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جلسه آشنایی هیئتعلمی جدید با دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

یکپارچگی سیستم آموزشی و ارائه خدمات؛ نقطه
قوت دانشگاه
بـا حضـور رئیـس و جمعـی از اعضـای هیئترئیسـه ،مدیران و

برنامـه امـروز برنامه مفیدی برای شـما باشـد و بتوانـد گامی در

کارشناسـان دانشگاه ،جلسه آشـنایی اعضای هیئتعلمی جدید

جهـت آشـنایی بیشـتر شـما عزیـزان با دانشـگاه و نیز تسـهیل

بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در سـالن شـورای طبقه نهم

مسـیر رشـد و بالندگی شـما قرار گیرد.

سـازمان مرکزی دانشـگاه برگزار شـد.

دکتر میرزازاده با اشاره به اینکه در دورههای گذشته ،این جلسه

در ابتدای این جلسـه که سـاعت  9صبح روز پنجشنبه  4خرداد

در دو روز و با سخنرانی اعضای پانل و سپس جلسه پرسش و

 96آغـاز شـد ،دکتر میـرزازاده ،مدیـر مرکز مطالعات و توسـعه

پاسخ برگزار میشد؛ گفت :در دو دوره اخیر تالش کردیم مجموعه

آمـوزش علوم پزشـکی ضمـن خیرمقدم به اعضـای هیئتعلمی

سخنرانیها در قالب یک  DVDدر اختیار اعضای جدید قرار

جدیـد و اعضـای پانـل کـه بهمنظـور پاسـخگویی به سـؤاالت و

گیرد و ضمن صرفهجویی در زمان ،فرصت بیشتری برای پرسش

مسـائل اعضای جدید در جلسـه حاضر شـدند؛ گفـت :امیدوارم

و پاسخ همکاران در حوزههای آموزشی ،پژوهشی ،بینالملل و

اطالعــات بــه ســؤاالت اعضــای هیئتعلمــی پاســخ دادنــد.
در بخــش پایانــی برنامــه کــه بــا حضــور جمعــی از اعضــای
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هیئترئیســه دانشــگاه برگــزار شــد ،دکتــر جعفریــان ،رئیــس
دانشــگاه ضمــن خوشــامدگویی بــه اعضــای هیئتعلمــی
جدیــد گفــت :خوشــحالم بــرای پنجمیــن بــار در خدمــت
اعضــای هیئتعلمــی هســتم کــه بهتازگــی وارد دانشــگاه
شــدند .مهمتریــن نکتــه ایــن جلســات برگــزاری آن در بــدو
ورود اســت و خوشــبختانه در ایــن مــورد برگــزاری ایــن جلســه
بهموقــع بــوده و اکثــر همــکاران کمتــر از یــک ســال اســت
بــه خانــواده دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران پیوســتند .مســائلی
وجــود دارد کــه اعضــای هیئتعلمــی از همــان ابتــدا بایــد در
جریــان آنهــا قــرار گیرنــد.
رئیــس دانشــگاه بــا تأکیــد بر داشــتن اطالعــات کافــی در مورد
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استفاده از سامانههای مرتبط دانشگاه باشیم.

دانشــگاه گفــت :مســائلی وجــود دارد کــه اگــر از ابتــدا اطالعات

در پانــل اول کــه از ســاعت  9تــا  10:30برگــزار شــد ،دکتــر

کافــی در مــورد آنهــا داشــته باشــید ،امــکان بــروز مشــکالت

شــیرازیان ،دکتر شــکوهی نژاد ،انصــاری پور و دکتــر میرزازاده،

کاهــش مییابــد و ســریعتر و بهتــر میتــوان بــرای آینــده ،ارتقا

بــا بیــان نکاتــی پیرامــون موضوعــات فرآینــد ارتقــا ،سیســتم

و پیشــرفت برنامهریــزی کــرد؛ بنابرایــن الزم اســت ،اطالعــات

شــعاع ،ترفیــع و آییننامههــای مربــوط بــه اعضــای هیئتعلمی

تهیــه شــده در مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش دانشــگاه را

پاســخگوی ســؤاالت همــکاران بودند.

حتمـاً مــرور کنیــد.

در پانــل دوم کــه از ســاعت  11تــا  12:15بود ،دکتــر کاربخش،

دکتــر جعفریــان ضمن بیان امکانات و زیرســاختهای دانشــگاه

گــودرزی ،شــفقتی ،انصــاری پــور و صیــادی درخصــوص امــور

گفــت :دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران کــه بــه تعبیــر مرحــوم

پژوهشــی و پژوهشیــار ،امــور بینالملــل ،فرصــت مطالعاتــی،

دکتــر شــمس شــریعت حــدود  165ســال از زمــان دارالفنــون

شــرکت در کنگرههــای خارجــی و امــور مربــوط بــه فنــاوری

قدمــت دارد ،قدیمیتریــن و بزرگتریــن دانشــگاه کشــور

اســت و البتــه ایــن امتیــاز اصلــی مــا شــمار نمیآیــد .امتیــاز

است .بنده در این مدت در بیش از  30نشست با مسئولین

اصلــی دانشــگاه مــا خروجیهــا و دســتاوردهای آن اســت .در

دانشگاهی دنیا صحبت داشتم و هر زمان ما این مدل را ارائه

حــال حاضــر وجــود  13هزار دانشــجو درحــال تحصیــل در 11

کردیم مورد استقبال همگان قرار گرفته است.

دانشــکده 95 ،مرکــز تحقیقاتــی ،نزدیــک  1700هیئتعلمــی

دکتر جعفریان در خصوص وضعیت مالی دانشـگاه اظهار داشت:

آموزشــی و دارابــودن رتبــه دوم تعــداد اعضــای هیئتعلمــی

از نظر گردش اقتصادی ،ما بزرگترین دانشـگاه کشـور هسـتیم.

در بیــن دانشــگاههای کشــور از امکانــات و زیرســاختهای

در سـال  95درمجمـوع حـدود  2700میلیـارد تومـان گـردش

دانشــگاه مــا محســوب میشــود.

اقتصـادی در دانشـگاه وجود داشـت 600 .میلیـارد تومان از آن

دکتــر جعفریــان در خصــوص ســاختار دانشــگاه نیــز گفــت :از

بودجه دولتی که عمدتاً برای فعالیتهای آموزشـی و پژوهشـی

نظ ــر س ــاختار وظای ــف آموزش ــی در دانش ــکدهها و زی ــر نظ ــر

و پرداختهای پرسـنلی اسـت و بقیه درآمد اختصاصی دانشگاه

معاون ــت آموزش ــی ،فعالی ــت پژوهش ــی در معاون ــت پژوهش ــی

اسـت و یکسـوم درآمـد اختصاصـی مربـوط بـه داروخانههـا و

دانشــکدهها و مراکــز تحقیقاتــی ،امــور دانشــجویی در معاونــت

دانشـکده داروسـازی ،یکسـوم دیگـر مربـوط به بیمارسـتانها

دانشـــجویی صـــورت میگیـــرد .همچنیـــن در دانشـــگاه ســـه

و یکسـوم باقیمانـده مربـوط بـه سـایر فعالیتهـای دانشـگاه

شـــبکه بهداشـــتی و درمانـــی جنـــوب ،ری ،اسالمشـــهر و 16

اسـت .البتـه این بـه معنی سـودهی نیسـت بلکه ایـن درآمدها

بیمارســـتان بـــا حـــدود  4100تخـــت وجـــود دارد کـــه بـــه

صـرف هزینههای همـان واحدها میشـود.

ارائـــه خدمـــت میپردازنـــد.

ÁÁنیروی انسـانی دانشـگاه اعتبار دانشگاه
را رقـم میزند

ÁÁیکپارچگی سیستم آموزشی و ارائه خدمات،
نقطه قوت دانشگاه

رئیـس دانشـگاه ،اعتبـار دانشـگاه را بـه دانشـجویان و اعضـای

وی افزود :وجود این مجموعه کنار هم نیز از نکات مثبت دانشگاه

هیئتعلمـی آن دانسـت و گفـت :اعتبـار مـا نیـروی انسـانی ما

است .به این معنی که قرارگیری سیستم آموزشی و سیستم ارائه

شـامل اعضای هیئتعلمی و دانشـجویان است که وارد دانشگاه

خدمات زیرمجموعه یک وزارتخانه و در کنار هم نکته مثبتی

میشـوند 50 .درصـد رتبههـای برتـر آزمون دکتـری تخصصی،

محسوب میشود و تقریباً مدل منحصربهفردی در دنیا است .با

 70تـا  80رتبههـای برتـر کنکـور سراسـری و نیـز رتبههـای

وجود ایراداتی که وجود دارد ،اما نقاط قوت قابلتوجه آن بسیار

برتر آزمون دسـتیاری دانشـجویان ورودی دانشـگاه ما هسـتند.
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وی ضمــن تشــریح دســتاوردها و افتخــارات دانشــگاه تصریــح

تســهیل رونــد پیشــرفت در دانشــگاه و رفــع موانــع پیــش رو

کــرد :دانشآموختــگان دانشــگاه مــا جــزو برترینهــا در آزمــون

و سیاســتگذاریهای کلــی اســت .ایــن مجموعــه محصــول

بــرد تخصصــی دانشــکده پزشــکی ،امتحانــات جامــع دکتــری

شــما دوســتان اســت و بایــد در مقابــل مشــکالت و رفــع آن

تخصصــی ،علــوم پایــه ،دندانپزشــکی ،داروســازی و پزشــکی

احســاس مســئولیت داشــته باشــید.

هســتند .از دســتاوردهای پژوهشــی دانشــگاه میتوان به کســب
عنــوان دانشــگاه برتــر در طــول  14ســال بــا اختــاف امتیــاز
نزدیــک دو برابــر بــا دانشــگاه دوم ،دارابودن  50نشــریه علمی و
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ÁÁتأکیـد بر اهمیت توجه بـه اخالق حرفهای
در دانشگاه

پژوهشــی در دانشــگاه که بیش از  20نشــریه در  Scopusنمایه

وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر اهمیــت

میشــود ،رشــد مثبــت مقــاالت باوجــود همــه چالشهایــی

رفتــار حرفـهای و تأثیرگــذاری آن بــر دانشــجویان گفــت :رفتار

موجــود ،دارابــودن تمــام شــاخصها در اعتباربخشــی ملــی

حرفـهای از مباحــث حائز اهمیت اســت .فارغالتحصیل دانشــگاه

وزارت بهداشــت برای مؤسســات در ســال گذشــته که دانشــگاه

علــوم پزشــکی تهــران بایــد وجــه تمایــزی بــا دیگــران داشــته

علــوم پزشــکی تهــران تقریب ـاً همــه معیارهــای الزامــی را دارا

باشــد و ایــن وجــه تمایــز صرفـاً داشــتن دانــش برتــر نیســت،

بــود ،در رتبهبنــدی بینالمللــی مــا در  10ســال گذشــته در

بلکــه بایــد بتوانــد در خــارج از دانشــگاه تغییــر ایجــاد کنــد و

کشــور جــزو رتبههــای اول و دوم بودیــم و در رتبهبنــدی QS

نمونــه و الگــوی دیگــران قــرار گیــرد و بایــد ایــن منــش را از

در دنیــا کــه مربــوط بــه حوزه علــوم پزشــکی اســت ،رتبه 200

شــما اعضــای هیئتعلمــی یــاد بگیــرد .قســمت عمــده ایــن

تــا  250را بــه خــود اختصــاص دادیــم .همــه ایــن دســتاوردها

امــر بهصــورت غیررســمی اتفــاق میافتــد .اگــر هیئتعلمــی

نشــاندهنده فعــال و پویــا بــودن دانشــگاه و کســب موفقیت در

مــا در ایــن مــوارد حســاس بــوده و درســت عمــل کنــد ،مــا

ایــن مســیر بــوده و همــه نتایــج زحمــات اعضــای هیئتعلمــی

موفــق شــدهایم .ایــن موضوعــی اســت کــه بــدون دخالــت

و کارکنان دانشــگاه اســت .خوشــبختانه دانشــگاه علوم پزشــکی

اعضــای هیئتعلمــی برطــرف نمیشــود .یکــی از مشــکالت

تهــران هــم خروجــی خوبــی داشــته و هــم در دانشــگاه رونــد

جــدی مــا رفتــار حرفـهای اســت و بــه ایــن مــورد بایــد توجــه

خوبــی را داریــم.

ویــژه داشــته باشــید.

دکتــر جعفریــان بــا تأکیــد بــر مســئولیتپذیری همــه

پـس از گرفتـن عکس یادگاری ،اعضـای هیئتعلمی در ضیافت

افــراد اظهــار داشــت :نقــش مدیــران دانشــگاه در نهایــت

ناها ِر رئیس دانشـگاه ،شرکت کردند.

