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دیروز برای جامعه ناشنوایان روز ویژه ای بود، روزی که برای اولین بار 

در کشـــور آنها را صاحب دانشـــگاه خاص به خودشان می کرد و 

همین مساله اول هفته متفاوتی را برای آنها رقم زده بود. دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد فرشتگان شنبه 26 بهمن ماه رسما افتتاح شد 

تا تحصیل برای دانشجویان با نیازهای ویژه با محوریت ناشنوایان 

از جامعه دیگر همانند گذشـــته کاری سخت به نظر نیاید. واحد 

دانشگاهی ای که چندماهی می شد چشم ها به زمان افتتاحش 

دوخته شـــده بود تا خیال جامعه نزدیک بـــه یک میلیون نفری 

ناشـــنوایان در ایران را برای تحصیل در رشته های مختلف و البته 

مقاطع کاردانی و کارشناسی راحت کند و حاال این آرزو به واقعیت 

تبدیل شد. روز گذشته نه تنها برای این قشر از جامعه متفاوت بود 

بلکه اهالی رســـانه و عکاسان نیز شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه 

متفاوتی بودند، مراسمی که گویی صفر و تا صدش را ویژه ناشنوایان 

تدارک دیده بودند و حاال افراد عادی میهمانان این مراسم به شمار 

می رفتند. 

این مراسم که با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه 

آزاد اسالمی، عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر، 

حسین شیخ االسالم معاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی 

دانشگاه آزاد اسالمی، ملکی تبار رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی 

و رســـیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسالمی، حامد عابدین زاده 

رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران، سیدمحمودرضا آقامیری 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران، علی مقداری مسئول 

راه اندازی واحد بین الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسالمی و... در 

واحد فرشتگان برگزار شده بود، با خوشامدگویی ربات اجتماعی  

شروع شد و زمانی که نوبت به پخش سرود ملی کشور شد، عالوه بر 

پخش صدای ســـرود، گروهی از ناشنوایان با زبان اشاره سرود را 

بـــرای مدعوین ترجمه کردند، اتفاقی که نشـــان دهنده متفاوت 

بودن روند برگزاری مراسم بود، البته مترجمانی نیز بودند که واژه 

به واژه حرف های مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی را برای ناشنوایان 

ترجمه می کردند لحظه ای از ترجمه صحبت های مسئوالن عقب 

نمی ماندنـــد و حتی در زمان رونمایـــی از تندیس زنده یاد جبار 

باغچه بان نیز این مساله دنبال می شد، البته اهمیت توجه به این 

قشـــر خاص از جامعه  در واحد فرشتگان به حدی است که وقتی 

نوبت به افتتاح ســـاختمان دانشگاه رسید، روبان توسط کتایون 

گیتـــی  از اعضای هیات علمی این دانشـــگاه که خود از جامعه 

ناشنوایان بود، بریده شد. 

  دکتر طهرانچی: جبران غفلت آموزش عالی با 

تاسیس واحد بین الملل فرشتگان در دانشگاه آزاد

دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشـــگاه آزاد اســـالمی در 

مراسم افتتاحیه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل فرشتگان که 

عصر دیروز همزمان با سالروز والدت حضرت زهرا)س( برگزار شد، 

گفت: »خدا را شاکرم که در مدت خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی 

این توفیق را به بنده عنایت کرد تا برای عزیزان ناشنوا و کم شنوا که 

از نعمت ســـخن گفتن و شنیدن محروم هستند، اما افراد ناتوانی 

نیستند، این واحد دانشگاهی را افتتاح کنیم.« 

وی با قدردانی از علی مقداری، مســـئول راه اندازی دانشگاه آزاد 

اســـالمی واحد بین الملل فرشتگان، اظهار داشت: »پس از طرح 

پیشـــنهاد راه اندازی این واحد دانشگاهی و حمایت هیات امنای 

دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

استان تهران و همه عزیزان تالش کردند واحدی درخور برای جامعه 

یک میلیون نفری ناشنوایان و کم شنوایان ایجاد شود.« 

دکتر طهرانچی ادامه داد: »بدون شک حرکت دکتر باغچه بان در 

95 سال گذشته یک آغاز بود و امروز نیز نقطه عطف دیگری است 

که اجازه می دهد افراد ناشنوا و کم شنوا بتوانند در صحنه علم ظهور 

و بروز داشته باشـــند. درست است که این عزیزان از زبان مرسوم 

ما، فاصله دارند، اما امروزه زبان اشاره می تواند منشأ تفکر، انتقال 

مفاهیم و بروز استعدادها در جامعه باشد، علی رغم اینکه این عزیزان 

نمی توانند مانند سایر مردم بگویند و بشنوند، اما می توانند فکر و 

تولید اندیشه کرده و در جامعه موثر باشند.« 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید بر اینکه هیچ مانعی برای افراد 

ناشنوا و کم شـــنوا در حوزه آموزش و اندیشه وجود ندارد، تصریح 

کرد: »متاسفانه مانع اصلی در مسیر پیشرفت علمی این افراد ما 

دانشگاهیان بودیم که در آموزش عالی و علم اشاره برای آنها تدبیری 

نکردیم و باید زودتر به فکر این اقشار می افتادیم. امروز در این اتفاق 

مبارک توفیق پیدا کردیم که این غفلت آموزش عالی را جبران کنیم 

و به قشر بزرگ ناشنوایان و کم شنوایان که جامعه یک میلیون نفری 

در ایران و فارسی زبانان در کشورهای افغانستان و تاجیکستان را 

شامل می شود، خدمت کنیم.« 

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد: »ما برای این 

عزیزان به مالحظات و بستر ویژه نیاز داریم و دانشگاه آزاد اسالمی 

افتخار دارد در ایفای نقش اجتماعی خود به عنوان دانشـــگاهی 

مردمی و اجتماعی گام در این راه نهد و برای ایجاد یک دانشـــگاه 

ویژه افراد ناشـــنوا و کم شـــنوا در مقاطع کاردانی، کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری در این حوزه اقدام کند.« 

او با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت و شرایط مناسب برای تحصیل 

ناشنوایان و کم شنوایان در این واحد دانشگاهی، اظهار داشت: 

»برای توسعه و تحقق اهداف واحد بین الملل فرشتگان نیازمندیم 

فضای مناسب برای این عزیزان طراحی شود و اعضای هیات علمی 

و کارکنان خاص این افراد، گرد هم بیایند. دانشـــگاه آزاد اسالمی 

افتخار دارد که اولین عضو هیات علمی ناشنوا را در این مجموعه 

جذب کرده و بیشـــتر کارمندان شاغل در این واحد دانشگاهی 

افراد ناشنوا و کم شنوا هستند. خوشبختانه در این دانشگاه فضایی 

درحال ایجاد است که باعث درخشش استعداد این عزیزان خواهد 

شد که می توانند در حوزه فکر و اندیشه حرف ها و ایده های خوبی 

برای ما داشته باشند.« 

دکتر طهرانچی ادامه داد: »شک نداریم افرادی که غیبت نمی کنند 

و دروغ نمی شنوند، دارای افکار زاللی هستند که می توانند برکات 

زیادی برای جامعه داشته باشند. ان شاءالله سال به سال گرد هم 

خواهیم آمد تا شاهد رشد این دانشگاه باشیم. برای سال آینده نیز با 

توجه به تالش های حجت االسالم والمسلمین خسروپناه معاون علوم 

انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی رشته حقوق و دیگر رشته های 

این حوزه که به زبان تعقل نیاز دارند، نیز در این واحد دانشگاهی 

ارائه خواهد شد.« رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در ادامه با اشاره به 

درخواست های حامد عابدین زاده رئیس انجمن خانواده ناشنوایان 

ایران در این مراســـم مبنی بر درخواســـت مساعدت برای شهریه 

دانشجویان ناشنوا و کم شنوا، راه اندازی خوابگاه های دانشجویی 

دختران و پسران و توجه به اشتغال این افراد، گفت: »دانشگاه امروز 

کارمند پرور نیست، بلکه فضایی را تولید می کند تا بتواند فناورانی 

را تربیت کند که خود منشأ کار باشند، کسانی که از نعمت سخن 

گفتن و شنیدن محروم هستند، به این معنا نیست که لزوما باید 

کارمند باشند، بلکه می توانند مولد و کارآفرین بوده و منشأ خلق 

فعالیت های نوین و فناورانه باشند، به طوری که حتی پیرامون این 

عزیزان افرادی که از نعمت شنیدن و گفتن برخوردار هستند، مشغول 

کار شوند. ان شاءالله این فضا با تعاملی که بین دکتر مقداری رئیس 

واحد بین الملل فرشتگان و دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون 

تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه وجود دارد، محقق خواهد شد.« 

او در پایان خاطرنشـــان کرد: »درباره شـــهریه دانشجویان ناشنوا 

و کم شـــنوا نیز اعتقاد ما این اســـت که هیچ فرد ناتوانی نباید به 

علت نداشتن شهریه از تحصیل در این مرکز آموزش عالی محروم 

شود، خوابگاه دانشجویی خواهران درحال راه اندازی است و برای 

دانشجویان پسر نیز پانسیون ویژه راه اندازی خواهد شد.« 

  مقداری: دانشگاه فرشتگان با دو ماموریت

به فعالیت خواهد پرداخت

علی مقداری، سرپرست واحد بین الملل فرشتگان در این مراسم 

با بیان اینکه امروز روز بزرگی برای ایران و شهروندان ایران زمین با 

نیازهای ویژه اســـت، گفت: »همه اتفاقات از ربات رسا شروع شد، 

چراکه چهار ســـال قبل پژوهش بین رشته ای و بین دانشگاهی با 

همکاری صندوق حمایت از پژوهشـــگران و پژوهشگاه ارتباطات 

آغاز شد و در این پروژه طراحی و ساخت ربات اجتماعی به عنوان 

دستیار آموزش زبان اشاره در دستور کار قرار گرفت و به عبارتی این 

ربات دستیاری برای دستیابی به اهداف اجتماعی بود.« 

او ادامه داد: »آبان ماه سال ۱۳95 اولین مقاله مربوط به پژوهش 

فوق را در کنفرانس رباتیک اجتماعی که در کانزاس آمریکا برگزار 

شد، ارائه کردیم. در این برنامه با اساتید ناشنوا آشنا شدم و به این 

پی بردم که اگر ناشنوایان در آمریکا می توانند تسهیالت عالیه داشته 

باشند و عضو هیات علمی و استاد شوند، چرا در ایران و منطقه چنین 

امکانی وجود نداشته باشد.« 

سرپرســـت واحد بین الملل فرشتگان با اشاره به اینکه طرح نامه 

تاسیس دانشگاهی برای ناشنوایان و کم شنوایان را نوشته است، 

اظهار کرد: »این موضوع را با همکاران نزدیک در میان گذاشتم و 

در آن زمان یکی از همکاران )دکتر دورعلی( پیشنهاد نام فرشتگان 

را برای این واحد دانشگاهی داد. این طرح نامه را برای فرهادی، وزیر 

علوم وقت فرستادیم و 6 ماه بعد مجوز تاسیس دانشگاه از کمیسیون 

گسترش عالی صادر و البته به ما توصیه شد یک نهاد پشتیبان برای 

عملی کردن این طرح نامه پیدا کنیم.« 

مقداری اضافه کرد: »یک ســـال بعد موضوع پیشـــنهاد تاسیس 

دانشـــگاه مخصوص ناشنوایان و کم شنوایان را با دکتر طهرانچی 

مطرح کردیم که ایشان از این تصمیم حمایت کرده و با طی مراحل 

قانونی انجام این کار، مسیر را برای ما هموار کرد. براین اساس شورای 

راهبردی تشکیل شد و در آذرماه 9۷ از من خواسته شد مسئولیت 

راه اندازی واحد بین الملل فرشـــتگان را تحت ریاست آقامیری بر 

واحدهای استان تهران برعهده بگیرم.« 

وی ســـپس با اشاره به سوابق مرحوم جبار باغچه بان توضیح داد: 

»باغچه بان مردی بود که در سال ۱۳۰۳، ۱۰ سال قبل از تاسیس 

دانشگاه تهران و 6۰ سال بعد از دانشگاه گالودت آمریکا مدرسه 

ناشـــنوایان را در تبریز راه اندازی کرد.« سرپرست واحد بین الملل 

فرشـــتگان با بیان اینکه انسان هایی در تاریخ هستند که از زمانه 

خود جلوتر بوده و دوراندیش و آینده نگر هســـتند، افزود: »واحد 

فرشتگان دارای مجوز قطعی از وزارت علوم بوده و با گشاده دستی 

دانشـــگاه آزاد اسالمی در بهترین منطقه شهر واقع شده است.« 

مقداری خاطرنشـــان کرد: »واحد فرشتگان در 2۸ بهمن ماه در 

هشـــت رشته مصوب نقاشـــی، معماری داخلی، مترجمی زبان 

انگلیسی، علوم ورزشی، عکاسی و تبلیغات در مقطع کارشناسی و 

رشته های فناوری اطالعات، اینترنت و شبکه های گسترده، هنرهای 

تجسمی )گرافیک( و )عکاسی( دانشجو می پذیرد و ان شاءالله برای 

توانمندسازی و گسترش این دانشگاه نیز اقدام خواهیم کرد.« 

وی با اشاره به جذب اولین هیات علمی ناشنوا در این دانشگاه، واحد 

فرشتگان را نقطه عطفی در زندگی هموطنان ناشنوا دانست و افزود: 

»دو ماموریت برای دانشگاه تعریف کرده ایم که یکی توانمندسازی 

افـــراد کم توان با نیازهای ویژه بـــرای آموزش و موفقیت و دیگری 

فرهنگ سازی در جامعه ایرانی برای پذیرش این افراد به عنوان همکار 

و... اســـت.« مقداری در پایان گفت: »در قرن حاضر نمی توانیم 

بپذیریم افراد به خاطر کم توانی در خانه بمانند. ما کار دشواری را 

آغاز کردیم، اما این راه به تدریج هموار خواهد شد.« 

زهرا رمضانی
روزنامه نگار

دانشگاه @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

  نیمکت خبر

اجرایتنهایکسوممصوباتفرهنگیشورایعالیانقالبفرهنگی

محمد آقاسی، دبیر ستاد فرهنگ شورای عالی انقالب فرهنگی 

در گفت وگو با ایرنا گفت: »شورای عالی انقالب فرهنگی نزدیک 

66درصد  ۳۰۰ مصوبه دارد که از نظر موضوعی،  به دوهزار و 

به حوزه فرهنگ  2۷درصد  و  فناوری  و  به حوزه علم  مصوبات 

و  علم  حوزه  و  د هر  هم  ت  مصوبا رصد  د هفت   . ست ا مرتبط 

را پشتیبانی می کند؛ همچنین بخش عمده  و فرهنگ  فناوری 

مصوبات اجرایی شده به حوزه علم اختصاص دارد و تنها یک سوم 

و عملیاتی شده است. معاون  اجرایی  مصوبات حوزه فرهنگ 

انقالب فرهنگی  ارزیابی حوزه فرهنگ شورای عالی  و  نظارت 

ادامه داد: »این تمرکز ویژه در علم و فناوری تیم مدیریت را به 

این جمع بندی رساند که باید ساختار مجزا و ویژه ای برای حوزه 

فرهنگ در نظر گرفته شود.« 

آخرینجزئیاتازمدلجدیدپرداختاعتبارپژوهشیبهدانشجویان

مهدی پاکزاد، معاون دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با مهر با اشاره به راه اندازی 

سامانه »ستاپ«، گفت: »ستاپ در واقع سامانه تامین اعتبار پژوهشی و مختص به دانشجویانی است که در 

حال گذراندن تز هستند. در چند سال اخیر بحث تامین مالی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پرداخت 

حقوق به آنها یکی از دغدغه های مهم حوزه تحقیق و پژوهش بود، لذا سامانه ستاپ را که ترجمه ای از 

همان گرنت پژوهشی است، طراحی کردیم که اواخر دی ماه مراحل تکمیلی آن نیز پایان یافت. اکنون 

پروژه ها )5۰ پروژه برای دکتری و 25 پروژه برای پست دکتری( در سامانه ستاپ بارگذاری شده است و 

ان شاءالله به زودی به صورت رسمی از آن رونمایی خواهد شد.« معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم 

تحقیقات و فناوری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه ویژه به علوم انسانی، گفت: »وزارت علوم 

تصمیم گرفت کار سامانه »ستاپ« از حوزه علوم انسانی آغاز شود و به همین دلیل، همه پروژه هایی که روی 

سامانه قرار گرفته در حوزه علوم انسانی است. فرآیند سامانه ستاپ به این شکل است که استاد، پروژه را 

می گیرد و در ادامه برای آن، دانشجو تعیین می کند. ما نیز پول مربوط به پروژه را به دانشگاه می دهیم و 

دانشگاه از محل این پول، برای دانشجو حقوق تعریف کرده و به او پرداخت می کند.« 

ثبتنامسربازماهردردانشگاهجامععلمی-کاربردیآغازشد

سعید اشرفی، مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی در گفت وگو با مهر با اشاره 

به آغاز ثبت نام طرح سرباز ماهر گفت: »با توجه به ماموریت های دانشگاه جامع علمی- کاربردی، این 

دانشگاه با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و دانشگاه فنی وحرفه ای آموزش های مهارتی به سربازان 

را آغاز کرده است.« وی ادامه داد: »بر اساس تفاهمنامه ای که میان دانشگاه جامع علمی- کاربردی، 

دانشگاه فنی وحرفه ای و ستادکل نیروهای مسلح منعقد شده، ثبت نام سرباز ماهر به صورت آزمایشی 

در هشت استان آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان وبلوچستان، فارس، گیالن، کرمانشاه، خراسان 

رضوی و تهران از امروز 26 بهمن 9۸ آغاز شده و تا پنجم اسفند 9۸ ادامه خواهد داشت. در حال حاضر 

و در ابتدای این طرح از ظرفیت مراکز علمی- کاربردی ناجا استفاده می شود و در مراحل بعدی از تمامی 

ظرفیت دانشگاه علمی- کاربردی و دانشگاه فنی وحرفه ای استفاده خواهد شد. در مرحله آزمایشی 

سرباز ماهر، دوره های صنعت، جوشکاری، مکانیک ماشین افزار، مکانیک  خودرو، گرایش برق صنعتی، 

گرایش  الکترونیک  صنعتی، صنایع چوب و تولید مبلمان، دامپروری، پرورش صنعتی طیور، باغبانی و 

تولید محصوالت گلخانه ای، گردشگری، مترجمی زبان انگلیسی و مدیریت کسب وکار ارائه می شود.« 

وند تحصیل  دانشگاه فرشتگان امیدها را برای تسهیل ر
ناشنوایان زنده کرد 

علیرضا نجف پور، نایب رئیس هیات انجمن خانواده ناشـــنوایان ایران در گفت وگو با »فرهیختگان« 

درباره افتتاح دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد فرشتگان گفت: »افتتاح یک مرکز دانشگاهی آن هم بعد 

از گذشـــت 4۰ سال در کشورمان می تواند یکی از مهم ترین رویدادها برای جامعه ناشنوایان ایران 

باشد، مساله ای که امیدها را در دل ناشنوایان برای تسهیل در روند تحصیل شان در مقاطع مختلف 

تحصیلی زنده کرده است.« 

او با بیان اینکه به رغم اینکه تهران یکی از بزرگ ترین شهرهای کشور به شمار می رود، اما تا امروز هیچ 

دانشگاهی مختص ناشـــنوایان در این شهر وجود نداشته است، اظهار داشت: »واحد فرشتگان با 

اولویت مترجمان به فعالیت خواهد پرداخت، مساله ای که باعث می شود دانشجویان ناشنوا بتوانند 

در کالس های درس این دانشگاه همانند دانشجویان عادی به تحصیل بپردازند و هیچ مشکلی برای 

یادگیری نداشته باشند.« نایب رئیس هیات انجمن خانواده ناشنوایان ایران ادامه داد: »درست است 

که این واحد دانشگاهی درحال حاضر با هشت رشته آغاز به کار کرده، اما امید می رود تعداد رشته های 

آن در مقاطع مختلف افزایش پیدا کند تا دانشجویان ناشنوا بتوانند در رشته های مدنظر خود به راحتی 

به تحصیل بپردازند، از سوی دیگر انتظار می رود رشته های ویژه مترجمان در این دانشگاه فعال شده و 

جذب دانشجو در آن صورت بگیرد تا از این طریق عالوه بر امکان تحصیل در این رشته، به رفع کمبود 

نیروی انسانی در این حوزه کمک شود.« 

نجف پور تصریح کرد: »متاسفانه امروزه بسیاری از ارگان های ما هیچ نیروی مترجمی برای برقراری 

ارتباط با ناشـــنوایان ندارند و همین مساله باعث شده این قشر برای رفتن به بسیاری از سازمان ها و 

نهادها با مشکل جدی مواجه شوند، قطعا فعالیت چنین دانشگاه هایی می تواند در آینده عالوه بر 

رفع مشکل تحصیل دانشجویان ناشنوا، به برطرف شدن دیگر معضالت آنها نیز کمک ویژه ای کند.« 

او گفت: »در دنیا دانشگاهی مانند گالودت وجود دارد که قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد، اما متاسفانه 

ما در ایران در حوزه آموزش به قشر ناشنوا و کم شنوا بسیار عقب هستیم که باید در این حوزه کارهای 

جدی صورت بگیرد، با این حال خوشبختانه افتتاح دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرشتگان می تواند گامی 

جدی در مسیر توجه به تحصیل این قشر از جامعه تلقی شود و این امر امیدها را زنده کرده است.« 

نایب رئیس هیات انجمن خانواده ناشـــنوایان ایران با گالیه از فرق گذاشتن بین افراد ناشنوا و شنوا 

در جامعه گفت: »متاســـفانه امروزه این طور تصور می شـــود که برای ارتباط گیری با این قشر حتما 

باید زبان اشـــاره دانســـت، درحالی که اگر افراد به صورت شمرده  صحبت کرده و ارتباط چهره ای با 

 ناشـــنوایان داشته باشـــند، می توان به راحتی با آنها ارتباط گرفت؛ همین مساله باعث شده امروز 

شاهد باشیم در ادارات و بسیاری از بخش های جامعه حضور مترجم برای ایجاد ارتباط با ناشنوایان 

الزم باشـــد، درحالی که اگر این نکات رعایت شود، ناشنوایان نیز به راحتی با دیگر قشرهای جامعه 

ارتباط برقرار خواهند کرد.« نجف پور خاطرنشان کرد: »همین مساله باعث شده برخی ناشنوایان در 

دانشگاه های عادی تحصیل کنند، البته دایر شدن دانشگاهی مختص این قشر روند تحصیل آنها 

را به مراتب آسان تر خواهد کرد، اما مردم جامعه باید به این مساله توجه کنند که به راحتی می توان با 

این قشر نیز ارتباط برقرار کرد و هیچ مانعی برای این مهم وجود ندارد.«

وضعیت تحصیل دانشجویان ناشنوا بعد از دانشگاه 
فرشتگان تغییر جدی خواهد کرد 

رضایی، عضو انجمن خانواده ناشنوایان ایران که در مراسم افتتاحیه دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرشتگان 

حضور داشـــت، در گفت وگو با »فرهیختگان« گفت: »قطعا راه اندازی دانشگاهی که ویژه ناشنوایان 

باشد یکی از اقدامات اثرگذار برای جامعه ناشنوایان محسوب می شود؛ هرچند تا امروز روند تحصیل 

ناشنوایان به این شکل بوده که آنها مجبور می شدند در کالس های عادی تحصیل کنند، اما امروز با 

افتتاح این دانشگاه روند تحصیل آنها تغییر جدی خواهد کرد.« 

او ادامه داد: »قطعا وجود اساتیدی که می توانند به راحتی با دانشجویان ناشنوا ارتباط بگیرند و براساس 

شـــرایط روحی و جســـمی آنها به تدریس بپردازند، یک گام بسیار مهم در آموزش این قشر محسوب 

می شوند، هرچند از االن نمی توان درباره وضعیت آموزش در این دانشگاه به طور جدی صحبت کرد، 

اما قطعا وجود اساتیدی که با زبان اشاره آشنا هستند، می تواند باعث آرامش خاطر حضور دانشجویان 

در کالس های درس شود.« رضایی تصریح کرد: »درست است که تاسیس این دانشگاه گام بسیار مهم 

و مثبت تلقی می شود اما امیدواریم تا تعداد رشته های آن به سرعت افزایش پیدا کنند تا دانشجوی 

ناشنوا به راحتی بتواند در رشته های مورد عالقه اش به تحصیل بپردازند، نه اینکه به دلیل محدودیت 

مجبور باشد یکی از رشته ها را انتخاب کند.« 

او تصریح کرد: »یکی دیگر از مسائل مهم درباره این دانشگاه آن است که به دلیل دارا بودن خوابگاه 

قطعا خیال بسیاری از خانواده هایی را که در خارج از تهران زندگی می کنند برای تحصیل فرزندشان 

در این دانشگاه راحت می کند و این یکی از مهم ترین مزیت های این دانشگاه به شمار می رود.« 

رضایی صحبت هایش را این طور به پایان رساند: »قطعا وضعیت آموزش و حضور دانشجویان ناشنوا 

در آموزش عالی تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادی دارد، اما راه اندازی همین واحد دانشگاهی 

می تواند گام مهمی در این حوزه باشد، البته باید منتظر ماند و دید که بعد از جذب دانشجو در این 

دانشگاه مسیر در آموزش عالی به کدام سمت خواهد رفت.«

صادق رحمتی، معاون علمی واحد بین الملل فرشتگان در گفت وگو 

با »فرهیختگان« با بیان اینکه این واحد دانشگاهی به معنای واقعی 

واحد ویژه محسوب می شود، گفت: »در این دانشگاه برای اولین بار 

مخاطبانـــی را خواهیم داشـــت که دارای اســـتانداردهای معمول 

دانشگاهی ما نیستند، بنابراین تجهیزات مختلفی را برای آموزش به 

این دانشجویان پیش بینی کرده ایم.« او افزود: »البته این تجهیزات به 

مرور به مجموعه اضافه می شود، به طور مثال وقتی استاد درسش را ارائه می دهد اگر خودش به زبان 

اشاره کند که مشکلی نخواهد بود، اما در غیر این صورت استاد هم می تواند از تخته و ویدئوپروژکتور 

بهره بگیرد تا دانشـــجو مطالب استاد را به صورت متن مشاهده کند.« معاون علمی واحد فرشتگان 

تصریح کرد: »همچنین چیدمان صندلی ها به گونه ای است که دانشجویان به صورت سه نفره و گروهی 

می نشینند تا تعامل بهتری با هم داشته باشند؛ البته از دانشگاه گالودت آمریکا که در این حوزه ۱5۰ 

سال قدمت دارد، الگوبرداری کرده و از انواع روش های نوینی که برای 

تدریس به افراد کم توان در دنیا وجود دارد، بهره می گیریم.« رحمتی 

با تاکید بر اینکه فعالیت این واحد دانشگاهی امروز به صورت پایلوت 

اجرایی شده است، گفت: »در بازه فعالیت آزمایشی این واحد بسیاری 

از اشکاالت مشخص می شود و برای ترم اول سال تحصیلی ۱4۰۰-

۱۳99 می توانیم فعالیت واحد را با استانداردهای اصلی دنبال کنیم.« 

او ادامه داد: »پذیرش دانشـــجو در این واحد دانشگاهی از 2۸ بهمن در هشت رشته انجام می شود 

و برای هر رشته ۱5 نفر را بدون آزمون پذیرش می کنیم.« رحمتی با بیان اینکه این واحد دانشگاهی 

پنج رشته کارشناسی و سه رشته کاردانی دارد، گفت: »درحال حاصل 6 استاد را جذب کرده ایم که 

همگی بر زبان اشاره اساسی داشته و تجربه قبلی ارتباط با مخاطب ناشنوا را دارند؛ در اصل دارا بودن 

این مولفه ها جزء گزینه های اصلی برای جذب اساتید در این واحد دانشگاهی است.« 

معاونعلمیواحدفرشتگان
درگفتوگوبا»فرهیختگان«تصریحکرد

واحد بین الملل فرشتگان
چگونه فعالیت خواهد کرد؟

واحدفرشتگانویژهدانشجویانناشنواوکمشنوادردانشگاهآزاداسالمیافتتاحشد

صدای دانشجویان ناشنوا شنیده شد
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