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بسمه تعالي
دانشگاه و پایان سالي دیگر؛

مالك هاي ارزیابي و محاسبة نفس در سبک زندگي صحیح 

بر هر مس��لمان است كه همواره خود را به بوتة نقد و ارزيابي بسپارد و از خود حساب 
بكشد؛ چراكه اگر چنين نكند، غبار غفلت ها و غرورها، چشم حقيقت بين او را به تدريج 
كور مي كند و آن گاه، انبوه خطيئه ها و سيئات و ذنوب و معاصي و اسراف ها، انسان را 
به محاصره درخواهد آورد. از پيامبر مهرباني ها، حضرت رسول اعظم)ص( آموخته ايم 
زوا لِلعرِض ااَلكَبر. از  كه: "حاِسبوا اَنُفَسُكم َقبَل اَن ُتحاَسبوا َوزنوا َقبَل اَن توَزنوا َو تََجهَّ
خود حس��اب بكشيد، پيش از آن كه محاسبه شويد، وزن كنيد پيش از آن كه سنجيده 
شويد و مجهز شويد براي آن حسابرسي بزرگ تر". از سفارش هاي اولياي دين  ماست 
كه در پايان هر روز، به محاسبة خود بپردازيد. امام موسی بن جعفر)ع( به هشام بن حكم 
اِس��ْب نَْفَس��ُه فِیِ ُكِلّ َيْوٍم. از ما نيست كسی كه روزانه  فرمودند: "لَْيَس ِمنََّا َمْن لَْم ُيَحَ
به حساب خود رسيدگی نكند". اميرالمؤمنين)عليه السالم( نيز فرمودند: "َمْن لَْم َيُسْس 
اَعها. هر كس، خود را سياس��ت نكند، آن را تباه خواهد كرد". اينک، سالي  نَْفَس��ُه اََضَ
گذش��ته اس��ت و در پايان سال، اين پرسش مطرح اس��ت كه معيارهاي اين سنجش 
چيست و مالك هاي اين نقد و ارزيابي، كدامند؟ دانشگاه و دانشگاهيان، چه معيارهايي 
را در ارزيابي و محاس��بة خود در س��بک زندگي صحيح ديني، بايد مالك عمل قرار 

دهند؟ 

دق��ت در حديث نبوي نش��ان مي دهد كه محاس��به را نه به اَعمال، ك��ه به نْفس ها متوجه 
نموده اند. آنچه در وجود من و بر قلب و دل من گذش��ته است و گرايش هاي اساسي من را 

دستخوش خود قرار داده، مالك است؛ نه فقط آنچه بر ظاهر اَعمال من پديدار 
گشته است. در عملكرد فرد و جامعه، عامل ها مهم  و تعيين كننده اند، نه فقط عمل ها؛ و البته 

همين عامل ها هستند كه عمل ها را مي سازند. 
نكتة ديگر، نحوه و شدت محاسبه است.از امام حسن بن علی)ع( نقل است كه فرمودند: "قاَل 
: ال َيكون الَعبُد ُمؤمناً َحّتی ُيحاسب نَفَسُه اََشّد ِمن ُمحاسَبه الّشريک َشريكه و الّسيِّد  َرسولُ اهللَّ
َعبَدُه. رس��ول اكرم)ص( فرمودند: هيچ بنده ای مؤمن نيس��ت مگر از خودش حساب بكشد، 

سخت تر از محاسبه اي كه شريک از شريكش و آقا از بنده اش مي كشد".  
نكتة مهم ديگر، مالك قرارگرفتن "سعي" و "نسبت عمل به امكانات" است، نه حجم عمل. 
آنجاكه امكانات بيشتر و سرماية فزون تري وجود دارد، عمل هم بايد بيشتر باشد. با رعايت 
اين مالك، ديگر با وجود حجم زياد عمل، غروري ش��كل نخواهد گرفت و در اثر بي عملي 
نيز تورم س��رمايه ها اتفاق نخواهد افتاد. خداوند متعال، نعمت ها را از روي حكمت، مي دهد 
و مي گيرد و لذا داده ها را مالك برتري نمي شمارد. بنابراين، داده هاي او بازدهي مي خواهد 
و در همين بازدهي و بازگرداندن و كوشش هاست كه برتري ها تحقق مي يابد. مسئوليت از 
همين جا ريشه مي گيرد؛ هركس كه دارد، مسوول است و هركس كه بيشتر دارد، مسئوليتي 
بزرگ تر خواهد داشت و مالك دارايي نيز نه فقط داشته ها بلكه امكاِن داشتن ها و آگاهي ها 
هم هست كه از كسي كه مي توانسته آگاه بشود و نشده، مي پرسند: َهال تََعلَّْمت...، چرا آگاه 

نشده اي؟ 
و معيار مهم ديگر، صّحت نيت ها و خلوص در انگيزه هاست. با وجود همة مالك هاي باال، 
آنجا كه نّيت ها، پاك و ناب و الهي نباشد، سعي ها هم ارزشي نخواهد داشت. ارزش اَعمال، 
به نّيت هاست كه: ااَلعماُل بِاالنِّيات. خلوص و اخالص، تعيين كننده است و اين نداي حديث 
قدسي است كه در همة زمان ها و مكان ها طنين افكن است كه: َيابَن اَدم... َو اَخلِِص الَعَمل 

َفأِنَّ الناِقَد بَصيٌر بصيٌر.
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گردهمایي رابطان خبري دانشگاه برگزار شد
به منظور تقدير از رابطان خبری دانشگاه كه در واحدهای مختلف با مديريت دفتر رياست 
و روابط عمومي دانشگاه در طي سال جاري همكاري داشتند مراسمی روز شنبه 19 اسفند 
ماه در س��الن اجتماعات دانشكده دامپزشكی برگزار ش��د. دراين مراسم دكتر سيد حسين 
س��يد موسوی مدير دفتر رياست و روابط عمومی دانشگاه ضمن خير مقدم به حاضران، از 
تالش آنان برای ارس��ال اخبار و گزارش برنامه هاي واحد خود به منظور درج در س��ايت 
و پيک دانش��گاه تش��كر و قدرداني نمود. در ادامه رابطان خبری نيزبه بيان نظرات خويش 
در مورد نحوه همكاري با اين مديريت و مش��كالتي كه در خصوص ارسال خبروجود دارد 
اش��اره كردند. برگزاري دوره هاي آموزش��ي براي همكاران واحدها، برگزاري هرچه زودتر 
جلس��ه گردهمايي رابطان و فراهم نمودن زمينه تعامل و همفكري با همديگر، مش��خص 
نمودن راهكاري براي ارس��ال هر چه س��ريع تر اخبار و درج در پايگاه خبري دانش��گاه از 
عمده درخواس��ت هاي اين همكاران بود. مدير دفتر رياس��ت و روابط عمومي دانشگاه نيز 
خاطرنشان كرد: اميد است با همكاري كارشناسان هر چه زودتر به اين مشكالت رسيدگي 
ش��ود. گفتني اس��ت: اهداي لوح تقدير و جوايزي به رابطان خبري و صرف نهار در محل 
س��الن غذاخوري زيتون از ديگر بخش هاي اين برنامه بود. اس��امي همكاراني كه در اين 

جلسه مورد تقدير قرارگرفتند عبارت بود از : 
- حسن پرسا) پژوهشكده علوم گياهي(

- سيد محمد بينش) دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي(
- اعظم جنتي فر) دانشكده ادبيات و علوم انساني(

- غالمحسين نوعي)دانشكده ادبيات و علوم انساني(
- داود اسديان ) دانشكده مهندسي(

- مصطفي قندهاري) مديريت پژوهشي(
- احسان ساالري) معاونت طرح وبرنامه(

- احسان طيراني راد) مركزآمار، اطالعات و امور رايانه اي دانشگاه(
- مجيد پازوكي) دانشكده علوم رياضي(

- رضا داناي سيج ) مديريت فرهنگي وفوق برنامه(

- محمد آمار) دانشكده كشاورزي(
- حبيب اله غفوريان) دانشكده الهيات(

- مهدي زرگران) دانشكده علوم(
- زهرا اصغري) مديريت اداري وپشتيباني(

- انسيه اكبري) معاونت اداري ومالي(
- حسين حاجتمند) دانشكده تربيت بدني(

- محسن حسن زاده ) مركز مشاوره دانشجويي(
- زهرا جمشيدي) دانشكده دامپزشكي(

- مسعود حكيمي) مديريت كارگزيني ورفاه(
- حسين فرماني)مديريت كارگزيني ورفاه(

- رضا اميني مطلق) دانشكده علوم اداري واقتصادي(
- منصور ميرزايي)مركزاطالع رساني و كتابخانه مركزي (

- الياس نيازي) دانشكده معماري وشهرسازي(
- شيرزاد اميري) دانشكده كشاورزي شيروان(

- بهشيد عمراني) مديريت ارتباط علمي دانشگاه وجامعه(
- الهه قوامي) دانشكده علوم اداري واقتصادي(

- منير طاهري) مديريت دانشجويي(
- زهرا نداف) انتظامات(

- حامد پژواك مقدم ) انتظامات(
- طراوت زارعي طوسي)كالج(

- ميترا حسن زاده) واحد بين الملل دانشگاه(
- سهراب درويش) مديريت كارآفريني(

- محمد كمالي نسب) دفتر همكاري هاي علمي بين المللي(
- انسيه لقايي) مديريت آموزشي دانشگاه(

- فاطمه ناصري) آزمايشگاه مركزي دانشگاه(
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گزارش علمي

نگاهي دوباره به علف هایي که هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:

 گ���ل قاصد 
گياه شناسي و زيستگاه 

در زبان فارسي، به همة گونه هاي جنس Taraxacum از خانوادة Asteraceae، گل 
قاصد گفته مي ش��ود. در كُتب طّب سنتي، از آن با اسامي طرخشقوق يا طرشقوق ياد شده 
كه برگرفته از نام التين آن است. همچنين به آن هندباي بري )كاسني بري(، كاسني زرد، 
خبرآور، ش��يرمال، سن االس��د و بقله اليهوديه نيز اتالق شده است. در خراسان، 19گونه از 
اين گياه گزارش شده است كه سه گونة آن در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد هم ديده 
مي شود. در بين تمام گونه هاي اين جنس، Taraxacum officinale به لحاظ طّبي، 
بهترين اس��ت؛ اما اين گونه در ايران نمي رويد. گل قاصد، گياهي اس��ت علفي، چندساله، 
بي بو، با ارتفاع10 تا50س��انتي متر، داراي ريشة عمودي و برگ هاي گسترده بر روي زمين 
با بريدگي هاي كم تا خيلي عميق. اين گياه، داراي س��اقة گلدار توخالي منتهي به يک گل 
زردرنگ است كه پس از رسيدن، در نوك ميوة آن، يک دسته پَِر سفيدرنگ ابريشمين وجود 
دارد ك��ه با اندك نس��يمي به پرواز درمي آيد و به همين جهت، ب��ه آن قاصدك مي گويند. 
تمام گياه، داراي شيرابه اي سفيدرنگ، غيرسمي و تلخ مزه است و همان طور كه از نامش 
پيداست )تاراكسيس به معناي ورم چشم( براي رفع ورم هاي چشمي استفاده مي شده است. 
اين گياه غالبًا  به صورت علف هرز در فضاي س��بز شهري به خصوص ميان چمن ها، باغ ها، 

باغچه ها و مزارع ديده مي شود.

تركيبات شيميايي
ريشه و ساير قسمت هاي اين گياه، حاوي ترپن ها، تاراكساسين، تاراكسين، يک گلوكوزيد، 
استرول ها، اسيدهاي آمينه، اينولين و تانن مي باشد. برگ هاي جوان گياه، سرشار از ويتامين 
C بوده و مي توان آن را در س��االد، اس��تفاده كرد. گل ها حاوي كارتنوئيدها و تري ترپن ها 

هستند. اين گياه، غني از پتاسيم است و به همين جهت، تلخ مزه مي باشد.

خواص و كاربردها 
برگ ها و گل هاي اين گياه، براي تصفية خون، مفيد هستند. ريشة اين گياه و ساقة گل 
آن، مقّوي معده بوده و ترشح عصارة معدي را تحريک نموده و ُمسّهل صفرا مي باشد. 
مرباي گل آن، ضدسرفه است. گل قاصد، به طوركلي گياهي است ُملّين، صفراآور، ُمدّر، 
اش��تهاآور، ُمعّرق، مقوي معده، قابض و خنک كنن��ده؛ اما به طور اختصاصي، براي رفع 
التهابات يا انس��داد مجاري و كيس��ة صفرا و تجمع سنگ در كيسة صفرا، مؤثر است. 
ريش��ة برشته ش��دة آن را مي توان به عنوان جايگزين خوبي براي قهوه به حساب آورد. 
مطابق نظر حكماي ايراني و به طوركلي حكماي شرقي، طبع اين گياه، سرد و خشک 
است. اين گياه را معمواًل به صورت دم كرده استفاده مي كنند؛ به اين صورت كه50گرم از 
آن را در يک ليتر آب جوش دم كرده و سردشدة آن را در طول روز، به تدريج مي نوشند.

احتياط
هرچند دانه هاي گردة اين گياه، مورد عالقة زنبور عس��ل اس��ت؛ در بعضي اشخاص، 
ممكن است حساسيت پوستي يا تنفسي ايجاد نمايد. شيرابة آن براي كودكان شيرخوار، 
 Fasciola( مي تواند ايجاد مس��موميت كن��د. گياه آلوده به تخم كرم كبد گوس��فند
hepatica( مي تواند در انسان، فاسيوليازيس ايجاد كند كه اين بيماري با بزرگ شدن 

كبد و ائوزينوفيلي خون محيطي مشخص مي شود. 
محّمدرضا جوهرچي؛ عضو هيات علمي پازنشسته گروه پژوهشي گياه شناسي، پژوهشكدة علوم گياهي
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دومين گفتمان تحليلي دربارة
روابط عمومي و نقش آن در تحّول دانشگاه ها

در گفت وگو بامهندس حسن پُرسا
پژوهشگر و مسئول روابط عمومي پژوهشکدة علوم گیاهي دانشگاه 

مبحث روابط عمومي و اطالع رساني و نقش و كاركرد آن در دانشگاه، موضوع مهمي 
اس��ت كه همواره، شايستة توجه و تأمل بوده است. به ويژه، با توجه به سير حوادث و 
جرياِن سريع رويدادها و تحوالت در كشور و در عرصة بين المللي، اين نقش، اهميت 
مضاعفي يافته است. در اين باره، واحد روابط عمومي مي تواند نقش خطيري در اشاعه 
و پيشبرد گفتمان  صحيح در سازمان ها داشته باشد. شايسته است اين نهاد، در قامت 
يک يادآوري كننده، همواره مباني و اصول صحيح را به اعضاي سازمان، متذكر شده 
و تصوير روش��ن و مطلوبي را از چشم انداِز پيِش رو و روش هاي سامان يافتة دستيابي 
به اهداف، ترس��يم نمايد. همچنين با اطالع رسانِي صحيح و به موقع، در مسير تبيين 
درست مسائل، گام برداش��ته و به بازخواني راهكارهاي الزم براي غلبه بر مشكالت 
به منظور تداوم حركت در مس��ير تعيين شده، بپردازد. اين امر به ويژه در مراكز علمي و 
آموزش��ي و تحقيقاتي كه در واقع، قلب تپندة جريان تفكر و علم و فرزانگي در كشور 
به حس��اب مي آيند، اهميت مضاعفي مي يابد. با اين مقدمه، بر آن شديم تا با مسئول 
يكي از واحدهاي روابط عمومِي فّعال دانش��گاه كه در طول س��ال هاي فعاليت در اين 
مس��ئوليت، كارنامة موفقي داشته اس��ت، به گفت و گو بنشينيم.  مهندس حسن  ُپرسا، 
پژوهش��گر و مسئول روابط عمومي پژوهش��كدة علوم گياهي در اين مصاحبه، همراه 
ما بود. اين گفت و گوي تحليلي، دومين مصاحبة ما از اين دس��ت با ايش��ان است. در 
گفت وگوي قبلي در سه س��ال پيش نيز موضوع روابط عموم��ي و نقش آن در تحّول 

دانشگاه ها مورد بررسي قرار گرفته بود. 
 

     
- لطفاً ضمن معرفي خودتان، در خصوص فعاليت هايي كه در پژوهشكدة علوم گياهي انجام 

مي دهيد، توضيحاتي را بفرماييد.
با عرض س��الم و آرزوي توفيق براي همة دانشگاهيان عزيز؛ با توجه به معرفي كاملي كه 
در مصاحبة قبلي )پيک دانشگاه، شمارة95، بهمن 1388( ارائه شد در اينجا به همين بسنده 
مي كنم كه از 42سال ُعمر بنده، بيش از 22سال آن در دانشگاه فردوسي مشهد در قالب هاي 
دانش��جويي و درس��ي و كاري سپري شده اس��ت. درحال حاضر نيز به عنوان پژوهشگر در 
پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي در حوزه هاي پژوهشي، آموزشي، اجرايي، فرهنگي 
و انتشاراتي به خدمت مشغول هستم. البته در زمينه هاي مورد عالقة ديگر ازجمله هنري و 

حوزوي نيز فعاليت هايي دارم. 

- در رابطه با زمينه هاي تخصصي و شغلي خودتان، بيشتر توضيح دهيد.
بخش عمده اي از فعاليت بنده در پژوهش��كده را مش��اركت در طراحي و اجراي پروژه هاي 
تحقيقات��ي در قالب برنامه هاي مصّوب گروه پژوهش��ي بقوالت تش��كيل مي دهد. مطالعة 
جنبه ه��اي مختلف به زراع��ي و به نژادي حبوبات، به ويژه دو محص��ول مهم نخود و عدس 
به منظور معرفي رقم هاي متحمل به تنش هاي مختلف زيستي و غيرزيستي مثل تنش هاي 
خش��كي، گرما، س��رما و يخ زدگي ازجملة اين فعاليت ها مي باش��د. همچنين انتشار مقاالت 
علمي، شركت در همايش هاي تخصصي، ارائة مشاوره به دانشجويان و محققان و نگارش 
طرح هاي پژوهشي و نيز برخي همكاري ها با دو گروه پژوهشي گياهشناسي و گياهان زينتي 
نيز در همين قالب انجام مي پذيرد. فعاليت ديگر اينجانب، مديريت بانک بذر حبوبات با ذخيرة 
ارزشمند حدود 1500نمونه بذر حبوبات، به عنوان ذخاير توارثي از ايران و چند كشور جهان، 
و طراحي پروژه هاي تكثير و ارائة بذر به متقاضيان است. اين بانک بذر تاكنون، بذور موردنياز 
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بيش از 150عنوان طرح پژوهش��ي اعضاي هيات علمي و پايان نامة تحصيلي دانشجويان 
در مقاطع ارشد و دكتري را تأمين كرده است. حوزة ديگر فعاليت اينجانب در پژوهشكده، 
مديريت اجرايي نش��رية علمي پژوهش��ي "پژوهش هاي حبوبات ايران" است. اين نشرية 
تخصصي كه در قالب تفاهم نامة همكاري با ِش��ش دانش��گاه معتبر كشور منتشر مي شود، 
به عنوان اولين و تنها نش��رية تخصصي حبوبات در كش��ور، نتايج تحقيقات حبوبات را در 
زمينه هاي مختلف پژوهشي، منتشر مي كند. فعاليت ديگر بنده را نيز مديريت روابط عمومي 
پژوهش��كده تشكيل مي دهد. تهيه و ارائة مس��تمر انواع گزارش هاي علمي و خبري و نيز 
اقالم خبري و اطالع رساني، تعامل با خبرگزاري ها و نيز مديريت و نظارت بر سايت اينترنتي 
پژوهشكدة علوم گياهي در كنار برخي امور فرهنگي و اجرايي ديگر نيز ازجمله فعاليت هاي 

بنده در پژوهشكدة علوم گياهي است.   

- با توجه به گسترة فعاليت ها و تجارب خود، به طور كلي مهم ترين موانع و آسيب ها را در 
حوزه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي، در چه چيزي مي بينيد؟

اج��ازه بدهي��د با توجه به نقش زيربنايي مس��الة تربي��ت، اين حوزه را ني��ز به موضوعات 
اشاره شده، اضافه كنم. به اين ترتيب، به نظر بنده اگر بخواهيم در يک نگاه كلي، مهم ترين 
مسايل و چالش هاي حوزه هاي تربيت، علم، آموزش و تحقيق را به طور خيلي خالصه بيان 

كنيم، بايد به فهرست زير اشاره كنيم: 
- نداشتن طرح جامع و كلي كه داراي سه ويژگِي جامعيت، عمق و استناد باشد. اين طرح 
جامع و كل��ي بايد مجموعه اي از نظام هاي هماهنگ تربيتي، معرفتي، اخالقي، اجتماعي، 
سياس��ي، اقتص��ادي و حقوقي را مطابق ب��ا مباني معرفتي و مقاصد عقيدتي اس��الم ناب 
محمدي)صل��ي اهلل عليه وآله( با درنظرگرفتن ش��رايط و وضعيت عص��ر حاضر، ايجاد كند. 
اين نظام ها نيز بايد مبتني بر مجموعة مؤلفه ها و گزاره هاي اساسي ديني، يعني سه مؤلفة 

عقالنيت، معنويت و عدالت، طراحي و عملياتي شوند؛
- غلبه يافتن پديده اي به نام "دانش" با هويت نامعلوم و برچس��ب "مدرك" و "عنوان" بر 

بينش و نگرش انساني و الهي در مراكز علمي و دانشگاهي؛
- غفلت فراگير و بلوغ نيافتگي تربيتي، معرفتي و فكري در نهادهاي متولي علم و تحقيق 
و درنتيجه، نائل نشدن به مرحلة تقوي، خشيت و اضطرار در محضر پروردگار و نرسيدن به 

خضوع علمي و رفتاري در برابر مردم؛ 
- مهجوربودن آداب و سبک زندگي صحيح اسالمي در حوزه هاي تربيت، علم، آموزش و 

تحقيق در بسياري از مراكز و متوليان اين امور؛

با توجه به اين گونه تحليل موانع و چالش ها، راه حل را در چه چيزي مي دانيد؟
اجازه بدهيد چكيدة راه حل ها را هم به همان فش��ردگِي فهرس��ت مش��كالت، عرض كنم. 
ب��زرگان و ُحكما، به ما آموخته اند كه همواره راه حل يک مش��كل را بايد در همان مس��ير 
پيدايش و بروز آن مش��كل، جستجو كرد. بررس��ي و تحليل پيدايش مشكالت و عوارض 

اجتماعي، نياز به واكاوي و مطالعة گس��ترده و دقيق موضوع و جوانب آن دارد. به نظر 
بنده، بهترين نقش��ة راه براي ح��ل معضالت و چالش هاي عل��م و تحقيق، توجه به 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري)مد ظله( اس��ت. بر اين اس��اس، فهرست راه حل ها را 

مي توان به صورت زير برشمرد:
- جه��اد علم��ي و تدب��ر در منابع اصيل علمي موج��ود به منظور دس��تيابي به ابعاد و 
چهارچوب هاي طرح كلي و جامع ديني و نظام هاي آن مبتني بر س��ه اصل عقالنيت، 

معنويت و عدالت؛ 
- خودباوري علمي در راس��تاي تحقق يک جنبش نرم اف��زاري به معناي واقعي كلمه 
و تعه��د به الزامات اين نوع حركت، به ويژه تفكر ش��بكه اي، انضباط، دقت و تالش و 

همت مضاعف؛
- رواج تدبر، تفكر و انديش��ه ورزي، تعقل، تنزيه احساس��ات و تعهد به عمل مطابق با 

آداب آزادانديشي و تقواي علمي؛ 
- بازشناسي آداب و سبک زندگي صحيح اسالمي در حوزه هاي تربيت، علم، آموزش 

و تحقيق؛

- نقش و جايگاه روابط عمومي ها را در رابطه با دو پرسش قبلي، چونه ارزيابي مي كنيد؟
همان گونه كه در گفت و گوي پيشين در بهمن ماه1388 به عرض رسيد، روابط عمومي ها 
مي توانند در نقش يک ش��بكة هوش��يار، بانک اطالعات، هستة متفكر سازمان و پل 
ارتباط��ي با افكار عموم��ي و مخاطبان خاص و عام با نگرش ها و تمايالت و عادات و 

ساليق متفاوت، ايفاي نقش نمايند.
عصر حاضر، عصر قدرت نرم و عصر نظام ها و شبكه هاي نرم افزاري و هوشمند است. 
مواجهه با دشمنان دين و بشريت نيز در همين ميدان، يعني ميدان علم و نظام سازي 
ميس��ر خواهد بود. در اين ميدان، آزادانديشي، رشد و بالندگي علمي و مهندسي علمي 
و فرهنگي، مؤلفه هاي اصلي اند. طبيعي اس��ت كه روابط عمومي، مي تواند نقش بسيار 
تأثيرگذاري در تبيين ش��رايط، اشاعه و گفتمان سازي در فضاي دانشگاهي و پيشنهاد 

مسيرهاي اجرايي داشته باشد. 
در همين رابطه، در مصاحبة قبلي، نكاتي را به تفكيک در زمينة نقش مديران ارشد و 
تصميم گيران، س��طوح اجرايِي روابط عمومي ها و نيز مخاطبان ارائه نمودم كه در اينجا 
آنها را تكرار نكرده و عالقه مندان را به مالحظة آنها دعوت مي كنم. همچنين  مطالبي 
را در اين راستا به طور پيوسته به نشرية پيک دانشگاه ارائه نموده ام كه منتشر مي شود.   

- با تشكر از شما به خاطر وقتي كه به اين مصاحبه اختصاص داديد. 
بنده نيز از سركارعالي و ساير همكاران محترم در روابط عمومي دانشگاه تشكر مي كنم 

و اميدوارم همة ما در انجام رسالت خطيري كه بر عهده داريم، سرافراز باشيم.


