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گزارش ماهانه رئیس دانشگاه به دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئتعلمی

دکتر جعفریان :خدا را شاکرم که نعمت
همکاری با افراد توانمند و متعهد را به من
داده است

رئیـــس دانشـــگاه در گـــزارش ماهانـــه چهـــل و پنجـــم

دارم ک ــه گ ــزارش ماهان ــه را تقدی ــم ش ــما دانش ــگاهیان

خ ــود ب ــا نگاه ــی ب ــه هفتمی ــن دوره انتخاب ــات س ــازمان

عزیـــز کنـــم .خـــرداد  96مصـــادف بـــا رمضـــان 1438

نظ ــام پزش ــکی ب ــر آمادگ ــی در زم ــان بح ــران تأکی ــد

ب ــود؛ م ــاه گرانق ــدری ک ــه دره ــای رحم ــت اله ــی در

ک ــرد و ب ــه بح ــث اعت ــراض صنف ــی دس ــتیاران رش ــته

آن ب ــاز اس ــت و فرص ــت بینظی ــری اس ــت ب ــرای راز و

آسیبشناســـی پرداخـــت و در حواشـــی گـــزارش ایـــن

نی ــاز ب ــا خداون ــد؛ ماه ــی ک ــه ی ــک ش ــب آن از ه ــزار

م ــاه ب ــه افط ــاری م ــاه مب ــارک رمض ــان اش ــاره ک ــرد.

م ــاه بهت ــر اس ــت؛ و چ ــه ش ــبی اس ــت ای ــن ی ــک ش ــب.

متن این گزارش به این شــرح است:

گ ــزارش ای ــن م ــاه مختص ــر خواه ــد ب ــود و ب ــه چن ــد
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نکتـــه مهـــم اشـــاره میکنـــم.
اساتید ،دانشجویان و کارکنان عزیز دانشگاه سالم
خوش ــحالم ک ــه ی ــک ب ــار دیگ ــر ای ــن توفی ــق را

ÁÁهفتمیـــن دوره انتخابـــات ســـازمان

نظام پزشکی

تشـــکیل شـــود و میـــزان مشـــارکت کـــه در دورههـــای

هفتمیـــن دوره انتخابـــات ســـازمان نظـــام پزشـــکی

قب ــل بس ــیار پائی ــن ب ــوده اس ــت بهب ــود یاب ــد .جال ــب

کش ــور ب ــا تش ــکیل هیئ ــت نظ ــارت و س ــتاد اجرای ــی

اســـت بدانیـــد کـــه میـــزان مشـــارکت افـــراد دارای

مرکـــزی آغـــاز شـــد .مســـئولیت هیئـــت اجرایـــی بـــر

حـــق رأی در دوره گذشـــته در تهـــران بـــزرگ حـــدود

اســـاس قانـــون و آییننامـــه انتخابـــات نظـــام پزشـــکی،

 12درصـــد بـــوده اســـت .البتـــه تحلیـــل علـــت ایـــن

ب ــر عه ــده رئی ــس نظ ــام پزش ــکی ش ــهر اس ــت و اگ ــر

مشـــارکت پاییـــن ابعـــاد مختلفـــی دارد کـــه خـــارج از

او داوطلـــب عضویـــت باشـــد رئیـــس دانشـــگاه علـــوم

حوصلـــه ایـــن نوشـــتار اســـت امـــا تردیـــدی نیســـت

پزشـــکی مســـئول هیئـــت اجرایـــی خواهـــد بـــود .در

کـــه هرگونـــه تغییـــر در قابلیتهـــای ایـــن ســـازمان

ته ــران ب ــزرگ ب ــا توج ــه ب ــه داوطل ــب ش ــدن رئی ــس

صنف ــی ب ــزرگ و پرس ــابقه ب ــا مش ــارکت ج ــدی جامع ــه

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی ،بنابـــر

پزشـــکی رقـــم میخـــورد.

پیشـــنهاد ســـتاد اجرایـــی مرکـــزی و صور تجلســـه
ســـه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مســـتقر در تهـــران،
مســـئولیت هیئـــت بـــر عهـــده بنـــده گذاشـــته شـــد.

ÁÁس ــومین نشس ــت مدی ــران گرو هه ــای
آموزشی

ایـــن توضیـــح ازاینجهـــت الزم بـــود کـــه همـــکاران از

در روز دوازدهــم مــاه مبــارک رمضــان ســومین نشســت

روال قانون ــی مطل ــع باش ــند .ب ــا توج ــه ب ــه محدودی ــت

مدیـــران گروههـــای آموزشـــی دانشـــگاه و مســـئوالن

زمان ــی ،هم ــکاران م ــن در دانش ــگاه بهس ــرعت مراح ــل

دانش ــکدهها و بیمارس ــتانها ب ــا هیئترئیس ــه دانش ــگاه

تشـــکیل هیئـــت اجرایـــی و نظـــارت را طـــی کـــرده و

بـــا حضـــور بیـــش از  120نفـــر برگـــزار شـــد .یکـــی از

عملیـــات اجرایـــی را طبـــق زما نبنـــدی اعـــام شـــده

دالی ــل برگ ــزاری ای ــن جلس ــه در اردوگاه منظری ــه نی ــز

آغ ــاز کردن ــد .هیئ ــت نظ ــارت ش ــامل  5نف ــر و هیئ ــت

همیـــن تعـــداد زیـــاد حاضریـــن بـــود .البتـــه فضـــای

اجرایـــی متشـــکل از  20عضـــو اصلـــی و  5عضـــو

خـــوب ایـــن اردوگاه و هزینههـــای پائیـــن آن نســـبت

علیالبـــدل تشـــکیل شـــدند .ثبتنـــام داوطلبـــان

بـــه اماکـــن مشـــابه هـــم در ایـــن تصمیـــم بیتأثیـــر

عضویـــت در هیئتمدیـــره نظـــام پزشـــکی تهـــران

نب ــود .مهمتری ــن نکت ــه ای ــن نشس ــت دس ــتور آن ب ــود

ب ــزرگ در م ــدت  7روز انج ــام ش ــد و درمجم ــوع 185

ک ــه برخ ــاف روال معم ــول جلس ــات دانش ــگاه تنظی ــم

نف ــر در  5گ ــروه پزش ــکی ،دندانپزش ــکی ،داروس ــازی،

شـــد .در بخـــش اول ایـــن نشســـت معاونیـــن دانشـــگاه

علـــوم آزمایشـــگاهی و لیســـانس پروانـــهدار در محـــل

در  90دقیق ــه گ ــزارش دس ــتاوردهای برنام ــه  4س ــاله

ثبتنـــام حاضـــر شـــدند .پـــسازآن هیئـــت نظـــارت

را ب ــه حض ــار ارائ ــه کردن ــد.

رســـیدگی بـــه صالحیـــت داوطلبـــان را آغـــاز نمـــود و

در بخ ــش دوم نی ــز در  90دقیق ــه  30نف ــر از حاض ــران

تـــا پایـــان خردادمـــاه نتایـــج را اعـــام خواهـــد کـــرد.

نظ ــرات خ ــود را درب ــاره ای ــن گ ــزارش بی ــان کردن ــد.

س ــایر مراح ــل نی ــز در ط ــی م ــاه آین ــده انج ــام ش ــده و

ش ــاید ب ــرای اولی ــن ب ــار هیئترئیس ــه دانش ــگاه خ ــود

انتخاب ــات در روز جمع ــه  30تی ــر م ــاه برگ ــزار خواه ــد

را در مق ــام پاس ــخگویی ب ــه بدن ــه دانش ــگاه ق ــرار داد.

ش ــد .برنام ــه اولی ــه س ــتاد مرک ــزی اجرای ــی برگ ــزاری

م ــن در ای ــن نشس ــت ش ــنونده ه ــر دو بخ ــش ب ــودم و

انتخابـــات بهصـــورت الکترونیـــک اســـت کـــه جزئیـــات

در جمعبنـــدی کوتاهـــی از زحمـــات همـــکاران تشـــکر

آن متعاقبـــاً اعـــام خواهـــد شـــد.

کـــرده و افـــق پیـــش رو را بهطـــور خالصـــه توضیـــح

هم ــه م ــا امیدواری ــم ک ــه ب ــا حض ــور پررن ــگ جامع ــه

دادم .در همی ــن جلس ــه نظرخواه ــی مکتوب ــی از حض ــار

پزشـــکی ،هیئتمدیرههـــای شهرســـتانها و درنهایـــت

نیـــز انجـــام شـــد کـــه تحلیـــل آن میتوانـــد بـــرای

شـــورای عالـــی نظـــام پزشـــکی بـــا قـــوت بیشـــتر

تدویـــن برنامـــه  4ســـاله بعـــدی بســـیار کمککننـــده
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باشـــد .الزم میدانـــم از تال شهـــای معاونیـــن توانمنـــد

آم ــاده پذی ــرش بیم ــار ش ــد .حف ــظ ای ــن آمادگ ــی

دانشـــگاه در اجـــرای برنامـــه  4ســـاله سپاســـگزاری

ضرورت ــی قطع ــی اس ــت و در هم ــه بیمارس ــتانها بای ــد

کن ــم اگرچ ــه هن ــوز کار تم ــام نش ــده و اق ــدام بع ــدی

وجــود داشــته باشــد .همــکاران معاونــت درمــان دانشــگاه

تکمیـــل گـــزارش مکتـــوب برنامـــه چهارســـاله همـــراه

بهط ــور خ ــاص مس ــئولیت برنامهری ــزی ب ــرای آمادگ ــی در

بـــا چالشهـــا و پیشـــنهادها از طـــرف معاونیـــن و

مواق ــع بحران ــی را ب ــر عه ــده دارن ــد و ب ــا اج ــرای مانوره ــا

تدویـــن چارچـــوب کلـــی برنامـــه  4ســـاله بعـــدی در

و تنظی ــم چارچوبه ــای الزم واکن ــش بهت ــر ب ــه ح ــوادث

حـــوزه ریاســـت دانشـــگاه اســـت .طبعـــاً تکمیـــل ایـــن

را ممکـــن میکننـــد.

چارچـــوب و تدویـــن برنامـــه بعـــدی در دوره مدیریـــت
بع ــدی دانش ــگاه ب ــا توج ــه ب ــه جمی ــع ش ــرایط انج ــام
خواهـــد شـــد.

ÁÁآمادگی برای بحران
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ÁÁاعتراض صنفی یا اخالل در وظائف

دســـتیاران رشـــته آسیبشناســـی در ســـطح کشـــور در
اعتـــراض بـــه یـــک مصوبـــه مجلـــس شـــورای اســـامی و
حکــم دیــوان عدالــت اداری خطــاب بــه وزارت بهداشــت در

تعـــدادی از مجروحـــان حملـــه تروریســـتی بـــه مجلـــس

مــورد صــدور مجــوز بــرای تأســیس آزمایشــگاه تشــخیص

شــورای اســامی در همیــن روز ( 17خــرداد  )96از حــدود

طبــی توســط فارغالتحصیــان مقطــع دکتــرای رشــتههای

س ــاعت  11صب ــح ب ــه بیمارس ــتان س ــینا منتق ــل ش ــدند.

علـــوم پایـــه از حضـــور در بخشهـــا خـــودداری کردنـــد.

آقـــای دکتـــر هاشـــمی بهســـرعت از هیئـــت دولـــت بـــه

ایــن موضــوع طبع ـاً باعــث برخــورد قانونــی بــا ایــن گــروه

بیمارس ــتان رفتن ــد و م ــن ه ــم دقایق ــی بع ــد از ایش ــان در

از دس ــتیاران در دانش ــگاه م ــا ش ــد ک ــه توضیح ــات آن در

بیمارســتان حاضر شــدم .خوشــبختانه همکاران بیمارســتان

مصاحب ــه مع ــاون دانش ــجویی دانش ــگاه بی ــان ش ــده اس ــت.

س ــینا در تم ــام ردهه ــا ب ــا آمادگ ــی کام ــل و انگی ــزه ب ــاال

آنچـــه مـــن قصـــد دارم در ایـــن گـــزارش بـــر آن تأکیـــد

رس ــیدگی ب ــه  27مص ــدوم را در م ــدت  12س ــاعت انج ــام

کنـــم لـــزوم تفکیـــک موضوعـــات از یکدیگـــر اســـت .هـــر

دادنـــد و همزمـــان بـــا پایـــان برنامـــه مدیـــران گـــروه

گـــروه یـــا صنفـــی ممکـــن اســـت در مـــورد تصمیـــم یـــا

در اردوگاه منظریـــه در حـــدود ســـاعت  11شـــب ،آقـــای

ضابطـــه یـــا قانونـــی معتـــرض باشـــد و طبعـــاً حـــق دارد

دکت ــر پورمن ــد اتم ــام اقدام ــات اورژان ــس را ب ــه م ــن خب ــر

اعتـــراض خـــود را از مجـــاری قانونـــی ابـــراز نمایـــد .ایـــن

دادن ــد .م ــوارد مش ــابه ای ــن حال ــت در حادث ــه س ــاختمان

قس ــمت قابلقب ــول ماج ــرا اس ــت؛ ام ــا آنچ ــه بههیچوج ــه
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نمیتوان ــد موج ــه تلق ــی ش ــود اخ ــال در ارائ ــه خدم ــت

نیـــز اتفـــاق افتـــاد و در ایـــن دو مـــورد هـــم بیمارســـتان

بخصـــوص در حرفـــه پزشـــکی اســـت .مـــا تحـــت هیـــچ

س ــینا ب ــا توج ــه ب ــه موقعی ــت جغرافیای ــی مح ــل ارج ــاع

ش ــرایطی مج ــاز نیس ــتیم ارائ ــه خدم ــت ب ــه بیم ــاران را

مصدوم ــان ب ــود و خیل ــی خ ــوب عم ــل ک ــرد و ب ــه همی ــن

ب ــه دلی ــل اعت ــراض ب ــه موضوع ــی ک ــه خ ــاف می ــل م ــا

دلی ــل م ــورد تقدی ــر ق ــرار گرف ــت.

اس ــت تعطی ــل کنی ــم .مهمتری ــن اص ــل رفت ــار حرفــهای

واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه یک ــی از وظائ ــف م ــا بهعن ــوان

در ط ــب تق ــدم مصال ــح بیم ــار ب ــر ه ــر چی ــز دیگ ــر اس ــت.

گ ــروه درم ــان آمادگ ــی ب ــرای ح ــوادث غیرمترقب ــه اس ــت

متأس ــفانه دس ــتیاران گ ــروه آسیبشناس ــی ب ــدون توج ــه

کـــه متأســـفانه نـــادر هـــم نیســـتند .در همیـــن راســـتا

بـــه ایـــن اصـــل مهـــم بـــا تـــرک محـــل خدمـــت باعـــث

در روز  4خردادمـــاه مانـــور دور میـــزى افزایـــش ظرفیـــت

کن ــدی ام ــور مربوط ــه ش ــدند .البت ــه اس ــاتید ب ــا فعالی ــت

بیمارســـتانى و ارتباطـــات در ســـطح ســـتاد و تمـــام

بیش ــتر س ــعی کردن ــد مان ــع ایج ــاد وقف ــه در ام ــور ج ــاری

بیمارس ــتانها برگ ــزار ش ــد و ح ــدود  400تخ ــت بس ــتری

آزمایشــگاهها شــوند ولــی ایــن در اصــل موضــوع تغییــری

در اورژان ــس و بخشه ــا ب ــرای ی ــک س ــناریوی فرض ــی

ایج ــاد نمیکن ــد .بههرح ــال م ــن ازآنچ ــه رخ داد متأس ــفم

و امی ــدوارم ب ــا راهنمای ــی ب ــزرگان و اف ــراد موث ــق
کـــه فراتـــر از مصالـــح فـــردی یـــا صنفـــی خـــود ،بـــه
مصال ــح دس ــتیاران و جامع ــه پزش ــکی توج ــه دارن ــد ای ــن

پیـــام ســـخنان ایشـــان بـــود.

7

ÁÁحواشی

نقـــص بـــزرگ اصـــاح شـــود .حرکـــت خـــارج از ضوابـــط

دو افط ــار دیگ ــر در ای ــام م ــاه مب ــارک در برنام ــه ب ــود ک ــه

و چارچوبهـــای مدنـــی بـــدون در نظـــر گرفتـــن تبعـــات

ه ــر ی ــک در ن ــوع خ ــود نکات ــی داش ــتند.

آن نمیتوانـــد نتیجـــه مثبـــت بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.

هیئترئیســه دانشــگاه هــر ســال یــک برنامــه افطــار دارد.

ÁÁرویدادها

بانــی ایــن افطــار کــه بــا حضــور خانــواده همــکاران برگــزار
میشــود ،تعــدادی از اعضــای هیئترئیســه هســتند و بــرای

پنجمیـــن دوره جلســـه آشـــنایی اعضـــای هیئتعلمـــی

مــن یــک میهمانــی بســیار خوشــایند اســت .امســال قــرار

جدی ــد ب ــا دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران از برنامهه ــای

بـــود بهعنـــوان آخریـــن افطـــار ایـــن دوره مـــن میزبـــان

خــوب ایــن مــاه بــود .دیــدن همــکاران جــوان بــا انگیــزه،

باش ــم ول ــی  7نف ــر از هم ــکاران داوطل ــب ش ــدند و م ــن

روحی ــه بخ ــش و امی ــدوار کنن ــده اس ــت.

نف ــر هش ــتم ش ــدم .در پای ــان برنام ــه از خان ــواده اعض ــای

بازدی ــد س ــرزده آق ــای وزی ــر از اورژان ــس بیمارس ــتانهای

هیئترئیس ــه ب ــرای همراه ــی ارزشمندش ــان سپاس ــگزاری

دانشـــگاه از دیگـــر رویدادهـــای مـــاه مبـــارک رمضـــان و

کـــردم .واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه بـــدون یـــک خانـــواده

خـــرداد  96بـــود .تغییـــرات انجـــام شـــده در اورژانـــس

همـــراه و آرام ،هیچیـــک از مـــا نمیتوانیـــم آنطـــور کـــه

بیمارســتان دکتــر شــریعتی کامـ ً
ـا محســوس و قابلتوجــه

بای ــد و ش ــاید فعالی ــت کنی ــم.

ب ــود .اورژان ــس بیمارس ــتان ام ــام هن ــوز توج ــه بیش ــتر و

افطــار دوم مربــوط بــه گــروه پیونــد کبــد دانشــگاه اســت.

دقیقتـــری الزم دارد و اورژانـــس بیمارســـتان ضیائیـــان

در ایـــن برنامـــه تمـــام اعضـــای گـــروه بـــزرگ پیونـــد از

بهعنـــوان پرمراجعهتریـــن اورژانـــس دانشـــگاه بـــا احـــداث

کارکن ــان خدم ــات ات ــاق عم ــل ت ــا پرس ــتاران بخ ــش و آی

بنـــای جدیـــد بـــه یـــک اورژانـــس مطلـــوب و اســـتاندارد

س ــی ی ــو و پزش ــکان هم ــراه خان ــواده دع ــوت میش ــوند و

تبدی ــل خواه ــد ش ــد.

البت ــه همیش ــه ج ــای همکاران ــی ک ــه در ش ــیفت هس ــتند

چهارمیــن نشســت مشــترک افطــار اعضــای هیئـت رئیســه

خال ــی اس ــت .بان ــی ای ــن افط ــار ه ــم ه ــر س ــال ع ــدهای

دانشـــگاههای تهـــران و علـــوم پزشـــکی تهـــران در محـــل

از هم ــکاران تی ــم هس ــتند .امس ــال پنجمی ــن س ــالی ب ــود

م ــوزه تاری ــخ عل ــوم پزش ــکی ای ــران نی ــز فرص ــت خوب ــی

کـــه ایـــن میهمانـــی برگـــزار شـــد و خداونـــد را شـــاکرم

ب ــرای تبادلنظ ــر در م ــورد ط ــرح س ــاماندهی دو دانش ــگاه

کـــه نعمـــت همـــکاری بـــا افـــرادی را بـــه مـــن داده کـــه

ب ــود .در چه ــار س ــال گذش ــته تالشه ــای زی ــادی ب ــرای

توانمن ــد و متعه ــد هس ــتند.

ازس ــرگیری تمل ــک اراض ــی باقیمان ــده ای ــن ط ــرح انج ــام
ش ــده و خوش ــبختانه مصوب ــات الزم از هیئ ــت دول ــت اخ ــذ

ÁÁسخن آخر

ش ــده اس ــت .امی ــدوارم در آین ــده نهچن ــدان دور اتفاق ــات

در آس ــتانه عی ــد س ــعید فط ــر ،قبول ــی طاع ــات و عب ــادات

بهت ــری را ش ــاهد باش ــیم.

همـــکاران در مـــاه مبـــارک رمضـــان را از درگاه خداونـــد

مالقـــات اســـاتید دانشـــگاهها بـــا رهبـــر معظـــم انقـــاب

بـــزرگ مســـئلت مینمایـــم و امیـــدوارم ســـالی کـــه در

آخری ــن روی ــداد ای ــن م ــاه در روز  31خ ــرداد ب ــود .ای ــن

ش ــب ق ــدر گذش ــته ب ــرای م ــا مق ــدر ش ــد ،ب ــا خی ــر زی ــاد

فرص ــت میتوان ــد ب ــرای بی ــان دیدگاهه ــای دانش ــگاهیان

در دنی ــا و آخ ــرت هم ــراه باش ــد.

بســـیار مغتنـــم باشـــد اگـــر اســـاتید بـــا نقطـــه نظـــرات
متفـــاوت انتخـــاب شـــوند .تأکیـــد حضـــرت آیتاللـــه

دکتر علی جعفریان

خامنـــهای بـــر ماهیـــت «معلمـــی» شـــاید کلیدیتریـــن

خرداد 96

