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با حضور معاون دانشجویی دانشگاه ،مراسم تکریم دکتر خادم

است که وظیفه داریم از تالشهای صادقانه ایشان قدردانی کنیم.

مدیر پیشین و معارفه دکتر پورغریب مدیر جدید تربیتبدنی روز

عضو هیئترئیسه دانشگاه ،تغییرات مدیریتی را به دوندگان

یکشنبه  3اردیبهشت  96در سالن شورای این معاونت برگزار شد.

دوهای امدادی تعبیر کرد و گفت :با نگاهی که به رکوردهای

در این جلسه دکتر حلب چی معاون دانشجویی با بیان اینکه

دوهای انفرادی و امدادی بیندازیم ،خواهیم دید که صرفنظر

این جلسه برای تکریم یک دهه تالش دکتر خادم و معارفه دکتر

از مسافت ،زمان رکورد در دوهای امدادی بسیار بهتر است و به

پورغریب تشکیل شده ،گفت :دکتر خادم زحمات بسیار زیاد

عبارتی یک نفر قادر نخواهد بود با همان سرعت و انگیزه ابتدایی

و اقدامات بسیار خوبی برای ورزش دانشگاه انجام داده است.

تا انتهای مسیر را طی کند .چوب معروف در دوی امدادی به

افزایش سرانه فضاهای ورزشی ،گسترش کمی و کیفی فعالیتهای

تعبیری همین رفتوآمدها در انتصاب مدیران است و باید سعی

تربیتبدنی در دانشگاه و دیگر خدمات ،نمونهای از زحمات ایشان

کنیم در زمان تصدی پستهای مدیریتی راندمان فعالیتها را

باالتر برده و بیشترین تالش را از خود بروز دهیم و چوب امدادی

نشده در مقایسه با کارهای انجام شده مطمئناً بسیار زیاد است.

را در بهترین وضعیت به یار همتیمیمان بسپاریم.

مدیر پیشین تربیتبدنی دانشگاه افزود :در یک دهه گذشته،

دکتر حلب چی به معرفی دکتر پورغریب پرداخت و افزود:

سرانه فضای ورزشی در دانشگاه معطوف به سالن ورزشی شهید

ایشان دارای سوابق ارزندهای در حوزه ورزش دانشجویی است و

فتحی در کوی دانشگاه و استخر شهید توکلی بود که در آنجا به

در بخش علمی نیز در رشته تخصصی پزشکی ورزشی تحصیل

دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئتعلمی سرویسدهی میشد؛

کرده است و درمجموع ،با این حوزه آشنا است .ضمن تشکر از

اما با توجه به راهاندازی و افتتاح مجموعه بزرگ ورزشی شهید

دکتر پورغریب برای قبول مسئولیت ،امیدوارم همانطور که در

چمران با دریافت اعتبارات از خارج از دانشگاه ،توانستیم سرانه

حکم انتصاب ایشان آمده است بتوانند با نشاط و سرعت بیشتر

فضاهای ورزشی را افزایش داده و به استاندارد بسیار خوبی در

فعالیتهای تربیتبدنی را در دانشگاه جلو ببرند.

دانشگاه برسیم.
ایشان افزود :سالن بدنسازی مرکزی دانشگاه در اسفندماه افتتاح

ÁÁاجتنابناپذیر بودن تغییر در پستهای
مدیریتی

و دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئتعلمی میتوانند از این

در ادامه این مراسم ،دکتر محقق عضو هیئترئیسه دانشگاه،

مجموعه بروز و با دستگاههای مجهز استفاده کنند .همچنین از

ضمن گرامیداشت روز شهادت امام هفتم (ع) گفت :با توجه به

دیگر کارهای انجام شده ،اتوماسیون فضاهای ورزشی در استخر

ایام انتخابات ریاست جمهوری ،این مطلب تداعی میشود که

شهید توکلی است که با توجه به این نکته که در گذشته افرادی

باالخره تغییرات و جابجایی وجود دارد و این موضوع اجتنابناپذیر

از بیرون دانشگاه به مجموعههای ورزشی وارد شده و از ظرفیت

است و تنها چیزی که مهم است ،این است که روزی که پیش

فضاهای ورزشی دانشگاه استفاده میکردند ،این موضوع در دستور

میآید ،افراد آمادگی الزم را داشته باشند.

کار قرار گرفت و به لطف خدا ،پس از انجام رضایتمندی بسیاری

وی ادامه داد :فرد مسئول باید ازخودراضی نباشد ولی باید از

از سوی همکاران دانشگاهی جلب شد.

خودش راضی باشد ،یعنی اینکه پس از دوران مسئولیت احساس

عضو هیئتعلمی دانشگاه در خصوص بعد فنی ورزش هم گفت:

رضایت درونی کند و با آرامش ذهنی مسئولیت را به فرد دیگر

با توجه به حضور دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئتعلمی در

بسپارد و این بزرگترین حسن برای خود فرد است .تالشهای

مسابقات داخلی ،استانی و کشوری ،توفیقات خوبی نصیب جامعه

بسیار زیادی در بحث تربیتبدنی دانشگاه طی این دوره انجام

ورزش دانشگاه شده و البته انتظار پیشرفت برای دانشگاه علوم

شده و انشاءالله که خالصانه هم انجام شده باشد و حتماً کارهای

پزشکی تهران بیشتر از اینها است و در بحث ورزش همگانی نیز

بسیار دیگری نیز میتوان انجام داد؛ اما جا دارد از زحمات دکتر

تالشهایی در دانشگاه انجام شده و امیدوارم همه دانشگاهیان در

خادم و همکاران ایشان در این حوزه تشکر کنیم.

این مبحث حضور گسترده و فعالتری داشته باشند و به سالمت

 ÁÁتنوع مخاطبان حوزه ورزش دانشگاه

شد که دستگاههای کامل بدنسازی در این مجموعه وجود دارد

خود بهای بیشتری بدهند.
وی با آرزوی توفیق برای دکتر پورغریب در حوزه ورزش دانشگاه

دکتر خادم گفت :نگاه به حوزه ورزش از بیرون نگاه فوقبرنامه و

افزود :با توجه به سابقه ،روحیه و ظرفیتی که دکتر پورغریب

تفریحی است ،اما از درون با توجه به گستردگی و تنوع مخاطبان

دارند ،مطمئناً تربیتبدنی دانشگاه در آینده جهش خوب و

از دانشجویان ،اعضای هیئتعلمی ،کارکنان و خانواده همه این

مثبتی خواهد داشت.

اقشار و بازنشستگان دانشگاه ،میبینید که مطالبات بسیار زیادی
در این حوزه وجود دارد که البته بهحق است .سالیق نیز با توجه

 ÁÁخدمت به خلق ،از بهترین لحظات انسان

به تفاوتهای این اقشار از دانشجویان تا بازنشستگان دانشگاه

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت:

متفاوت است و این گستردگی نیاز به سختافزار و نرمافزار مناسب

در مکتب اسالم و انقالب نگاه به مسئولیت ،نگاه به فرصتها است.

در دانشگاه دارد و الزم است که بگوییم حجم کارهای انجام

چون به تعبیر قرآن در مکتب اسالم اگر مسئولیتی را میپذیرید،
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واقعاً باید مسئولیتپذیر باشید و در تمام لحظات و فرصتها

تندرستی را ورزش میداند و در پزشکی و علم جدید نیز ،ورزش

نسبت به این مسئله ،باید پاسخگو باشید.

بهعنوان دارو شناخته میشود ،پس باید ورزش را در دانشگاه

حجتاالسالموالمســلمین دکتــر عیســی زاده گفــت :مقــام

فرهنگسازی کنیم.

معظــم رهبــری در جمــع مســئوالن کشــوری ،تعبیــر بســیار

دکتـر پورغریـب ،مدیریـت تربیتبدنی را واحد رفاهی ندانسـت

زیبایــی در خصــوص مســئولیت داشــتند و گفتنــد« :زمــان

و گفــت :همـه بایـد افتخـار کنیـم کـه در ایـن مجموعـه بـه

مســئولیت زمــان مغتنمــی اســت و ایــن لحظــات را قــدر بدانید

دانشـجویان ،کارکنـان و اعضـای هیئتعلمـی دانشـگاه خدمت

کــه امیــدوارم تمامــی مدیــران و مســئوالن قــدر ایــن لحظــات

میکنیـم و بایـد طـوری عمـل کنیم کـه فرهنگسـازی ورزش

را بداننــد و بهتریــن لحظــات را خدمــت بــه خلــق بدانیــد کــه

در دانشـگاه صـورت پذیـرد و ایـن از مهمترین مسـائل کاری ما

هــر چقــدر ایــن خدمــت ماندگارتــر و مؤثرتــر باشــد ،مطمئنـاً

در ایـن مجموعـه خواهـد بود.

از ارزش باالتــری نیــز برخــوردار اســت».

وی بـا اشـاره بـه خاطراتـی از شـرکت در المپیادهـای ورزشـی
دانشـجویان دانشـگاهها گفـت :همیشـه دانشـگاه علوم پزشـکی

ÁÁضرورت ورزش محور و سالمتمحور بودن
دانشگاه

ورزشـی ،چـه ورزش قهرمانـی و چـه ورزش همگانـی الگویـی

مدیر جدید تربیتبدنی دانشگاه در ادامه مراسم ضمن تشکر از

برای دانشـگاهها باشـیم .دانشـگاه ما باید دانشـگاه ورزش محور

حضور همکاران گفت :مایه افتخار است که در مجموعه دانشگاه

و سلامتمحور باشـد و امیدواریـم با همکاری همـه بخشهای

علوم پزشکی تهران ،عالوه بر فعالیت علمی ،مسئولیتی نیز به

دانشـگاه در توسـعه فعالیتهـای ورزشـی قدمهـای مؤثـری

بنده واگذار شده است.

برداریـم .مطمئنـاً در صـورت تندرسـتی و حضـور فعـال همـه

وی در خصوص اینکه چرا باید ورزش کنیم ،سه محور را مهم

اعضـای دانشـگاه ،در حیطههـای ورزشـی ،ایـن افـراد میتوانند

دانست و افزود :از بحث دینی حضرت امیر (ع) میفرماید «اگر

مبلغـان خوبی برای کشـور باشـند.

میخواهید خدمتگزار خوبی باشید ،باید تن و جسمی سالم

در انتهای مراسم حکم دکتر پورغریب اعطا و هدایای واحدها به

داشته باشید ».از بعد طب سنتی نیز بوعلی سینا یکی از ارکان

دکتر خادم اهدا شد.

تهـران در همـه حیطههـا الگـو بوده اسـت و باید در همـه ابعاد

