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تصاویری از افتتاحیه نمایشگاه »جلوه های تحول« در دانشگاه 
جامع امام حسین)ع( در حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی  - بهمن ماه 1396 قاب دانشگاه

صفحه ۸
 چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 

۲۰ جمادی االول ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۳۹

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه 
تشکل های دانشجویی، دانشجویان و طالب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقاالت، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط با 
مقوالت دانشجویی استقبال می کند. عالقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را به رایانامه 
Daneshgah@Kayhan.ir یا نمابر 33111120-021 ارسال نمایند. بدیهی است که روزنامه 

کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

اخیرا از طرف معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
دستور العملی 8 ماده ای به روسای 
واحدهای این دانشــگاه در مرکز 
استان ها و روسای واحدها و مراکز 
آموزشــی این دانشگاه ابالغ شد، 
شده  موجب  که  دســتورالعملی 
برخی آن را مورد نقد قرار دهند و 
برخی هم از ابالغ آن تقدیر کنند. 
به اعتقاد بسیاری از دانشگاهیان 
بخشــنامه  این  درســت  اجرای 
بســیاری از نگرانی های فرهنگی 
که در خصوص دانشگاه آزاد وجود 
دارد را رفع خواهد کرد و منتقدان 
می گوینــد این بخشــنامه باعث 
ایجاد فضای خفقان در دانشــگاه 

خواهد شد.
مدتــی از ابالغ بخشــنامه 8 
آزاد می گذرد،  دانشــگاه  ماده ای 
آن  منتقــدان  بخشــنامه ای که 
می گویند کاهش شور و نشاط را در 
فضای دانشگاه به دنبال خود دارد 
و موافقان آن این موضوع را قبول 
ندارند و می گویند این بخشــنامه 
برعکس باعث ایجاد شور و نشاط 
واقعی در دانشــگاه ها می شود. در 
ادامه به بررســی بندهایی از این 

بخشنامه خواهیم پرداخت:
 الزام به رعایت عفاف 

و حجاب در محیط 
دانشگاه

یکی از موارد مهم این دستور 
آزاد  دانشــگاه  فرهنگی  العمــل 
بحث تاکید بر موضوع ســالمت 
فضای عمومی دانشــگاه و رعایت 
هنجارهایی مانند عفاف و حجاب 
و پرهیز از استعمال دخانیات در 
فضای دانشــگاه است. همچنین 
تاکید شــده تا عالوه  بــر تدابیر 
مناسب فرهنگی از قبیل برگزاری 
جلسات  و  نشســت ها  کارگاه ها، 
سخنرانی و پرسش و پاسخ که به 
ارتقای شناخت و معرفت دینی و 
فرهنگی دانشــجویان و همکاران 

مروری بر وضعیت آموزش عالی کشــور طی نزدیک به 4 دهه اخیر 
نشان می دهد آموزش عالی در این بازه زمانی رشد چشمگیری را تجربه 

کرده است.
تعداد کل دانشــجویان کشور تا سال ۵۷، ۱۷۵ هزار و ۶۷۵ نفر بوده 
که این تعداد در ســال 9۶-9۵ به 4 میلیون و 8۳ هزار و ۱۲ نفر رسیده 
است. بر اساس آمار تفکیکی بر حسب مقاطع تحصیلی تعداد دانشجویان 
در مقطع کاردانی تا ســال تحصیلی ۵۷- ۵8 تعداد ۵8 هزار و 8۷۱ نفر 

بوده که این تعداد در سال 9۶ به ۷48 هزار و ۶۷۷ نفر رسیده است.
همچنین تا سال ۵۷ تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی 98 هزار 
و 9۱۷ نفر و این تعداد در ســال تحصیلی 9۶-9۵ به ۲ میلیون و ۳۳۵ 
هزار و ۷۲9 نفر رسیده است و تا سال تحصیلی ۵۷- ۵8 تعداد دانشجویان 
در مقطع کارشناسی ارشد ۶ هزار و ۳4۰ نفر بوده که این تعداد در سال 

تحصیلی 9۶-9۵ به ۷۶4 هزار و ۲۳۳ نفر رسیده است.

در زندگی هر سیاســتمداری موقعیت هایی پیش می آید که طی 
آنها احســاس می کند که باید خطاهای ادراکی ناشی از وفور دیدگاه 
منفی در کشور را اصالح کند. وقتی ملتی از مواجهه مستقیم با دشمن 
بیرونی فراغت می یابد، یا احســاس کاذبی از فراغت نزد برخی پدید 
می آید، منازعات و حرف و حدیث ها به ســمت و سوی درون معطوف 
می شــود. ما به قرینه رویداد تاریخی فروریزی امپراتوری روم پس از 
فراغت از مناقشــات خارجی، به این عارضه تخریب درونی، »سندرم 
زوال امپراتوری روم« اطالق می کنیم. آگاهی بموقع سیاســتمداران، 
از ایــن وضعیت »خودتخریبی« می تواند نقش بســزایی در کنترل و 
محدودســازی پیامدهای منفی ناشی از آنها داشته باشد. سیاستمدار 
می تواند این مشــکالت و عالئم را تشخیص دهد، نسبت به این عالئم 

هشدار دهد، و سمت وسوها را اصالح کند.
وقتی »خودتخریبی« به جای مکانیســم های دفاعی درست قرار 
می گیرد، نتایج کارها و عملکردها و نهادها و ســازمان ها، در سطحی 
پایین تر از حد انتظار قرار می گیرد. در هر شرایطی، نتایج عملکردهای 
نهادی و ســازمان های مســتقر، به عنوان معیار اندازه گیری و چوب 
محک »اعتدال حکمرانی« تلقی می شود. هنگامی که به طور پیوسته 
عملکردهای نهادهای مختلف، ضعیف تر از حد انتظار است، باید بدانیم 
که مشــکل از یکی دو نهاد عملیاتی کشــور نیست، بلکه یک عمق 
اخالقی دشــواری آفرین در کار است. در واقع، این سبک و طرز فکر و 
اندیشه اســت که سیاست را در سطح نهادی به لکنت می کشاند. در 
این حالت، باید ریزبینی های فرهنگی را فعال و گســترده کنیم. اینجا 
چند نکته هست؛ یکی آنکه باید رسم زود قضاوت کردن را برانداخت. 
یکی از  اشــتباهات رایج بین اغلب نخبگان و تشــکل های سیاسی در 
شرایط »خودتخریبی«، سبک شمردن »قضاوت« است؛ و در وضعیت 
سبک شمردن »قضاوت«، ســاده ترین کار، »منفی بافی« است. برای 
»منفی بافــی«، تنها قدری حس و حال پرخاش الزم می آید، در حالی 
که »واقع نگری مثبت و رو به آینده«، مستلزم ارائه طراحی هایی برای 

آینده است، و اتخاذ این دیدگاه همواره دشوار خواهد بود.
از دیدگاه دیگر، حاال که در شبکه های اجتماعی، هر یک از مردم به 
»روزنامه نگار« بدل شده اند، فرهنگ معیوب و وارداتی »روزنامه نگاری 
کثرت گرا« به یک اپیدمی بدل شده است. این جامعه همین کژالگوی 
وارداتی را در دســت دارد و با آن، می تواند بدون اطالعات وسیع، در 
مورد وجوه منفی همه امور ســخن بگوید؛ در این کژالگو، اصل اصیل 
و رکن رکین، »منفی بافی« اســت. »غنیمت شمردن« نقاط مثبت و 

کتاب »مردان امنیت« روایتگر 
برخــی جلوه های معنوی و ماندگار 
این فرماندهــان در دوران  زندگی 
انقالب و تجربه های بی بدیل ایشان 
در عصر دفاع مقدس و بازنمایی ابعاد 
متمایز مجاهدت ها، پایمردی، عزم 
و اداره بصیرت مندانــه و کارآمدی 
مدیریتی در عصر پس از دفاع مقدس 
در عرصه های پر افتخار پیشرفت های 
علمی، فنی، دفاعی و مدیریتی است 
که موجب استحکام پایه های عزت و 

اقتدار ملی گردیده است. 
توجه به نقش بی بدیل خادمان 

صبور، بی ادعا و موفقی که هم اکنون 
نیز عهده دار مسئولیت های عمده و 
پر اهمیــت در عرصه های دفاعی و 
تضمین ارکان امنیتی کشور هستند 
به اثر، ویژگی های بدیع و در نوع خود 

کم نظیر بخشیده است.
از جمله اهــداف اصلی تدوین 
و انتشــار این کتاب ثبت و انتقال 
بخش هایــی از تجربیات زیســته، 
مبانی فکری و نحوه متمایز مدیریت 
و عملکرد درخشان معطوف و متکی 
به معارف اصیل اعتقادی اســت که 
زمینــه و امکان تحقق اراده انقالبی 

* در مورخ ۱۱ بهمن 9۶ و در بخش »دیدگاه دانشجویی« 
مطلبی با عنوان »ابهام ۱۶هزار میلیاردی از اصرار تا انکار!« به 
چاپ رسید که نام نویسنده آن »امیرحسین شکرابی - دانشجوی 
ارشد اقتصاد« از قلم افتاده بود که بدین وسیله اصالح و تکمیل 

می گردد.

دیدگاه اساتید

عارضه ای به نام 
»خودتخریبی«

 وقتی »خودتخریبی« به جای مکانیســم های دفاعی 
درســت قرار می گیرد، نتایج عملکردها، در سطحی 
پایین تر از حد انتظار قرار می گیرد. هنگامی که به طور 
پیوسته عملکردها، ضعیف تر از حد انتظار است، باید 
بدانیم که مشکل از نهادهای عملیاتی کشور نیست، 

بلکه یک عمق اخالقی دشواری آفرین در کار است.

قوت، اصاًل خبر و مطلب قابل توجه محسوب نمی شود. لحن های تند 
و فازهای منفی سکه رایج شبکه های اجتماعی شده اند. با این روحیه، 
مردم از همدیگر فاصله می گیرند، و به هم بدبین می شوند. اگر مردم به 
هم بدگمان شوند، و این بدگمانی بسیار شود، اعتماد متقابل بین آنها 
از بین می رود. پس باید در سبک های ارتباطی تجدید نظر کنیم؛ باید 
با ایجاد جو صمیمیت و اعتماد بین یکدیگر، به اجزای تشکیل دهنده 

یک »من برتر« تبدیل شویم.
نکته بعد این است که همه باید متقاعد شوند که از پنجه انداختن 
بیهوده به چهره یکدیگر بپرهیزند، و الاقل از ســرزنش کردن و مقصر 
دانســتن عواملی که خارج از کنترل هســتند دوری کنند. در شرایط 
»خودتخریبی«، نخبگان جناحی به وقت خطا، به شــکلی ناشــیانه 
و نادقیق، به رصد عیوب گروه های رقیب مشــغول می شــوند. چنین 
پرخاش هایی نه تنها دردی از کشور دوا نمی کنند، بلکه موجب غفلت 

از ریشه اصلی مشکالت و نواقص می شوند.
مطلب دیگر، روحیه مثمر ثمری اســت، ایــن روحیه که فعاالن 
اجتماعی و مدنی به خود هموار کنند که »من هم به سهم خود قدری 
مقصر مشکالت هستم«. این موجب می شود، که همه به نحوی درگیر 
فعالیت اجتماعی شوند. این مشغولیت موجب می شود که دشواری های 
عملیاتی برای همه در سطوح متفاوتی معلوم و ملموس شود؛ »انصاف« 
جز با این دغدغه هماهنگ برای یافتن راه حل دشــواری ها به دســت 
نمی آید. البته پرخاش و منفی بافی راحت است و در هر شرایطی می شود 
چیزی در مذمت دیگران گفت، ولی وقتی افراد مشــغول حل و فصل 
مسائل شوند، ادراک متقابل که همان »انصاف« است، قوت می گیرد.

چشــم انداز دیگر به رواج »منفی بافی« این اســت که این شرایط 
پرخاشــگر، وقتی واقع می شود که جریان ایده های جدید کند شود یا 
اصاًل خشک گردد، و در نبود راه حل ها، فقط نارضایتی ها بماند. سیاست 
امروزی بدون تزریق مستمر ایده های نو و خالقانه، خیلی زود از نفس 
می افتد و راه به جایی نخواهد برد. برای حل مسائل و چالش های انبوه 
دنیای جدید به ایده های تازه و نو به نو نیاز هست؛ و این تکلیف فعاالن 
سیاســی و مصلحان اجتماعی است که برای ورود و رواج ایده های نو 
در درون کشور زمینه سازی کنند. وقتی خودزنی رواج می یابد، نشانه 
آن است که فعاالن سیاسی و اجتماعی، مسیر آسان زندگی را انتخاب 
کرده اند و گاه گاه از منفی بافی بی انتها غرق لذت می شــوند. در چنین 
شــرایطی باید دنبال تحریک مجاهده عقیدتی و حس تکلیف رفت و 

مهارت های مهمی را گسترش داد.
یک سوی این مهارت ها این است که باید فضای هراس از منفی بافی 
علیه نوآوری و ایده پردازی را بشکنیم؛ اگر جو عمومی جامعه به گونه ای 
بود که موجب رنجش و حتی تنبیه افراد نوآور و مبتکر شود، باید آشکار 
و واضح در قواعد صدرنشــینی و قدربینی تجدید نظر کنیم، و آن را 
از غوغای مطبوعات و رســانه ها بیرون بکشیم. برای این منظور اصالح 
گفتارهای مطبوعاتی و رسانه ای که زیر سایه دموکراسی کثرت گرا فقط 
رقابت های بی رحمانه را می شناســند، الزم است؛ باید »مهارت گوش 
دادن« را به جای مهارت های منفی فریاد زدن بر سر همدیگر ترویج کرد. 
یکی از دام های مهلکی که در یک جامعه با سطح باالی »خودتخریبی« 
پدیدار می شــود، این احساس در افراد این جامعه و خصوصاً نخبگان 
است که بیشتر و بهتر از سایرین می فهمند و آنها هستند که باید سخن 
بگویند و دیگران باید گوش کنند؛ اما، واقعیت آن است که در شرایط 
فعلــی، همه بیش از هر چیزی به ایده هــا و راه حل های نو نیاز دارند، 
که این ایده ها باید از جانب مردمی ارائه شــود که از نزدیک دستی بر 
آتش دارند؛ پس، منطقی این است که فضایی برای گفتار همه فراهم 
شود، و این، مستلزم تبلور ظرفیت شنیدن نزد همه است، و نهایتاً، این 
مهم محقق نمی گردد، مگر آنکه مردم به فازهای منفی علیه یکدیگر یا 
اقشاری از جامعه، جداً ترتیب اثر ندهند و این را گناه به حساب آورند.
* حامد حاجی حیدری
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اصالحیه

کتاب دانشجویی

 تعداد کل دانشجویان کشور تا سال ۵۷، 1۷۵ 
 هــزار و 6۷۵ نفر بوده که این تعداد در ســال

 96-9۵ بــه ۴ میلیون و ۸3 هــزار و 12 نفر و 
همچنین درصد سهم ایران در تولید علم دنیا 
)ISI( از میزان 0/1 درصد در سال ۵۷ را به1/۵ 

درصد در سال های اخیر رسیده است.

انقالب در آموزش عالی
# چه_دادیم_چه_گرفتیم در دانشگاه های ایران

بر اساس آخرین آمار در نظام آموزش عالی تا سال تحصیلی ۵۷ تعداد 
دانشــجویان در مقطع دکتری حرفه ای ۱۰ هزار و ۲9۲ نفر بوده که این 
تعداد در سال 9۶ به 9۳ هزار و 9۲۶ نفر رسیده است. همچنین تا سال 
تحصیلی ۵۷ تعداد دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی ۱۲۵۵ نفر بوده 
که این تعداد در سال تحصیلی 9۶ به ۱4۰ هزار و 44۷ نفر رسیده است.

بنابر گزارش آمار اعالم شــده در آموزش عالی تا ســال تحصیلی ۵۷ 
تعداد ۳9۶ رشته تحصیلی در دانشگاه های کشور دایر بود که این تعداد 
در سال تحصیلی 9۵ به ۳۰۲۰ رشته رسید. همچنین در سال ۵۷ تعداد 
کل اعضای هیئت علمی تمام وقت که در دانشگاه ها مشغول فعالیت بودند 
۷۲۳۱ نفر بود که این تعداد به بیش از ۷۲ هزار نفر در ســال تحصیلی 

اخیر رسیده است.
در سال 9۵ تعداد کل رشته های دوره های تحصیلی در کشور۳۰۲۰ 
رشــته است که از این تعداد 89۲ رشته در مقطع کاردانی، ۱۱49 رشته 
در مقطع کارشناسی، ۱۳۵۳ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۵ رشته 
در مقطع دکتری حرفه ای، ۱۰8۷ رشته در مقطع دکتری تخصصی قرار 
دارند. البته آماری از میزان تفاوت این رشــته ها به تفکیک در سال های 
پیش از انقالب اسالمی وجود ندارد. تعداد کل دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی در حال حاضر به ۲۶۳9 مرکز رسیده است.
در حوزه پژوهش و تحقیقات نیز تغییرات بســیار زیادی بوجود آمده 
است که از آن جمله می توان به افزایش انجمن های علمی کشور و ایجاد 
قطب های علمی، موسسات پژوهشی و تعداد مقاالت علمی و میزان تولید 

علم در کشور اشاره کرد.
تعداد انجمن های علمی کشــور در سال ۵۷ تعداد ۷8 انجمن بود که 
این تعداد در ســال 9۵ به ۳4۱ انجمن رسید و در حالی که در سال ۵۷ 

قطب های علمی کشور وجود نداشتند اما در سال 9۵ شاهد فعالیت تعداد 
۱۵4 قطب علمی در سطح کشور هستیم.

موسســات پژوهشی دارای مجوز اصولی، قطعی و آزمایشی در حوزه 
علوم غیر پزشکی از تعداد 8۳ موسسه در سال ۵۷ به تعداد ۷۶۳ موسسه 
در سال 9۵ رسید و این در حالی است که تاکنون تنها در حوزه پزشکی 

۵۰۰ مرکز تحقیقاتی ایجاد شده است.
تعداد مقاالت نمایه شــده ایرانی در مجالت معتبر بین المللی )ISI( از 
تعداد ۶۶9 مقاله در سال ۵۷ به تعداد ۲۷ هزار و ۳۳۶ مقاله در سال 9۵ 
رسیده و توانسته درصد سهم ایران در تولید علم دنیا )ISI( از میزان ۰/۱ 

درصد در سال ۵۷ را به ۱/۵ درصد در سال های اخیر برساند.
تعداد نشریات علمی - پژوهشی در حوزه علوم ۲۰ نشریه در سال ۵۷ 
به 9۳4 نشــریه در سال 9۵ رسید که با احتساب ۲۶۰ مجله تحقیقاتی 
در علوم پزشــکی این تعداد به بیش از ۱۱94 نشریه رسیده است. تعداد 

نشریات علمی - ترویجی نیز از ۵۵ نشریه در سال ۵۷ به ۱۲8 نشریه در 
ســال 9۵ افزایش یافته است. البته در این میان ۲۰ شبکه تحقیقاتی در 

علوم پزشکی نیز به این مجموعه علمی پیوسته است.
در حوزه فناوری نیز با توجه به نوظهور بودن این حوزه که در سال ۵۷ 
وجود نداشته است اکنون کشور در بخش های فناوری توانسته از پتانسیل 
خوبی برخوردار باشــد. در حال حاضر تعــداد ۳۶ پارک علم و فناوری و 

تعداد ۱۵4 مرکز رشد در کشور وجود دارند که در این بخش تعداد۳۵۰۰ 
واحدهای فناور و تعداد ۲۵ هزار نفر فناوران شاغل در واحدهای فناور در 

مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مستقر هستند.
در بخش اســتنادات به مقاالت محققان ایرانی نیز آماری از سال ۵۷ 
وجود ندارد. اما ایران در ارجاعات و اســتنادات در ســال 9۵ رتبه ۲۲ را 
کســب کرده است. در سال 9۵ مقاله های منتشر شده در مجالت ISC و 

علمی پژوهشی به تعداد ۱8 هزار و 9۵۰ مقاله رسید.
در ســال 9۵ آماری از پایان نامه های دفاع شده در کارشناسی ارشد 
و دکتری ارائه شــده است که بر اســاس این آمار تعداد ۲9 هزار و 4۰9 
پایان نامه در کارشناسی ارشد و تعداد ۲4۰۳ پایان نامه در دکتری دفاع 
شده اند. 8۵۰ تقاضای ارزیابی اظهارنامه های ثبت اختراع و تقاضای ارزیابی 

اختراعات ثبت شده در سال 9۵ ثبت شده است.
در حوزه حمایت از دانشجویان با وام های دانشجویی، در سال ۵۷ در 

مجموع میزان اعتبارات وام های دانشــجویی ۵ هزار و ۷48 میلیون ریال 
بوده است که این میزان در سال 9۵ به یک میلیون و ۶۲8 هزار و ۳94 
میلیون ریال افزایش یافت. آماری از میزان دانشجویان دکتری بورس داخل 
و خارج در ســال ۵۷ وجود ندارد اما بر اســاس آمار موجود سال جاری 
تعداد ۳۵۰۰ نفر دانشجوی دوره دکتری بورس داخل هستند و 4۱۳ نفر 
دانشجوی دوره دکتری بورس خارج. تا سال 9۵ تعداد ۳۱۶ هزار و 48۰ 

نفر از وام های دانشجویی بهره مند شده اند.
در بخش فضاهای آموزشی، رفاهی و کمک آموزشی نیز وضعیت نشان 
دهنده رشــد قابل توجه در این بخش است. فضاهای آموزشی از میزان 
یک میلیون مترمربع در ســال ۵۷ به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع در 
سال 9۵ رسید. همین طور فضاهای زیربنایی، رفاهی و کمک آموزشی از 
میزان ۵۰۰ هزار مترمربع در سال ۵۷ به ۶ میلیون و 4۰۰ هزار مترمربع 

در سال 9۵ رسیده است.
در مجموع کل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی از میزان یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار مترمربع در سال ۵۷ به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع در 

سال 9۵ رسیده است که رشد ۷/۷ را در این حوزه نشان می دهد.
تفاهم نامه های آموزشی، پژوهشــی و فناوری منعقد شده بین وزارت 
علوم با همتایان خارجی ۷۵ تفاهم نامه بین وزارتی و ۷۰۰ تفاهم نامه بین 
دانشگاهی بوده است. ایران در ۷8 سازمان تخصصی بین المللی عضویت دارد 
و تعداد ۳9 پروژه مشترک با دانشگاه های معتبر کشورها منعقد شده است.
در ۳8 کشــور نماینده، زبان فارسی وزارت علوم وجود دارد و در 44 
کرسی زبان فارسی در دانشگاه های خارجی با همکاری وزارت علوم تدریس 
می شود. تعداد ۲۵۷۰ دانشجو در رشته زبان فارسی ایرانشناسی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری در کشورهای خارجی تحصیل می کنند. تعداد 
۷ پروژه تحقیقاتی در ســال 9۵ با اســاتید ایرانی شاغل در دانشگاه های 

خارج )ایرانیان مقیم خارج( تعریف شده است.
تعداد پزشکان از ۱۵ هزار نفر در سال های ۵۷، به ۱۰۰ هزار پزشک 
افزایش یافته است. پیش از انقالب اسالمی تعداد دانشگاه هایی که رشته 
پزشکی را آموزش می دادند حدود ۱۰ دانشگاه بود اما اکنون ۵۲ دانشگاه 
با احتساب دانشگاه شاهد و بقیة اهلل در کشور فعالیت می کنند. به طوری 
که پیش از پیروزی انقالب اســالمی، فقط ۷ دانشــکده علوم پزشکی با 
۷۰۰ دانشــجوی پزشکی در کشــور فعال بودند. اما هم اکنون ۳۰ هزار 
دانشجوی پزشکی با بیش از ۱۱ هزار عضو هیئت علمی در 4۷ دانشگاه 
علوم پزشــکی وابسته به وزارت بهداشت و 4 واحد غیر وابسته در کشور 

مشغول فعالیت هستند.
بر اســاس آمار 48 دانشکده پزشکی، ۳۶ دانشکده دندانپزشکی، ۱۷ 
دانشــکده داروسازی و در مجموع ۱۷۰ دانشکده در کل رشته های علوم 
پزشــکی در کشور در بخش دولتی قرار دارند. در بخش دانشگاه آزاد نیز 
حدود ۲۰ دانشکده پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی به تربیت دانشجو 
در این بخش می پردازند. در حالی که تا ســال ۵۷ تنها ۳۵ دانشکده در 

این بخش فعال بودند.
تعداد ۵۱۰۰ دانشجوی شــاغل به تحصیل در گروه پزشکی درسال 
۵۷ بوده اند که این تعداد در ســال 9۵ به بیش از ۱۵۰ هزار نفر افزایش 
یافته است. همچنین آمار اعضای هیئت علمی در حوزه علوم پزشکی از 
تعداد ۲۵۰۰ نفر در ســال ۵۷ به بیش از ۱۳ هزار نفر در سال های اخیر 

رسیده است.
در کنار توســعه کمی در حوزه آموزش پزشکی، پیشرفت های بسیار 
در بخش سلول های بنیادی، تولید 9۵ درصد داروهای موردنیاز کشور در 
داخل کشور که تا سال ۵۷ تنها ۲۵ درصد آن محقق شده بود، گسترش 
کارخانه های داروســازی، گسترش رشته های تخصصی و فوق تخصصی 

علوم پزشکی و پیوند اعضا نیز قابل توجه است.

»مردان امنیت«  را بهتر بشناسیم

و واقعیت توانستن و توفیق در همه 
عرصه هــای اعتقادی، علمی، فنی و 

مدیریتی را بازتاب می دهد. 
»مردان امنیت« نماد و نمونه ای 
است واقعی از استعداد، اراده و امکان 

بالفعل دســتیابی به پیشرفت های 
بزرگ، که بشــارت بخش اکنون و 
آینده ای روشن و افتخار انگیز برای 
ایران و سربلندی و اقتدار ملت بزرگ 
ایران در همه شئون زندگی فردی و 

اجتماعی است.
الزم بــه ذکر اســت، مؤلف اثر 
حسن خســروآبادی اســت و این 
کتاب در ۱8۶ صفحه آماده انتشــار 

گردیده است.

تابلوی ایست 
دانشگاه آزاد

در مقابل 
اردوهای مختلط

 کنسرت
 و بدحجابی

اقدامات  می انجامد،  دانشــگاهی 
اجرایی مرتبط هم نیازمند اســت 
و از روســا و مســئوالن فرهنگی 
واحدهای دانشگاهی خواسته شده 
تا نسبت به تحقق صحیح و همه 
جانبــه این امر اهتمامی ویژه و به 
تناســب نیازهای عینی هر واحد 
دانشــگاهی، تدابیر الزم را اتخاذ 

کنند.
اگــر تا به حال مســیرتان به 
یکی از دانشــگاه ها خورده باشد، 
ممکن اســت با برخی از مسائل 
برخورد کنید که باعث تعجب تان 
شده باشــد، مثل سیگار کشیدن 
چند دانشجو در محوطه دانشگاه، 
کــه گاهی این مســئله در میان 
دانشــجویان دختــر هــم دیده 
می شــود یا اینکه برخــی مواقع 
هم بــا پوشــش های عجیبی که 
در شان دانشــجو نیست، مواجه 
می شوید. این بند از دستورالعمل 
می تواند در صورت اجرای صحیح 

و البته همکاری همه دانشجویان 
برای ساختن دانشگاهی در شان 
یک جوان ایرانی، بســیاری از این 

ناهنجاری را رفع کند.
مدیــران قبلی دانشــگاه آزاد 
در گذشــته بخشنامه هایی درباره 
حجاب و عفاف داشتند، ولی برخی 
از این بخشنامه ها آنچنان تدوین 
می شــد که صدای تشــکل های 
دانشــجویی و اســاتید انقالبــی 
دانشــگاه را درمی آورد، در یکی از 
این موارد در سال 9۳ بخشنامه ای 
به مدیران فرهنگی واحدهای آن 
زمان دانشــگاه آزاد ابالغ شد که 
به دنبال  را  تنــدی  اعتراض های 

خود داشت. 
ولی در یک نگاه کلی می توان 
گفــت، بحث عفــاف و حجاب، 
اردوهای  موسیقی،  کنسرت های 
مانند  ناهنجاری هایی  مختلــط، 
اســتعمال دخانیــات در محیط 
دانشــگاه و لزوم توجه بیشــتر 

به دانشــجویان و اساتید انقالب 
این  بخش هــای  مهمتریــن  از 
دستورالعمل 8 ماده ای است که 
معاونت فرهنگی بر اجرای دقیق 
آن اصرار و تاکید دارد و به نوعی 
به مدیران دانشــگاه آزاد نسبت 
بــه رعایت و اجرای آن هشــدار 

می دهد.
ممنوعیت اردوهای 
مختلط دانشجویی

معاونــت فرهنگی دانشــگاه 
بند چهــارم این دســتورالعمل، 
برگزاری اردوهای فرهنگی، علمی 
و ورزشی در دانشگاه ها را ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر دانســته و تاکید 
کرده  است که برگزاری این اردوها 
به صــورت مختلــط، تحت هیچ 
شــرایط و عنوانی مجاز نیست و 
از روســای واحدهای دانشگاهی 
خواســته تا در جهت تحقق این 
امر و اجــرای »آیین نامه اردوهای 
دانشجویی دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی« مصوب جلسه ۲9۷ 
شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی، دستور الزم را در 
خصــوص اجرای هر چه بهتر این 

آیین نامه صادر کنند.
همان طور کــه در این بند از 
دستورالعمل اشــاره شده شورای 
اسالمی شدن دانشگاه ها در مصوبه 
دانشــجویی  اردوهای  »آیین نامه 
آموزش  موسســات  و  دانشگاه ها 
اردوهای مختلط  برگزاری  عالی« 
را ممنــوع کرده اســت و این بند 
از آیین نامه هم تاکیدی اســت بر 
اجرای همین مصوبه که از گذشته 
هم وجود داشــته ولی متاسفانه 
گاهی جدی گرفته نشــده است. 
با  مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد 
اضافــه کردن این بند عزم خود را 
برای اجــرای دقیق این بند جزم 
کــرده و به گفته مســئوالن این 
دانشــگاه اجــرای آن را پیگیری 

خواهند کرد.

 ممنوعیت برپایی 
کنسرت در دانشگاه

موســیقی  برنامه های  اجرای 
در دانشگاه موضوع دیگری است 
که مــورد تاکید معاونت فرهنگی 
دانشــگاه آزاد قــرار گرفته و در 
دســتور العمل 8 بندی، هرگونه 
برنامه موسیقی در دانشگاه را تنها 
بر اســاس آیین نامه »برنامه های 
و  دانشــگاه ها  در  موســیقایی 
عالی سراسر  آموزش  موسســات 
کشور« مصوب جلسه ۲۷۷ شورای 
اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز 
که  است  درنظرگرفته  آموزشــی 
براساس آن »برگزاری کنسرت های 
موسیقی در محیط های دانشگاهی 
ممنوع است و واحدهای دانشگاهی 
تحت هیچ عنوان یا مراسمی مجاز 

به برگزاری آن نیستند.
رعایت جوانب شرعی، اخالقی 
و شــئون علمــی و دانشــگاهی 
در برگــزاری آیین اســتقبال از 

دانشــجویان جدید و جشن های 
فارغ التحصیلــی موضوع برگزاری 
کنسرت های موسیقی در دانشگاه ها 
چند سالی است که مطرح شده و 
از مسائلی اســت که مورد انتقاد 
رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفت 
و مدیریت فرهنگی دانشــگاه آزاد 
نیز بر همین اســاس و همچنین 
براساس مصوبه  مذکور ممنوعیت 
برگزاری کنسرت های موسیقی در 
محیط های دانشــگاهی را مجددا 
به مسئوالن واحدهای دانشگاهی 

تاکید می کند.
تاکید معاونت فرهنگی دانشگاه 
آزاد بــه رعایت جوانب شــرعی، 
اخالقی و شئون علمی و دانشگاهی 
در برگــزاری آیین اســتقبال از 
دانشــجویان جدید و جشن های 
فارغ التحصیلی نشان از اتفاقات و 
ناهنجاری هایی دارد که در گذشته 
در برخی از این برنامه رخ می داد، 
اتفاقاتــی که ارزش یــک برنامه 
دانشــجویی خدشــه دار می کرد. 
مدیران جدید دانشگاه آزاد با ابالغ 
این بند از دستورعمل سعی دارند 
تا یک شــکل مناســب به چنین 
برنامه هایی بدهند، تا هم در شأن 
دانشجو باشد و هم جوانب شرعی 

در آن رعایت شود.
 میدان دهی 

به عناصر انقالبی
 در دانشگاه

در بنــد هفــت این دســتور 
عمل تاکید شــده که »ثمربخش 
فرهنگی  فعالیت  هرگونــه  بودن 
در دانشــگاه ها در گرو محوریت 
بخشــی به دانشجویان و استادان 
دغدغه مند، فعال و با انگیزه است و 
نقش محوری دانشجویان و استادان 
مومن، انقالبی و مسئولیت شناس 
هیچ گاه نباید از توجه مســئوالن 
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  محترم 
پنهان بماند« بر همین اساس هم 
مدیران واحدهای دانشگاهی بویژه 

معاونت های فرهنگی و دانشجویی 
خواسته شده در عموم برنامه های 
فرهنگی واحد محل خدمت، نسبت 
به میدان دادن برای نقش آفرینی 
دانشــجویان و اســتادان انقالبی، 

توجه همه جانبه مبذول کنند.
عدم میدان  دادن به دانشجویان 
و اساتید انقالبی هم مسئله ای بود 
که در ســال های گذشته همواره 
جزو گالیه های اصلی این طیف از 
اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد 
بود، حال با ابالغ این دستورعمل 
امیدهای زیادی در آنها پدید آمده 
و امیدوارند تا بتوانند تاثیرگذاری 
بیشتری در مســائل مختلف در 

دانشگاه آزاد داشته باشند.
در انتها؛ برخی از منتقدان به 
این بخشنامه می گویند که معاونت 
فرهنگی و مدیران جدید دانشگاه 
آزاد تالش دارند با این بخشنامه ها 
یک فضای خفقان در دانشگاه ایجاد 
کنند چراکه چنین بخشنامه هایی 
تنهــا باعث نگرانی دانشــجویان 

خواهد شد. 
بــه گــزارش فــارس؛ فضای 
مجازی هم بی تاثیــر از ابالغ این 
بخشــنامه نبود و میان موافقان و 
منتقدان این بخشنامه پیام های 
زیــادی رد و بدل شــد، برخی از 
دانشجویان منتقد اعتقاد داشتند 
که ایــن بخشــنامه در نهایت به 
دیوارکشــی میان دانشــجویان و 
جداسازی دختران از پسران خواهد 
انجامید. آنهــا معتقد بودند که با 
توجه به شــرایط نحــوه پذیرش 
دانشجو و مبالغی که از دانشجویان 
در دانشگاه آزاد گرفته می شود این 
اقدامات در نهایت مشکالتی را برای 

دانشگاه ایجاد خواهد کرد.
هم اکنون این بخشنامه ابالغ 
شــده و باید دیــد در آینده چه 
تاثیرات مثبت یا منفی ای بر روی 
مباحــث فرهنگی دانشــگاه آزاد 

خواهد داشت.


