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ــنفد مفسش اسـ

در گـــزارش ماهانـــه چهـــل و دوم رییـــس دانشـــگاه کـــه 

ـــت:  ـــده اس ـــت، آم ـــم هس ـــال 95 ه ـــزارش در س ـــن گ آخری

ـــراه  ـــه هم ـــود ب ـــا خ ـــدن را ب ـــو ش ـــراوت و ن ـــار ط ـــام به ن

دارد و ایـــن به خودی خـــود شـــادی آفرین اســـت. اینـــک 

ـــه ای  ـــا وقف ـــداوم، ب ـــاش م ـــک ســـال کار و ت ـــس از ی ـــه پ ک

کوتـــاه خـــود را بـــرای ســـال جدیـــد آمـــاده می کنیـــم 

ـــن کام  ـــت از ای ـــی اس ـــت مصداق ـــه گذش ـــه آنچ ـــی ب نگاه

ـــبوا«. ـــل ان تحاس ـــبوا قب ـــه: »حاس ک

متن این گزارش به شرح زیر است:

همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز سالم

اســـفندماه 95 بـــه پایـــان رســـید و یـــک بهـــار دیگـــر در راه 

ـــار  ـــن ب ـــرای چهارمی ـــه ب ـــاکرم ک ـــد را ش ـــت. خداون اس

ـــت  ـــو را در خدم ـــال ن ـــه س ـــن داد ک ـــه م ـــن فرصـــت را ب ای

ـــراز  ـــا ف ـــرای دانشـــگاه ب شـــما باشـــم. ســـالی کـــه گذشـــت ب

ـــش  ـــز کمابی ـــما نی ـــه ش ـــود ک ـــراه ب ـــراوان هم ـــیب ف و نش

ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــده اله ـــتید. وع ـــان آن هس در جری

هـــر ســـختی یـــک آســـودگی همـــراه اســـت و مـــا بـــه وعـــده 

ـــد ایمـــان داریـــم بنابرایـــن هـــر ســـختی را مقدمـــه ای  خداون

ـــم. ـــی می دانی ـــرای راحت ب

در گـــزارش ایـــن مـــاه ســـعی می کنـــم ســـه موضـــوع 

اصلـــی را به اختصـــار مطـــرح کنـــم و مـــوارد دیگـــری را 

ـــرد. ـــم ک ـــان خواه ـــاره وار بی ـــم اش ه

Á نظام درمان و رسانه
ـــه  ـــفندماه ب ـــط اس ـــده ای در اواس ـــیار ناراحت کنن ـــر بس خب

گزارش اسفند ماه 95 رییس دانشگاه به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی

شادباش نوروز رییس دانشگاه 
و گزارش اسفند پرفراز و نشیب
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نقـــل از یـــک خبرگـــزاری به صـــورت وســـیعی انتشـــار 

ـــوزاد در آی  یافـــت کـــه حاکـــی از آســـیب دیدگی یـــک ن

ســـی یـــو بیمارســـتان ولیعصـــر بـــود. ازآنجاکـــه اصـــل خبـــر، 

ـــاره آن، مصاحبـــه  توضیحـــات روابـــط عمومـــی دانشـــگاه درب

بعـــدی بنـــده دراین بـــاره و خبـــر تکمیلـــی و اصاحـــی 

ـــی  ـــدازه کاف ـــه به ان ـــر اولی ـــاره خب ـــارس درب ـــزاری ف خبرگ

ـــه بیـــان مجـــدد موضـــوع نمی پـــردازم  انتشـــار یافـــت، مـــن ب

و عاقه منـــدان می تواننـــد آن را در لینک هـــای مربوطـــه 

ـــه علـــت خـــارج  ـــن اســـت کـــه ب ببیننـــد. خاصـــه ماجـــرا ای

ـــده در  ـــه ش ـــدی از رگ گرفت ـــی قن ـــول تزریق ـــدن محل ش

ـــوی  ـــی ری ـــاء قلب ـــار احی ـــه ب ـــه س ـــی ک ـــوزاد بدحال ـــای ن پ

ــیب دیده و  ــا آسـ ــت پـ ــت پشـ ــمتی از پوسـ ــده، قسـ شـ

ــایندی از ایـــن منطقـــه 20 روز پـــس از  عکـــس ناخوشـ

ـــوزاد در حـــدی  ـــی کـــه شـــرایط ن ـــروز ایـــن عارضـــه و زمان ب

ـــزارش  ـــک گ ـــا ی ـــود ب ـــص ب ـــل ترخی ـــه قاب ـــه ک بهبودیافت

ـــود.  ـــر می ش ـــوزاد« منتش ـــردن ن ـــاب ک ـــوان »کب ـــا عن و ب

ـــه  ـــس از دو هفت ـــفند و پ ـــر اس ـــه آخ ـــبختانه در هفت خوش

ـــده و  ـــًا محدودش ـــم کام ـــزل، زخ ـــی در من ـــان مراقبت درم

ـــد  ـــه امی ـــد ک ـــانده ش ـــی پوش ـــتی کوچک ـــد پوس ـــا پیون ب

مـــی رود نتیجـــه خوبـــی هـــم داشـــته باشـــد. همـــکاران 

ـــتادند  ـــن فرس ـــرای م ـــل را ب ـــن عم ـــس ای ـــتان عک بیمارس

ـــیار  ـــم بس ـــان زخ ـــه درم ـــراح از نتیج ـــک ج ـــوان ی و به عن

ـــوه  ـــکاالتی در نح ـــن اش ـــه دراین بی ـــدم. البت ـــحال ش خوش

ارتبـــاط برخـــی از کادر بیمارســـتان بـــا والدیـــن بیمـــار 

ـــان  ـــی ایش ـــه نارضایت ـــر ب ـــه منج ـــت ک ـــود داش ـــز وج نی

ـــزارش  ـــاس گ ـــر اس ـــاد ب ـــاق افت ـــه اتف ـــا آنچ ـــود ام ـــده ب ش

ـــرده  ـــن ک ـــن تعیی ـــه م ـــتقلی ک ـــی مس ـــه کارشناس کمیت

ـــود. ـــکی نب ـــای پزش ـــداق خط ـــودم مص ب

ـــه  ـــری ب ـــورت دیگ ـــز به ص ـــًا نی ـــت و قب ـــم اس ـــه مه آنچ

ـــات  ـــکاس موضوع ـــانه در انع ـــش رس ـــردم نق ـــاره ک آن اش

مرتبـــط بـــا درمـــان اســـت. حســـاس بـــودن جامعـــه و رســـانه 

ـــًا  ـــی کام ـــا موضوع ـــی نه تنه ـــات درمان ـــت خدم ـــه کیفی ب

ـــن  ـــت. ای ـــروری اس ـــه الزم و ض ـــم، بلک ـــی و قابل فه منطق

ـــه  ـــه جامع ـــم و موردتوج ـــائل مه ـــایر مس ـــاره س ـــت درب حال

نیـــز مصـــداق دارد؛ امـــا یـــک روی دیگـــر ایـــن ســـکه ایجـــاد 

التهـــاب در ذهـــن مـــردم بـــا بزرگنمایـــی یـــا انعـــکاس خـــاف 

ـــوع  ـــن ن ـــح ای ـــیار واض ـــه بس ـــت. نمون ـــب اس ـــع مطال واق

ـــاره  ـــده درب ـــه بن ـــال مصاحب ـــه دنب ـــاه و ب ـــن م دوم در همی

ـــی  ـــات درمان ـــام اقدام ـــرای انج ـــی ب ـــای احتمال محدودیت ه

گران قیمـــت و غیـــر حیاتـــی بـــه دلیـــل عـــدم امـــکان 

ـــه  ـــن مصاحب ـــن ای ـــاد. مت ـــاق افت ـــزات الزم اتف ـــه تجهی تهی

ـــت در  ـــت و در نهای ـــر یاف ـــًا تغیی ـــایت ها کام ـــی س در بعض

ـــه  ـــد ک ـــن آم ـــف شـــده چنی ـــه به صـــورت تحری ـــک روزنام ی

»فعـــًا عمـــل نمی کنیـــم« و »دکتـــر جعفریـــان دســـتور 

داده اســـت فقـــط بیمـــاران آمبوالنســـی را پذیـــرش کننـــد«. 

ـــزاری  ـــط خبرگ ـــاره توس ـــن دراین ب ـــل م ـــات مفص توضیح

ایســـنا منتشـــر شـــد و در آن مـــوارد خـــاف واقـــع را به طـــور 

ـــکال در  ـــود و اش ـــن ب ـــوع روش ـــردم. موض ـــن ک ـــل تبیی کام

ـــود کـــه در عمـــل اتفـــاق می افتـــاد  بیـــان شـــفاف معضلـــی ب

ــد.  ــخ گوی آن می بودنـ ــت پاسـ ــتان ها می بایسـ و بیمارسـ

ـــد  ـــده باش ـــوک ش ـــه بل ـــتان در بیم ـــد بیمارس ـــی درآم وقت

ـــد،  ـــه کن ـــز مفصـــل را تهی ـــد پروت ـــی مانن ـــد تجهیزات و نتوان

ـــایل  ـــه وس ـــکان تهی ـــا ام ـــد ت ـــد مان ـــت خواه ـــار در نوب بیم

ـــا  ـــت ی ـــه فوری ـــی ک ـــت ملزومات ـــی اس ـــود. بدیه ـــم ش فراه

ـــه  ـــد و ب ـــرار می گیرن ـــت ق ـــد در اولوی ـــی دارن ـــت حیات اهمی

ـــوند. ـــه می ش ـــده تهی ـــی ش ـــر قیمت ه

ـــل رخ داد  ـــب قب ـــد ش ـــر چن ـــورت دیگ ـــاق به ص ـــن اتف همی

و یـــک همـــراه احتمـــااًل ســـاختگی بـــا دوربیـــن مخفـــی وارد 

اورژانـــس یکـــی از بیمارســـتان ها شـــد و پـــس از ضبـــط 

آنچـــه می خواســـت، علیرغـــم اصـــرار مدیـــر کشـــیک از 

آوردن بیمـــاری کـــه هیچ کـــس در بیمارســـتان وی را 

رؤیـــت نکـــرد بـــه اورژانـــس خـــودداری نمـــود. جالـــب 

ـــاص  ـــه خ ـــک برنام ـــردن از ی ـــام ب ـــا ن ـــرد ب ـــن ف ـــه همی آنک

ـــزارش در آن  ـــش گ ـــه پخ ـــران را ب ـــرراً مدی ـــی مک تلویزیون

ـــد  ـــاق چن ـــن اتف ـــابه ای ـــت. مش ـــرده اس ـــد ک ـــه تهدی برنام

ـــه  ـــهر روی داد ک ـــر ش ـــتان دیگ ـــک بیمارس ـــد در ی روز بع

ـــرد. ـــدا ک ـــم پی ـــانه ای ه ـــاد رس ابع

ســـؤال اینجاســـت کـــه آیـــا چنیـــن رفتـــاری از طـــرف رســـانه 

بـــه نفـــع خـــود رســـانه هســـت؟ حتـــی اگـــر مـــردم در برخورد 

ـــانه  ـــط رس ـــات توس ـــل موضوع ـــن قبی ـــکاس ای ـــه از انع اولی

ـــتقبال  ـــد« اس ـــکار می کن ـــق را آش ـــی حقای ـــه »کس و اینک

کننـــد، آیـــا پـــس از روشـــن شـــدن تمـــام ابعـــاد موضـــوع و 



گــزارش
ماهیانه 

5ــهارم امش

6

ــنفد مفسش اسـ

ـــا  ـــه اینکـــه بســـیاری از مـــوارد مطـــرح شـــده ب ـــردن ب پـــی ب

واقعیـــت منطبـــق نیســـت، نســـبت بـــه رســـانه چـــه احساســـی 

ـــث  ـــه باع ـــت ک ـــار نیس ـــن رفت ـــا همی ـــد؟ آی ـــدا می کنن پی

می شـــود جامعـــه بـــه رســـانه بی اعتمـــاد شـــود و آنـــگاه 

ـــد،  ـــته باش ـــده داش ـــش تعیین کنن ـــد نق ـــانه می توان ـــه رس ک

نتوانـــد ایـــن نقـــش را به درســـتی ایفـــا کنـــد؟ عارضـــه 

دیگـــر ایـــن رفتـــار غیراصولـــی ایجـــاد بی اعتمـــادی بـــه کادر 

ـــم از پزشـــکان، پرســـتاران و پیراپزشـــکان اســـت  ـــان اع درم

کـــه اثـــر مخـــرب آن به طـــور مســـتقیم متوجـــه مـــردم 

خواهـــد شـــد. مـــن به درســـتی نمی دانـــم کـــه چنیـــن 

رفتارهایـــی می توانـــد ناشـــی انگیزه هـــای دیگـــر باشـــد 

ـــوارض  ـــه ع ـــم ک ـــی می فهم ـــن را به خوب ـــی ای ـــه ول ـــا ن ی

آن از هـــر دســـتاوردی کـــه بتـــوان تصـــور نمـــود بـــه مراتـــب 

زیان بارتـــر اســـت.

ـــاق  ـــوب اخ ـــد در چارچ ـــا بای ـــک از م ـــه هری ـــه اینک نتیج

حرفـــه ای خـــود رفتـــار کنیـــم و ایـــن اعم از رســـانه، پزشـــکان، 

روحانیـــان، سیاســـت مداران و ســـایر اقشـــار تأثیرگـــذار جامعه 

ـــول  ـــرای حص ـــه ای ب ـــاق حرف ـــرز اخ ـــت م ـــت. شکس اس

ـــر دارد  ـــد اجتناب ناپذی ـــک پیام ـــی، ی ـــه مقطع ـــک نتیج ی

ـــت. ـــی اس ـــرمایه های اجتماع ـــب س و آن تخری

Á جلسات نقدیفگی
در طـــول دو مـــاه گذشـــته مـــن به اتفـــاق آقـــای دکتـــر 

ـــر  ـــرروز مدی ـــم چت ـــرکار خان ـــعه و س ـــاون توس ـــی مع توکل

مالـــی دانشـــگاه هـــر هفتـــه در یـــک جلســـه وضعیـــت 

نقدینگـــی را بررســـی و بـــر اســـاس اولویت هـــا در مـــورد 

ـــت  ـــررات اس ـــرار مک ـــم. تک ـــزی کردی ـــرد برنامه ری هزینه ک

ـــش از  ـــا بی ـــگاه ب ـــم دانش ـــان کن ـــاره بی ـــارم دوب ـــی ناچ ول

700 میلیـــارد تومـــان طلـــب از بیمه هـــا وارد ســـال 96 

ـــتان ها  ـــه بیمارس ـــی قابل توج ـــی بده ـــن یعن ـــود و ای می ش

بـــه ســـتاد دانشـــگاه و پیمانـــکاران خارجـــی و البتـــه پرداخـــت 

ـــا  ـــکان ت ـــه پزش ـــهریور 95 و کاران ـــا ش ـــان ت ـــه کارکن کاران

ــا  ــال. پرداخـــت دوکارانـــه در اســـفندماه بـ مـــرداد امسـ

زحمـــت فـــراوان و قبـــل از تأمیـــن منابـــع عملـــی شـــد و در 

نهایـــت توانســـتیم فاصلـــه پرداخـــت را بـــه 6 مـــاه برســـانیم. 

ـــیار  ـــاه بس ـــدت 6 م ـــه م ـــت ب ـــر در پرداخ ـــه از تأخی اگرچ

ـــه  ـــحالم ک ـــوع خوش ـــن موض ـــا از ای ـــندم، ام ناخرس

ـــن دو  ـــای ممک ـــه روش ه ـــتفاده از هم ـــا اس ـــتیم ب توانس

ـــزء  ـــیم و ج ـــته باش ـــال داش ـــاه س ـــن م ـــت در آخری پرداخ

ـــال  ـــیم. بااین ح ـــه باش ـــن زمین ـــرو در ای ـــگاه های پیش دانش

ــوص  ــی بخصـ ــای هیئت علمـ ــان و اعضـ ــام کارکنـ از تمـ

ـــر در  ـــل تأخی ـــه دلی ـــه ب ـــی ک ـــت جغرافیای ـــروه تمام وق گ

ـــوند  ـــرو ش ـــی روب ـــا چالش های ـــت ب ـــن اس ـــا ممک پرداخت ه

ـــه ســـهم خـــود عذرخواهـــی می کنـــم و امیـــدوارم کســـانی  ب

ـــول  ـــام ط ـــرای تم ـــاری ب ـــی اجب ـــر تمام وقت ـــب ب ـــه مرت ک

ـــی  ـــد کم ـــاری می کنن ـــی پافش ـــای هیئت علم ـــت اعض خدم

ـــد. ـــر کنن ـــود فک ـــنهاد خ ـــن پیش ـــه ای ـــع ب ـــر راج دقیق ت

ـــنلی را الزم  ـــای پرس ـــورد پرداخت ه ـــه در م ـــان دو نکت بی

ـــر  ـــن اســـت فک ـــکاران ممک ـــه برخـــی هم ـــم. اول آنک می دان

کننـــد اگـــر منابـــع مالـــی کافـــی وجـــود نـــدارد چطـــور بعضـــی 

ـــه  ـــرات ادام ـــاز و تعمی ـــل ساخت وس ـــر مث ـــای دیگ هزینه ه

ـــاوت و  ـــت متف ـــع ماهی ـــه مناب ـــت ک ـــن اس ـــح ای دارد. توضی

هزینه کـــرد مختلـــف دارنـــد و نمی تواننـــد بجـــای هـــم 

ـــدر  ـــه پ ـــت ک ـــی اس ـــاده آن پول ـــال س ـــوند. مث ـــتفاده ش اس

بـــه فرزنـــد می دهـــد تـــا لوازم التحریـــر بخـــرد. فرزنـــد 

ــی  ــته ها و حتـ ــرف خواسـ ــول را صـ ــن پـ ــد ایـ نمی توانـ

نیازهـــای دیگـــر ضـــروری خـــود کنـــد چراکـــه محـــل هزینـــه 

ـــه  ـــدر تعییـــن شـــده اســـت. منبـــع پرداخـــت کاران توســـط پ

ـــه  ـــع دانشـــگاه ک ـــد اختصاصـــی« اســـت و ســـایر مناب »درآم

البتـــه چنـــدان زیـــاد هـــم نیســـت و توســـط دولـــت در قانـــون 

بودجـــه مشـــخص شـــده فقـــط در همـــان محـــل ذکـــر شـــده 

قابـــل هزینـــه هســـتند؛ بنابرایـــن دوســـتان در جریـــان باشـــند 

کـــه پروژه هایـــی نظیـــر ارتقـــاء هتلینـــگ، کلینیک هـــای 

ویـــژه، بیمارســـتان رازی، فارابـــی، امیراعلـــم 2 و مهـــدی 

کلینیـــک از محـــل دیگـــری تأمیـــن اعتبـــار می شـــوند و ایـــن 

منابـــع ازجملـــه ردیف هـــای بودجـــه ای وزارت بهداشـــت، 

وام بانکـــی و درآمـــد حاصـــل از فـــروش امـــاک اهدایـــی یـــا 

مـــازاد دانشـــگاه نمی تواننـــد در پرداخت هـــای پرســـنلی 

هزینـــه شـــوند. در ســـایر هزینه هـــای پرســـنلی ماننـــد 

ــکل  ــان دارد. مشـ ــن روال جریـ ــز همیـ ــا نیـ فوق العاده هـ

ـــت. ـــگاه اس ـــی دانش ـــد اختصاص ـــق درآم ـــدم تحق ـــی ع فعل

نکتـــه دوم اینکـــه در دانشـــگاه مـــا پرداخـــت کارانـــه در همـــه 
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ـــورت  ـــان ص ـــز و هم زم ـــورت متمرک ـــا به ص واحده

ـــتم  ـــه سیس ـــران ک ـــب ته ـــز قل ـــز مرک ـــرد به ج می گی

ــنلی را  ــای پرسـ ــام هزینه هـ ــتقل دارد و تمـ ــی مسـ مالـ

ــن  ــردازد. ایـ ــود می پـ ــی خـ ــد اختصاصـ ــل درآمـ از محـ

ـــت  ـــن اس ـــون ممک ـــت چ ـــوب نیس ـــرف خ ـــوع ازیک ط موض

ــته  ــی داشـ ــرد متفاوتـ ــف عملکـ ــتان های مختلـ بیمارسـ

ـــد  ـــه پرداخـــت کنن ـــر از بقی ـــد زودت ـــی بتوانن ـــند و برخ باش

ـــر  ـــا در زی ـــه م ـــون هم ـــت چ ـــوب اس ـــر خ ـــرف دیگ و از ط

ـــث  ـــی باع ـــن هم زمان ـــم و ای ـــزرگ کار می کنی ـــر ب ـــک چت ی

ـــع  ـــف و به تب ـــای مختل ـــن واحده ـــاف بی ـــروز اخت ـــدم ب ع

ـــود.  ـــز می ش ـــن مراک ـــی بی ـــت جابجای ـــش درخواس آن کاه

ـــا  ـــه م ـــز اســـت ک ـــن تمرک ـــل همی ـــه دلی ـــر ب از طـــرف دیگ

ــای  ــگاه کارانه هـ ــع دانشـ ــرجمع منابـ ــته ایم از سـ توانسـ

ـــود بیمارســـتان ها  ـــرار ب ـــم و اگـــر ق ـــه را پرداخـــت کنی معوق

ـــد  ـــن کار را بکن ـــود ای ـــده خ ـــول ش ـــد وص ـــل درآم از مح

ـــد  ـــی بودن ـــع فعل ـــر از وض ـــاه عقب ت ـــط 7 م ـــور متوس به ط

ـــفند  ـــن و اس ـــه بهم ـــد کاران ـــون بای ـــز اکن ـــی مراک و برخ

ســـال 94 را می پرداختنـــد! بنابرایـــن جمع بنـــدی مـــن و 

همـــکاران ایـــن بـــود کـــه در مجمـــوع ادامـــه روال پرداخـــت 

ـــادی  ـــه نفـــع پرســـنل اســـت اگرچـــه زحمـــت زی متمرکـــز ب

در ســـتاد ایجـــاد می کنـــد.

ـــام  ـــارت تم ـــن عب ـــا ای ـــی را ب ـــیرین مال ـــخ و ش ـــث تل بح

ـــت  ـــرای پرداخ ـــود را ب ـــعی خ ـــام س ـــا تم ـــه م ـــم ک می کن

ـــان  ـــن زم ـــان در کوتاه تری ـــی کارکن ـــات قانون ـــه مطالب کلی

ممکـــن کـــرده و می کنیـــم.

Á نشست هاى فرهفگی اسنفدمام
از برنامه هایـــی کـــه معمـــواًل در اســـفندماه داریـــم 

ـــی در دانشـــگاه  ـــاالن فرهنگـــی و مذهب ـــا فع نشســـت هایی ب

ـــه ســـه نشســـت در اســـفندماه برگـــزار  ـــن زمین اســـت. در ای

ـــران  ـــت، ذاک ـــه جماع ـــی، ائم ـــاالن قرآن ـــه در آن فع ـــد ک ش

اهل بیـــت، فعـــاالن نمـــاز و رابطیـــن فرهنگـــی واحدهـــا 

ـــن  ـــرای م ـــت ب ـــات ازاین جه ـــن جلس ـــتند. ای ـــور داش حض

ـــم  ـــی حاک ـــدگاه فرهنگ ـــم دی ـــه می توان ـــتند ک ـــم هس مه

ـــم.  ـــن کن ـــط تبیی ـــراد مرتب ـــرای اف ـــگاه را در آن ب ـــر دانش ب

مهم تریـــن موضوعـــی کـــه امســـال مطـــرح کـــردم ایـــن 

ـــون  ـــه و قان ـــف ضابط ـــا تعری ـــی ب ـــت کار فرهنگ ـــود ماهی ب

ـــه  ـــف ک ـــک تعری ـــاس ی ـــر اس ـــگ ب ـــت. فرهن ـــاوت اس متف

ـــد  ـــان کردن ـــه بی ـــن جلس ـــی زاده در همی ـــای عیس حاج آق

شـــامل 4 جـــزء باورهـــا، اعتقـــادات، رفتارهـــا و آثـــار گفتـــاری 

و نوشـــتاری اســـت. از همیـــن تعریـــف به خوبـــی روشـــن 

ـــت و  ـــی اس ـــًا درون ـــگ عمدت ـــت فرهن ـــه ماهی ـــود ک می ش

ـــی  ـــن کس ـــه زور وارد ذه ـــده ای را ب ـــا عقی ـــاور ی ـــوان ب نمی ت

ـــًا راهـــی بهتـــر از روش پیامبـــر بزرگـــوار اســـام  کـــرد. قاعدت

بـــرای شـــکل دادن فرهنـــگ وجـــود نـــدارد. او با روی گشـــاده 

ـــردم عرضـــه می داشـــت  ـــه م ـــه را ب ـــارف حق ـــرم مع و کام ن

ـــردم  ـــه م ـــود ک ـــش او ب ـــن من ـــز همی ـــر چی ـــل از ه و قب

را بـــه اســـام جـــذب می کـــرد. در آیـــه 159 از ســـوره 

ـــت: ـــده اس ـــن آم ـــران چنی آل عم

ـــا َغلیـــَظ  َفِبمـــا َرْحَمـــٍة ِمـــَن اللَّـــِه لِْنـــَت َلُهـــْم َو َلـــْو ُکْنـــَت َفظًّ

ـــوا ِمـــْن َحْولِـــَک َفاْعـــُف َعْنُهـــْم َو اْســـَتْغِفْر  اْلَقْلـــِب اَلْنَفضُّ

ـــي  ْل َعَل ـــَوکَّ ـــَت َفَت ـــِإذا َعَزْم ـــِر َف ـــي اْلَْم ـــاِوْرُهْم ِف ـــْم َو ش َلُه

ـــَن. لی ـــبُّ اْلُمَتَوکِّ ـــَه ُیِح ـــِه ِإنَّ اللَّ اللَّ

ـــا  ـــود کـــه ب ـــه ســـبب لطـــف و رحمـــت خـــدا ب اى پیامبـــر، ب

ـــت خوی  ـــر درش ـــردى و اگ ـــی ک ـــی و مهربان ـــان نرم خوی آن

ـــده  ـــده ش ـــو پراکن ـــرد ت ـــًا از گ ـــودى، قطع ـــخت دل ب و س

بودنـــد. پـــس اکنـــون هـــم از خطاهایشـــان درگـــذر و از 

خـــدا برایشـــان آمـــرزش بخـــواه و در تدبیـــر امـــور بـــا 

ـــی،  ـــم گرفت ـــر کارى تصمی ـــون ب ـــن و چ ـــورت ک ـــان مش آن

بـــر خـــدا تـــوکل کـــن کـــه خداونـــد توکل کننـــدگان را 

دوســـت مـــی دارد و آنـــان را یـــارى می کنـــد.«

ـــت  ـــه درس ـــت عرض ـــگ الزم اس ـــاء فرهن ـــرای ارتق ـــه ب آنچ

ـــوز  ـــد هن ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــت ک ـــر آن اس ـــت ب و مداوم

ــیده ایم. تردیـــدی نیســـت  ــه بلـــوغ نرسـ در ایـــن کار بـ

ـــول  ـــاس اص ـــر اس ـــد ب ـــاری بای ـــد رفت ـــط و قواع ـــه ضواب ک

موردقبـــول جامعـــه تنظیـــم شـــوند و همـــه بایـــد آن را 

ـــار  ـــا رفت ـــب ب ـــی و مناس ـــورد منطق ـــد. برخ ـــت کنن رعای

ـــگاه  ـــا ن ـــت ام ـــروری اس ـــه الزم و ض ـــط البت ـــاف ضواب خ

ـــرای ارتقـــاء جامعـــه موضوعـــی متفـــاوت اســـت.  فرهنگـــی ب

ـــوده  ـــن ب ـــگاه ای ـــگ دانش ـــاب فرهن ـــن از اصح ـــته م خواس

ـــگاه  ـــود ن ـــه معضـــات موج ـــگاه ب ـــن ن ـــا ای ـــه ب و هســـت ک

ـــای وســـیع  ـــه معن ـــی اواًل عرصـــه فرهنـــگ را ب ـــد یعن کنن
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ـــًا از  ـــد و ثانی ـــر بگیرن ـــاد آن در نظ ـــه ابع ـــر هم ـــامل ب و ش

ـــد.  ـــتفاده کنن ـــی اس ـــرای کار فرهنگ ـــی ب ـــای فرهنگ ابزاره

ـــن اســـت و  ـــن ســـخت ترین کار ممک ـــه ای ـــن اســـت ک روش

ـــر نقـــد و ایـــرادات  از دانشـــگاهیان انتظـــار مـــی رود عـــاوه ب

ـــد  ـــای جدی ـــد، ایده ه ـــوارد دارن ـــی م ـــه در بعض ـــی ک بجای

ـــراد  ـــه اف ـــد هم ـــان باش ـــد. یادم ـــه کنن ـــز ارائ ـــذار نی و اثرگ

ـــتند و  ـــا هس ـــان م ـــادات هموطن ـــایق و اعتق ـــه س ـــا هم ب

ـــیم. ـــته باش ـــه داش ـــان برنام ـــه آن ـــرای هم ـــد ب بای

Á نشست هاى دانشجویی
در اســـفندماه چنـــد برنامـــه دانشـــجویی داشـــتیم کـــه 

ــومین  ــتم. سـ ــرکت داشـ ــا شـ ــی از آنهـ ــن در بعضـ مـ

ـــن دوره  ـــجویان در ای ـــا دانش ـــخ ب ـــش و پاس ـــه پرس جلس

ـــی  ـــده گروه ـــر عه ـــه ب ـــد. اداره جلس ـــزار ش ـــت برگ مدیری

ـــد و 109  ـــام ش ـــم انج ـــوب ه ـــه خ ـــود ک ـــجویان ب از دانش

ســـؤال مکتـــوب تحویـــل داده شـــد و تعـــدادی ســـؤال 

ـــوزه  ـــؤاالت در دو ح ـــترین س ـــد. بیش ـــرح ش ـــفاهی مط ش

ـــخ های  ـــر پاس ـــاوه ب ـــه ع ـــود ک ـــجویی ب ـــوزش و دانش آم

ــده  ــته بندی شـ ــه به صـــورت دسـ ــه شـــده در جلسـ ارائـ

ـــن  ـــزاری ای ـــد. برگ ـــال ش ـــط ارس ـــای ذی رب ـــه معاونت ه ب

ـــتقیم  ـــاط مس ـــت ارتب ـــه از جه ـــرای هیئت رئیس ـــات ب جلس

ـــت. ـــت اس ـــجویان غنیم ـــئوالن و دانش ـــن مس بی

ـــه  ـــز ب ـــی نی ـــی آزاداندیش ـــه کرس ـــاه دو جلس ـــن م در همی

ــه  ــد کـ ــزار شـ ــجویان برگـ ــی از دانشـ ــت گروه هایـ همـ

ـــری  ـــامت« و دیگ ـــول س ـــرح تح ـــد ط ـــی »نق ـــوع یک موض

ـــا ســـوءتفاهم«  ـــدرن- واقعیـــت ی ـــل طـــب ســـنتی و م »تقاب

ـــه موضوعـــات خوبـــی  ـــه نظـــر مـــن ب ـــود. هـــر دو جلســـه ب ب

پرداختنـــد و اگرچـــه ممکـــن اســـت در اجـــرا نواقصـــی 

ـــوع جلســـات کـــه  ـــن ن ـــا شـــروع ای وجـــود داشـــته باشـــد ام

ـــه  ـــوع پرداخت ـــک موض ـــه ی ـــدون ب ـــه ای م ـــا برنام در آن ب

می شـــود بســـیار مبـــارک اســـت بخصـــوص کـــه اواًل توســـط 

دانشـــجویان برگـــزار می شـــود و ثانیـــًا بـــه مـــا یـــاد می دهـــد 

ـــرای رد  ـــنویم و ب ـــود را بش ـــف خ ـــر مخال ـــه نظ ـــه چگون ک

ـــم. ـــه کنی ـــتدالل اقام آن اس

ـــز  ـــاالنه مرک ـــع س ـــومین مجم ـــاه بیســـت و س ـــن م در همی

ـــرای  ـــن ب ـــد و م ـــزار ش ـــز برگ ـــان نی ـــتعدادهای درخش اس

چهارمیـــن بـــار در آن شـــرکت کـــردم. حضـــور 

چنیـــن دانشـــجویانی در دانشـــگاه نعمـــت بزرگـــی اســـت 

ـــع  ـــن مجم ـــود. در ای ـــکرگزار آن ب ـــد ش ـــر روز بای ـــه ه ک

ـــرات  ـــراد دارای اث ـــه اف ـــم ک ـــجویان گفت ـــه دانش ـــاب ب خط

وجـــودی متفـــاوت هســـتند؛ برخـــی بـــرای هیچکـــس، 

ـــرای  ـــواده، برخـــی ب ـــرای خان ـــرای خـــود، برخـــی ب برخـــی ب

ـــرای دنیـــا اثرگـــذار  ـــرای کشـــور و برخـــی ب شـــهر، برخـــی ب

هســـتند. انتظـــار از دانشـــجویان دانشـــگاه مـــا ایـــن اســـت که 

اثـــر وجـــودی خـــود را فراتـــر از حـــد شـــخصی و خانوادگـــی 

ـــند. ـــت باش ـــر مثب ـــه هســـتند منشـــأ اث ـــا ک ـــد و هرج ببینن

Á ابعاد بین الهللی دانشگام
ــلیمانیه در  ــه سـ ــفری دوروزه بـ ــفند 95 سـ ــط اسـ اواسـ

اقلیـــم کردســـتان عـــراق داشـــتیم کـــه در آن اولیـــن دفتـــر 

بین المللـــی دانشـــگاه بـــا حضـــور عالی تریـــن مقامـــات 

دولتـــی در دانشـــگاه ســـلیمانیه افتتـــاح شـــد. در ایـــن 

مراســـم عـــاوه بـــر مســـئوالن ارشـــد اتحادیـــه میهنـــی 

کردســـتان کـــه در ســـلیمانیه مســـتقر هســـتند، وزرای علـــوم 

و بهداشـــت کردســـتان عـــراق نیـــز حضـــور داشـــتند. افتتـــاح 

ایـــن دفتـــر نقطـــه شـــروعی بـــرای گســـترش تبـــادالت 

ــود  ــری شـ ــتی پیگیـ ــر به درسـ ــت و اگـ ــی اسـ بین المللـ

می توانـــد فرصت هـــای بهتـــری را در منطقـــه بـــرای 

ـــتم  ـــگاه خواس ـــورای دانش ـــای ش ـــد. از اعض ـــاد کن ـــا ایج م

ـــزاری  ـــرای برگ ـــرف ب ـــق دو ط ـــورد و عائ ـــب م ـــه حس ک

جلســـات و بازدیدهـــای دوطرفـــه برنامه ریـــزی کننـــد.

چهارمیـــن مراســـم روز بین الملـــل دانشـــگاه نیـــز بـــا حضـــور 

جنـــاب آقـــای دکتـــر کمـــال خـــرازی رئیـــس شـــورای 

ـــگاه  ـــس پژوهش ـــران و رئی ـــی ای ـــط خارج ـــردی رواب راهب

علـــوم شـــناختی و تعـــدادی از ســـفرا و نماینـــدگان 

ـــگاه  ـــد. دانش ـــزار ش ـــاه برگ ـــن م ـــا در همی ـــورهای دنی کش

ــان دارد  ــور جهـ ــجو از 37 کشـ ــون 670 دانشـ ــا اکنـ مـ

کـــه اگرچـــه حـــدود 5% ظرفیـــت دانشـــگاه را تشـــکیل 

ـــد  ـــه امی ـــت و ب ـــی اس ـــیار بزرگ ـــت بس ـــا حرک ـــد ام می ده

ـــجوی  ـــدف 1000 دانش ـــه ه ـــت ب ـــم توانس ـــد خواهی خداون

بین الملـــل تـــا ســـال 1397 دســـت پیـــدا کنیـــم. ایـــن 

ـــن فعالیت هـــای فرهنگـــی دانشـــگاه اســـت  یکـــی از مهم تری



ا

ــده ای  ــیار تعیین کننـ ــرات بسـ ــد اثـ ــه می توانـ کـ

در شـــناخت دنیـــا از کشـــور و فرهنـــگ مـــا داشـــته 

ــی  ــرای معرفـ ــی بـ ــم فضاهایـ ــن مراسـ ــد. در ایـ باشـ

ـــد  ـــته ش ـــی گذاش ـــجویان خارج ـــار دانش ـــورها در اختی کش

ـــی  ـــکاتی ناش ـــا مش ـــم ب ـــورد ه ـــی دو م ـــه در یک ـــه البت ک

ـــه  ـــود ک ـــراه ب ـــئونات هم ـــط و ش ـــه ضواب ـــه ب ـــدم توج از ع

ـــن  ـــد از ای ـــا بای برخـــورد الزم صـــورت گرفـــت. به هرحـــال م

ـــوزش  ـــازار آم ـــه در ب ـــمند ک ـــیار ارزش ـــبی بس ـــت نس مزی

ـــم  ـــق بتوانی ـــن طری ـــم و از ای ـــتفاده کنی ـــم اس ـــی داری عال

ــورمان را  ــای کشـ ــر از آن ارزش هـ ــا و مهم تـ توانمندی هـ

ـــد  ـــه بع ـــه و در مرحل ـــورهای منطق ـــه کش ـــدم اول ب در ق

ـــز در  ـــکاران عزی ـــات هم ـــم. از زحم ـــی کنی ـــا معرف ـــه دنی ب

ـــت  ـــان موفقی ـــوده و برایش ـــکر نم ـــل تش ـــت بین المل معاون

در همـــه ابعـــاد ایـــن کار بـــزرگ آرزو می کنـــم.

Á سایر رویدادها
در اســـفندماه رویدادهـــای فراوانـــی در دانشـــگاه و خـــارج از 

ـــن گـــزارش  ـــی شـــدن ای ـــه دلیـــل طوالن آن داشـــتیم کـــه ب

تنهـــا فهرســـت وار بـــه برخـــی از آنهـــا اشـــاره می کنـــم: 

ـــن وزارت و رؤســـای ســـه  ـــر بهداشـــت و معاونی حضـــور وزی

دانشـــگاه تهـــران در جلســـه کمیســـیون های بهداشـــت 

و اجتماعـــی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــرای تبییـــن 

ـــش  ـــا، همای ـــدات بیمه ه ـــی و تعه ـــود مال ـــکات موج مش

ـــت غـــذا  ـــی معاون ـــه میزبان معاونیـــن غـــذا و داروی کشـــور ب

ـــی  ـــت و رونمای ـــر بهداش ـــور وزی ـــا حض ـــگاه ب و داروی دانش

ـــنواره  ـــن جش ـــوزه، نهمی ـــن ح ـــتاوردهای ای ـــاب دس از کت

ـــای  ـــا انتخـــاب آق ـــی شـــمس ب ـــوم بینای چشم پزشـــکی و عل

ـــام  ـــه ن ـــار ب ـــان افتخ ـــن نش ـــرای باالتری ـــمی ب ـــر هاش دکت

ـــا  ـــامت ب ـــی س ـــع مل ـــزاری مجم ـــدگان«، برگ ـــب دی »طبی

حضـــور رئیس جمهـــور محتـــرم، ارائـــه گـــزارش رونـــد اجـــرای 

نظـــام جامـــع ارزشـــیابی آموزشـــی توســـط رؤســـای محتـــرم 

دانشـــکده ها در آخریـــن جلســـه شـــورای دانشـــگاه، اجـــرای 

ـــار  ـــان در چه ـــت های مهرب ـــرح دس ـــیزدهم ط ـــه س مرحل

منطقـــه محـــروم حاشـــیه تهـــران بـــا ویزیـــت جهـــادی 

ــی  ــی علمـ ــزاری هم اندیشـ ــص، برگـ ــکاران متخصـ همـ

ـــط  ـــامت توس ـــات س ـــه ای در خدم ـــد حرف ـــاق و تعه اخ

دفتـــر ارتبـــاط بـــا دانش آموختـــگان و دفتـــر تعهـــد حرفـــه ای 

ـــتان  ـــون در بیمارس ـــع آزم ـــز جام ـــاح مرک ـــگاه و افتت دانش

ـــا حضـــور معـــاون آموزشـــی وزارت  مرکـــز طبـــی کـــودکان ب

ـــی از  ـــا نمایش ـــن رویداده ـــک از ای ـــر ی ـــًا ه ـــت. طبع بهداش

ـــه  ـــون ب ـــه اکن ـــتند ک ـــدد هس ـــات متع ـــا و اقدام فعالیت ه

نتیجـــه رســـیده اند. از ایـــن بابـــت از همـــه همکارانـــی 

کـــه در طـــول ســـال 95 در جهـــت اهـــداف دانشـــگاه 

ـــه  ـــد آنچ ـــدوارم خداون ـــگزارم. امی ـــد سپاس ـــاش کرده ان ت

کرده ایـــم از همـــه مـــا قبـــول کنـــد و اگـــر قصـــور یـــا 

ـــف  ـــه لط ـــته ایم ب ـــود داش ـــف خ ـــام وظائ ـــری در انج تقصی

ـــذرد. ـــود از آن  درگ خ

Á عید نوروز 6فسش
ـــراه  ـــه هم ـــود ب ـــا خ ـــدن را ب ـــو ش ـــراوت و ن ـــار ط ـــام به ن

دارد و ایـــن به خودی خـــود شـــادی آفرین اســـت. اینـــک 

ـــا وقفـــه ای  کـــه پـــس از یـــک ســـال کار و تـــاش مـــداوم، ب

کوتـــاه خـــود را بـــرای ســـال جدیـــد آمـــاده می کنیـــم 

ـــن کام  ـــت از ای ـــی اس ـــت مصداق ـــه گذش ـــه آنچ ـــی ب نگاه

کـــه: »حاســـبوا قبـــل ان تحاســـبوا«. دمـــی تفکـــر و خلـــوت 

بـــا خـــود در زمـــان تحویـــل ســـال و قبـــل از برگـــزاری 

ـــت  ـــاید موضوعی ـــوروز، ش ـــد ن مراســـم پرهیجـــان دیدوبازدی

ـــاتید دانشـــگاه  ـــان و اس ـــد. دانشـــجویان، کارکن ـــته باش داش

هریـــک می تواننـــد بـــا ایـــن دیـــد کـــه چـــه کردیـــم و 

ـــد  ـــل را ببندن ـــال قب ـــده س ـــم، پرون ـــم بکنی ـــه می خواهی چ

ـــایند. ـــد را بگش ـــال جدی ـــر س و دفت

ضمـــن تبریـــک حلـــول ســـال 1396 هجـــری شمســـی 

بـــه تمـــام دانشـــگاهیان عزیـــز، بـــرای شـــما و مـــردم 

شـــریف ایـــران ســـال خوشـــی را آرزو می کنـــم و از 

ـــئلت  ـــود مس ـــام وج ـــا تم ـــه و ب ـــی خاضعان درگاه حق تعال

ـــید  ـــوال و س ـــرج م ـــال ف ـــال را س ـــن س ـــه ای ـــم ک می کنی

ـــی  ـــه تعال ـــل الل ـــر عج ـــرت ولی عص ـــان، حض ـــا و جهانی م

ـــد. ـــرار ده ـــریف ق ـــه الش فرج
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