
ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان)علیه االف التحیة و الثناء و 
عجل اهلل تعالی فرجه( تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، 
ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، 

بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت تالش و کار کنیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای :

 ویژه نامه به مناسبت سال جدید 
 ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه ( 

 سال دوم    شماره ششم   31 فروردین ماه 1398 / 14 شعبان 1440   تیراژ 200 نسخه  4 صفحه 

یا مقلب القلوب و االبصار / یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و االحوال / حول حالنا الی احسن الحال

بار دیگر نوروز با تمام زیبائی هایش فرا می رسد، بار دیگر 
طبیعت  دیگر  بار  و  می آید  سرسبزی  و  سرخوشی  ایام 
رخ می نمایاند و جلوه ای از آفرینش و جالل الهی آشکار 

می سازد.
خصوصأ  مسلمانان  نزد  است  بوده  عزیز  وقت  همه  نوروز 
ایرانیان، همه نوروز را عزیز می شمارند و با زبان خویش با 
آن سخن می گویند و ترنمی از عشق و زیبایی می سرایند.

و  می نشینیم  سرور  و  جشن  به  را  نوروز  نیز  ایرانیان  ما 
گرامی می داریم و آن را سر آغازی دوباره بر تجدید ارادتها، 
یکدلی و محبت های خالصانه و زدودن کدورت ها می دانیم 
آن را فصلی نو برای نوشدن همراه با طبیعت و متخلص 
شدن به صفات الهی بر شمرده و نسل به نسل، سینه به 

سینه آن را پاس می داریم.
اینجانب فرارسیدن سال جدید را به تمام هموطنان خود 
خصوصا دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه 
تبریک وتهنیت عرض نموده وبرایشان سالی توام با برکت 

وتندرستی آرزومند هستم.

 سخن مدیر مسئول

فرهنگی  مدیر  هاشمیان  حسین  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
و  دینی  نشریه  با  گو  و  گفت  در  مراغه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
فرهنگی سراج درباره امام زمان)عج( و عصر غیبت گفت: انبیاء مانند 
هستند  شکننده  و  سخت  مواج  دریای  در  نجات  کشتی  یک 
ما  بخش  نجات  بزرگان  این  و  می کنیم  زندگی  آنها  در  ما  که 

خواهند بود.
وی در همین راستا افزود: هر کسی سوار این کشتی شود در امنیت 
و آرامش است و هر کسی آن را ترک کند هالک خواهد شد. نه باید 
از آنها جلوتر برویم نه از آنها عقب بمانیم که اگر عقب بمانیم از بین 
خواهیم رفت و اگر جلو برویم از دین خارج شده ایم که هر دوی اینها 
غلط است چه آنهایی که غلو می کنند و چه آنهایی که شان و منزلت 

آنها را پایین می آورند. 
عظمت  درباره  هاشمیان  حسین  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
حضرت مهدی)عج( در جامعه اسالمی اظهار کرد: باید حواسمان باشد 
و حضرت ولی عصر)عج( در زندگی را بتوانیم حاضر و ناظر احساس 

کنیم.

بزرگان سفارش شده  از  قرائت دعای عهد که  به  تاکید  با  هاشمیان 
است افزود: با قرائت دعای عهد احساس سردرگمی نکرده و احساس 
ایشان صاحب زمان  را حمایت می کند. چون  ما  می کنیم که کسی 
هستند در زندگی ما حضور دارند. اگر می خواهیم در آسایش، امنیت 

و سالمتی باشیم باید به سراغ این کشتی نجات برویم.

وی ادامه داد: سراغ امام رفتن، ایشان را حاضر و ناظر دیدن و خود 
را در محضر پروردگار دیدن مهم است. عالمه طباطبایی می فرمایند 

اظهار  یعنی  می خوانیم  نماز  در  که  نستعین  ایاک  و  نعبد  ایاک  که 
عبودیت کردن در نزد خدا و در محضر پروردگار دیدن، این مسئله 

بسیار مهم است.  

بندگی  بیان کرد: چه  ادامه درباره پرورش زندگی و شخصیت  و در 
نسبت به پروردگار عالم و چه ارادت به حضرت مهدی)عج( اگر برای 
ما حس شود در حقیقت می بینیم صاحبی داریم که به ما یاد می دهد 
چگونه زندگی مان را در زمینه های علمی، معنوی و مختلف پرورش 
دهیم. احساس می کنیم یک تکیه گاه محکم و پناهگاه وجود دارد که  

نگران نگاه جامعه و حرف و حدیث های جامعه نیست. 

هاشمیان ادامه داد: روایت است حضرت مهدی)عج( در زمان غیبت 
مانند خورشید پشت ابر است که نورافشانی می کند اما در زمان ظهور 
این ابرها کنار می روند االن روشنی فضای کنونی به دلیل روشنی خود 
حضرت است که در پشت ابر هستند  و از تابش آن بهره مند می شویم. 
اگر خود را در معرض نور قرار دهیم رشد پیدا کرده و در این پناهگاه 

محکم جا می گیریم. 

وی به مسئله مهدویت اشاره و در این باره توضیح داد: مهدویت یعنی 
ما خودمان را در معرض هدایت کسانی که هادیان به امر هستند قرار 
دهیم. قرآن می فرماید: این هادیان را امامانی قرار داده ایم که به امر ما 
بشر را هدایت می کنند. نام مهدی به معنی هادی است و اینکه خود 

را در معرض هدایت های ایشان قرار دهیم، مهدویت نامیده می شود.

هاشمیان درباره ارزیابی خود از جامعه کنونی و فاصله آن با مهدویت 

افزود: فرد منتظر باید روشی که حضرت مهدی )عج( دارند را یاد بگیرد 
و بفهمد ایشان چه کاره است و نقشش چیست؟! بسیاری از اشکاالت و 
جهل ما این است که اطالعاتی از نقش، سیره و روش حضرت که قرآن 
است، نداریم. باید بدانیم دستورات قرآن و ائمه اطهار)ع( درباره سبک 

زندگی ما چیست، آن را درک کرده و سپس عمل کنیم. 

کرد:  بیان  معصومین  سیره  و  قرآن  دستورات  فهم  به  تاکید  با  وی 
دلیل  به  متغیرات  سری  یک  و  هستند  ثابت  ابدیت  تا  دستورات  این 
تغییر زمان و مکان رخ می دهد فهم این دستورات و سیره در زمان و 
مکان های مختلف بسیار مهم است و سپس عمل کردن به آن دستورات 

حائز اهمیت است.
انتظار  ادامه داد: در روایات آمده اخالق نیک و پرهیزکاری نشانه  وی 
است. اگر این دو در زندگی ما عملی شود زندگی ما برای ظهور امام 
آماده می شود. تا وقتی خود را با دستورات دین هماهنگ نکرده ایم و 
غرق در امور دنیوی هستیم امام برای چه چیزی ظهور کنند؟  آن هم 
در شرایطی که بستر جامعه فراهم نیست. وقتی زندگیمان را براساس 
دستورات غیردینی بنا کرده ایم ظهور امام بیشتر مانعی برای لذت های 

دنیوی ماست.
هاشمیان خاطرنشان کرد: ظهور امام عصر)عج( به آمادگی برای حضور 
ایشان بر می گردد، برای همین حضرت در غیبت به سر می برند. برای 
اینکه ۳۱۳ یار امام عصر)عج( شکل بگیرند تغییرات بسیاری در عالم رخ 
می دهد. هر کدام از این ۳۱۳ نفر ویژگی هایی دارند و صاحب درجات و 
عناوین خاصی هستند. برای همین درک ظهور امام زمان)عج( آمادگی 
می خواهد. ۳۱۳ نفر عدد زیادی نیست اما این تعداد، فرماندهان لشکر 

امام می شوند و ویژگی های ایشان را باید دارا باشند.

گفتگوی اختصصاصی

 با دکتر  محمدرضا ولیلو
 رئیس بزرگترین مرکز آموزشی شهرستان مراغه 

Info@galam-iau.ir www.galam-iau.ir0922  192  4606
 راههای ارتباطی
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آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه

 دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی

مراغه جوان نمونه سال ۹۸ شد
رونق تولید و بازسازی

 فرهنگ اقتصادی
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حضرت ولی عصر)عج( کشتی نجات جامعه اسالمی است
در گفتگویی حجت االسالم والمسلمین محمد حسین هاشمیان مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه



سوابق  و  خود  معرفی  با  مختصری  اشاره  با  لطفا 
وضعیتی  چه  با  و  کی  دقیقا  که  بفرمایید  خود  مدیریتی 
ازنظر تعداد رشته تحصیلی، تعداد عضو هیات علمی و ... 

مسئولیت را تحویل گرفتید؟
با نام خدا و با سالم فرارسیدن فصل شادی بخش و نشاط بهاران 
شادی آور  ماه  و  زمین  دوباره  حیات  و  اسالمی  ایران  سنت  در 
شعبان در سنت اسالمی که امسال با هم توام و تقارن شده اند 
که نشان از قدرت و رحمت الهی بر معاد و حیات دوباره آدمیان 
است را بر محضر شما و تمام مخاطبین نشریه سراج تبریک و 
تهنیت عرض کرده و سالی پر بار از سالمتی و موفقیت برایتان 
آرزومندم. بنده محمدرضا ولیلو متولد ۱۳5۱ از شهرستان خوی 
فارغ  رتبه  ترین  عالی  با  را  تحصیلی  مقاطع  تمام  که  هستم 
التحصیل شده ام. و پس از چند پست رسمی در ادارات مختلف 
از قبیل جهاد سازندگی و دامپزشکی به دلیل عالقه شدید که 
به دانشگاه داشتم از مهرماه سال ۱۳79 به عنوان هئیت علمی، 
جذب دانشگاه شده ام. و در حال حاضر استادیار با رشته دکتری 
تخصصی پاتولوژی دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 
و تحقیقات تهران می باشم. در خصوص این سوال بنده از مهر ماه 
سال ۱۳9۳ به مسئولیت فعلی منصوب شده ام  که کلیه عملکرد 
4 ساله خود در خصوص تعداد مجوز رشته تحصیلی و ارزیابی 
سطح علمی اساتید را طبق جدول زیر تقدیم حضورتان میکنم. 

دوره مسئولیت بنده قبل از سال 9۳ مقطع تحصیلی

48رشته 44رشته  کارشناسی

47رشته 24رشته کارشناسی ارشد

9رشته ۳رشته دکتری
البته شایان ذکر است که تمامی این رشته های تحصیلی در طول 
قدمت 29 سال قبل از مسولیت بنده بود، که االن بنده در این 
چند سال اخیر توانستم با کمک و همکاری کارکنان و اساتید 
محترم  مجوز رشته های تحصیلی قابل توجهی به خصوص در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را برای واحد مراغه 
اخذ کرده و دانشجویان بیشتری را در منطقه جذب نماییم. در 

در سالهای آتی خواهیم شد.

بوده  چگونه  پژوهش  به  جنابعالی  برنامه  و  رویکرد 
شده  انجام  اقدامات  نتیجه  از  مدت  این  در  آیا  و  است؟ 

برای ارتقای سطح پژوهش دانشگاه رضایت دارید؟
چنانچه استحضار دارید فعالیت های تحقیقاتی و توسعه مرزهای 
بستر  ایجاد  و  دانشگاه هاست  اساسی  رسالت های  از  یکی  دانش 
تجهیز  دانشجویان،  و  اساتید  توانمندسازی  قبیل  از  مناسب 
فضاهای  نمودن  فراهم  و  تحقیقاتی  آزمایشگاههای  و  کارگاهها 
فیزیکی مناسب برای پژوهش و البته از همه مهمتر ایجاد محیطی 
آرام و امن به ویژه برای اساتید از شروط اساسی موفقیت در این 
زمینه می باشد. یکی از برنامه های ما تامین و ساماندهی خدمات 
استانداردهای  اخذ  به  اقدام  و  قاب صلب(  )کارگاه  آزمایشگاهی 
دیگر  طرف  از  و   بوده  پژوهشی  حوزه  در  دانشگاه  برای  الزم 
به  تحقیقاتی  فعالیت های  زدن  گره  دانشگاه  دیگر  مهم  رسالت 
نیازهای جامعه و صنعت می باشد، به این معنی که دانشگاه باید 
ارتباط  تقویت  بنابراین  باشد.  تمام مشکالت جامعه  مرجع حل 
دانشگاه با جامعه و سوق دادن پژوهشگران به سمت تحقیقات 
کاربردی و در نتیجه تجاری سازی یافته های علمی و دانش بنیان 
انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  طبق  تولید«  »رونق  و  نمودن  
آن  پیگیر  جد  به  که  است  دیگری  اساسی  اهداف  از  اسالمی  
بوده ایم و خواهیم بود و نیاز به کار خیلی زیادی در این خصوص 
هست که همت همه به ویژه اساتید بزرگوار را می طلبد. برگزاری 
مستمر بازدیدهای علمی اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
و  کارشناسان  مدیران،  از  دعوت  ادارات شهرستان،  و  از صنایع 
این  در  متعدد  جلسات  تشکیل  و  دانشگاه  به  صنایع  صاحبان 
خصوص با اساتید در دانشگاه، ایجاد مرکز رشد، تاسیس مراکز 
... همه در  و  بنیان  دانش  اسقرار شرکت های  و  و رشد  نوآوری 
صورت  سوم  نسل  دانشگاه  سمت  به  مسیر  در  حرکت  راستای 
به  ما  دانشگاه  هستیم.  کار  اول  در  هنوز  البته  که  است  گرفته 
رسالت خود در توسعه مرزهای دانش به خوبی عمل می کند، هر 
از  از طرف دانشگاه و هم  بازهم تالش های زیادی هم  چند که 

خصوص بحث سطح علمی اساتید محترم دانشگاه در این برهه 
شده ایم  دانشگاه  در  علمی  هئیت  هرم  اصالح  به  موفق  زمانی 
یعنی قبال حدود 40 درصد از اساتید در سطح دکتری بوده ولی 
االن و در چند سال اخیر با تالش و جدیدت همکاران  و اساتید 
درصد   85 از  بیش  شده  تعیین  قبل  از  اهداف  پیشبرد  جهت 
اساتید در مقطع دکتری هستند و 40 نفر از این اساتید بورسیه 
استادیار  به  مربی  درجه  از  اساتید  نفر،   20 و  شده اند  دکتری 

تبدیل وضعیت شده اند.

در  دینی  و  فرهنگی  مسائل  جایگاه  شما  نظر  به 
دانشگاه کجاست و چه فعالیت هایی در سطح دانشگاه و 

شهر صورت میگیرد؟
از مهمترین و به یادمانی ترین  با یکی  جواب این سوال شما را 
جمله رهبر انقالب اسالمی که همیشه در یاد دارم شروع میکنم 
» فرهنگ همان چیزی است که حاضرم برای ان جانم را فدا کنم 
« و مسله مهمی که در تمامی فعالیت های علمی و پژوهشی در 
دانشگاه آزاد اسالمی چه در واحد مراغه و چه در دیگر واحدها 
بدان عمل میشود باید پیوست فرهنگی داشته و پرچم فرهنگ 
اسالمی و دینی در دانشگاه برافراشته شود. و علم خالی به درد 
نمیخورد و تاکیدم بر این است که حتما باید پیوست فرهنگی 
داشته باشد. اساس و زیربنای برنامه های فرهنگی دانشگاه باید از 
خود دانشگاه و دانشجویان سرچشمه بگیرد و در صورت تحقق 
این موضوع، چشم انداز کار روشن است. یعنی باید در الیه های 
مختلف اجتماعی اثرگذار باشد و اگر دانشگاه به  درستی وارد این 
از دغدغه های فرهنگی  قابل توجهی  مقوله شود، می تواند بخش 
خود و جامعه را برطرف کند. دانشگاه اسالمی، دانشگاهی است 
رفتاری  اسالمی،  ارزش های  علم،  توسعه  به  موازات  آن  در  که 
فارغ التحصیل  یک  که  گونه ای  به   شود،  ترویج  هم  انسانی  و 
دانشگاه هم در حوزه تحصیلی خود سرآمد باشد و هم متخلق 
آزاد اسالمی در  باشد. دانشگاه  به ارزش های اخالقی و اسالمی 
را  فرهنگی  برنامه های  کرد  تالش  خود،  مدیریت  جدید  دوره 
نیز  کارکنان  و  استادان  عرصه  به  دانشجویی  صرفاً  محدوده  از 
گسترش دهد.  از سویی تالش شد فعالیت هایی در دستور کار 

طرف اساتید ما و دانشجویان عزیز الزم هست که صورت بگیرد. 
خیلی مصمم هستیم که با برنامه ریزی های بهتر و دقیقتر کوتاه 
مدت در راستای عمل گام های موثری در سطح مراغه و کشور 

عزیزمان برداریم.  

فعالیت  دهی  جهت  برای  شما  برنامه  دکتر  آقای   
های پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه چه بوده است؟ آیا 

سیاستگزاری خاصی در این زمینه صورت گرفته است؟
واضح هست که هدف اصلی ما تولید علم نافع است و بتوانیم در 
راستای مساله محوری تبدیل تولیدات علمی به تجاری گام های 

موثری برداریم . 
از مهم ترین موفقیت هایی که این مدت توانسته ایم در دانشگاه به 

کمک و تالش دانشجویان و اساتید کسب کنیم:
۱-در خصوص پتانسیل های مهم شهرستان در بخش کشاورزی 
کاظمی  پویا  آقای  برتر  مخترع  و  محقق  کمک  به  توانسته ایم 

عنوان )گلخانه های هوشمند( را به ثبت برسانیم.
عقرب(  زهر  )پرورش  با   سرطانی  داروهای  تولید  بخش  2-در 
توسط محقق مهندس وحید بهروز که در مرحله استحصال سم 

است.
۳-گیاهان دارویی – بوم گردی و کشت زعفران 

4- احیای دریاچه اورمیه – رونق صنعت چرم 

تبدیل  لزوم  از  آقای دکترشما همواره در سخنانتان 
کارآفرین میگوئید،  دانشگاه های  دانشگاه  به  دانشگاه ها 
نسل سوم به چه دانشگاه هایی اطالق می شود؟ آیا اقدام 
یا  است  گرفته  دانشگاه صورت  در  زمینه  این  در  خاصی 

خواهد گرفت؟
حل  جهت  در  خود  پژوهشی  یافته های  از  بتواند  باید  دانشگاه 
و  صنعتی  اقتصادی،  اجتماعی،  مسائل  از  اعم  جامعه  معضالت 
فرهنگی استفاده نماید. یعنی در کنار تحقیقات بنیادی و توسعه 
به  نیاز  و  به جای خود خیلی ضروری است  مرزهای دانش که 
حمایت های بیشتر و تقویت دارد و بدون آنها امکان توسعه کامل 
اعمال  با  دانشگاه  در  تحقیقاتی  موضوعات  باید  نیست،  فراهم 
از آنها در پاسخ به یکی ازسئواالت  سیاست هایی که به بخشی 
شما اشاره شد، به سمت تولید فناوری و تاسیس شرکت های 
دانش بنیان و تجاری سازی و توانمند سازی اقتصاد هدایت شود. 
این خصوص  که در دانشگاه ما هم همانطور که اشاره شد، در 
اقدامات اولیه و اساسی صورت گرفته است که میتوان به ایجاد 
مرکز نوآوری و مرکز رشد و اقدامات دیگر اشاره نمود. یکی از 
برای  نامه ها  پایان  پایش  سامانه  اندازی  راه  اقدامات  ترین  مهم 
از  التحصیالن  فارغ  برای  شغلی  رصد  ویژه  به  و  ما  دانشجویان 
جمله امورات بسیارضروری است که در تعداد انگشت شماری از 
دانشگاه ها اتفاق افتاده است و یکی از آنها دانشگاه آزاد اسالمی 
بتوانیم  تا  کرد  خواهد  کمک  ما  به  امر  این  است.  مراغه  واحد 
میزان و زمینه های اشتغال و اندازه ارتباط تخصص دانشجویان 
به نوع حرفه ای که در آن مشغول هستند را به عنوان داده های با 
اهمیت در برنامه ریزی های آینده آموزشی و تحقیقاتی به عنوان 

دانشگاه نسل سوم لحاظ بکنیم.

و  سمینارها  برگزاری  زمینه  در  پژوهش،  حوزه  در 
کنفرانس های علمی منطقه ای و ملی چه اقداماتی صورت 

گرفته است؟
داخل  در  بین محققین  علمی  تعامالت  و  ارتباطات  بدون شک 
توسعه  و  رشد  شتاب  باعث  و  است  ضروری  بسیار  خارج  با  و 
یافته های  نشر  از طریق  اینکه  از  امر عالوه  این  علمی می شود. 
علمی صورت می گیرد، برگزاری همایش ها و کنفرانس ها تبادل 
اندیشه، فکر و تجربه به صورت چهره به چهره و ارائه سخنرانی ها، 

جامعه  در  فرهنگی  رایج  فعالیت های  به  نسبت  که  گیرد  قرار 
متمایز باشد و ویژگی دانشگاهی آن، بیشتر مد نظر باشد چون 
برنامه های  از  دسته  آن  از  دانشگاهیان  که  است  این  بر  اعتقاد 
فرهنگی استقبال می کنند که برخاسته از نیاز دانشگاهیان باشد 
این  با  باشد.   برنامه هایی که عمومیت دارد متمایز  به  و نسبت 
رویکرد توانسته ایم تا با یاری خداوند متعال طیف گسترده ای از 
با ذائقه های فکری مختلف، حول محور فرهنگ  دانشگاهیان را 
گردآوریم و ضمن بهره گیری از اندیشه آنان در پیشبرد اهداف 
فرهنگی دانشگاه، نسبت به هدایت سایر دانشگاهیان نیز اهتمام 

ورزیم.
در سطح  که چه  دینی  و  فرهنگی  های  برنامه  در خصوص  اما 
از  برنامه هایی  گیرد،  می  صورت  شهر  در سطح  چه  و  دانشگاه 
قبیل ۱- برپایی مسابقات سراسری قرآن و عترت 2- دوره های 
راهیان نور با کمک بسیج شهرستان مراغه ۳- فراخوان شرکت 
دفاع   – اعتکاف  قبیل  از  های  برنامه  در  اساتید  و  دانشجویان 
و  سخنرانی ها  راهپیمایی ها،  تمامی  در  شرکت   – مقدس 

نمایشگاه ها 

سطح  افت  مورد  در  صحبت هایی  اخیرا  دکتر  آقای 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  است،  شده  مطرح  دانشگاه 
مراغه در حال حاضر دارای چه جایگاهی در بین دانشگاه 

های کشور است؟ 
توجه کنید، سطح بندی یک پدیده جدیدی است که برای اولین 
از  بار در کشور صورت گرفته است. معیار و شاخص های کمی 
تعداد  فیزیکی،  فضای  اساتید،  تعداد  دانشجویان،  تعداد  قبیل 
بوده  نظر  مورد  خصوص  این  در   ... و  ها  دانشکده  و  ها  رشته 
از  دانشگاه  اولین  و  بوده  بزرگ  بسیار  واحد  ما  دانشگاه  است. 
لحاظ فعالیت های علمی در باالترین سطح در استان قرار گرفته 
است. البته با توجه به توانمندی اساتید و دانشجویان ما موفقیت 
بهتر از این قابل حصول شده است. و انشااهلل با حمایت بیشتر از 
پژوهش و تقویت بستر ایجاد شده برای تحقیقات و البته با تالش 
مضاعف اساتید محترم و دانشجویان عزیز شاهد موفقیت بهتری 

پوسترها و پرسش و پاسخ ها هم از راه های با اهمیت دیگر برای 
با  توانسته ایم   مدت  این  در  نگاه،  این  با  می باشد.  منظور  این 
و  علمی  محترم  معاون  حمایت  با  و  آموزشی  گروه های  کمک 
پژوهشی 7 کنفرانس ملی با موضوعات مختلف برگزار کنیم . در 
هفته آینده شما شاهد برگزاری کنفرانس ملی) پدافند سایبری( 
که به دلیل به روز بودن موضوع و کاربردی بودن آن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است شاهد خواهید بود و به همین دلیل  تا 
صاحبانظران  و  دانشجویان  اساتید،  خوب  استقبال  مورد  االن 
مرتبط قرار گرفته است. نکته ای مهمی که باید خاطر نشان شوم 
این است که این کنفرانس ها عالوه بر این که هیچ هزینه ای بر 
دانشگاه نداشته اند بلکه موجب درآمدی بر دانشگاه بوده و با این 
درآمد حاصل از این کنفرانس ها توانسته ایم دانشجویان دانشگاه 

را در زمینه های پژوهشی و فرهنگی حمایت مالی کنیم. 

و  دانشگاه  محترم  همکاران  از  خیلی  ادعای  بنابر   
دانشجویان، فضای راحت و بازتری نسبت به طرح مسایل 
و انتقادات در دانشگاه فراهم است. چقدر همکاران محترم 
دانشگاه پیشنهادات و انتقادات خود را به جنابعالی مطرح 

می نمایند؟
قراردادن  اولویت  دانشگاه،  برای  دلسوزی  افزایی،  هم  همدلی، 
منافع جمعی به منفعت فردی و مسئولیت پذیری کلیه اعضای 
دانشگاه مهمترین عوامل تعیین کننده برای موفقیت در ارتقای 
دانشگاه می باشد. هر چقدر ما بتوانیم این نگاه و فرهنگ را در 
به خود  بیشتری  دانشگاه شتاب  توسعه  بکنیم  نهادینه  دانشگاه 
بدنه  با  مسئولین  بین  متقابل  اعتماد  طرفی  از  گرفت.  خواهد 
این  بر  تمام سعی من  نیز شاخص بسیار مهمی است.  دانشگاه 
بوده است که بتوانم این موارد مطرح شده و اعتماد متقابل را 
ایجاد و تقویت بکنم و از طرفی دیگر شاهد آن هستیم که درهای 
خدمت رسانی معاونین محترم به روی ارباب رجوع باز بوده و با 
عشق و عالقه ای که به محیط دانشگاه دارند، فضایی شاد، آرام و 

بافرهنگ برای دانشجویان و اساتید به وجود آورده اند. 

 اهداف و برنامه های آینده شما در رابطه با دانشگاه 
چیست؟

۱- افزایش درآمد غیر شهریه ای )در حال حاضر در استان بعد از 
تبریز نخستین واحد دانشگاهی هستیم(.

2- تاکید بیشتر بر مساله محور بودن. 
۳- توسعه بیشتر حوزه سماء.

4- توسعه رشته های بین رشته ای در دانشگاه.
5- افزایش سطح کیفیت علمی اساتید. 

6- ایجاد برنامه های متنوع فرهنگی و معرفت افزایی. 
کلیه  با  خارجی  زبان های  انیستیتو  و  ورزش  مدرسه  ایجاد   -7

امکانات روز. 
8- با صنعت ارتباط را بیشتر کنیم. 

9- در کنار آموزش و پژوهش به دانشجویان مهارت های کاری و 
کارآفرینی را یاد دهیم. 

این  برای  که  وقتی  بخاطر  ازشما  ولیلو،  دکتر  آقای   
مصاحبه گذاشتید سپاسگزارم و اگر مورد خاصی مدنظر 

شما هست بفرمایید؟
خیلی ممنون ، من هم از زحمات شما تقدیر و تشکر میکنم

جا دارد در آخر بنده  از تمامی کارکنان و اساتید زحمت کش و 
پر تالش و دانشجویان همیشه در صحنه های علمی، پژوهشی و 
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه کمال تقدیر و تشکر 

را نمایم.

 گفتگوی اختصاصی
با دکتر محمد رضا ولیلو 

 رئیس بزرگترین مرکز آموزش عالی شهر تاریخی فرهنگی مراغه 

،،
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و چه فعالیت هایی در سطح دانشگاه و شهر صورت  به نظر شما جایگاه مسائل فرهنگی و دینی در دانشگاه کجاست

 ؟میگیرد
که همیشه در یاد دارم  اسالمی ترین جمله رهبر انقالبجواب این سوال شما را با یکی از مهمترین و به یادمانی

 یو مسله مهمی که در تمام «فرهنگ همان چیزی است که حاضرم برای ان جانم را فدا کنم  »شروع میکنم 
زاد اسالمی چه در واحد مراغه و چه در دیگر واحدها بدان عمل میشود فعالیت های علمی و پژوهشی در دانشگاه آ

و علم خالی به درد  دینی در دانشگاه سرافراشته شود.باید پیوست فرهنگی داشته و پرچم فرهنگ اسالمی و 
 های فرهنگیساس و زیربنای برنامها نمیخورد و تاکیدم بر این است که حتما باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

انداز کار روشن دانشگاه باید از خود دانشگاه و دانشجویان سرچشمه بگیرد و در صورت تحقق این موضوع، چشم
تواند درستی وارد این مقوله شود، می های مختلف اجتماعی اثرگذار باشد و اگر دانشگاه بهیعنی باید در الیه .است

دانشگاه اسالمی، دانشگاهی است که در  .برطرف کندهای فرهنگی خود و جامعه را توجهی از دغدغهبخش قابل
التحصیل ای که یک فارغگونه های اسالمی، رفتاری و انسانی هم ترویج شود، بهموازات توسعه علم، ارزشآن به 

دانشگاه آزاد  .های اخالقی و اسالمی باشددانشگاه هم در حوزه تحصیلی خود سرآمد باشد و هم متخلق به ارزش
های فرهنگی را از محدوده صرفاً دانشجویی به عرصه استادان در دوره جدید مدیریت خود، تالش کرد برنامهاسالمی 

های هایی در دستور کار قرار گیرد که نسبت به فعالیتاز سویی تالش شد فعالیت  .نیز گسترش دهد و کارکنان
مد نظر باشد چون اعتقاد بر این است که رایج فرهنگی در جامعه متمایز باشد و ویژگی دانشگاهی آن، بیشتر 

کنند که برخاسته از نیاز دانشگاهیان باشد و نسبت به های فرهنگی استقبال میدانشگاهیان از آن دسته از برنامه
ای از ایم تا با یاری خداوند متعال طیف گستردهبا این رویکرد توانسته.  هایی که عمومیت دارد متمایز باشدبرنامه

گیری از اندیشه آنان در های فکری مختلف، حول محور فرهنگ گردآوریم و ضمن بهرهیان را با ذائقهدانشگاه
 .پیشبرد اهداف فرهنگی دانشگاه، نسبت به هدایت سایر دانشگاهیان نیز اهتمام ورزیم
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93قبل از سال  سال اخیر 4

کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه  نخستین

دانشگاه استان بعد از تبریز در درآمدهای

  غیر شهریه ای 

»رونق تولید« ملی بدون نگاه خردمندانه به 
علم بدست نمی آید.

)تولید علم نافع- تولید علم به علمی تجاری(
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سوابق  و  خود  معرفی  با  مختصری  اشاره  با  لطفا 
وضعیتی  چه  با  و  کی  دقیقا  که  بفرمایید  خود  مدیریتی 
ازنظر تعداد رشته تحصیلی، تعداد عضو هیات علمی و ... 

مسئولیت را تحویل گرفتید؟
با نام خدا و با سالم فرارسیدن فصل شادی بخش و نشاط بهاران 
شادی آور  ماه  و  زمین  دوباره  حیات  و  اسالمی  ایران  سنت  در 
شعبان در سنت اسالمی که امسال با هم توام و تقارن شده اند 
که نشان از قدرت و رحمت الهی بر معاد و حیات دوباره آدمیان 
است را بر محضر شما و تمام مخاطبین نشریه سراج تبریک و 
تهنیت عرض کرده و سالی پر بار از سالمتی و موفقیت برایتان 
آرزومندم. بنده محمدرضا ولیلو متولد ۱۳5۱ از شهرستان خوی 
فارغ  رتبه  ترین  عالی  با  را  تحصیلی  مقاطع  تمام  که  هستم 
التحصیل شده ام. و پس از چند پست رسمی در ادارات مختلف 
از قبیل جهاد سازندگی و دامپزشکی به دلیل عالقه شدید که 
به دانشگاه داشتم از مهرماه سال ۱۳79 به عنوان هئیت علمی، 
جذب دانشگاه شده ام. و در حال حاضر استادیار با رشته دکتری 
تخصصی پاتولوژی دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 
و تحقیقات تهران می باشم. در خصوص این سوال بنده از مهر ماه 
سال ۱۳9۳ به مسئولیت فعلی منصوب شده ام  که کلیه عملکرد 
4 ساله خود در خصوص تعداد مجوز رشته تحصیلی و ارزیابی 
سطح علمی اساتید را طبق جدول زیر تقدیم حضورتان میکنم. 

دوره مسئولیت بنده قبل از سال 9۳ مقطع تحصیلی

48رشته 44رشته  کارشناسی

47رشته 24رشته کارشناسی ارشد

9رشته ۳رشته دکتری
البته شایان ذکر است که تمامی این رشته های تحصیلی در طول 
قدمت 29 سال قبل از مسولیت بنده بود، که االن بنده در این 
چند سال اخیر توانستم با کمک و همکاری کارکنان و اساتید 
محترم  مجوز رشته های تحصیلی قابل توجهی به خصوص در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را برای واحد مراغه 
اخذ کرده و دانشجویان بیشتری را در منطقه جذب نماییم. در 

در سالهای آتی خواهیم شد.

بوده  چگونه  پژوهش  به  جنابعالی  برنامه  و  رویکرد 
شده  انجام  اقدامات  نتیجه  از  مدت  این  در  آیا  و  است؟ 

برای ارتقای سطح پژوهش دانشگاه رضایت دارید؟
چنانچه استحضار دارید فعالیت های تحقیقاتی و توسعه مرزهای 
بستر  ایجاد  و  دانشگاه هاست  اساسی  رسالت های  از  یکی  دانش 
تجهیز  دانشجویان،  و  اساتید  توانمندسازی  قبیل  از  مناسب 
فضاهای  نمودن  فراهم  و  تحقیقاتی  آزمایشگاههای  و  کارگاهها 
فیزیکی مناسب برای پژوهش و البته از همه مهمتر ایجاد محیطی 
آرام و امن به ویژه برای اساتید از شروط اساسی موفقیت در این 
زمینه می باشد. یکی از برنامه های ما تامین و ساماندهی خدمات 
استانداردهای  اخذ  به  اقدام  و  قاب صلب(  )کارگاه  آزمایشگاهی 
دیگر  طرف  از  و   بوده  پژوهشی  حوزه  در  دانشگاه  برای  الزم 
به  تحقیقاتی  فعالیت های  زدن  گره  دانشگاه  دیگر  مهم  رسالت 
نیازهای جامعه و صنعت می باشد، به این معنی که دانشگاه باید 
ارتباط  تقویت  بنابراین  باشد.  تمام مشکالت جامعه  مرجع حل 
دانشگاه با جامعه و سوق دادن پژوهشگران به سمت تحقیقات 
کاربردی و در نتیجه تجاری سازی یافته های علمی و دانش بنیان 
انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  طبق  تولید«  »رونق  و  نمودن  
آن  پیگیر  جد  به  که  است  دیگری  اساسی  اهداف  از  اسالمی  
بوده ایم و خواهیم بود و نیاز به کار خیلی زیادی در این خصوص 
هست که همت همه به ویژه اساتید بزرگوار را می طلبد. برگزاری 
مستمر بازدیدهای علمی اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
و  کارشناسان  مدیران،  از  دعوت  ادارات شهرستان،  و  از صنایع 
این  در  متعدد  جلسات  تشکیل  و  دانشگاه  به  صنایع  صاحبان 
خصوص با اساتید در دانشگاه، ایجاد مرکز رشد، تاسیس مراکز 
... همه در  و  بنیان  دانش  اسقرار شرکت های  و  و رشد  نوآوری 
صورت  سوم  نسل  دانشگاه  سمت  به  مسیر  در  حرکت  راستای 
به  ما  دانشگاه  هستیم.  کار  اول  در  هنوز  البته  که  است  گرفته 
رسالت خود در توسعه مرزهای دانش به خوبی عمل می کند، هر 
از  از طرف دانشگاه و هم  بازهم تالش های زیادی هم  چند که 

خصوص بحث سطح علمی اساتید محترم دانشگاه در این برهه 
شده ایم  دانشگاه  در  علمی  هئیت  هرم  اصالح  به  موفق  زمانی 
یعنی قبال حدود 40 درصد از اساتید در سطح دکتری بوده ولی 
االن و در چند سال اخیر با تالش و جدیدت همکاران  و اساتید 
درصد   85 از  بیش  شده  تعیین  قبل  از  اهداف  پیشبرد  جهت 
اساتید در مقطع دکتری هستند و 40 نفر از این اساتید بورسیه 
استادیار  به  مربی  درجه  از  اساتید  نفر،   20 و  شده اند  دکتری 

تبدیل وضعیت شده اند.

در  دینی  و  فرهنگی  مسائل  جایگاه  شما  نظر  به 
دانشگاه کجاست و چه فعالیت هایی در سطح دانشگاه و 

شهر صورت میگیرد؟
از مهمترین و به یادمانی ترین  با یکی  جواب این سوال شما را 
جمله رهبر انقالب اسالمی که همیشه در یاد دارم شروع میکنم 
» فرهنگ همان چیزی است که حاضرم برای ان جانم را فدا کنم 
« و مسله مهمی که در تمامی فعالیت های علمی و پژوهشی در 
دانشگاه آزاد اسالمی چه در واحد مراغه و چه در دیگر واحدها 
بدان عمل میشود باید پیوست فرهنگی داشته و پرچم فرهنگ 
اسالمی و دینی در دانشگاه برافراشته شود. و علم خالی به درد 
نمیخورد و تاکیدم بر این است که حتما باید پیوست فرهنگی 
داشته باشد. اساس و زیربنای برنامه های فرهنگی دانشگاه باید از 
خود دانشگاه و دانشجویان سرچشمه بگیرد و در صورت تحقق 
این موضوع، چشم انداز کار روشن است. یعنی باید در الیه های 
مختلف اجتماعی اثرگذار باشد و اگر دانشگاه به  درستی وارد این 
از دغدغه های فرهنگی  قابل توجهی  مقوله شود، می تواند بخش 
خود و جامعه را برطرف کند. دانشگاه اسالمی، دانشگاهی است 
رفتاری  اسالمی،  ارزش های  علم،  توسعه  به  موازات  آن  در  که 
فارغ التحصیل  یک  که  گونه ای  به   شود،  ترویج  هم  انسانی  و 
دانشگاه هم در حوزه تحصیلی خود سرآمد باشد و هم متخلق 
آزاد اسالمی در  باشد. دانشگاه  به ارزش های اخالقی و اسالمی 
را  فرهنگی  برنامه های  کرد  تالش  خود،  مدیریت  جدید  دوره 
نیز  کارکنان  و  استادان  عرصه  به  دانشجویی  صرفاً  محدوده  از 
گسترش دهد.  از سویی تالش شد فعالیت هایی در دستور کار 

طرف اساتید ما و دانشجویان عزیز الزم هست که صورت بگیرد. 
خیلی مصمم هستیم که با برنامه ریزی های بهتر و دقیقتر کوتاه 
مدت در راستای عمل گام های موثری در سطح مراغه و کشور 

عزیزمان برداریم.  

فعالیت  دهی  جهت  برای  شما  برنامه  دکتر  آقای   
های پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه چه بوده است؟ آیا 

سیاستگزاری خاصی در این زمینه صورت گرفته است؟
واضح هست که هدف اصلی ما تولید علم نافع است و بتوانیم در 
راستای مساله محوری تبدیل تولیدات علمی به تجاری گام های 

موثری برداریم . 
از مهم ترین موفقیت هایی که این مدت توانسته ایم در دانشگاه به 

کمک و تالش دانشجویان و اساتید کسب کنیم:
۱-در خصوص پتانسیل های مهم شهرستان در بخش کشاورزی 
کاظمی  پویا  آقای  برتر  مخترع  و  محقق  کمک  به  توانسته ایم 

عنوان )گلخانه های هوشمند( را به ثبت برسانیم.
عقرب(  زهر  )پرورش  با   سرطانی  داروهای  تولید  بخش  2-در 
توسط محقق مهندس وحید بهروز که در مرحله استحصال سم 

است.
۳-گیاهان دارویی – بوم گردی و کشت زعفران 

4- احیای دریاچه اورمیه – رونق صنعت چرم 

تبدیل  لزوم  از  آقای دکترشما همواره در سخنانتان 
کارآفرین میگوئید،  دانشگاه های  دانشگاه  به  دانشگاه ها 
نسل سوم به چه دانشگاه هایی اطالق می شود؟ آیا اقدام 
یا  است  گرفته  دانشگاه صورت  در  زمینه  این  در  خاصی 

خواهد گرفت؟
حل  جهت  در  خود  پژوهشی  یافته های  از  بتواند  باید  دانشگاه 
و  صنعتی  اقتصادی،  اجتماعی،  مسائل  از  اعم  جامعه  معضالت 
فرهنگی استفاده نماید. یعنی در کنار تحقیقات بنیادی و توسعه 
به  نیاز  و  به جای خود خیلی ضروری است  مرزهای دانش که 
حمایت های بیشتر و تقویت دارد و بدون آنها امکان توسعه کامل 
اعمال  با  دانشگاه  در  تحقیقاتی  موضوعات  باید  نیست،  فراهم 
از آنها در پاسخ به یکی ازسئواالت  سیاست هایی که به بخشی 
شما اشاره شد، به سمت تولید فناوری و تاسیس شرکت های 
دانش بنیان و تجاری سازی و توانمند سازی اقتصاد هدایت شود. 
این خصوص  که در دانشگاه ما هم همانطور که اشاره شد، در 
اقدامات اولیه و اساسی صورت گرفته است که میتوان به ایجاد 
مرکز نوآوری و مرکز رشد و اقدامات دیگر اشاره نمود. یکی از 
برای  نامه ها  پایان  پایش  سامانه  اندازی  راه  اقدامات  ترین  مهم 
از  التحصیالن  فارغ  برای  شغلی  رصد  ویژه  به  و  ما  دانشجویان 
جمله امورات بسیارضروری است که در تعداد انگشت شماری از 
دانشگاه ها اتفاق افتاده است و یکی از آنها دانشگاه آزاد اسالمی 
بتوانیم  تا  کرد  خواهد  کمک  ما  به  امر  این  است.  مراغه  واحد 
میزان و زمینه های اشتغال و اندازه ارتباط تخصص دانشجویان 
به نوع حرفه ای که در آن مشغول هستند را به عنوان داده های با 
اهمیت در برنامه ریزی های آینده آموزشی و تحقیقاتی به عنوان 

دانشگاه نسل سوم لحاظ بکنیم.

و  سمینارها  برگزاری  زمینه  در  پژوهش،  حوزه  در 
کنفرانس های علمی منطقه ای و ملی چه اقداماتی صورت 

گرفته است؟
داخل  در  بین محققین  علمی  تعامالت  و  ارتباطات  بدون شک 
توسعه  و  رشد  شتاب  باعث  و  است  ضروری  بسیار  خارج  با  و 
یافته های  نشر  از طریق  اینکه  از  امر عالوه  این  علمی می شود. 
علمی صورت می گیرد، برگزاری همایش ها و کنفرانس ها تبادل 
اندیشه، فکر و تجربه به صورت چهره به چهره و ارائه سخنرانی ها، 

جامعه  در  فرهنگی  رایج  فعالیت های  به  نسبت  که  گیرد  قرار 
متمایز باشد و ویژگی دانشگاهی آن، بیشتر مد نظر باشد چون 
برنامه های  از  دسته  آن  از  دانشگاهیان  که  است  این  بر  اعتقاد 
فرهنگی استقبال می کنند که برخاسته از نیاز دانشگاهیان باشد 
این  با  باشد.   برنامه هایی که عمومیت دارد متمایز  به  و نسبت 
رویکرد توانسته ایم تا با یاری خداوند متعال طیف گسترده ای از 
با ذائقه های فکری مختلف، حول محور فرهنگ  دانشگاهیان را 
گردآوریم و ضمن بهره گیری از اندیشه آنان در پیشبرد اهداف 
فرهنگی دانشگاه، نسبت به هدایت سایر دانشگاهیان نیز اهتمام 

ورزیم.
در سطح  که چه  دینی  و  فرهنگی  های  برنامه  در خصوص  اما 
از  برنامه هایی  گیرد،  می  صورت  شهر  در سطح  چه  و  دانشگاه 
قبیل ۱- برپایی مسابقات سراسری قرآن و عترت 2- دوره های 
راهیان نور با کمک بسیج شهرستان مراغه ۳- فراخوان شرکت 
دفاع   – اعتکاف  قبیل  از  های  برنامه  در  اساتید  و  دانشجویان 
و  سخنرانی ها  راهپیمایی ها،  تمامی  در  شرکت   – مقدس 

نمایشگاه ها 

سطح  افت  مورد  در  صحبت هایی  اخیرا  دکتر  آقای 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  است،  شده  مطرح  دانشگاه 
مراغه در حال حاضر دارای چه جایگاهی در بین دانشگاه 

های کشور است؟ 
توجه کنید، سطح بندی یک پدیده جدیدی است که برای اولین 
از  بار در کشور صورت گرفته است. معیار و شاخص های کمی 
تعداد  فیزیکی،  فضای  اساتید،  تعداد  دانشجویان،  تعداد  قبیل 
بوده  نظر  مورد  خصوص  این  در   ... و  ها  دانشکده  و  ها  رشته 
از  دانشگاه  اولین  و  بوده  بزرگ  بسیار  واحد  ما  دانشگاه  است. 
لحاظ فعالیت های علمی در باالترین سطح در استان قرار گرفته 
است. البته با توجه به توانمندی اساتید و دانشجویان ما موفقیت 
بهتر از این قابل حصول شده است. و انشااهلل با حمایت بیشتر از 
پژوهش و تقویت بستر ایجاد شده برای تحقیقات و البته با تالش 
مضاعف اساتید محترم و دانشجویان عزیز شاهد موفقیت بهتری 

پوسترها و پرسش و پاسخ ها هم از راه های با اهمیت دیگر برای 
با  توانسته ایم   مدت  این  در  نگاه،  این  با  می باشد.  منظور  این 
و  علمی  محترم  معاون  حمایت  با  و  آموزشی  گروه های  کمک 
پژوهشی 7 کنفرانس ملی با موضوعات مختلف برگزار کنیم . در 
هفته آینده شما شاهد برگزاری کنفرانس ملی) پدافند سایبری( 
که به دلیل به روز بودن موضوع و کاربردی بودن آن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است شاهد خواهید بود و به همین دلیل  تا 
صاحبانظران  و  دانشجویان  اساتید،  خوب  استقبال  مورد  االن 
مرتبط قرار گرفته است. نکته ای مهمی که باید خاطر نشان شوم 
این است که این کنفرانس ها عالوه بر این که هیچ هزینه ای بر 
دانشگاه نداشته اند بلکه موجب درآمدی بر دانشگاه بوده و با این 
درآمد حاصل از این کنفرانس ها توانسته ایم دانشجویان دانشگاه 

را در زمینه های پژوهشی و فرهنگی حمایت مالی کنیم. 

و  دانشگاه  محترم  همکاران  از  خیلی  ادعای  بنابر   
دانشجویان، فضای راحت و بازتری نسبت به طرح مسایل 
و انتقادات در دانشگاه فراهم است. چقدر همکاران محترم 
دانشگاه پیشنهادات و انتقادات خود را به جنابعالی مطرح 

می نمایند؟
قراردادن  اولویت  دانشگاه،  برای  دلسوزی  افزایی،  هم  همدلی، 
منافع جمعی به منفعت فردی و مسئولیت پذیری کلیه اعضای 
دانشگاه مهمترین عوامل تعیین کننده برای موفقیت در ارتقای 
دانشگاه می باشد. هر چقدر ما بتوانیم این نگاه و فرهنگ را در 
به خود  بیشتری  دانشگاه شتاب  توسعه  بکنیم  نهادینه  دانشگاه 
بدنه  با  مسئولین  بین  متقابل  اعتماد  طرفی  از  گرفت.  خواهد 
این  بر  تمام سعی من  نیز شاخص بسیار مهمی است.  دانشگاه 
بوده است که بتوانم این موارد مطرح شده و اعتماد متقابل را 
ایجاد و تقویت بکنم و از طرفی دیگر شاهد آن هستیم که درهای 
خدمت رسانی معاونین محترم به روی ارباب رجوع باز بوده و با 
عشق و عالقه ای که به محیط دانشگاه دارند، فضایی شاد، آرام و 

بافرهنگ برای دانشجویان و اساتید به وجود آورده اند. 

 اهداف و برنامه های آینده شما در رابطه با دانشگاه 
چیست؟

۱- افزایش درآمد غیر شهریه ای )در حال حاضر در استان بعد از 
تبریز نخستین واحد دانشگاهی هستیم(.

2- تاکید بیشتر بر مساله محور بودن. 
۳- توسعه بیشتر حوزه سماء.

4- توسعه رشته های بین رشته ای در دانشگاه.
5- افزایش سطح کیفیت علمی اساتید. 

6- ایجاد برنامه های متنوع فرهنگی و معرفت افزایی. 
کلیه  با  خارجی  زبان های  انیستیتو  و  ورزش  مدرسه  ایجاد   -7

امکانات روز. 
8- با صنعت ارتباط را بیشتر کنیم. 

9- در کنار آموزش و پژوهش به دانشجویان مهارت های کاری و 
کارآفرینی را یاد دهیم. 

این  برای  که  وقتی  بخاطر  ازشما  ولیلو،  دکتر  آقای   
مصاحبه گذاشتید سپاسگزارم و اگر مورد خاصی مدنظر 

شما هست بفرمایید؟
خیلی ممنون ، من هم از زحمات شما تقدیر و تشکر میکنم

جا دارد در آخر بنده  از تمامی کارکنان و اساتید زحمت کش و 
پر تالش و دانشجویان همیشه در صحنه های علمی، پژوهشی و 
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه کمال تقدیر و تشکر 

را نمایم.

 گفتگوی اختصاصی
با دکتر محمد رضا ولیلو 

 رئیس بزرگترین مرکز آموزش عالی شهر تاریخی فرهنگی مراغه 

،،
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و چه فعالیت هایی در سطح دانشگاه و شهر صورت  به نظر شما جایگاه مسائل فرهنگی و دینی در دانشگاه کجاست

 ؟میگیرد
که همیشه در یاد دارم  اسالمی ترین جمله رهبر انقالبجواب این سوال شما را با یکی از مهمترین و به یادمانی

 یو مسله مهمی که در تمام «فرهنگ همان چیزی است که حاضرم برای ان جانم را فدا کنم  »شروع میکنم 
زاد اسالمی چه در واحد مراغه و چه در دیگر واحدها بدان عمل میشود فعالیت های علمی و پژوهشی در دانشگاه آ

و علم خالی به درد  دینی در دانشگاه سرافراشته شود.باید پیوست فرهنگی داشته و پرچم فرهنگ اسالمی و 
 های فرهنگیساس و زیربنای برنامها نمیخورد و تاکیدم بر این است که حتما باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

انداز کار روشن دانشگاه باید از خود دانشگاه و دانشجویان سرچشمه بگیرد و در صورت تحقق این موضوع، چشم
تواند درستی وارد این مقوله شود، می های مختلف اجتماعی اثرگذار باشد و اگر دانشگاه بهیعنی باید در الیه .است

دانشگاه اسالمی، دانشگاهی است که در  .برطرف کندهای فرهنگی خود و جامعه را توجهی از دغدغهبخش قابل
التحصیل ای که یک فارغگونه های اسالمی، رفتاری و انسانی هم ترویج شود، بهموازات توسعه علم، ارزشآن به 

دانشگاه آزاد  .های اخالقی و اسالمی باشددانشگاه هم در حوزه تحصیلی خود سرآمد باشد و هم متخلق به ارزش
های فرهنگی را از محدوده صرفاً دانشجویی به عرصه استادان در دوره جدید مدیریت خود، تالش کرد برنامهاسالمی 

های هایی در دستور کار قرار گیرد که نسبت به فعالیتاز سویی تالش شد فعالیت  .نیز گسترش دهد و کارکنان
مد نظر باشد چون اعتقاد بر این است که رایج فرهنگی در جامعه متمایز باشد و ویژگی دانشگاهی آن، بیشتر 

کنند که برخاسته از نیاز دانشگاهیان باشد و نسبت به های فرهنگی استقبال میدانشگاهیان از آن دسته از برنامه
ای از ایم تا با یاری خداوند متعال طیف گستردهبا این رویکرد توانسته.  هایی که عمومیت دارد متمایز باشدبرنامه

گیری از اندیشه آنان در های فکری مختلف، حول محور فرهنگ گردآوریم و ضمن بهرهیان را با ذائقهدانشگاه
 .پیشبرد اهداف فرهنگی دانشگاه، نسبت به هدایت سایر دانشگاهیان نیز اهتمام ورزیم
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93قبل از سال  سال اخیر 4

کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه  نخستین

دانشگاه استان بعد از تبریز در درآمدهای

  غیر شهریه ای 

»رونق تولید« ملی بدون نگاه خردمندانه به 
علم بدست نمی آید.

)تولید علم نافع- تولید علم به علمی تجاری(
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صاحب امتیاز: هادی راشدی 
مدیر مسئول: هادی راشدی 

سردبیر: محمد عالی قدر 
طراحی و صفحه آرایی: هادی راشدی 

مژده که میالد منجی بشر آمد         ****           ُفلک هدی را دلیل و راهبر آمد

مژده که آمد خدیو عالم امکان     ****            حّجت برحق امام منتظر آمد  

مژده که خورشید تابناك والیت         ****            بر فلک عدل و داد، جلوه  گر آمد

نیمه شعبان رسید و ما همچنان منتظریم ... 

اّما  است،  اقتصادی  گذشته،  سال های  هماننِد  نیز  امسال  ناِم  گرچه 
تحّقِق  در  اجتماعی  زمینه های  سایِر  که  نیست  معنی  بدان  امر  این 
اقتصاِد  چشم انداِز  از  بتوان  تنها  موضوع،  این  به  و  نباشند  مؤثّر  آن، 
که  معتقدیم  فرهنگ  اصالِت  نظریۀ  براساِس  ما  نگریست.  محض 
و  اقتضائات  با  متناسب  انسان،  زندگِی  عرصه های  و  ساحت ها  تماِم 
است  فرهنگ  این  و  می شوند  صورت بندی  فرهنگی،  امِر  داللت های 
که باید بنیان و زیربنا به شمار آید. به این ترتیب، می توان از موضع و 
منظِر فرهنگ به مسألۀ رونِق تولید نگریست و تجویزها و توصیه هایی 
را ساخته و پرداخته کرد. در ادامه، به برخی از این راهکارهای زمینه ساز 

و بیرونی اشاره شده است.

1- دوگانۀ »پیشرفِت درون زا/ پیشرفِت برون زا«
»فکری«،  و  »ذهنی«  لحاِظ  از  باید  که  است  این  واقعّیِت  نخستیِن 
جامعۀ ما به طورکامل به این نتیجه دست یابد که پیشرفِت »برون زا« 
به جایی  راه  غیربومی«،  و  بیگانه  امکان های  و  بر سرمایه ها  و »مّتکی 
جز  و  گشود،  نخوهند  را  ما  چالش های  از  گرهی  و  برد  نخواهد 
پیشرفِت »صوری« و »موقتی«، نفعی نخواهند داشت. ازاین رو، باید بر 
»ظرفّیت ها و استعدادهای درونی« تکیه کرد و »امکان ها و فرصت های 
وطنی« را به فعلّیت رساند تا پیشرفِت »واقعی« و »ماندگار«، تحّقق 
یابد. در دهه های اخیر، چه در سطِح سیاسی و چه در سطِح اجتماعی، 
حجِم  و  داشته  وجود  کشمکش  و  نزاع  تفّکر،  دو  این  میاِن  همواره 
فرسوده شده  مناقشات،  همین  رهگذِر  از  ما  توشۀ  و  توان  از  انبوهی 
است. امروز پس از آزمون و خطاهای فراوان، روشن شده که »نگاِه به 
از  »استفاده  و  به سرمایه گذاری های خارجی«  »امیدبستن  و  بیرون« 
بیراهه  ای  اقتصاد،  اصالِح  برای  تنش زادیی«  و  گفتگو  و  مذاکره  اهرِم 
بیش نیست و نه فقط در بلندمّدت، به سراب تبدیل خواهد شد، بلکه 
باشد.  نداشته  تسکینی  نتیجه بخشِی  نیز  کوتاه مّدت  در  چه بسا  حّتی 
بنابراین در قدِم اّول، باید »ذهنّیِت جمعی« از باور به پیشرفِت برون زا 
به باور به پیشرفِت درون زا تغییر کند تا در سایۀ آن، اهتمام و تمرکز 

بر تولیِد بومی، برجسته و عمده شود.
امـام صـادق – علیه السالم- فـرمـود: مـردی از اصـحـاِب رسوِل اکرم 
هـمـسـرش  شـد.  سـخـت  زنـدگـی اش  -صلی اهلل علیه و آله وسلم- 
گـفت : کاش خدمِت رسوِل اکرم – صلی اهلل علیه و آله وسلم- می رفتی 
 – اکرم  رسوِل  خـدمـِت  مـرد،  مـی خـواسـتـی.  چیزی  او  از  و 
صلی اهلل علیه و آله وسلم-  رفت و چون حضرت او را دید، فرمود: هر که 

از ما بخواهد، بـه او عـطـا کـنیم و هر که بی نیازی جوید، خدای متعال 
ُ(. مرد با  ـَْطْیَناُه َو َمِن اْسَتْغَنی أَْغَناُه اهللهَّ ـَا أَع َألَن ـَ ـَْن س او را بی نیاز کند)م
خود گفت: مقصودش جز من نیست. پس به سوی همسرش آمد و به 
او خبر داد. زن گفت: رسوِل اکرم – صلی اهلل علیه و آله وسلم- هم بشر 
است ]و از حاِل تو خبر ندارد[، پس او را آگاه ساز. مرد دوباره خدمتش 
آمـد و چـون حـضـرت او را دیـد، باز فـرمـود: هـر کـه از مـا بخواهد، 
به او عطا کنیم و هر که بی نیازی جوید، خدای متعال او را بی نیاز کند. 
عاریه  و کـلنـگـی  بـرفـت  آن مرد چنین کرد. سـپـس  تا سه بار،  و 
کرد و به جانِب کوهستان شده، باالی کوه رفت و قدری هیزم بـرید 
و بیاورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن را بخانه برد و بخورد. فردا 
هم رفت و هـیـزِم بـیشتری آورد و فروخت. و همواره کار می کرد و 
اندوخته می نمود تا خودش کلنگی خرید. باز هم اندوخته کرد تا دو 
اکرم  رسوِل  خـدمـِت  آن گـاه  گشت.  بی نیاز  و  خرید  غالمی  و  شتر 
بـرای  چـگـونـه  کـه  داد  گـزارش  و  آمـد  صلی اهلل علیه و آله وسلم-   –
درخواست آمـد و چـه از ایشان شنید: آن حضرت فرمود: من که به  
تو گفتم هر که از ما بخواهد، به او عطا کنیم و هر که بی نیازی جوید، 
خدای متعال او را بی نیاز کند.)اصوِل کافی؛ ج ۳؛ ص 208؛ روایِت 7(. 
باید روی پای خود ایستاد و تکیه بر غیر کرد و رنِج کارهای دشوار را 
بر خویش هموار نمود تا وضع، بهبود یابد. این چنین تغییِر خودبنیادی، 
بادوام و ماندگار خواهد بود و ما را از درون، قوی و مستحکم خواهد 
کرد، برخالِف تغییرهایی که غیرساخته و وابسته به ارادۀ دیگران است؛ 
به شمار می آیند و  ما  تاریخی و دیرینۀ  آن هم دیگرانی که دشمناِن 

تاکنون از هیچ خدعه و خیانتی فروگذار نکرده اند.

2- دوگانۀ »اقتصاِد تولیدی/ اقتصاِد واسطه ای«
یکی از بیماری های دیرینۀ ساختاِر اقتصادِی ما، شیوِع »واسطه گری« 
به جای  چنانچه  که  است  این  تصّور  اغلب  به طوری که  است،  آن  در 
تولید، واسطه گری انتخاب شود، نفِع بیشتر در زماِن کمتر و با دغدغۀ 
کمتر به دست خواهد آمد. ازاین رو، نیروها به جای این که صرِف »تولید« 
»َخلِق« ثروِت شود، صرِف »مبادله« و »دست به دست کردِن« ثروت در 
قابِل واسطه گری می شود. همین امر، به رونق یافتِن جریاِن تولید، ضربه 
می زند و موجِب کاهِش تولیِد ناخالِص ملّی و ارزِش پوِل ملّی ازیک سو، 
و افزایِش تورم و بیکاری ازسوی دیگر می شود. در مقابل، باید فرهنِگ 
عدم مخاطره پذیری و تنبلی و شادخواری را تضیف کرد و این فکر و 
اعتقاد را در افکاِر عمومی تثبیت کرد که تولید، یک ارزِش اجتماعی 
است و واسطه گری، هیچ منزلت و فضیلتی ندارد و نیروهای واسطه ای، 

اغلب ساختاِر اقتصادی را دچاِر اختالل می کنند. همچنین باید پُرکاری و 
تالش و مجاهدِت اقتصادی، اعتبار و منزلت پیدا کند تا کسانی به خود، 
زحمِت تولید را بدهند. پس شکوفایِی تولید، وابسته به پاره ای مقّدمات 
و  است  جامعه  افراِد  ادراکِی  و  شناختی  الیۀ  در  فرهنگی  بسترهای  و 
باید اضالعی از نظاِم هنجارِی مستقر در جامعه تغییر کند تا اتّفاق های 

اقتصادی متفاوت رخ بدهند.

3- دوگانۀ »مصرِف بومی ُگزینانه/ مصرِف بیگانه ُگزینانه«
َخلق،  و  ایجاد  یابد و چرخ های  تولید، رونِق دوچندان  بر فرض هم که 
باشتاب به گردش درآیند، مشکِل دیگری بر سِر راه است و آن، عبارت 
و  »غرب زدگی«  فرهنِگ  تاریخِی  ریشه های  به سبِب  که  است  این  از 
»اعتنا«یی  و  »اعتماد«  داخلی،  کاال های  به  مردم  »غرب برترانگاری«، 
ندارند و تصّور می کنند در هر صورت و همواره، کاالهای غربی از کاالهای 
و  اندیشید  باید چاره ای  نقصان و کژی،  این  برای  بهتر هستند.  ایرانی، 
باید  چنان که  دارد؛  »فرهنگی«  جنِس  و  سنخ  بیش ازهرچیز،  چاره  آن 
و  به خویش«  »باوِر  و  زدوده شود  غرب زدگی،  ویران گِر  و  غلط  روحّیۀ 
»اعتمادبه نفِس ملّی«، تقویّت شود تا زمینۀ الزم برای مصرِف کاالهای 
ایرانی  کارخانه های  و  کارگاه ها  غیراین صورت،  در  گردد.  فراهم  داخلی 
به دلیِل این که مردم به آنها اعتماد ندارند و فکر و عمِل ایرانی را ناکارآمد 
و  »روانی«  عامِل  این  زدودِن  می شوند.  متوقف  می شمارند،  ضعیف  و 
تحّرکاِت  و  برنامه ها  تماِم  آن،  از  غفلِت  و  است  مهم  بسیار  »روحی«، 

اقتصادِی معطوف به رونق یافتِن تولید را با ناکامی مواجه می گرداند.

4- دوگانۀ »تولیِد متقن/ تولیِد سست«
گذشته از واکنِش معرفتی و روانِی مصرف کنندگان، تولیدکنندگاِن وطنی 
تولید کنند  را  و کاالهای  کار«، تجدیدنظر کنند  باید در »فرهنِگ  نیز 
که در عمل، خوش بدرخشند و »مستحکم« و »کارآمد« باشند. آری، 
تولید در روند و جریاِن مصرف، ارتقاء می یابد و به تدریج، به سطوِح عالی 
مبتنی  همواره  تولید،  فراینِد  باید  که  است  این  در  اّما سخن  می رسد، 
هرگونه  از  و  باشند  متعهدانه«  »مالحظاِت  و  عاقالنه«  »محاسباِت  بر 
مردم  ذهنّیِت  تا  شود  پرهیز  به شّدت  »اهمال کاری«،  و  »سست کاری« 
نسبت به کاالهای وطنی، تخریب نگردد. رسوِل اکرم – صلّی اهلل علیه وآله- 
فرمود: إَِذا َعِمَل أََحُدُکْم َعَماًل َفلُْیْتِقْن؛ چون کسی از شما به کاری دست 
زند، باید درست و محکم کار کند)اصوِل کافی؛ ج  ۳، ص 26۳(. پس این 
نقص و آسیب نیز، ریشۀ فرهنگی دارد و اصالِح آن وابسته به رواج یافتِن 

فرهنِگ اتقاِن در کار است.

هادی  مراغه،  از  آنا  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجوی حسابداری  راشدی 
کل  بین  پژوهشی  و  علمی  نمونه  جوان  به عنوان  مرغه 

دانشگاه های شهرستان مراغه در سال 98 انتخاب شد.

پورمحمدی  محمدتقی  آیت اهلل  با حضور  که  مراسمی  در 
از  جمعی  و  رهبری  خبرگان  عضو  و  مراغه  امام جمعه 
مسئوالن شهر و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مراغه توسط 
مراغه  پزشکی  علوم  دانشکده  در  جوانان  و  ورزش  اداره 
برگزار شد از هادی راشدی دانشجوی حسابداری دانشگاه 

 98 سال  نمونه  جوان  به عنوان  مرغه  واحد  اسالمی  آزاد 
قدردانی شد.

آزاد  دانشگاه  واحد  حسابداری   دانشجوی  راشدی  هادی 
اسالمی مراغه بوده و از فعالیت های پژوهشی وی، تألیف 
و تصنیف  ۳ جلد کتاب،  چاپ 8 مقاله در کنفرانس های 
 7 چاپ  و  کشور  خارج  و  داخل  در  بین المللی  و  ملی 
مقاله علمی پژوهشی در مجالت بین المللی، عضو باشگاه 
نخست  رتبه  کسب  است.  نخبگان  و  جوان  پژوهشگران 
این  افتخارات  دیگر  از  دانشجویی  نشریات  در  کشوری 

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی است.

رونــق تولیــــد و بازســــازی فرهنـــگ اقتصـــادی

 دانشجوی دانشگاه آزاد
 اسالمی مراغه جوان

نمونه سال ۹۸ شد

اخبار دانشجویی...
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