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 جناب آقای دکتر نمکی

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 باسالم و صلوات بر محمد)ص( و آل محمد)ع(

نوع بشر تحميل نمود، اما ای را به  ها و معضالت عديده  ز بحران جهانی كرونا، اگرچه سختیگذشت پنج ماه ا

تجربه ی زيست مومنانه، ايثارگرانه و برادارانه ی ملت ايران در اين بحران، صفحه ی تابناک و غرورانگيزی بر كتاب 

های  اره مدال پيشتازی در عرصهی علوم پزشکی استان اصفهان نيز كه همو جامعه. افتخارات وطن افزود

های سالمت كشور را بر سينه دارد؛ در ابعاد مختلف اين اتفاق همچون حضور گزاری و صيانت از مرز خدمت

.، بهداشت، نظارت، توزيع اقالم و ... درخشان ظاهر گرديدداوطلبانه در امر درمان  

آموزشی، به داليل مختلف عمل نمود و سيستم  ز ظرفيت آموزشی علوم پزشکی را بیای ا گرچه كرونا بخش عمده

تاب آوری كافی در مقابل چنين بحرانی را نداشت، اما تربيت كادر متخصص و متهعد در زمينه ی بهداشت و 

درمان، وظیفه ی حیاتی و استراتژیکی است كه نبايد بر زمين بماند. به همين جهت اتخاذ تدابير منطقی، 

 عملياتی و جامع نگرانه با محوريت حفاظت از سالمت دانشجويان، امری اساسی و غيرقابل اغماض می باشد.

 

را برای رسيدن به  پيچيده بودن بحران كرونا، ضرورت همکاری و همفکری مسئوالن دانشگاه و دانشجويان

موذن بودن "ی شهيد بهشتی، مبنی بر  بنابر سخن حکيمانهكرد. از جهت ديگر،  بهترين راهکارها ايجاب می

های دانشجويی جهت حل بحران و تحقق  های جامعه، ضرورت ورود مجموعه عرصهی  كليهدر  "دانشجويان

مطالبات دانشجويان دوچندان گرديد. لذا مجموعه های دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در ابتدای 

تعامل گرایانه، اخالق مدارانه، "بر كالم رهبر معظم انقالب، در فضايی گری را بنا بحران، مدل مطالبه

 دلسوزانه و به دور از پرخاشگری و بدگویی" تعيين نمودند. چراكه در حکومت اسالمی به دليل حاكميت

قانون مترقی و برآمده از اسالم متعالی، هيچ بن بستی به وجود نخواهد آمد. لذا برای پيشرفت امر، چهار 

ند:ی فعاليت خود قرار داد وحهی اساسی را سرل مولفه  

 

11/5/1399تاریخ:       

9385شماره:              



 

 ۱. صيانت از آرامش روانی دانشجويان و خانواده ها 

 ۲. استيفای مطالبات به حق دانشجويان 

 ۳. ايجاد روند تعاملی و دموكراتيک برای حل مشکالت 

 ۴. آموزش كافی و مناسب به دانشجويان به عنوان نسل آينده ی كادر بهداشت  و درمان 

 

های دانشجویی، شورای صنفی و شورای مشاورین معاونت آموزشی  شکلتاز حدود دو ماه پيش، 

پرداختند  گو محور)به دور از هيجانات(و گفتتعامل منطقی و به پيگيری مطالبات دانشجويان از طريق  دانشگاه،

های عملی مقاطع علوم پايه و  ها و كالس سازی آزمون چون مجازی های مناسبی هماين زمينه دستاوردو در 

ر از احساسات ی سالمت حاصل گرديد. روش پيگيری در فضای كامال منطقی و دو خورداری دستياران از بيمهبر

های باال رايزنی  اساسی با ردهيد و برای حل مسائل های پايين مسئولين دانشگاه آغاز گرد پيگيری شد و از رده

های صورت گرفته، نياز به طرح مسائل در الی مطالبات دانشجويان و سوتدبيرگرديد. اما با توجه به حجم با

 باالترين سطح دانشگاه بسيار ضروری ارزيابی شد.

 

 امنای در اولين اقدام، با توجه به واگذاری تصميم جهت اعمال تخفيف برای دانشجويان پرديس به هيئت

به  مشترک ای های دانشجويی در نامه مجموعه (،۱۳۹۹/۱/۱۹د مورخ /۵۰۰/۱۲۶نامه  ۸براساس بند ) ها دانشگاه

ها به صورت مجازی و عدم  به جهت برگزاری كالس ی این ترم تخفیف در شهریهرياست دانشگاه خواهان 

متاسفانه با گذشت سه ماه از اين نامه،  های عملی وكارآموزی شدند. اما استفاده از امکانات دانشگاه در كالس

 هيچ اقدام ملموسی ديده نشد.

 

از حدود يک ماه پيش، بسيج دانشجويی با نگارش يک نامه ی مفصل)غيرعلنی(، كليه  مشکالتی را كه در جلسات 

 كردبود را به دفتر رياست دانشگاه ارسال   دانشجويان احصا شدههای مختلف  آوری نظرات طيف متعدد و با جمع

و خواهان برگزاری يک جلسه به صورت پنل گفت وگو كه به صورت آنالين برای دانشجويان محترم دانشگاه 

ای مشترک به رياست  دانشجويان در نامهپخش شود، شده بود. انجمن اسالمی دانشجويی و انجمن اسالمی 

دانشگاه خواهان رسيدگی به مشکالت آموزشی دانشکده پزشکی)تجديد دوره دانشجويان بالينی و نبود فرجه 

برای آزمون پيش كارورزی( شدند. باتوجه به ارجاع نامه به معاون آموزشی دانشکده پزشکی و بی نتيجه بودن 

ی مشترک ديگری به رياست دانشگاه نگارش شد و درخواست جلسه با نمايندگان  مذاكرات با ايشان، نامه

دانشجويان داده شد. هم چنين انجمن اسالمی دانشجويان با انتشار نامه ای، اعتراض خود را به طرح ناگهانی و 



غيرقانونی حضور اجباری دستيارانی كه موظف به حضور در بخش كرونا نبودند، را اعالم كرد)این درحالی بود 

 عالوه بر آن (.ور داشتندی کشیک های کرونا حض که در طی چهار ماه اول، دستیاران داوطلب، در کلیه

های كرونا نبودند، در  طبق قانون موظف به حضور در كشيک ی پزشکی كه ه دانشکدی دستياران تخصصی  كليه

ی پزشکی، اعتراض خود را نسبت به اين طرح اعالم  ه رياست دانشگاه و رياست دانشکدهی جداگانه ب دو نامه

.همراه نشدپاسخی از طرف دو مسئول مذكور كردند كه با   

 

ولين دانشگاه مبنی بر تعليق حضور ئهمزمان با تصميم عجيب مس ،شورای مشاورين جوان نيز در تيرماه

ای درخواست  در مقاطع مختلف ، طی نامه ی دانشجویی چندین تجمع بی سابقهزشکی و بروز پ كارورزان

مکتوب خود را جهت برگزاری نشستی با حضور رياست دانشگاه و نمايندگان دانشجويان جهت بيان و رفع 

ها و  بيمارستانی كارورزی  وگيری از وقوع بی نظمی در برنامهچنين جهت جل ارسال نمود. هممشکالت ايشان 

شکی ولين دانشکده پزئآموزشی دانشگاه و مسآسيب تحصيلی فراگيران اقدام به برگزاری جلسات متعدد با معاون 

 نمود كه متاسفانه بدون نتيجه ی مثبت به پايان رسيد.

 

توانست فرصت  بود، میی مذكور  دانشجويی كه مبتنی بر چهار مولفههای  مجموعه ی نگاه خیرخواهانهاين 

برای  های مستمر پيگيریماه و عليرغم   مناسبی برای حل مشکالت دانشگاه باشد، ولی با گذشت حدود يک

يرگزاری جلسه ی نمايندگان دانشجويان با رياست دانشگاه، چنين جلسه ای تشکيل نگرديد. لذا هفته ی گذشته، 

ضمن برشمردن مزايای تعامل  با رياست دانشگاه، تمام حجتحسن نیت و ابرای نشان دادن بسيج دانشجويی 

برای ايشان  جهت برگزاری جلسه،ای ديگر  نامه نشجويان،منطقی و جلوگيری از به انحراف رفتن مطالبات دا

 ارسال گرديد ولی حتی پاسخی به اين نامه داده نشد!

 

و شورای صنفی دانشگاه كه مرجع اصلی پيگيری مطالبات صنفی دانشجويان است، بارها به صورت حضوری 

ای از رياست دانشگاه خواسته است كه به اعتراضات دانشجويان رسيدگی كنند. اما ايشان نه تنها، نسبت  مکاتبه

به مطالبات و اعتراضات دانشجويان پاسخگو نبودند، بلکه در مقام پرسشگر بر می آمدند و نفس وجود مشکالت 

 را نيز نفی می كردند؛ به نحوی كه حتی حاضر به برگزاری جلسه با مسئولين شورای صنفی نبودند.

، شورای صنفی را از پيگيری مورد های بی نگاری ها و نامه كاری پاسمعاونت دانشجويی دانشگاه نيز با  مسئولين 

 استعفای دسته جمعی دبیران شورای صنفیمشکالت نااميد ساختند. اين روندهای نامناسب در نهايت باعث 

.دانشگاه شد  

 



است. دانشجويانی كه ترين مشکالت دانشجويان شده  دانشگاه، يکی از بزرگ های مجازی کیفیت نازل آموزش

های صورت  انگاری عهده دارند، اكنون به علت سهلی مراقبت از سالمت مردم را بر  های آينده وظيفه در سال

گرفته از حق برخورداری از آموزش مناسب بی بهره شده اند و اين تهديدی جدی برای دوران پساكرونا است، در 

حالی كه می توان با تعيين استانداردهای مشخص برای ارزيابی فعاليت گروه های علمی و اساتيد و ارتقای امکانات 

 آموزشی، به بهبود روند آموزشی كمک كرد.

 

اند، لذا  دانشجويان، كوتاهی كردهبه شان  گويی پيرامون تصميمات از طرف ديگر برخی از مديران دانشگاه در پاسخ

گسيختگی و  از هموگو، موجبات  مديران دانشگاه از نعمت گفتمندی  كمال تاسف بايد گفت كه، عدم بهرهبا 

ی آن  نتيجهنعمت دانشگاه( شده است و  نارضايتی دانشجويان)به عنوان ولیميان دانشگاهيان و  انفصال

اعتراضات و اعتصابات بی سابقه ی دانشجویان بوده است. از طرف ديگر استانداردهای دوگانه ی مسئولين 

كه در خردادماه با توجيه ناقص بودن روند آموزشی، به تجديد دوره ی دانشجويان پرداختند و در تيرماه به صورت 

 خلق الساعه كليه ی دانشجويان را تعليق نمودند، نشان از افراط و تفريط در تصميم گيری داشته است.

 

بسيج دانشجويی، انجمن اسالمی دانشجويی و جامعه اسالمی از ابتدای كرونا، با اجرای طرح های توليد مواد 

ضدعفونی و ماسک، توزيع هزاران بسته ی اقالم بهداشتی، پايش سالمت عموم، ضد عفونی سطح شهر، تهيه ی 

بسته های غذايی، فعاليت های خيريه، توليد محتوای آگاهی بخش پيرامون كرونا، برپايی ايستگاه های آموزش 

 عموم، حضور در نقاهتگاه ها و نظارت بر داروخانه ها، همکاری شايان توجهی با مسئولين دانشگاه داشتند.

انجمن اسالمی دانشجويان و شورای مشاورين جوان نيز با اجرای طرح كشيک های داوطلبانه ی دانشجويان 

بالينی، پزشکان عمومی و دستياران تخصصی، ۱۵۰۰۰ ساعت كشيک دانشجويان بالينی، ۶۵۰ ساعت كشيک 

كشيک دستياران را برای همکاری با دانشگاه مديريت كردند و در پنج نوبت به  ساعت ۱۹۰۰پزشکان عمومی و 

.دهی وضعيت آموزش مجازی پرداختند ميدانی و گزارشبررسی   

 

است كه بايد گفت: برخورد نادرست دانشگاه با دانشجويان و دستياران پزشکی، باعث شد،  ی سرافکندگی مایه

تا دانشجويانی كه در چهار ماه ابتدايی اپيدمی كرونا به صورت كامال خودجوش و داوطلبانه، جان خود را بر كف 

مسئولين، دچار بدقولی  های مختلف مبارزه با كرونا حضور پيدا كرده بودند، در اثر عرصهدست گرفتند و در 

در حضور ، مضحک و زننده ی پزشکی در رفتاری ، اينکه مسئولين دانشکدهصد افسوسند. دسرخوردگی ش

دانشجويان، بيان كردند كه: )چون از قول های ما برگه و دستورالعمل امضا شده نداريد، به آن ها پايبند نخواهيم 

 بود!!(



سوال اينست كه چرا وقتی می توان مشکالت را با تعامل حل كرد، تمام راه ها بر دانشجويان بسته می شود و 

ايشان و خانواده های شان مورد آزار قرار می گيرد؟ امنیت روانی  

 

اين نحوه ی برخورد به صورت واضح برخالف اصل کرامت انسانی است و در ماه های اخير سرمايه های معنوی 

اين موضوع در فضای  ای نامبارک، در اثر ارادهچنين،  صورت عجيبی تخريب نموده است. هم دانشگاه را به

.ود نداردوجبرای استيفای حقوق دانشجويان  حل مناسب و قانونی هیچ راهدانشگاه در حال القا است كه   

در هفته های اخير، دانشگاه صحنه ی اعتصابات و اعتراضات بی سابقه ی دانشجويان، حذف ترم صدها نفر و 

درخواست های فراوان مهمانی و انتقالی، شده است و فيلم های اعتراضات نيز مستمرا از رسانه های معاند در حال 

.پخش است  

لذا بدين وسيله،کلیه ی تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )بسيج دانشجويی، انجمن 

اسالمی دانشجويان، انجمن اسالمی دانشجويی، جامعه اسالمی دانشجويان و انجمن اسالمی دفتر تحکيم 

وحدت(، شورای صنفی دانشجویان و شورای مشاورین جوان معاونت آموزشی، رفتار ناپسند و عدم 

مسئوليت پذيری رياست دانشگاه را در شدیدترین حالت ممکن محکوم می کنند و عواقب هرگونه اتفاق 

خالف هنجار را برعهده ی ايشان می دانند. به همين دليل به انعکاس موضوع به مقام عالی وزارت پرداخته ايم؛ از 

 حیثیت نظامدر اين زمينه، از وارد آمدن لطمه به  ورود عاجل و اقدام قاطعجنابعالی درخواست داريم با 

جلوگيری نماييد و به دليل به بن بست رسيدن حل مطالبات در درون دانشگاه، نماینده ی ویژه ای برای رفع 

:مشکالت زير تعيين فرماييد  

 ۱. بررسی ضعف آموزش مجازی و ارزشيابی و استفاده از راهکار های افزايش كيفيت آن ها 

 ۲. بررسی چرايی تجديد دوره و تعليق دانشجويان كارورزی پزشکی و تعويق آزمون جامع پيش كارورزی 

 ۳. اعمال تخفيف در شهريه ی دانشجويان پرديس 

 ۴. برگزاری آزمون های دانشجويان بالينی به صورت مجازی 

 ۵. ارزيابی و بهبود پروتکل بهداشتی دانشجويان كارآموز، كارورز و تحصيالت تکميلی 

 ۶. اقدامات تشويقی جهت فعاليت های داوطلبانه ی دانشجويان در مبارزه با كرونا 

.گردند یحمايت از دانشجويانی كه به كرونا مبتال م. ۷   

چون آزمون دستياری( های حضوری)هم اظت از سالمت دانشجويان در آزمونطرح راه حل جهت حف. ۸  

 ۹. رسيدگی به مشکالت دانشجويان خوابگاه دولتی  و خوابگاه خودگردان دانشگاه 

 ۱۰. پاسخگو كردن مديران دانشگاه جهت گفت وگو و تعامل با دانشجويان 



 ۱۱. رسيدگی به طرح غيرقانونی اجبار دستياران كليه ی رشته ها جهت حضور در بخش های كرونا

 ۱۲. شفاف سازی و بهره گيری از نظرات نمايندگان دانشجويان در روند اتخاذ تصميمات 

 

 

 

 

          

 

  رونوشت:

استاندار محترم استان اصفهان. ۱   

استان اصفهان محترم . مجمع نمایندگان۲  

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزشی وزارتمحترم  تمعاون .۳  

معاونت محترم دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۴  

 


