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ساخت داروي کمياب ضدسرطان 
داروي ضدسرطان بوسولفان که اخيراً توسط وزارت بهداشت 
اعالم شد در کش�ور کمياب و محدود شده است، توسط دکتر 
نادر ن�وروزي پس�يان عضو هيئت علمي دانش�کده ش�يمي 
دانش�گاه اروميه با درج�ه خلوص بس�يار باال و ب�ا يک روش 
س�اده بدون ني�از به تکنيک هاي جداس�ازي س�اخته ش�د. 
اين دارو که با نام تجاري مايلران و بوس��ولفکس شناخته مي شود، 
در انحصار کشور امريکا و فرانسه بوده و يکي از داروهاي گرانقيمت 
ضدسرطان است که توسط دکتر نوروزي بومي سازي شده و مي تواند 
به توليد انبوه برس��د. دکتر نوروزي در اين خصوص گفت:» وزارت 
بهداشت از مراکز دانشگاهي و برجسته علمي درخواست توليد ۱۶۰ 
قلم داروي حياتي کرده بود که داروي بوسولفان يکي از آنها بود و با 
کمک خداوند و پس از ماه ها تالش، اين دارو که جهت درمان لوسمي 

ملونيد مزمن استفاده مي شود با موفقيت کامل توليد شد.« 
وي با تشکر از حمايت هاي رئيس دانشکده شيمي دانشگاه اروميه 
از نتايج پژوهشي استادان به ويژه نتايج مربوط به اين دارو گفت: » از 
مسئوالن وزارت بهداشت تقاضاي عاجزانه دارم جهت بومي سازي و 
توليد انبوه اين داروي کمياب و کمک به سالمت جامعه حمايت هاي 

الزم را اعمال کنند.« 
بر اس��اس اعالم روابط عمومي وزارت علوم، دکتر نوروزي تصريح 
کرد:» قيمت اين دارو در سال پيش، ۶ ميليون ريال توسط سازمان 
تأمين اجتماعي عنوان شده بود که با بومي سازي آن، اين قيمت به 
يک چهارم قيمت فعلي کاهش مي يابد و ديگر انحصار آن در اختيار 
چند کشور خاص نيست که در روزهاي تحريم نگران آن باشيم.« 
----------------------------------------------

 نانوسامانه هايي 
براي درمان سيستم عصبي

جمع�ي از پژوهش�گران دانش�گاهي و پژوهش�گاهي 
مي توان�د  ک�ه  کردن�د  طراح�ي  را  نانوس�امانه اي 
مان�ع از ايج�اد ي�ا پيش�رفت بيماري ه�اي سيس�تم 
ش�ود.  آلزايم�ر  و  پارکينس�ون  قبي�ل  از  عصب�ي 
دکتر دينا مرشدي، دانشيار پژوهش��گاه ملي مهندسي ژنتيک 
و زيست فناوري، بيماري پارکينس��ون را دومين بيماري رايج 
در بين س��المندان پس از آلزايمر دانس��ت و افزود:» مطالعات 
حاکي از آن است که بيش از 2/۶درصد از افراد باالي 85 سال به 
بيماري پارکينسون مبتال هستند. با توجه به افزايش نرخ ابتال به 
اين  گونه بيماري ها، يافتن روش هايي براي درمان و پيشگيري 

مناسب بسيار حائز اهميت است.« 
 از اين  رو فرموله کردن داروهاي جديد و همچنين يافتن راهي 
براي رساندن دارو به سلول هدف، به يکي از جديدترين مباحث 
در حوزه زيست فناوري پزشکي و نانوزيست فناوري تبديل شده 
است. وي منشأ بس��ياري از بيماري هاي سيستم عصبي مانند 
آلزايمر و پارکينس��ون را تجمع نوعي پروتئين دانست و ادامه 
داد:» بر اين اساس در اين پژوهش ابتدا تالش کرديم تا پروتئين 
»آلفاسينوکلئين« را که در بروز اين بيماري نقش مهمي دارد به 
روش زيست فناوري توليد کنيم و در مرحله بعد يک نانوسامانه 
دارورس��اني را طراحي کردي��م تا بتوان به کم��ک آن مولکول 
کوچک »بيکالئين« را که اث��رات مثبتي در اين زمينه دارد، اما 
ناپايدار بوده و حالليت بسيار پاييني در محلول هاي آبي دارد، 

به صورت مؤثر به محل تجمعات سمي پروتئيني برسانيم. 
مرش��دي با بيان اينکه در پژوهش حاض��ر کارآمد کردن داروي 
بيکالئين توس��ط نانوس��امانه طراحي ش��ده مورد ارزيابي قرار 
گرفت، يادآور ش��د: در نانوسامانه طراحي  ش��ده نانوليپوزوم ها 
نقش نانوحامل ه��اي داروي��ي را ب��ازي مي کنند. اس��تفاده از 
نانوليپوزوم ها به عنوان نانوحامل موجب مي شود تا نه  تنها خاصيت 
آنتي اکسيداني دارو حين انتقال کاهش پيدا نکند، بلکه بهبود نيز 
يابد. وي تأکيد کرد:» اين نانوحامل که هيچ گونه سميت سلولي بر 
سلول هاي عصبي ندارد، دارو را به صورت آهسته و کنترل شده در 

بافت هدف رها مي کند و موجب تأثير پايدار دارو مي شود.« 
اين تحقيق از سوي دکتر دينا مرش��دي و فرهنگ علي اکبري از 
محققان پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري، دکتر 
علي اکبر شعباني و دکتر عباسعلي وفايي از اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دکتر حسن بردانيا عضو هيئت علمي 
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، دکتر سيدعباس شجاع الساداتي عضو 
هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس، دکتر علي اکبر صبوري عضو 
هيئت علمي دانشگاه تهران و محققاني از کشورهاي دانمارک و 
آلمان اجرايي و نتايج آن در نشريه »بيو اينترفيس اند سرفيس « با 

ضريب تأثير 3/997 منتشر شد.

دستاورد ايراني

 جدا سازي دانشجويان پزشکي 
از دستياران

مع�اون آموزش�ي دانش�گاه علوم پزش�کي مش�هد 
ب�ه جدا س�ازي آم�وزش دانش�جويان پزش�کي 
آموزش�ي  بيمارس�تان هاي  در  دس�تياران  از 
تأکي�د ک�رد و گف�ت:» اي�ن جداس�ازي ب�ه ارتقاي 
آم�وزش دوره پزش�کي عموم�ي کم�ک مي کن�د.« 
دکتر محمد اعتضاد رضوي، با اش��اره به اينکه جداسازي 
آموزش دانش��جويان پزش��کي عمومي از دس��تياران و 
فلوشيپ ها، به ارتقاي آموزش دوره پزشکي عمومي کمک 
مي کند، افزود:» از آنجا که بيشتر بيماران در درمانگاه ها 
به صورت سرپايي ويزيت مي شوند، کم توجهي به مسئله 
جداسازي آموزش باعث مي شود که دانشجويان پزشکي 
عمومي ن��گاه کل گرا نس��بت به نوع بيماري را از دس��ت 
بدهند.« وي آموزش طب سرپايي را مهم ترين چالش در 
حوزه آموزش پزشکي عمومي دانس��ت و گفت: دانشگاه 
علوم پزشکي مش��هد براي حل اين چالش يک درمانگاه 
پلي کلينيک س��طح ۱ براي آموزش دانشجويان پزشکي 
عمومي اختصاص داده اس��ت و اين جداسازي از تداخل 
کاري دانشجويان پزشکي عمومي و دستياران جلوگيري 
مي کند و بر اساس اين هدف اين دانشجويان فيلد آموزشي 

متفاوت تري خواهند داشت. 
اعتضاد رضوي در ادامه به جذب دانشجويان خارجي در 
بحث بين المللي سازي بسته تحول آموزش پزشکي اشاره 
کرد و افزود: اين دانشجويان مي توانند براي دانشگاه داراي 
منافع باشند. اين منفعت تنها اقتصادي نيست بلکه حفظ 

استانداردهاي آموزشي است. 

خبر

در ماه ه�اي اخي�ر رس�انه هايي همچ�ون 
بي بي س�ي، راديو زمانه، ايران اينترنش�نال و 
راديو ف�ردا عالقه زي�ادي به برخ�ي خبرهاي 
دانش�گاهي داش�تند و واکنش هاي جالبي از 
خود نش�ان دادند؛ واکنش هايي که بس�ياري 
از آنه�ا پ�س از مدتي نش�ان از وارونه س�ازي 
و جع�ل خب�ر در ح�وزه دانش�گاهي ب�ود. 
دانشگاه هرمزگان يکي از دانشگاه هايي بود که يک 
ماه قبل شاهد تجمع اعتراضي دانشجويان خود بود؛ 
دانش��جوياني که به کيفيت ضعيف سرويس هاي 
رفت وآمد، وضعي��ت نامناس��ب خوابگاهي، نبود 
امکانات رفاهي مانن��د اينترنت و... معترض بودند 
و همين مسئله باعث شد 5۰۰ نفر از دانشجويان 

دست به تجمع بزنند. 
هرچند در ابتداي اين تجمع نيز رئيس دانش��گاه 

از حضور در ميان دانشجويان به خاطر غيرقانوني 
خواندن تجمعشان خودداري کرد، اما در نهايت اين 
مسئول دانشگاهي در ميان دانشجويان حضور پيدا 

کرد و به آنها قول رفع مشکالتشان را داد. 
  حاشيه سازي در خوابگاه

نکته قابل  توجه درباره اين تجمع صنفي اين است 
که پاي شبکه بي بي سي نيز به موضوع باز شد و به 
 رغم اينکه اين تجمع کاماًل صنفي بوده است، اما 
اين رسانه اقدام به پوشش خبري و انتشار فيلم هاي 

اين تجمع کرده بود. 
مدتي قبل هم تجمع برخي دانشجويان دانشگاه 
عالمه در اعتراض به پولي ش��دن برخي خدمات، 
مورد توجه بي بي سي و راديو زمانه قرار گرفته بود. 
ممنوعيت استفاده از لباس راحتي در خوابگاه هم از 

جوسازي هاي روزهاي اخير بي بي سي بود. 

در واکنش به اين هجمه ها مدي��رکل فرهنگي و 
اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي گفت: ما به فضاي 
اختصاصي دختران مثل داخ��ل اتاق ها و راهروها 

کاري نداريم چون حريم خصوصي بچه هاست. 
  ماجراي يک آيين نامه

رضا نصيري، درباره بازتاب گسترده انتشار خبري 
مبني بر ممنوعيت پوش��يدن لب��اس راحتي در 
محيط عمومي خوابگاه هاي دانشگاه آزاد اسالمي 
افزود: »بي بي سي ابتدا چنين خبري را در توييتر 
خود منتشر و بعد مسيح علي نژاد آن را بازنشر کرد و 

باعث شد در فضاي مجازي پخش شود.«
وي ادامه داد:» ما آيين نامه پوش��ش و آراس��تگي 
دانشگاه را با امضاي دکتر طهرانچي چند ماه پيش 
ابالغ کرديم؛ عين آيين نامه اي که سال ها پيش در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده و 

در بعضي از دانشگاه هاي دولتي اجرا مي شد ولي در 
دانشگاه آزاد اسالمي، سهل انگاري صورت گرفت 
و بخشي از آن اجرا نمي شد. ما همان آيين نامه را 
بدون اينکه چيزي کم يا زياد کنيم، ابالغ کرديم.«

مديرکل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي 
تصريح کرد:» صحبت هاي مطرح شده در رسانه هاي 
خارجي، جوسازي و فضاسازي رسانه اي بود. اصاًل 
اينطور نيست که دختران ما نتوانند در خوابگاه ها 
لباس راحتي بپوش��ند چون حرف��ي غيرمنطقي 
است.«  نصيري با اشاره به ممنوعيت پوشيدن لباس 
آستين کوتاه براي پسران گفت:» در اين خصوص 
بايد به آيين نامه مراجعه کرد. اين بحث مربوط به 
محيط کالس هاست. آيين نامه بسيار جامع تدوين 
شده و جالب اس��ت که بدانيد در زمان دولت آقاي 
هاشمي به تصويب رسيده و بعد شوراي عالي انقالب 

فرهنگي مصوبش کرده است.«
وي در خصوص انتقادها از اين موضوع که چرا در 
اين برهه زماني اعالم شده است، گفت: »همانطور 
که گفتم اين آيين نامه از مدت ه��ا پيش به تمام 
دانشگاه ها ابالغ ش��ده اس��ت و اجرا مي شد ولي 
متأسفانه در دانشگاه آزاد اسالمي بعضي از هنجارها 
و ارزش ها در گذش��ته رعايت نمي ش��د، بيش��تر 
نگاه درآمدزايي و پولي وجود داشت و خيلي نگاه 

فرهنگي نداشتند.«
  موج سواري در اولويت است

در واقع اي��ن آيين نامه که مصوبه ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي مربوط به همه دانشگاه هاس��ت و 
رئيس جمهور وقت، پاي آيين نامه را امضا کرده و 
وزير علوم، وزير بهداشت و رئيس وقت دانشگاه آزاد 
اسالمي تأييدش کرده اند اما در دانشگاه آزاد اجرا 

نمي شده است. 
چندي پيش هم دانش��جويان دانشگاه خوارزمي 
تهران در اعتراض به دريافت شهريه از دانشجويان 
سنواتي، در محوطه اين دانش��گاه تجمع کردند. 

ماجرا هم مربوط به موضوعي عادي و قانوني بود. 
بر اساس تصميم وزارت علوم، دانشجويان روزانه اي 
که مدت تحصيل آنان بيش از سنوات معمول به 
طول انجامد بايد معادل شهريه دانشجويان نوبت 

دوم را در هر ترم تحصيلي پرداخت کنند. 
اين ماجرا اما از تيررس رس��انه هاي معاند مخفي 
نماند و به موج سواريشان ادامه دادند. نوع اعتراض 
براي آنها  چندان مهم نيست، موج سواري رسانه اي 

براي آنها در اولويت است. 

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از کاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم که وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از کاالي ايراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

دهن کجي وزارت بهداشت به مصوبه شوراي عالي فرهنگي

دانشگاه آزاد از ۲۸۸۶ ظرفيت رشته هاي پزشکي خالي خبر می دهد

دردسر شوراي عالي سنجش براي دانشگاه آزاد

ب�ه تازگي نشس�ت کميت�ه آم�وزش عالي و 
علوم پزش�کي کميس�يون آم�وزش مجلس 
به منظ�ور بررس�ي نهايي مش�کالت آزمون 
دانشگاه آزاد برگزار ش�د. در نهايت قرار شد 
براي حل مش�کل، دانش�گاه آزاد آمار دقيق 
پذيرفته ش�دگان را منتش�ر کند ت�ا با توجه 
به ظرفي�ت باقيمان�ده تصميم گيري ش�ود. 
سرمنشأ مش��کالت پذيرفته شدگان رشته هاي 
پزشکي و پيراپزشکي دانش��گاه آزاد اين بود که 
هر سال اين دانشگاه براي رشته هاي پزشکي سه 
بار تکميل ظرفيت اعالم مي کرد. اين دانش��گاه 
در هيچ س��الي ظرفيت خود را به يکباره تکميل 
نمي کرد، در حالي که ش��وراي عالي سنجش و 
پذيرش امسال تنها يک بار اجازه تکميل ظرفيت 

را به دانشگاه آزاد داد. 
  اعتراض پذيرفته شدگان ادامه دارد

رئيس شوراي عالي سنجش در نشست کميته 
آموزش عالي و علوم پزشکي کميسيون آموزش، 
تحقيقات و فناوري مجلس گفت:» دانشگاه آزاد 
بايد آم��اري دقيق از تعداد پذيرفته ش��دگان در 
رشته هاي پزشکي و پيراپزش��کي ارائه دهد. بر 
اساس برآورد ها به نظر مي رسد اين دانشگاه تنها 
براي رشته پزشکي حدود ۴ هزار نفر ظرفيت اعالم 
کرده است.« ابراهيم خدايي با بيان اينکه برخي 
پذيرفته شدگان در دانشگاه آزاد از دانشگاه هاي 
دولتي به منظور ثبت نام در دانشگاه آزاد انصراف 
داده اند، عنوان کرد:» اعتراض پذيرفته ش��دگان 

همچنان به قوت خود باقي اس��ت. دانشگاه آزاد 
22 هزار نفر ذخيره اعالم کرده اس��ت در حالي 
که ظرفيت واقعي عددي بسيار کمتر بوده است. 
مسلماً اگر ظرفيت را دوبرابر کنيم نيز مشکل حل 

نخواهد شد.«
  پذيرفته شدگان ذخيره هستند

اين در حالي است که به گفته سرپرست دانشگاه 
آزاد، در حال حاضر از 8 هزار و 9۰7 نفر ظرفيت 
رشته هاي پزشکي دانشگاه آزاد حدود 2 هزار و 
88۶ نفر خالي اس��ت.  محمدمهدي طهرانچي 
معتقد است: »در مرحله تکميل ظرفيت دانشگاه 
آزاد ۱8 هزار و 58۴ نفر ظرفيت اعالم شد که تنها 
۴ هزار و ۱3۶ نفر ثبت نام کردند. در نتيجه 8 هزار 

و 9۰۰ نفر ظرفيت خالي باقي ماند. به همين دليل 
مقرر شد واحد هاي دانشگاهي برحسب اولويت 

ذخيره ثبت نام کنند.« 
سرپرس��ت دانش��گاه آزاد عنوان کرد:» در اين 
مرحله بايد 5 هزار و ۶9۰ نفر پذيرفته مي شدند، 
اما از آنجايي که در مرحله نخس��ت ۱8 هزار نفر 
ظرفيت اعالم ش��د و ۴ هزار نفر ثبت نام کردند. 
بنابراين بايد تعدادي بيشتر از 5هزار و ۶9۰ نفر 
اعالم مي شد تا دانش��جو به تعداد کافي ثبت نام 
کند به همين دليل حدود ۴8 هزار نفر در س��ه 
رديف ذخي��ره ۱، 2 و 3 در اي��ن مرحله ظرفيت 
اعالم شد. افرادي که در اين مرحله پذيرفته شدند 

ذخيره هستند.«

وي با اشاره به تعداد پذيرفته شدگاني که ثبت نام 
آنها ملغي شده است، گفت: »۴ هزار و 2۶9 نفر 
از ذخيره ها ثبت نام کردند که ثبت نام آنها ملغي 
شد و دانشگاه با تمام توان به دنبال حل مشکالت 

پذيرفته شدگان است.«
  تکميل فرم، پذيرش نيست

در اين مرحله به واحد ها تأکيد شده بود برحسب 
ظرفيت خ��ود ذخيره ثبت نام کنن��د، اما برخي 
واحد ها خط��ا  و بدون در نظ��ر گرفتن ظرفيت، 
تمامي دانش��جويان مراجعه کنن��ده را ثبت نام 

کردند. 
در اين حين 22 هزار نفر از ذخيره ها اعالم کردند 
که در صورت قبولي تمايل دارند در دانشگاه آزاد 
ادامه تحصيل دهند. از آنجا که نبايد رتبه و نمره 
تراز افراد جابه جا شود دانشگاه ناچار شد تمامي 
دانشجويان پزش��کي را مجدداً با توجه به رشته 
محل ها جابه ج��ا کند لذا افراد جابه جا ش��دند و 
ليستي جديد با رشته و محل متفاوت ايجاد شد 
و در نتيجه رشته محل برخي از پذيرفته شدگان 
تغيير کرد. دانش��گاه آزاد نکته حائز اهميت در 
اين تغييرات را رعاي��ت عدالت مي داند و با اعالم 
ظرفيت 5 ه��زار و ۶9۰ نفر، در واق��ع تنها هزار 
و 885 نفر ثبت نام کننده را مي شناس��د و اعالم 
ظرفيت و تکميل فرم توس��ط اف��راد به معناي 
پذيرش در دانشگاه نيست. در حال حاضر از 8هزار 
و 9۰7 نفر ظرفيت پزش��کي دانشگاه آزاد حدود 

2هزار و 88۶ نفر خالي است. 

مبينا صدیقي
   گزارش 2

فقط با 6 ماه آموزش پرستار شوید!

 شوراي عالي انقالب فرهنگي طي مصوبه اي، 
مجوز تأس�يس دانش�گاه هاي غيرانتفاعي 
پرس�تاري را صادر کرده اس�ت ام�ا وزارت 
بهداش�ت و درمان تا کنون اجازه تأس�يس 
اين دانشگاه را نداده اس�ت. به همين دليل 
ه�م بخ�ش دولتي ب�ه تنهاي�ي نتوانس�ته 
جوابگوي نيازهاي پرس�تاري کش�ور باشد. 
در حالي که طبق قانون بايد قسمتي از تربيت 
پرستاران را به بخش خصوصي تحت قانون 
ش�وراي عالي انقالب فرهنگي واگذار کنيم. 
از جمله مهم ترين مش��کالت حوزه پرس��تاري 
کمبود شديد نيرو در س��طح کشور است و اين 
موضوع سبب شده تا اضافه کاري هاي اجباري به 
پرستاران تکليف شود. اجراي طرح تحول نظام 
سالمت هم سبب افزايش حجم کاري پرستاران 
در بيمارس��تان ها و مراکز درماني شد. در واقع 
حجم کاري باال رفت، اما نيروي انساني با همان 
تعداد و ضمناً همان ميزان حقوق سابق، موظف 

به تأمين شدند. 
  همراه بيمار در نقش پرستار

اق��دام وزارت بهداش��ت و کلي��د زدن »طرح 

تربيت پرستار بيمارستاني« از دو سال گذشته 
دانشجويان پرس��تاري را در ش��وک بدي فرو 
برد چراکه آنها انتظار افزايش ظرفيت پذيرش 
دانش��جو در اي��ن رش��ته و پ��س از آن جذب 
نيروي کارآمد و تحصيلک��رده آکادميک براي 
بيمارس��تان ها را از وزارتخانه داشتند؛ نه ورود 
افرادي که با يک دوره ش��ش ماهه با س��متي 

تحت عنوان »پرس��تار بيمارستاني« جاي آنها 
را بگيرند. 

عضو کميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
درباره کمبود ۱2۰ هزار پرستار در کشور گفت: 
به نظر مي رسد کمبود پرستار در کشور بيش از 
آمار اعالمي باش��د تا جايي که امروزه به دليل 
کمبود پرستار در کشور از همراه بيمار خدمت 

دريافت مي کنيم که اين خالف قانون و مقررات 
بهداشت و درمان اس��ت و در هيچ کجاي دنيا 

چنين پديده اي وجود ندارد. 
  مجلس چه کاري مي تواند بکند

به گفته حيدرعلي عابدي، » اگر قرار باش��د در 
استان هاي کشور تعداد بيمارستان ها را افزايش 
دهيم، امکان اس��تفاده از ظرفيت پرستاران در 
اين مراکز درماني وجود ن��دارد چراکه کمبود 
پرستار در کشور بسيار جدي است و تربيت اين 
نيرو يک شبه رخ نمي دهد بلکه چهار سال زمان 

نياز است تا صرف تربيت پرستار شود.«
پيش از اي��ن نيز حجت االس��الم س��ليمي در 
انتقاد به اينکه کميسيون آموزش براي بررسي 
مشکالت دانشجويان پرستاري چه کرده است، 
گفته بود که مشکالت دانشجويان پرستاري به 
طور حتم در کميس��يون آموزش مورد بررسي 
قرار خواهد گرف��ت اما واقعيت اين اس��ت که 
حتي اگر شخص وزير را براي توضيح به مجلس 
فراخوانيم، اما مس��ئوالن مربوطه رغبتي براي 
حل اين مشکالت نداش��ته باشند، مجلس چه 

کاري مي تواند بکند!

ابراهيم مشيریان
   گزارش3

 شفاف سازي فني وحرفه اي 
پس از 7 سال

رئي�س دانش�گاه فني وحرف�ه اي از آمادگ�ي اي�ن 
دانشگاه براي شفاف سازي و رفع ابهامات در خصوص 
اس�تخدام نيروهاي حق التدريس خبر داده اس�ت. 
دانشگاه فني وحرفه اي از سال 9۰ براي استخدام نيروهاي 
حق التدريسش به دنبال مجوز مجلس بود. حال آنکه اصاًل 
نيازي به مجوز و قانون مجلس نداشت و بايد از دولت براي 

استخدام نيروهاي مورد نياز خود مجوز مي گرفت. 
اکنون اين دانشگاه در راس��تاي عمل به تعهدات مربوط 
به بند ذ ماده ۶۴ قانون برنامه شش��م توس��عه کش��ور و 
تبديل وضعي��ت نيروهاي حق التدريس، از اواخر س��ال 
۱39۶ ضمن اطالع رساني جامع، اقدام به بررسي پرونده 

متقاضيان کرد. 
  شفاف سازي الك پشتي

به گفته رياس��ت اين دانشگاه در اين مس��ير، به منظور 
رعايت عدال��ت و پرهي��ز از تضييع حقوق اف��راد، خود 
را ب��ه شفاف س��ازي فراين��د و پاس��خگويي ب��ه تمامي 

مراجعه کنندگان مکلف و ملزم کرده است.
صالحي عمران با بيان اينکه تع��داد 528 نفر از واجدان 
شرايط پس از بررس��ي کامل پرونده در مرحله گزينش 
هس��تند، افزود: با عنايت به آمار و اطالعات احصا ش��ده 
در خصوص افرادي که ش��رايط مطرح در دستورالعمل 
را نداش��ته اند، در صورتي که تغييراتي در دستورالعمل 
مذکور از س��وي کميته منتخب هيئت امنا انجام شود، 
امکان تبديل وضعيت تقريباً 2۰۰ الي 3۰۰ نفر از مربيان 
حق التدريس قبل از سال 9۰ آموزشکده ها که از آموزش 
و پرورش ب��ه وزارت متب��وع منتقل ش��ده اند نيز فراهم 

خواهد شد.«
  معطلي براي استخدام

مجلس در برنامه پنجم توس��عه وضعيت ب��ه کار گيري 
نيروهاي مورد نياز دس��تگاه ها را مشخص کرد و لزومي 
نداشت براي اس��تخدام نيروها از مجلس قانون و مجوز 
بخواهند. در برنامه پنجم به دولت اجازه داده ش��د که به 
ازاي يک سوم تعداد کارمندان خود که در سال بازنشسته 

مي شوند، نيرو استخدام کند. 
در برنامه پنجم توس��عه قرار ش��د نيروهاي رسمي چه 
کارمند و چه هيئت علمي جزو پرسنل وزارت علوم شوند 
و وزارت علوم هيئت علمي آموزشکده هاي فني و حرفه اي 
را طبق ممي��زي وزارت علوم از نظر علم��ي رتبه بندي و 
تعيين تکليف کن��د. در واقع حق التدريس��ي هاي فني و 
حرفه اي مانند حق التدريسي آموزش عالي بود و اگر وزارت 
علوم نيازمند اين نيروها بود مي تواند آنها را مطابق قوانين 
و اس��تانداردهاي معلمان حق التدريس در وزارت علوم 
استخدام مي کند؛ اقدامي که سال ها طول کشيد و اکنون 

آهسته آهسته در حال انجام است. 
به اس��تناد ماده 23 قانون برنامه پنجم توس��عه، تمامي 
مسئوليت ها و تعهدات آموزش��کده هاي فني وحرفه اي 
اعم از نيروي انساني، تجهيزات، امالک و... به طور کامل از 
وزارت آموزش وپرورش منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات 

و فناوري ملحق شده است. 

نگاه

 برخي رسانه هاي خارجي از هر رخدادی در مراکز دانشگاهي 
به نفع خود  استفاده مي کنند

وقتي  رسانه ملکه دلسوز دانشجویان مي شود!


