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نشست مشترک هیئترئیسه دو دانشگاه بزرگ تهران برگزار شد

امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی
تهران و دانشگاه تهران
در نشســت هیئترئیســه مشــترک دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران و دانشــگاه تهــران ،پیشــرفت طــرح شــهر دانــش و
همکاریهــای علمــی و بینالمللــی دو دانشــگاه بررســی شــد.
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بــرای هــر دو دانشــگاه بســیار ارزشــمند و مفیــد بــوده اســت.

ÁÁنیاز کشور به همکاری دو دانشگاه

در ایــن نشســت که  21اســفند  96بــه میزبانی دانشــگاه تهران

وی افــزود :اســتنباط مــا ایــن اســت کــه دو دانشــگاه باوجــود

و در بــاغ نگارســتان ،پــس از اقامــه نمــاز جماعــت و ضیافــت

ســاختار مدیریتــی و اجرایــی جداگانــه بــه لحــاظ محتوایــی

ناهــار برگــزار شــد ،ابتــدا دکتــر نیلــی احمدآبــادی رئیــس

هماننــد هســتند و هــرروز کــه میگــذرد احســاس نیــاز مــا

دانشــگاه ضمــن خیرمقــدم بــه رئیــس و اعضــای هیئترئیســه

بــه همــکاری و همراهــی هــر دو مجموعــه بیشــتر میشــود.

دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ،این جلســه را ششــمین نشســت

رئیــس دانشــگاه تهــران ایــن دو دانشــگاه را از ســرآمدان علمی

مشــترک دو دانشــگاه عنــوان کــرد و گفــت :نتایج این جلســات

کشــور دانســت و گفــت :جایــگاه دانشــگاه علوم پزشــکی تهران
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در میــان دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور و دانشــگاه

میکنــم و خــود را دانشــگاه تهرانــی میدانــم.

تهــران در وزارت علــوم نشــان میدهــد کــه ایــن دو دانشــگاه

رئیــس دانشــگاه تصریــح کــرد :بنــا بــه دالیلــی و شــاید بــه

از بنیــه علمــی قــوی برخوردارنــد و اگــر باهــم همــکاری کننــد

ضروریاتــی در دورهای کشــور بــه ایــن نتیجــه رســید که درخت

جایگاهشــان در رتبهبندیهــای جهانــی نیــز ارتقــا مییابــد.

تنومنــد  166ســاله دانشــگاه را بــه دو نیــم تقســیم کنــد تــا دو

دکتــر نیلــی بابیــان اینکــه کشــور نیازمنــد همــکاری ایــن دو

نــوع برداشــت و فعالیــت در آن صــورت گیــرد و ما امــروز وارث

دانشــگاه اســت افــزود :بایــد در راســتای همــکاری بیشــتر هــر

ایــن تصمیــم هســتیم و در شــرایط دشــوار کنونــی مصلحــت

دو دانشــگاه تــاش کنیــم .ازجملــه راههــای همکاری مشــترک

نیســت کــه بــه فکــر ادغــام فیزیکــی دو دانشــگاه باشــیم.

دو دانشــگاه طــرح ســاماندهی شــهر دانش ،همــکاری تحقیقاتی

دکتــر کریمی بابیــان اینکه فرهیختگان دانشــگاه بایــد عمیقتر

و بینالمللــی اســت.

و آیندهنگرتــر فکــر کننــد افــزود :باوجــود وظایفــی کــه کشــور

وی بــر تعامــل دانشــگاهها بــا مــردم تأکیــد کــرد و گفــت:

بــرای هــر دو دانشــگاه در حــوزه علــوم پزشــکی و ســایر علــوم

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه دلیــل فعالیــت در حــوزه

بهطــور جداگانــه تعریــف کــرده ،میتــوان مرزهــای کاذب و

پزشــکی ارتبــاط خوبــی بــا مــردم دارد و مــا هــم بــه دنبــال

غیرواقعــی بیــن دو دانشــگاه را از میــان برداشــت و بهطــور

الگــو گرفتــن از شــیوههای شــما بــرای ارتبــاط بــا جامعــه و

عملیاتــی در حوزههــای تحقیقاتــی ،آموزشــی ،بینالمللــی و

مــردم هســتیم.

دانشــجویی همکاریهــای مشــترک را توســعه داد.

ÁÁتأکید بر پرهیز از اختالفنظرها

وی بــا تأکیــد برکنــار گذاشــتن اختالفنظرهایــی کــه مانــع
درزمینــه توســعه
همــکاری دو دانشــگاه میشــود ،گفــت:
ٔ

در ادامــه دکتــر کریمــی ،رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران،

فضاهــای فیزیکــی هــم معاونــان توســعه دو دانشــگاه میتوانند

مطلــع ســخنان خــود را بــا قرائت این بیــت «آســایش دو گیتی

بــا همفکــری و تعامــل ،راهحــل مســائل را پیــدا کننــد.

تفســیر ایــن دو حــرف اســت /بــا دوســتان مــروت بــا دشــمنان

دکتــر کریمــی همچنیــن ،ضمــن تبریــک پیشــاپیش ســال نــو،

مــدارا» آغــاز کــرد و گفــت :نمیدانــم ایــن جمعــی کــه اینجــا

تأکیــد کــرد :مــن بهعنــوان مســئول دانشــگاه علــوم پزشــکی

حضــور دارنــد از چــه ســنی و در چه ســالی بــه دانشــگاه تهران

تهــران دســت همــکاری شــما را میفشــارم و بــرای مشــارکت

آمدنــد امــا مــن ورودی ســال  1353دانشــگاه تهــران هســتم و

و همکاریهــای علمــی و بینالمللــی اعــام آمادگــی میکنــم.

 43ســال اســت کــه هــرروز خــاک پــاک ایــن دانشــگاه را لمس
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ÁÁشهر دانش و میزان پیشرفت آن

در ادامــه ایــن نشســت دکتــر محقــر ،معــاون و رئیــس ســازمان
توســعه و ســرمایهگذاری دانشــگاه تهــران و دکتــر بیگلــر معاون
توســعه مدیریــت و برنامهریــزی منابــع دانشــگاه بــه بیــان
پیشــرفت طــرح شــهر دانــش پرداختنــد.
دکتــر محقــر آغــاز طــرح شــهر دانــش را از ســال  1382عنوان
کــرد و گفــت :ایــن طرح ابتــدا برای توســعه ســرانه آموزشــی و
پژوهشــی دانشــگاه ایجــاد شــد اما با رویکــرد جدیــد دکتر نیلی
بــه ســمت شــهر دانــش و ایجــاد پــارک فنــاوری پیــش رفت.
وی بــا اشــاره بــه اخــذ مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی و
تأییــد آن از ســوی ســازمان برنامهوبودجــه کشــور گفــت:
بــرای نخســتین بــار اســت کــه طــرح ســاماندهی دانشــگاهها
در قانــون رســمی کشــور وارد میشــود.
دکتــر محقــر بــا تأکیــد بــر آغــاز طــرح در ســال  97گفــت:
بایســتی در ســال  97دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران پــروژه
دانشــکده پزشــکی را در محــدوده شــمالی و دانشــگاه تهــران
پــروژه خــود را در محــدوده جنوبــی ایــن طــرح آغــاز کنــد تــا
ایــن پــروژه رنــگ عملیاتــی بــه خــود بگیــرد.
ســپس دکتــر بیگلــر ،معــاون توســعه مدیریــت و برنامهریــزی
دنفسا ن ف س ا
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منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،بابیــان اینکــه تاکنــون
جلســات متعــدد و اثربخشــی بــا دکتــر محقــر تشکیلشــده
گفــت :یکــی از نتایــج مؤثر ایــن نشسـتها ،اســتفاده از امکانات

رفاهــی دو دانشــگاه در مشــهد ،رامســر و ارســباران اســت.
وی مشــارکت دو دانشــگاه را بــرای دریافــت مصوبــه طرحهــای
توســعهای ضــروری دانســت و افــزود :فرآینــد مشــاوره پــروژه
دانشــکده پزشــکی بــه مســاحت حــدود  39هــزار هکتــار که از
ســوی دانشــگاه تهــران در اختیار دانشــگاه علوم پزشــکی تهران
قرارگرفتــه در حــال انجــام اســت و امیدواریــم از اردیبهشــت
 97عملیــات ایــن پــروژه آغــاز شــود.
دکتــر بیگلــر یکــی دیگــر از طرحهــای توســعهای دانشــگاه را
احــداث دانشــکده توانبخشــی در زمیــن چمــن خیابــان 16
آذر عنــوان کــرد و گفــت :طراحــی ایــن پــروژه آمادهشــده و
در حــال انجــام مناقصــه هســتیم.

ÁÁتأکید بر توسعه همکاریهای تحقیقاتی

ســپس دکتــر صحرائیــان ،معاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران بــه موضوعــات مشــترک دو دانشــگاه
در حــوزه پژوهــش اشــاره کــرد و گفــت :بــا دکتــر رحیمیــان
معــاون پژوهشــی دانشــگاه تهــران نشســتهای متعــددی را
برگــزار کردیــم کــه حاصــل آن انعقــاد تفاهمنامــه پژوهشــی
میــان دو دانشــگاه اســت.
وی بــا اشــاره بــه امــکان فعالیــت اســاتید دو دانشــگاه بهعنــوان
اســتاد وابســته ( )Second affiliationگفــت :یکــی از توافقاتی
کــه بیــن دو دانشــگاه صــورت گرفتــه ،امــکان همکاری اســاتید
رشــتههای مشــترک دو دانشــگاه فراهمشــده اســت.
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دکتــر صحرائیــان تأســیس انســتیتو زیســت مــواد را نخســتین

دانشــگاه در ارائــه خدمــت و فشــار مســائل حــوزه درمــان را

نمونــه همکاریهای پژوهشــی دو دانشــگاه عنوان کــرد و گفت:

مانــع رشــد بیشــتر دانشــگاه دانســت و گفــت :دانشــگاه علــوم

تأســیس ایــن مرکــز بــه تصویــب هیئتامنــای دانشــگاه تهــران

پزشــکی تهــران بــا اســتفاده از ظرفیتهای دانشــگاه تهــران در

رســیده بــود و منتظــر تصویــب آن در هیئتامنــای دانشــگاه

عرصــه بینالملــل میتوانــد در کنــار پاســخگویی بــه نیازهــای

علــوم پزشــکی تهــران بودیــم کــه مراحــل قانونــی انجامشــده

جامعــه ،در مباحــث دانشــگاهی روز دنیــا هــم رشــد کنــد.

اســت و فعالیــت آن طبــق اساســنامه آغــاز میشــود.

وی در پایــان ســخنان خــود تأکید کرد :دانشــگاه علوم پزشــکی

معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه ،خواســتار همکاری دانشگاه

تهــران و دانشــگاه تهــران در حــوزه بینالملــل میتواننــد

تهــران بــرای برخــورداری دانشــجویان علــوم پزشــکی تهــران از

همــکاری بســیاری بــا یکدیگــر داشــته باشــند.

امکانــات قرائتخانــه این دانشــگاه شــد و گفــت :در ایــن زمینه

ســپس دکتــر قهرمانــی معــاون بینالملــل دانشــگاه تهــران ،بــا

مذاکراتــی بــا معــاون پژوهشــی و مســئول کتابخانــه دانشــگاه

تأکیــد براینکــه بایــد از مرزهــای دو دانشــگاه عبــور کــرد گفت:

تهــران صــورت گرفتــه ولــی هنــوز بــه نتیجــه نرســیدهایم.

در عرصــه بینالملــل راههــای بســیاری بــرای همافزایــی بیــن

ÁÁهمکاریهای بینالمللی دو دانشگاه

دو دانشــگاه وجود دارد.
دکتـر قهرمانـی بـا اشـاره بـه ایجـاد کنسرسـیوم پنـج گانـه

در ادامــه دکتــر کــردی و دکتــر قهرمانــی معاونــان بینالملــل

دانشـگاههای کشـور گفـت :در نمایشـگاه دانشـگاهی ترکیـه با

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و دانشــگاه تهــران بــه زمینــه

هماهنگی دانشگاه تهران بهگونهای برنامهریزی شد که  5دانشگاه

همکاریهــای بینالمللــی دو دانشــگاه پرداختنــد.

از کشـور ایـران شـرکت کننـد .طبـق گزارشهای منتشرشـده،

دکتــر کــردی بــا تأکیــد بــر اینکــه مباحــث مطرحشــده در

دانشـگاههای ایـران جلوه بیشـتری نسـبت به دانشـگاههایی که

جلســات بایــد بــا جدیــت پیگیــری شــود گفــت :بــرای عملیاتی

بهصـورت انفـرادی شـرکت کرده بودند داشـتند .دانشـگاه علوم

شــدن برنامههــا نبایــد فقــط بــه بحثهــای تئــوری بســنده

پزشـکی تهـران نیز عضو این کنسرسـیوم اسـت.

کــرد .در طــول ایــن ســالها دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران

وی بــا اشــاره بــه همــکاری دو دانشــگاه در دبیرخانــه پیشــبرد

بــا نــگاه عملیاتــی توانســته کمبودهــای حاصــل از جــدا شــدن

علــم و فنــاوری جهــان اســام گفــت :ایــن دبیرخانــه از ســوی

از دانشــگاه تهــران را جبــران کنــد.

هیئــت دولــت در دانشــگاه تهــران ایجادشــده و دکتــر کــردی

معــاون بینالملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،رویکــرد

هــم بهعنــوان عضــو دبیرخانــه در جلســات شــرکت میکنــد.

دکتر قهرمانی پیشنهاد داد ،جشن روز بینالملل دانشگاههای علوم
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پزشکی تهران و دانشگاه تهران نیز بهصورت مشترک برگزار شود.

ÁÁهمکاریهای دو دانشگاه در عرصه آموزش

در ادامــه دکتــر ســهراب پــور معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران و دکتــر حســینی معاونــان آموزشــی دانشــگاه
تهــران بــه بیــان راههــای همــکاری و نیازهــای هــر دو دانشــگاه
در توســعه تعامــات آموزشــی پرداختنــد.
دکتــر ســهراب پــور معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران ،بابیــان اینکــه رشــتههای مشــترک بیــن دو دانشــگاه
وجــود دارد کــه بایــد اســاتید آنــان را بــه هــم معرفــی کــرد.
وی بــر احصــا رشــتههای مشــترک دو دانشــگاه تأکیــد کــرد
و گفــت :بــا همــکاری رشــتههای مرتبــط ،امــکان اســتفاده
از ظرفیــت نیــروی انســانی و آزمایشــگاه و تجهیــزات هــر دو
دانشــگاه فراهــم میشــود.
دکتر سـهراب پور همچنین بر اطالعرسـانی بیشـتر سمینارهای
علمی دو دانشگاه تأکید کرد و گفت :ما مسائل مهمی در مدیریت
حـوزه سلامت داریـم کـه میتـوان بـا اسـتفاده از ظرفیتهای
علمی و پژوهشـی دانشـگاه تهران برای آن چارهاندیشی کرد.
دکتــر حســینی معــاون آموزشــی دانشــگاه تهــران نیــز بــر
اســتفاده از ظرفیتهــای آموزشــی دو دانشــگاه تأکیــد کــرد و
گفــت :آغوش دانشــگاه به روی دانشــجویان اســتعداد درخشــان
بــاز اســت و میتواننــد از امکانــات دانشــگاه اســتفاده کننــد.

ÁÁهمکاریهــای مشــترک دو دانشــگاه در
حــوزه دانشــجویی
در ادامــه دکتــر بــه نــژاد معــاون و رئیــس ســازمان توســعه و
ســرمایهگذاری دانشــگاه تهــران و دکتــر حلــب چــی معــاون
دانشــجویی دانشــگاه ،بــه بیــان ظرفیتهــای همــکاری دو
دانشــگاه در حــوزه دانشــجویی پرداختنــد.
دکتـر بـه نژاد با اشـاره به جلسـات مشـترکی که بـا دکتر حلب
چـی برگزارشـده و توافقاتـی کـه در ایـن زمینه صـورت گرفته
گفـت :در حـوزه خدمـات دانشـجویی مانند تغذیه دانشـجویان،
دنفسا ن ف س ا

 164هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

آشپزخانه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است.
وی افــزود :امــکان اســتفاده از خوابــگاه بینالملــل دانشــگاه
تهــران از مهرمــاه بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران فراهــم

اســت .همچنیــن دانشــگاه تهــران فضایــی را بــرای اســاتید و
مهمانــان خارجــی دارد کــه میتوانــد در اختیــار مهمانــان
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران قــرار گیــرد.
دکتر حلب چی معاون دانشـجویی دانشـگاه علوم پزشکی تهران
نیـز بابیـان اینکـه طـی  15مـاه اخیر ارتبـاط خوبی بیـن حوزه
دانشـجویی دو دانشـگاه برقرارشـده اسـت افزود :دانشگاه عاری
از دخانیـات ازجملـه پروژههایـی اسـت که برای اجـرای آن نیاز
بـه همـکاری و همدلی دو دانشـگاه وجود دارد.
درزمینــه ســاماندهی فضــای دانشــکده پزشــکی،
وی افــزود:
ٔ
بــا همــکاری دانشــگاه تهــران ،رســتورانی را بــرای اعضــای
هیئتعلمــی و دانشــجویان ایجــاد خواهیــم کــرد.

ÁÁتأکید بر مشاوره علمی دانشگاه در حوزههای
تصمیمگیری کشور
دکتـر رسـتمیان معـاون اجتماعـی و فرهنگـی دانشـگاه نیـز با
تأکیـد براینکـه از ظرفیـت دو دانشـگاه بـرای مشـاوره دادن به
تصمیـم گیـران کشـور میتوان اسـتفاده کرد گفت :بسـیاری از
تصمیماتـی کـه اتخاذ میشـود نیاز به مشـاورههای دانشـگاهی
دارد و دانشـگاهها میتواننـد در ایـن زمینـه نقشآفرین باشـند.
توضیـح اینکه در این نشسـت تفاهمنامه همکاریهای مشـترک
علمـی بـه امضـای دکتـر کریمی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی
تهـران و دکتـر نیلی احمدآبادی رئیس دانشـگاه تهران رسـید.
دکتـر نیلـی رئیـس دانشـگاه تهران نیـز در جمعبنـدی مباحث
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مطرحشـده گفـت :باشـگاه دانشـگاه تهـران با ظرفیـت  12هزار

و در صــورت نیــاز بــه تصمیمــات روســای دو دانشــگاه میتــوان

نفـر در سـال آینـده بـه بهرهبرداری میرسـد که دانشـگاه علوم

جلســات عمومــی را برگــزار کــرد.

پزشـکی تهـران نیـز میتوانـد از امکانات آن اسـتفاده کند.

وی همچنیــن از میزبانــی دانشــگاه تهــران در تشــکیل ایــن

وی بــر ایجــاد فضــای همکاریهــای علمــی و ورزشــی بیــن

جلســه قدردانــی کــرد و گفت :امیــدوارم این جلســات بهصورت

دو دانشــگاه تأکیــد کــرد و گفــت :میتــوان مســابقات ورزشــی

منظــم تــداوم پیــدا کنــد و نتایــج آن بــه اقدامــات کاربــردی در

بیــن دو دانشــگاه را دوبــاره از ســر گرفــت.

راســتای توســعه علمــی دانشــگاه منجــر شــود.

دکتــر کریمــی ،رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز بــر

در پایــان جلســه نیــز هدایــای فرهنگــی و روزشــمار دانشــگاه،

ایجــاد فضــای بانشــاط علمــی و همدلــی دو دانشــگاه تأکیــد

از ســوی هیئترئیســه دانشــگاه تهــران بــه دکتــر کریمــی

کــرد و گفــت :معاونتهــای متناظــر دو دانشــگاه جلســات

رئیــس و اعضــای هیئترئیســه دانشــگاه علــوم پزشــکی

کارشناســی خــود را بــرای توســعه همکاریهــای ادامــه دهنــد

تهــران اهــدا شــد.

