رویای مشترک ما
مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان در سال  27بنیان گذاری شد .در آن زمان هدف و آرمان مرکز ،فراهم
کردن زمینه ای برای پژوهش های دانشجویی بود .در زمانی که حتی اساتید نیز به ندرت درگیر کارهای

پژوهشی می شدند ،این آرمان به منزله ی شکستن چارچوب ها و نیازمند تغییر دیدگاه ها بود.
می توان فعالیت های مرکز را در این گذار  72ساله موفق دانست .در طی این سال ها پژوهش های دانشجویی
از طرف اساتید و دانشجویان  ،قابل درک و پذیرش شده اند و مراکز تحقیقات دانشگاهی ،دانشجویان را هرچند
نه کامالً مطابق با ایده آل ها ،اما راحت تر پذیرا هستند.
در چنین شرایطی رسالت ما مرکز پژوهشهای دانشجویان چیست؟
فعالیتهای مرکز را کدامین اهداف گرد هم می آورد؟
ما تمامی دانشجویانی که به هر نوع و عنوانی در مرکز فعالیت می کنیم ،رسالتمان در باطن ادامه آرمان
بنیان گذاران مرکز ،فراهم آوردن زمینه مناسب برای پژوهش ها و شکوفایی استعدادهای تمامی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تهران است .اما شیوه عملکردی ما فراخور تغییر موانع پیش رویمان متفاوت است .پس
دلیل بودنمان ،در وهله اول شناسایی موانع دستیابی به آرمان هایمان و در مرحله بعدی برداشت موانع و

اصالح شرایط موجود ،برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به رویای مشترکمان است.
رویای مشترک ما ،زمانی است که دانشجو ،هر دانشجویی ،فراخور توانمندی ها و عالیقش راهی برای تجلّی
استعدادهایش در دانشگاه علوم پزشکی تهران ،که دانشگاهی با باالترین رتبه در بین فضاهای آکادمیک ایران
است ،بیابد .رویای ما زمانیست که هر دانشجو به عنوان فردی متفاوت از دیگری شناخته شود و این تفاوت ها
مورد احترام همه از دانشجو تا اساتید قرار گیرد .رویای مشترک ما ،زمانی است که دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،جایی باشد برای تربیت اختصاصی دانشجویان به تناسب نیازهایشان؛ جایی برای پذیرش نقش هایشان
برای ساخت آینده .نه تنها فضایی برای تربیت آکادمیک آن ها برای رشته هایشان.
ما دانشجویان مرکز پژوهش های علمی دانشجویان با تمام تالش موانع را می یابیم ،چه از جنس افسردگی و
نیافتن امید و معنا در زندگی باشند ،چه از جنس آموزش غیرکاربردی الفبای پژوهش و در مرکز پژوهشهای
دانشجویی که شاید بی دلیل در کنار مرکز رشد استعدادهای درخشان قرار نگرفته باشد ،راهی به سوی تغییر
می یابیم؛ اصالح می کنیم رشد می کنیم و عامل رشد می شویم .صداقت ،عدالت و نوع دوستی ،ارزش های

مشترک ما در ترسیم رویای مان هستند.

در وهله نخست برای ما مجموعه ی مرکز پژوهش های دانشجویی ،منفعت کل دانشجویانِ در حال تحصیل در
دانشگاه علوم پزشکی تهران در اولویت است  .نیازها و عالیق آن ها مشخص کننده ی برنامه های راهبردی

ماست .ما یقین داریم رشد دانشجویان سبب رشد مرکز و تحقق رویای ما  ،در گرو بهروزی آنهاست.
ما باور داریم حس شادکامی واقعی در زندگی ،موجب موفقیّت از هر نوعی میشود .شادکامی دانشجویان فعّال
در واحدها ،معاونت ها و انجمن ها و کارمندان دلسوز ،الزمه زنده ماندن مرکز پژوهش هاست .در نتیجه ،هدف

ما ساختن مرکز پژوهش ها به گونه ایست ،که هرروز با عالقه به آنجا برویم.
مسئولیّت های اجتماعی و حفظ محیط زیست ،بر دوش همه ما به عنوان شهروند و دانشجوست .مرکز
پژوهش های دانشجویان در راستای منافع دانشجویان دانشگاه ،فعالیّتی نخواهد داشت که منجر به ضرر
عمومی و یا آسیب به محیط زیست شود و از اولویت های مرکز پژوهش ها برای تعیین راهبردها ،فعالیّت هایی
است که سبب نفع رسانی به جامعه بویژه به گروه های در معرض خطر از جمله بیماران ،معلولین ،کودکان،

نوجوانان و سالمندان شود.
مرکز پژوهش ها اقداماتی که با پشتوانه علمی ،سبب حفظ محیط زیست و افزایش سالمت عمومی می شوند

را شناسایی کرده و برای اشاعه آن ها در مرکز ،و تا حد توان در دانشگاه و جامعه تالش می کند.
و در نهایت از ساختمان مرکز به عنوان ساختمانی تاریخی ،حفاظت و پاسداری می کنیم؛ به گونه ای که

سالمت و امنیت این خانه تاریخی که میزبان ماست ،در حال و آینده حفظ شود.
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