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بررسی برنامه چهارساله دانشگاه

سومین نشست مدیران گروههای آموزشی
دانشگاه برگزار شد
ســومین نشســت مدیــران گــروه آموزشــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران بهمنظــور بررســی برنامه چهارســاله دانشــگاه و
دریافــت بازخــورد از مدیران گروههــای آموزشــی در زمینههای

ش ــهید باهن ــر ته ــران برگ ــزار ش ــد.

ÁÁارائه گزارش معاونان دانشگاه

اولویتهــای پیــش روی دانشــگاه برگــزار شــد.

بخـش اول ایـن برنامـه ارائـه گـزارش هرکـدام از معاونتهـای

س ــومین نشس ــت مدی ــران گ ــروه آموزش ــی دانش ــگاه عل ــوم

دانشـگاه بـود کـه در ایـن بخش هـر معاونت بـه ارائه گزارشـی

پزش ــکی ته ــران ،از س ــاعت  17روز چهارش ــنبه 17 ،خ ــرداد

از رئـوس فعالیتهـای خـود در دوره چهارسـاله اخیـر پرداخت.

 96بـــا حضـــور رئیـــس و اعضـــای هیئترئیســـه دانشـــگاه،

دکتر جلیلی ،معاون آموزشـی دانشـگاه «ارتقـاء کیفیت آموزش

روســـای بیمارســـتانها ،روســـا و معاونیـــن دانشـــکدهها و

باهدف تربیت بهترین دانشآموختگان در تمام مقاطع»« ،ارتقاء

مدیــران گروههــای آموزشــی دانشــگاه در مجتمــع اردوگاهــی

زیرسـاختهای آمـوزش» و «سـاماندهی خدمات آموزشـی» را
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سـه راهبرد اصلی معاونت آموزشـی برشـمرد و به ارائه گزارشی

دانشگاه معرفی کرد و در ادامه «اصالح نظام مدیریت خدمات

از فعالیتهـای انجامشـده ذیل این سـه راهبـرد کلی پرداخت.

درمانی»« ،گسترش عملی رفتار حرفهای» و «همافزایی پژوهش و

در ادامه دکتر یونسیان ،معاون پژوهشی دانشگاه «ارتقای کیفی

درمان» از دیگر راهبردهای اصلی معاونت درمان دانشگاه برشمرد.

محصوالت پژوهشـی»« ،هدفمندسـازی پژوهـش»« ،حرکت به

در ادامـه دکتـر حاجی محمـودی ،معاون غذا و داروی دانشـگاه

خارج از دانشگاه» را بهعنوان رئوس برنامههای معاونت پژوهشی

«اسـتقرار داروخانههـای بیمارسـتانی در تمـام بیمارسـتانها»،

عنـوان کـرد و در بخـش پایانی گزارش خـود در توصیهای برای

«فعـال کـردن واحـد تحقیـق و توسـعه»« ،ارتقاء سیسـتمهای

دور بعـدی برنامهریـزی برای دانشـگاه ایجاد و توسـعه تعامالت

مدیریتـی» و «کارآمـد کـردن نظارتهـا و راهانـدازی روشهای

بینالمللـی جهـت تسـهیل صـادرات محصـوالت دانشبنیـان و

نوین بررسی ایمنی مواد خوراکی ،آرایشی و بهداشتی» را رئوس

انتقال دانش فنی به خارج از کشـور را خواسـتار شـد.

برنامـه چهارسـاله معاونت غـذا و داروی دانشـگاه معرفی کرد.

دکتر عرب خردمند ،معاون بینالملل دانشگاه در گزارشی «پذیرش

در بخش پایانی گزارش معاونتها دکتر شریعتی ،معاون بهداشت

دانشجویان بینالملل»« ،دعوت از اساتید مدعو بینالملل»« ،تطبیق

دانشگاه با بیان اینکه توانستیم شبکه بهداشت را بهطور کامل در

و متناسبسازی برنامههای آموزشی برای دانشجویان بینالمللی»،

حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران برقرار کنیم «ادغام آموزش در

«کالج بینالملل دانشگاه» و «بازاریابی بینالمللی» را از رئوس

خدمات اولیه سالمت با ایجاد شبکههای بهداشت و درمان آموزشی

برنامههای معاونت بینالملل در دوره چهارساله اخیر برشمرد.

بهعنوان الگو»« ،گسترش شبکه و افزایش پوشش خدمات /انجام

در ادامه دکتر حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه با اشاره به

طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت»« ،ارتقاء کیفیت خدمات»

اینکه حدود  80درصد فعالیتهای انجامشده در این حوزه در

و «تالش برای افزایش مشارکت» را مهمترین اهداف معاونت

دوران مدیریت دکتر محقق انجامشده است؛ «ارتقاء رفاه دانشجویان

بهداشت در برنامه چهارساله عنوان کرد.

بهمنظور ایجاد محیطی آرام و پویا» و «ایجاد فضای شاداب و فعال

پس از گزارش معاونتها دکتر امینی مشاور عالی رئیس دانشگاه

دانشجویی» را آرمانهای اصلی معاونت دانشجویی برشمرد و به

با اشاره به اینکه قطعاً فعالیتهای انجامگرفته در طول چهار سال

ارائه گزارشی از فعالیتهای انجامشده در این حوزهها پرداخت.

گذشته بسیار گستردهتر از ارائه گزارش معاونتها بوده است؛ گفت:

دکتر پرویز ،معاون فرهنگی دانشگاه «همکاری در گسترش تعهد

با توجه به مخاطبین برنامه که مدیران محترم گروههای آموزشی

و رفتار حرفهای بر اساس مبانی علمی ملی و دینی»« ،ترویج و

دانشگاه هستند ،رویکرد تهیه و تدوین گزارشها به نحوی بوده

تقویت فرهنگ اقامه نماز در مجموعه دانشگاه و تعظیم شعائر

است که تا حدی مورداستفاده این عزیزان قرار گیرد.

مبتنی بر معرفت دینی»« ،اعتال ،عمقبخشی و گسترش معرفت
دینی بر پایه مکتب قرآن و اهلبیت (علیهمالسالم)»« ،انجام
پژوهشهای فرهنگی با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود
و سیاستگذاری مناسب» و «توجه به هویت ملی و حمیت
دانشگاهی» را رئوس برنامه چهارساله فرهنگی دانشگاه معرفی کرد.
در ادامه دکتر توکلی ،معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع
دانشگاه« ،ارتقاء رفاه کارکنان»« ،ارتقاء فرآیندهای مدیریتی»،
«توسعه فضای فیزیکی» و «خلق منابع جدید» را رئوس برنامههای
چهارسالۀ معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع معرفی کرد
و به ارائه فعالیتهای معاونت در این حوزهها پرداخت.
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دکتر علی پور ،معاون درمان دانشگاه «ارتقای کمیت و کیفیت
خدمات ،افزایش رضایتمندی جامعه و تحقق عدالت در دسترسی و
بهرهمندی از خدمات سالمت» را اصلیترین راهبرد معاونت درمان
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وی در ادامـه «تقویـت روحیـه احتـرام در همـه سـطوح باهدف
ارتقـای اخالق سـازمانی»« ،اقـدام برای تحقق تعهـد حرفهای و
نهادسـازی الزم برای جاری شدن آن در تمام سطوح دانشگاه»،

کارشناسان» ازجمله موارد مطرحشده در این بخش بود.

ÁÁجمعبندی رئیس دانشگاه

«اصلاح سـاختار مدیریتـی دانشـگاه»« ،اصلاح مـدل اداره

در انتهـای ایـن نشسـت دکتر جعفریـان رئیس دانشـگاه ضمن

بیمارسـتانهای آموزشـی و تعامـل آنهـا با واحدهـای مختلف

تشـکر از بازخوردها و نظرات ارائهشـده توسط مدیران گروههای

دانشـگاه»« ،تکمیل زیرسـاختهای فناوری اطالعات در سـطح

آموزشـی دانشـگاه بـا اشـاره بـه رونـد تهیـه برنامـه چهارسـاله

دانشـگاه» و «تقویـت دفتـر دانشآموختـگان دانشـگاه بهعنوان

دانشـگاه گفـت :در ابتدای بـر عهده گرفتن مسـئولیت مدیریت

سـازمان مردمنهـاد بـا حمایـت دانشـگاه» را از سـایر اقدامـات

دانشـگاه بـا کمک همکاران فهرسـتی از اولویتهای دانشـگاه را

انجامشـده در دوره چهارسـاله اخیر برشـمرد.

تهیـه کردیـم که این لیسـت شـامل  21مـورد بود.

ÁÁارائه بازخورد مدیران گروههای آموزشی

وی بـا اشـاره به اینکه برنامه چهارسـاله با نگاه بـه این اولویتها
تدویـن شـد؛ گفـت :این برنامـهای که امروز مشـاهده میشـود؛

در بخش بعدی برنامه که پس از یک استراحت کوتاه و گرفتن

حاصل نگاه به این موارد و در راستای اولویتهای دانشگاه است.

عکس یادگاری برگزار شد؛ مدیران گروههای آموزشی دانشگاه به

رئیـس دانشـگاه ویژگـی بعدی ایـن دوره را پیگیری مسـتقیم و

بیان بازخوردهای خود در خصوص برنامههای چهارساله اخیر و

مسـتمر ایـن برنامههـا عنـوان کـرد و گفـت :اتفاق دیگـری که

ارائه پیشنهادهایی در خصوص برنامههای آتی دانشگاه پرداختند

در ایـن دور رخ داد پیگیـری کامـل برنامههـا بـا حضـور همـه

که «استفاده از تکنولوژیهای جدید»« ،بررسی سازوکار استفاده

اعضـای هیئترئیسـه در همـه مراکـز تابعـه دانشـگاه بـود کـه

از اساتید مدعو بینالمللی»« ،ممیزی زیرساختهای آموزشی و

بـرای اولیـن بـار در این دوره ،هیئترئیسـه با ترکیـب کامل در

پژوهشی»« ،پرونده الکترونیک سالمت»« ،نیاز به پایش همه

همـه معاونتهـا ،دانشـکدهها و بیمارسـتانها حاضـر شـد و در

فعالیتهای دانشکدهها»« ،درآمدزایی در حوزه بینالملل»« ،توسعه

جریـان فعالیتهـای هرکـدام از مراکـز قـرار گرفت.

آموزشهای بینرشتهای»« ،تحول در حوزه آموزشهای بالینی»،

وی افـزود :پـس از حضور در این مراکز ،بازخوردها و مسـائل به

«افزایش توانمندیهای دانشجویان در زمینههای اجتماعی»،

مدیریت آن مرکز ارسـال میشـد و در بازههای مشـخص ،روند

«ایمنسازی محیطهای دانشگاه» و «ارزشیابی کارکنان و

اصلاح و اجـرای برنامهها با دقت مورد پیگیـری قرار میگرفت.
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دکتر جعفریان در بخش دیگری از سـخنان خود با اشـاره به اینکه

رئیس دانشگاه مسئله محدودیت فضای فیزیکی را یکی دیگر از

محدودیـت منابـع یک واقعیت اسـت؛ گفت :ایـن محدودیت منابع

مشکالت دانشگاه برشمرد و گفت :علیرغم همه تالشی که در این

یـک واقعیـت حقیقی اسـت کـه بـا سـازوکارهای فعلـی قابلحل

حوزه انجامشده است؛ توفیق و پیشرفت فراوان ای اتفاق نیفتاد.

نیسـت و مـا بهعنـوان نخبـگان این جامعـه وظیفهداریم بـرای این

وی در خاتمـه بـا اشـاره بـه حفـظ جایـگاه علمـی و پژوهشـی

مشـکل چارهای بیندیشیم.

دانشـگاه گفـت :بهرغم همـه محدودیتهای به وجـود آمده ،در

وی حرکت به سمت تولید دانشبنیان را یکی از راههای عبور از

حـوزه بینالملـل توانسـتیم رتبه خـود را حفـظ کنیم.

این وضعیت برشمرد و گفت :یکی از وظایف ما توجه به اقتصاد

پـس از پایـان نشسـت ،نمـاز جمـاع مغـرب و عشـا بـه امامـت

دانش است و اگر در این مسیر حرکت نکنیم در آیندهای که

حجتاالسالموالمسـلمین دکتـر متوسـل اقامـه شـد و پـس از

خیلی دور هم نخواهد بود ،وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.

صـرف افطـاری مراسـم بـه پایان رسـید.

