به پایان رسـیده اسـت .در نسـل دوم تا دهه

دکتر هاشمی تأکید کرد :محققان و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای

 1960ادامه داشـت ،شاخص فعالیت دانشگاهها تولید علم از طریق

علوم پزشکی کشور ،در سال حدود یکسوم مقاالت  ISIایران را تولید

نوشـتن مقاالت بود .در دانشگاههای نسـل سوم ،فناوری موردتوجه

میکنند بنابراین در شرایط فعلی ،کشور نیازمند دانشآموختگانی خالق

قـرار گرفـت و دانشـگاه ،نقـش خـود را در تولیـد ثروت ایفـا کرد و

و نوآور است که با بهرهگیری از دانش خود بتوانند به تولید علم ،خلق

عمـر آن تـا سـال  2000بود امـا در حال حاضر نقش دانشـگاههای

ثروت و رفاه اجتماعی بپردازند.

نسـل چهارم ،تولید رفاه تعیین شـده و دانشـگاهها حرکـت خود را

وزیر بهداشت از طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بهعنوان

بـه این سمتوسـو آغـاز کردهاند.

یکی از مهمترین برنامههای وزارت بهداشت در دولت یازدهم یاد کرد

وزیر بهداشت تصریح کرد :جایگاه و نقش دانشگاهها ،تالش برای

و گفت :این برنامه از اواخر سال  94آغاز شد و آیندهنگری و رسیدن

ساختن جامعهای آگاه ،ثروتمند و دارای رفاه اجتماعی از طریق تربیت

به مرجعیت علمی در آموزش پزشکی ،حرکت بهسوی دانشگاههای

نیروهای ارزشمند ،تولید علم و دانش برای توسعه و ارتقای فرهنگ

نسل سوم و چهارم ،آموزش پاسخگو و عدالت محور ،آمایش سرزمینی،

جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی است.

اعتالی اخالق حرفهای ،بینالمللی سازی آموزش علوم پزشکی و توسعه

دکتر هاشمی با بیان اینکه متأسفانه باید بپذیریم که در کشور ما

آموزش مجازی از مهمترین محورهای آن است.

هنوز هم عمده فعالیت و تالش بسیاری از مراکز آموزش عالی ،افزودن

دکتر هاشمی یکی از مهمترین وظایف دستاندرکاران آموزش در

رشتهها و دادن مدرک هستند ،افزود :بر مدیریت ارشد کشور است که

کشور را استعدادیابی و پرورش استعدادهای جوان در راستای ارتقای

ضمن سیاستگذاری و تأمین زیرساختهای الزم ،حرکت با شتاب و

سطح علمی کشور دانست و افزود :شرایط پسابرجام ،فرصت مناسبی

البته با دقت الزم برای رسیدن به دانشگاههای نسل سوم و چهارم را

را برای کشور فراهم کرده که در این فضا میتوان با تعامالت گسترده

در دستور کار قرار دهد تا در حداقل زمان بتوانیم نسبت به تصحیح

علمی ،زمینه را برای ارتقای جایگاه کشور و رشد علمی استعدادهای

مسیر و جبران عقبماندگیها اقدام کنیم.

جوان فراهم کرد.

وزیر بهداشت ضمن تأکید بر نقش مهم وزارت بهداشت در آموزش

وزیر بهداشت به چالشهای پیش روی آموزش عالی در حوزه سالمت

عالـی کشـور ،یادآور شـد :نظام سلامت بـا بهرهمنـدی از  19هزار

اشاره کرد و گفت :فشار سنگین امور اجرایی در حوزه بهداشت و

عضـو هیئتعلمـی در بیش از  60دانشـگاه علوم پزشـکی کشـور،

درمان ،توان مدیریتی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی

تربیـت حدود  200هزار دانشـجو ،تولید یکسـوم دانـش و تربیت

را بهشدت به خود جلب میکند که این موضوع بر تحقیقات و تولید

نیـروی متخصص را بر عهـده دارد.

علم در حوزه سالمت ،اثر جدی دارد همچنین کمبود منابع ،نیازها
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و خدمات روزافزون حوزه درمان و بهداشت و نیز کمبود فضای

این ثروت ارزشـمند در حوزه علوم پزشـکی بسـیار پررنگ است.

بیمارستانهای آموزشی ،یکی از مهمترین تهدیدات مراکز آموزشی و

وزیر بهداشت اظهار داشت :امیدوارم دانشگاه فضایی پرنشاط باشد برای

پژوهشی حوزه سالمت است.

آموختن ،تبادل افکار ،تضارب آرا و آزاداندیشی .فضایی که نهتنها عالم

دکتر هاشمی اضافه کرد :توجه ناکافی در حوزه آموزش عالی به وزارت

و اندیشمند که انسان به معنای تا ّم و تمام آن تربیت کند.

بهداشت ،باعث شده دانشگاههای علوم پزشکی متناسب با جایگاه

دکتر هاشمی خاطرنشان کرد :فراموش نکنیم که نیروی انسانی ،بهویژه

علمی خود از منابع انسانی و مالی برخوردار نباشند .متأسفانه به دلیل

محققان و دانشمندان و نخبگان ،ثروت حقیقی هر کشور هستند

بیتدبیری ما ،کشورهای پیشرفته با مهیاکردن بستر الزم ،بهترین و

و داشتن تعامل مثبت با آنها ،مهمترین عامل در حفظ این ِ
ثروت

مستعدترین نیروهای انسانی را از سراسر جهان بهویژه از کشورهای

بیهمتاست .امیدوارم مسئوالن ارشد نظام هم باور کنند که دانشگاه،

درحالتوسعه جذب کرده و با استفاده از این ظرفیت ارزشمند این

تنها احترام میخواهد و آرامشی که در پناه آن بتواند بهسوی مرزهای

منابع انسانی ،مسیر پیشرفت را با سرعت بیشتری طی میکنند.

دانش حرکت کند؛ آنچنانکه فاصله خود را با دانشگاههای معتبر جهان

وزیر بهداشت یادآور شد :یکی از چالشهای عدم دستیابی به دانشگاههای

به حداقل برساند و با آنها در عرصه علم و اندیشه ،به رقابت بپردازد.

نسل سوم و چهارم ،وجود سهمیههای متعدد بهویژه سهمیههای

وزیر بهداشت در پایان گفت :امیدوارم با تالشی بیشتر ،همدلی و

مصوب در مجلس شورای اسالمی است بهطوریکه تفاوت معنیداری

بهرهگرفتن از خرد جمعی ،بتوانیم زمینه نخبهپروری و کشف و رشد

در رتبههای ورودی به دانشگاهها دیده میشود .تفاوت رتبهها در یک

استعدادهای میهن را فراهم کنیم تا شاهد پیشرفت روزافزون ایران عزیز

کالس درسی در گروه پزشکی ،گاهی بیش از  60هزار رتبه است

و سربلندی و نامآوری ایرانیان آگاه ،اندیشمند و شریف در رشتههای

و با دستور رئیسجمهور در شورای عالی انقالب فرهنگی ،گروهی

مختلف باشیم .به امید آن روز پرشکوه.

مأموریت یافتند تا با بررسی سهمیههای مختلف ،زمینههای اجرای
عدالت آموزشی در کشور فراهم شود.
دکتـر هاشـمی ضمـن آرزوی موفقیت بـرای همه دسـتاندرکاران

رهم  1ر ه م
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و یـــژ ه

ÁÁدکتر کریمی :بزرگترین نهاد آموزش کشور
نیازمند توجه و بودجه است

آموزشوپرورش کشور ،ابراز امیدواری کرد که استادان و دانشجویان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در مراسم آغاز سال تحصیلی

در کنـار علمآمـوزی ،بـه انتقـال مفاهیم نـاب اخالقی نیـز توجهی

دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور ،تحلیل درست گذشته را

جدی داشته باشند چراکه جمهوری اسالمی ایران ،سرمایه و نعمتی

موجب برنامهریزی بهتر برای آینده دانست و خواستار اعتماد دوسویه

عظیـم از نیروهای زبده ،خبره و جوانانی مسـتعد را در اختیار دارد؛

دانشگاه و نظام جمهوری اسالمی ایران شد.

دکتر عباسعلی کریمی در مراسم آغاز سال تحصیلی با خیرمقدم به

است و ممکن است دانشگاه طی این مدت در کما برود ولی اگر سه

رئیسجمهور و همه همکاران دانشگاهی و گرامی داشت ایام عزاداری

دقیقه به طول انجامید میرود و ضایعات غیرقابلبرگشت ایجاد میشود.

اباعبدالله حسین علیهالسالم گفت :آرزوی درس گرفتن از مکتب

وی از نمونه های اعتماد نظام به دانشگاه و دانشگاهیان مخصوصاً

انسانساز امام حسین علیهالسالم را دارم.

علوم پزشکی ،حضور همکاران نظام پزشکی و دانشگاهی در دوران

سرپرسـت جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران ،با تبریک فرارسیدن

دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در اورژانسهای خط مقدم جبهه و

سال تحصیلی جدید به دانشجویان و همکاران دانشگاهی و همچنین

پشت جبهه و دیگری طرح تحول سالمت دانست که اعتماد مستقیم

با بیان پیشـینه و تاریخچه تأسـیس دانشـگاه افزود :دانشگاه تهران

رییسجمهور بهنظام سالمت در دوره  4ساله و باهمت وزیر بهداشت

نهال کوچکی بود که در سـال  1230توسـط امیرکبیر کاشـته شد

و حمایت دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور و حمایت جامعه

و  83سـال بعد مقدمهای شـد برای تشـکیل دانشـگاه تهران .امروز

پزشکی در کشور منجر به آرامش و رضایت نسبی مردم در جامعه شد

بعـد از  ۸۳سـال دیگـر آن نهـال نـو پـا به همـت و تلاش اعضای

که نیازمند حمایتهای معنوی و مادی رئیسجمهور برای به دست

هیئتعلمی به بزرگترین نهاد آموزشـی کشـور تبدیلشـده که به

آوردن آرامش و رسیدن به دستاوردهای خوب است.

فرمایش مقام معظم رهبری دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی

دکتر کریمی در پایان گفت :البته در دانشگاه علوم پزشکی ممکن

تهران نماد آموزش عالی کشـور محسـوب میشود.

است آموزش و پژوهش مقداری تحت شعاع درمان قرار میگیرد که

سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران ،حفظ ،ارتقا و افزایش

این وظیفه ماست که تالش کنیم این اتفاق نیفتد و در همه زمینهها

توانایی این دانشگاه را موجب افتخار و از وظایف دانست و گفت :همت

فعالیت خود را داشته باشیم.

استادان و نخبگان زیادی در دهههای گذشته منجر به این نماد آموزش
عالی شده و من افتخار این رادارم که  43سال قبل در چنین روزی

ÁÁرمز موفقیت خود را در تالش و کوشش
بیشتر ببینیم

میکنم .تالش خیلی از فرهیختگان دانشگاه را به اینجا رسانده که ما

در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز پژوهشی و

باید ارج به نهیم و هر کس گذشته را خوب تحلیل نکند و فراموش

فناوری کشور که با حضور رئیسجمهور در تاالر عالمه امینی دانشگاه

کند برای آینده نمیتواند برنامهریزی کند.

تهران برگزار شد ،دکتر فتوحی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به

دکتر کریمی خطاب به رئیسجمهور گفت :ما باید به دانشگاه اعتماد

نمایندگی از استادان دانشگاهها به ایراد سخنرانی پرداخت.

کنیم البته که دانشگاه هم باید بهنظام مقدس جمهوری اسالمی اعتماد

دکتر فتوحی گفت :بهعنوان معلم دانشگاه افتخار دارم چندکلمهای را

کند و من مطمئنم این اعتماد دوسویه ارزشهای زیادی ایجاد خواهد

در قالب انتظاراتی که از هر یک از ما در قبال ساحت علم و دانش و

کرد که این ارزشها مستقیماً به جامعه ما برمیگردد.

ارتقای جایگاه دانشگاه از دانشجویان عزیز گرفته تا همکاران ،اساتید

دکتر کریمی ادامه داد :دانشگاه جزو حساسترین ارگانهای کشور است.

دانشگاهی ،مسئولین دانشگاه و وزرا میرود را مرور کنم.

همانطور که مغز در جریان شوک جزو حساسترین ارگانهاست و

وی افـزود :اجـازه میخواهـم از دانشـجویان آغاز کنـم .اصلیترین

بدن تالش میکند در لحظات شوک از دستگاههای دیگرش مقداری

انتظـاری که از آنها میرود داشـتن اشـتیاق به علـم و علماندوزی

کنترل ایجاد کند و اسپاسم در عروق ایجاد شود و در جریان شوک بدن

اسـت .بر اسـاس شـواهد علمی ،بین تالش و موفقیت رابطه بسـیار

جریان خون را منحرف میکند و بهطرف مغز میبرد تا در آن لحظات

قـوی و باالیی وجـود دارد.

اولیه اتفاقات ناگواری برای بیمار نیفتد ،بنابراین ما نیز اگر میخواهیم

دکتـر فتوحـی بابیان اینکه ،ممکن اسـت بهره هوشـی و شـانس و

کشور ساخته شود باید دانشگاهها را مثل مغز ببینیم.

مـوارد دیگـری بـر موفقیت دانشـجویان تأثیر بگـذارد اما مهمترین

سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :از توجه رئیسجمهور

عامـل ،تلاش و کوشـش در این راه اسـت ،تصریح کـرد :تالش در

به دانشگاه آگاه هستیم ولی بهطورکلی وقتی در کشور کمبود منابع

این راه ارزشـش را دارد که به مسـتندات علمی در این زمینه تکیه

است باید مواظب باشیم این شوک بهاندازه یک دقیقه ،سه دقیقه و

کنیـم و بـر اسـاس آنچـه در اختیار ما اسـت ،رمز موفقیـت خود را

پنج دقیقه برای دانشگاه به وجود نیاید البته یک دقیقه قابلتحمل

در تلاش و کوشـش بیشـتر ببینیـم .از فرصتی که داریم اسـتفاده

از همین دانشگاه شروع کردم و خاک دانشگاه را طوطیای چشم خود

9
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کنیـم و خیلـی هـم زندگی را سـخت نگیریـم و غصه امـور روزمره

فراگیـران و نسـل آینـده متخصصـان کشـور هسـتیم اظهـار کرد:

زندگـی را نخوریـم کـه با تالش زیـاد ،موفقیت خیلی دور نیسـت.

عملکرد ما هنجارهای اخالقی دانشآموختگان ما را شکل میدهد،

وی در خصوص انتظارات دانشگاه از اساتید گفت :بر اساس مطالعات

بـه این جهـت رعایت رفتار حرفهای شـامل ابعاد وظیفهشناسـی و

صـورت گرفتـه ،در کشـور مـا هم ماننـد بسـیاری از نقـاط جهان،

پاسـخگویی؛ درسـتکاری و صداقت؛ انصاف؛ خیرخواهی ،احترام به

دانشـگاهیان یکی از اقشـار مـورد اعتماد و احترام مردم هسـتند و

همـه؛ مدیریت تعارض منافع و تالش برای تعالی مسـتمر حرفهای

ایـن جـز به دلیل عالـم بودن و معلم بودن این قشـر نیسـت.

را سـرلوحه کارهـا و فعالیتهـای خود قـرار میدهیم.

دکتر فتوحی اصلیترین وظیفه اساتید را معلمی و معلمی کردن

دکتر فتوحی همچنین در خصوص وظایف دانشگاه و مسئولین آن

دانست و افزود :البته معلمی کردن الزاماتی دارد .برای معلم دانشگاه

گفت :باید سازمان اداره آکادمیک دانشگاه را ارتقا دهیم و استقالل

بودن باید پرکار و دلسوز و کمتوقع بود .فکر میکنم امروز بیشتر از

آن را از این مسیر پیگیری کنیم .عرض من این است که آزمونوخطا

هر چیز باید به آنچه برای کشورمان میتوانیم انجام دهیم فکر کنیم

نکنیم .باخرد جمعی ،متکی بر مطالعات روشمند و با مشارکت همه

و تالشمان را بیشتر و بیشتر کنیم.

ذینفعان برای دانشگاه برنامهریزی کنیم و آنچه میخواهیم انجام

وی ضمن ابراز امیدواری از روزی که امکان تک شغلی بودن ،بدون

دهیم را و آنچه انجام دادهایم را مدون کرده و به همکاران دانشگاهی

دغدغه معیشت برای همه اقشار کشور فراهم شود ،خاطرنشان کرد:

خود گزارش کنیم تا در معرض نقد قرار گیرد.

معلمی دانشگاه شغلی تماموقت است و با خیلی چیزهای دیگر جمع

وی افـزود :نمونـهای از ایـن کار توسـط رئیس قبلی دانشـگاه علوم

نمیشود .معلمی و کار علمی و پژوهش یعنی ساعتها مطالعه روزانه

پزشـکی تهـران در دولـت یازدهـم انجـام شـد که طی چهار سـال

و کار مستمر با دانشجو است.

مسـئولیت خود  48گزارش مکتوب ماهانه خطاب به دانشـگاهیان

اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی تهران ادامه داد :نکته دیگری که ما

اعم از اسـاتید ،دانشـجویان و کارکنان نوشـتند و در پایان دوره نیز

دانشـگاهیان باید دغدغه آن را داشـته باشـیم این اسـت که اخالق

گزارش عملکرد برنامه  ۴سـاله دانشـگاه را منتشـر نمودند.

حرفهای در همه حرف اهمیت دارد اما در معلمی و خصوصاً معلمی

دکتر فتوحی بابیان اینکه ،نکته دیگر اهمیت اسـتقالل دانشـگاه در

در حوزههایـی کـه همـراه با ارائه خدمت اسـت و آموزش در بسـتر

امور آکادمیک اسـت که با توجه به تفاوت جدی ماهیت دانشـگاهها
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ارائـه خدمـت صـورت میگیریـد ،ماننـد آموزشهـای حـوزه علوم

در سـطح کشـور ،تنهـا از طریـق دادن اختیارات و مسـئولیتهای

پزشـکی اهمیت بیشتری دارد.

دقیقتـر به هیئتهـای امنا امکانپذیر اسـت ،افزود :در این مسـیر

و یـــژ ه

وی بابیـان اینکـه ،مـا دانشـگاهیان میدانیـم کـه الگـوی رفتـاری

با حمایت وزرای محترم بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی و علوم
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اخبـــار

و تحقیقات و فنآوری میتوان با بازنگری قوانین مربوط به انتخاب

وی ادامه داد :البته شما نیک میدانید که توسعه پایدار کشور بدون

اعضـای هیئتهـای امنا و سـپردن مسـئولیت جدیتـر ،اختیارات

توسـعه علمی و تحقیقاتی کشور میسـر نخواهد بود و مطمئنم که

بیشتری نیز به ایشان داد و در سازوکاری روشن و پاسخگو استقالل

بـه آن عنایـت دارید و خواهید داشـت .عرض دوم من هم تشـکر از

دانشـگاهها را در حوزه آکادمیک بیشتر کرد.

شـما و همکاران محترم شما در دولت است .ما دانشگاهیان متوجه

وی ادامه داد :اجازه میخواهم در سخنم با وزرای محترم بر روی

زحمـات بیدریـغ شـما و همکارانتان در دولت هسـتیم و میدانیم

مسئله دیگری نیز تأکید کنم و آن اینکه بیایید بر

در ایـن برهـه خطیـر با چه مشـکالتی کشـور را اداره میفرمایید و

روی ارتقای کیفی آموزش و پژوهش تمرکز کنیم .کار بر روی توسعه

جز خسـته نباشـید و خدا قوت چیز دیگری نمیتوانیم بگوییم.

کیفی سخت است و بهعنوان مدیر سختتر زیرا قابلافتتاح کردن

دکتـر فتوحی در پایان سـخنرانی خود خاطرنشـان کرد 30 :سـال

نیست .حتی اقداماتی که در توسعه کیفی صورت میگیرد زودبازده

پیش در چنین روزهایی بهعنوان دانشـجوی طب وارد این دانشگاه

هم نیست و ممکن است اقداماتی که شما آغاز میکنید در زمان

شـدم .چـه زمانی که بیرون نردههای دانشـگاه بـودم .چه زمانی که

مدیریتتان شاهد ثمرههای آن نباشید اما بهزعم من مسئولیت حرفهای

بهعنـوان دانشـجو در مقاطـع مختلف بـرای قریب  12سـال داخل

همه ما حکم میکند که امروز به توسعه کیفی آموزش و تحقیقات

نردههـای این دانشـگاه بـودهام و چـه زمانی که معلم این دانشـگاه

و تولید علم بپردازیم و به توسعه کمی نامتوازنی که در آموزش عالی

شدهام همیشه به آن افتخار کردهام و از توفیق حضور در این مکان

رخداده است سروسامان ببخشیم.

مسـرورم و شـکرگزار .بسـیار سپاسـگزارم که این فرصـت و افتخار

اسـتاد دانشگاه علوم پزشـکی تهران خطاب به رئیسجمهور گفت:

بـه مـن داده شـد که در این مـکان مقدس و در این آیین پرشـکوه

مـن دو عرض خدمت شـما دارم .اول اینکه ما دانشـگاهیان متوجه

مطالبـی را خدمتتان عرض کنم.

هستیم که توسعه کشور درگرو توسعه متوازن در تمامی حوزههای

توضیح اینکه ،در مراسـم رسـمی سال تحصیلی جدید دانشگاهها و

مهم و کلیدی اسـت .هم معیشـت مردم و اقتصاد کشـور و توسـعه

مراکز پژوهشـی و فناوری کشـور که روز شـنبه  15مهر  96برگزار

زیرسـاختهای کشـور مهم اسـت و هم آموزشوپرورش و آموزش

شـد ،حجتاالسالموالمسـلمین دکتـر حسـن روحانـی از  5تـن از

عالـی و تحقیقـات .هم حوزههای خدماتی مانند بهداشـت و درمان

افـراد برتـر آزمون سراسـری سـال  1396در هرکدام از رشـتههای

مهـم اسـت و هـم توسـعه صنعـت و کسـبوکار کشـور؛ و وظیفه

علـوم ریاضـی و فنـی ،علـوم تجربی و علوم انسـانی و سـه برگزیده

خطیـری بر دوش حضرتعالی اسـت تـا تعادل و توازن توسـعه در

رشـتههای زبانهـای خارجـی و هنر و نیز افراد برتر هرکـدام از این

همـه این بخشها را تنظیـم فرمایید.

پنج رشـته از سـهمیه ایثارگـران تقدیر کرد.
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