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دکتـر جعفریـان و اعضـای هیئت رئیسـه  دانشـگاه در دیـدار بـا 

دانشـجویان، خواسته ها، پیشـنهاد ها و انتقادات آن ها را شنیدند 

و به تعدادی از سـؤاالت آموزشی، پژوهشـی، رفاهی دانشجویان 

پاسـخ دادند.

در سومین جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان که روز یکشنبه 8 

اسفند 95 در تاالر ابن سینای دانشکده پزشکي برگزار شد، دکتر 

جعفریان، رییس دانشگاه، دکتر جلیلي، دکتر حلب چی، دکتر 

یونسیان و دکتر خردمند به ترتیب معاونان آموزشي، دانشجویي، 

پژوهشي و بین الملل و همچنین حجت االسام والمسلمین دکتر 

عیسی زاده، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

نزدیك به سه ساعت به سؤاالت دانشجویان پاسخ دادند.

در ابتدای این جلسه، دکتر جعفریان بابیان اینکه فرصت خوبی 

است که برای سومین بار در خدمت شما دانشجویان عزیز هستم 

تا به سؤاالت شما پاسخ دهم، گفت: دانشگاهی که در آن به عنوان 

دانشجو تحصیل یا به عنوان هیئت علمی تدریس می کنیم غیرازاینکه 

قدیمی ترین و بزرگ ترین دانشگاه علوم پزشکی کشور است در 

حال حاضر حدود 13 هزار دانشجو و 11 دانشکده دارد و عمده 

این گروه  نیز در  را  اگر دکترای حرفه ای  البته  مقاطع دانشگاه 

دکتر جعفریان: قدر دانشگاهی را که در آن تحصیل می کنید، بدانید

سومین دیدار رییس و 
اعضای هیئت رییسه دانشگاه با دانشجویان 



اا

بگنجانیم، در حوزه تحصیات تکمیلی است.

دانشجو  تعداد  ازنظر  دانشگاه  این  داد:  ادامه  دکتر جعفریان 

ماهیت  و  است  پزشکی  علوم  در حوزه  دانشگاه  بزرگ ترین 

تحصیات تکمیلی این دانشگاه به نوعی غلبه بر آموزش دارد و 

تقریبًا از تمامی رشته های تحصیات تکمیلی موجود در کشور 

در این دانشگاه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به تعداد هیئت علمی این دانشگاه، اظهار کرد: در 11 

دانشکده این دانشگاه، در حدود 1700 هیئت علمی مشغول به 

تدریس هستند که از تعداد 1600 و اندی هیئت علمی آموزشی 

و 100 و اندی هیئت علمی پژوهشی هستند.

دکتـر جعفریـان افـزود: در ایـن دانشـگاه 95 مرکـز تحقیقاتـی 

در ارتبـاط بـا گروه هـا به طـور مسـتقل و زیرمجموعـه معاونـت 

پژوهشـی دانشـگاه و یـا به صـورت مسـتقل اداره می شـوند. این 

تعـداد مرکز تحقیقاتی در حدود 15 درصد کل مراکز تحقیقاتی 

وزارت بهداشـت و درمـان در کشـور اسـت یعنـی از 600 مرکز 

تحقیقاتـی در 60 دانشـگاه و دانشـکده علوم پزشـکی 95 مرکز 

در این دانشـگاه وجـود دارد.

وی ادامه داد: با حضور شما دانشجویان عزیز و همکاران هیئت علمی 

چیزی که دانشگاه کسب می کند در ورودی ها و خروجی ها و هر 

بسیاری  در  دانشگاه  این  است.  ارزیابی می شود مشهود  که  جا 

موارد رتبه نخست کشوری را دارد من جمله، در کنکور سراسری 

به طور متوسط 70 درصد رتبه های برتر رشته های پزشکی این 

دانشگاه را برای تحصیل انتخاب می کنند و همچنین در کنکور 

ارشد شاید نیمی از رتبه های برتر نیز برای ادامه تحصیل به این 

دانشگاه می آیند.

دکتر جعفریان اظهار کرد: در آزمون های سراسری چه منطقه ای 

چه مناطق آمایشـی و چه کشـوری نتیجه این دانشـگاه همیشه 

تقریبـًا رتبه نخسـت اسـت حتی در زمانی کـه آزمون های پیش 

ورزی بود این دانشـگاه رتبه اول را داشـت. البته در آزمون های 

نشـنال ماننـد بورد تخصصی یـا فوق تخصصی نیـز همچنان در 

حـدود 37 یـا 38 درصد رتبه هـای برتـر از کل رتبه ها که اعام 

می شـود در مقام نخسـت قرار دارد. ازنظر پژوهشـی هم امسـال 

نیـز چهاردهمیـن جایـزه جشـنواره رازی را بـه خـود اختصاص 

داد کـه قابل توجـه بـود و درواقـع تولیدات دانشـگاه بـه 5 هزار 

مقاله در سـال رسید.

که  بین المللی  رتبه بندی های  در  اینکه،  بابیان  دانشگاه  رئیس 

معیارهای دیگری را تحت ارزیابی قرار می دهند دانشگاه وضعیت 

خوبی دارد، تصریح کرد: از کارهایی که دانشگاه توانسته در این 

مدت انجام دهد حضور در عرصه بین الملل بوده که البته حضور 

دانشجویان بین الملل شاهد بر این ادعا است.
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دانشگاه در مجمع جهانی سامت در سال  این  داد:  ادامه  وی 

فعًا  و  اولین  به عنوان  و  دانشگاه  یک  به عنوان  مستقًا   2016

تنها نماینده از دانشگاه های خاورمیانه و شمال افریقا عضو 24 

ام این مجمع شد.

ــه  ــم ک ــد بدانی ــا اول بای ــه، م ــان اینک ــگاه بابی ــس دانش رئی

هســتیم و کجــا درس می خوانیــم و کار می کنیــم، اظهــار کــرد: 

ــا  ــه ای اســت کــه ب ســاختار وزارت بهداشــت در کشــور به گون

دانشــگاه های علــوم پزشــکی، خدمــات درمانی نیز همراه اســت 

و ایــن ســاختار آرزوی هــر دانشــگاهی اســت. ازنظــر وســعت 

ــی، 11  ــجو، 1700 هیئت علم ــزار دانش ــا 13 ه ــگاهی ب دانش

دانشــکده، 16 بیمارســتان آموزشــی و نزدیــک بــه 4000 هــزار 

تخــت، در هیــچ جــای دنیــا یافــت نمی شــود البتــه در ســطح 

ــی شناخته شــده اســت. ــن دانشــگاه به خوب ــز ای ــی نی بین الملل

رییس دانشگاه تصریح کرد: آنچه در سه سال گذشته مورد تأکید 

ما بوده این است که بتوانیم درزمینٔه آموزش که توسعه کمی 

زیادی داشت فعالیت های کیفی را تشدید کنیم.

وی ادامه داد: همین موضوع در پژوهش نیز اتفاق افتاده ما به طرف 

در حوزه  پژوهشی  اولویت  رفته ایم  محور  مسئله  پژوهش های 

سامت که حوزه بهداشت و غذا و دارو و درمان است اعام شده 

که امیدوارم بتوانیم این مسیر را به درستی طی کنیم.

دکتر جعفریان خاطرنشان کرد: به عنوان یک عضو هیئت علمی 

می گویم، دانشگاهی که در آن تحصیل می کنید در کشور بی نظیر و 

در منطقه کم نظیر است یعنی تمامی امکانات و شرایط به خصوص 

نیروی انسانی که دارد به راحتی قابل رقابت نیست.

وی در پایان سخنان خود، یکی از بزرگ ترین مشکات دانشگاه 

را محدودیت هـای فیزیکـی عنـوان کـرد و گفـت: به هیچ وجـه 

امکاناتمـان متناسـب بـا ظرفیت نیروی انسـانی ما نیسـت همه 

دانشـگاه  کار می کنیـم چـون  قدیمـی  و  فضایـی محـدود  در 

تهـران در مرکـز تهـران اسـت و پیـدا کـردن زمینی کـه بتوان 

دانشـگاهی دایر کرد بسـیار مشـکل اسـت که امیدواریم بتوانیم 

ایـن مشـکل را حـل کنیم.

در ادامـه این جلسـه به تعدادی از سـؤاالت مکتـوب و همچنین 

سـؤاالت شـفاهی دانشـجویان در حیطه هـای رفاهی، آموزشـی، 

پژوهشـی، شـهریه های دانشـجویی، کمبـود فضـای فیزیکـی، 

سلف سـرویس، مجات دانشـجویی، کمک هزینـه پایان نامه های 

دکتـرای تحصیـات تکمیلـی، بـازار کار و جـذب دانشـجویان 

پزشـکی و پیراپزشـکی به عنوان هیئت علمی پاسـخ داده شـد و 

به دانشـجویان گفته شـد که بقیه سـؤاالت پس از دسـته بندی 

بـه معاونت هـای مررسـال و پاسـخ ها به صـورت کتبـي اعـام 

خواهد شـد.

با تأکید بر افزایش تبادل ارتباطات علمی و پزشکی در عرصه های بین المللی

مراسم روز بین الملل برای چهارمین سال در 
دانشگاه برگزار شد


