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رئیس دانشگاه :مصلحت ما در مقابل مصالح بیمار در درجه دوم اهمیت است

ششمین جشن فارغالتحصیلی دانشآموختگان
دانشگاه برگزار شد

ریت
ریت
 156هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

ششــمین جشــن یکپارچــه فارغالتحصیــان دانشــگاه علــوم

کــه ســر برمیگردانــی ،جمعــی از دانشــجویان را میبینــی کــه

پزشــکی تهــران عصــر روز پنجشــنبه 15 ،تیــر  96بــا حضــور

بــا شــور و هیجــان ،مشــغول ثبــت خاطــرات یکــی از بهتریــن

رئیــس و اعضــای هیئترئیســه ،روســای دانشــکدهها ،جمعــی

روزهــای زندگــی خــود هســتند؛ در گوشــه و کنــار هــم پــدران

از اســتادان برگزیــده دانشــگاه و حــدود  2هــزار دانشآموختــه

و مادرانــی را میبینــی کــه بــا افتخــار ،نتایــج عمــری تــاش

دانشــگاه و خانوادههایشــان در تــاالر بــزرگ وزرت کشــور

و ازخودگذشــتگی خــود را میبیننــد و قنــد هســت کــه مــدام

برگــزار شــد.

در دلشــان آب میشــود...؛ دقیقتــر کــه میشــوی اســتادان

وارد تــاالر بــزرگ وزارت کشــور کــه میشــوی ،فــوران انــرژی

بــزرگ دانشــگاه را میبینــی کــه حاصــل تــاش چندیــن ســاله

دانشــجویان فضــا را پــر کــرده اســت؛ حــرارت و انــرژی اینجــا

خــود را بــاذوق نــگاه میکننــد و اگــر دقیقتــر باشــی میبینــی

حتــی از گرمــای میانه تیرماه تهران هم بیشــتر اســت؛ هرجایی

هنــوز بــا رفتــار -و گاهــی گفتــاری دوســتانه و کوتــاه  -بــه

ÁÁامـروز روز مبارکـی برای مجموعه سلامت
کشـور است
در ادامـه برنامـه دکتـر سـیداحمدیان ،دبیـر دفتـر ارتبـاط بـا
دانشآموختگان دانشـگاه ضمـن خیرمقدم به همه دانشـجویان
و خانوادههایشـان گفت :امروز را به همه شـما دانشـجویان نخبه
کشـور تبریک میگویـم ،همینطور به خانوادههایتان بهواسـطه
موفقـت شـما و بـه همـه اسـتادان دانشـگاه کـه نتایـج زحمات
چندسـاله خـود را مشـاهده میکنند.
وی افـزود :امـروز روز مبارکـی بـرای مجموعـه سلامت کشـور
اسـت؛ زیرا نزدیک به  2هزار دانشـجوی نخبه کشور وارد چرخه
سلامت و خدمترسـانی بـه بیماران میشـوند.
دکتر سـیداحمدیان با اشـاره به سـابقه  12سـاله تأسـیس دفتر
ارتبـاط بـا دانشآموختگان گفت :دانشـگاه علوم پزشـکی تهران
افتخار دارد در بسیاری از زمینهها در کشور پیشگام بوده و یکی
دانشجویان خود درس بزرگی و بزرگمنشی میآموزند.

از ایـن مـوارد کـه در دفتـر ارتباط بـا دانشآموختگان دانشـگاه

مراســم آغاز میشــود؛ ســالن پر اســت از شــور و شــادی؛ دکتر

پیگیری شـده اسـت؛ برگزاری جشـن یکپارچـه فارغالتحصیلی

ســیداحمدیان این روز را روز بزرگی برای نظام ســامت معرفی

دانشـجویان دانشگاه است.

میکنــد؛ دکتــر نیمــا رضایــی – افتخــار جــوان دانشــگاه – بــا

وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکه برگـزاری جشـن یکپارچه یک

ادبیاتــی شــیرین و آهنگیــن ،بــرای جوانترها مســیر پیشــرفت

رسـم متـداول در بسـیاری از دانشـگاههای بـزرگ دنیـا اسـت؛

را ترســیم میکنــد؛ دکتــر فاضــل بــا کوهــی از تجربــه و افتخار

گفـت :بـه حمداللـه امسـال ششـمین دوره ایـن جشـن را در

از مــردمداری بــرای دانشآموختــگان میگویــد؛ آقــای رئیــس

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران برگـزار میکنیم و تلاش کردیم

کــه پیــش از مراســم بــه گــروه اجرایــی تأکیــد کــرده بــود همه

در بزرگتریـن فضـای سرپوشـیده ممکـن این مراسـم را برگزار

حاضریــن ایــن ســالن در حکم فرزندانــش هســتند و میخواهد

کنیـم و اگـر محدودیـت فضـای فیزیکـی باعث شـد در خدمت

امــروز بــه همــه آنهــا خــوش بگــذرد مثــل همیشــه از منــش

تعداد کمتری از اعضای خانواده دانشـجویان باشـیم الزم اسـت

واالی دانشآموختــگان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ســخن

از همـه بزرگـواران عذرخواهـی کنیم.

میگویــد و افتخــا ِر حضــور در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
و اســتاد بهــادری بــزرگ ،بــا بیانــی شــیوا و نوایــی سرشــار از

ÁÁاگـر برنامـه نداشـته باشـیم؛ زندگـی را
باختهایـم

ابهــت و افتخــار ،ســوگندنامه را قرائــت میکنــد.

در ادامـه برنامـه دکتر نیما رضایی اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـی

بلــه! اینجــا شــور اســت و شــادی اســت و هیجــان اســت و

تهـران ،بهعنـوان دانشآموختـه برگزیـده سـابق بـا بیـان اینکه

افتخــار ...اینجــا ششــمین جشــن یکپارچــه فارغالتحصیلــی

افتخـار بزرگـی اسـت کـه امـروز در ایـن مراسـم و در حضـور

دانشآموختــگان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت.

اسـتادان بـزرگ دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران صحبـت کنم؛

ایـن مراسـم با تلاوت کالماللـه مجید و سـرود ملـی جمهوری

گفـت :یـادم میآید  15سـال پیـش در چنین مراسـمی حضور

اسالمی ایران آغاز شد؛ در ادامه نماهنگی از دانشکدههای مختلف

داشـتم و هنـوز لغت بـه لغت سـوگندنامهای که خواندیـم را به

دانشـگاه پخـش شـد و سـپس در کلیپی ،روسـای دانشـکدهها

یـاد دارم و افتخـار میکنـم کـه این سـوگندنامه توسـط اسـتاد

جشـن فارغالتحصیلی دانشـجویان را به آنـان تبریک گفتند.

بهـادری بـرای ما خوانده شـد.

را بــرای همــه دانشآموختــگان دانشــگاه یــادآوری میکنــد
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یـا رفتـن که گریبـان گیر بسـیاری از دانشآموختگان دانشـگاه
اسـت؛ گفـت :بـه نظـر مـن مسـئله اصلی ایـن نیسـت و اگرچه
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شـاید آسـمان درجایـی صافتـر و رنگیتـر و در جـای دیگـری
کمـی ابـری و کدر باشـد ،امـا مطمئنم پـرواز در هیچ آسـمانی
لذتبخشتـر از پـرواز در آسـمان ایـن دیار نیسـت.
پژوهشگر برتر  10سال اخیر کشور در حوزه علوم پزشکی با اشاره
به اهداف خود در  15سال اخیر گفت :باید بدانیم که زمان بسیار
کوتاه است و کارهای نکرده بسیار و اگر میخواهیم در آینده به
آنچه امروز میخواهیم برسیم باید یادمان باشد «او» را فراموش
نکنیم و ایمان داشته باشیم که او همهجا حاضر و ناظر است.
وی افـزود :بایـد هـدف خود را درسـت انتخـاب کنیـم و بدانیم
کـه از چه مسـیری باید به هدف خود برسـیم و بـرای روزبهروز،
ماهبهمـاه و سالبهسـال زندگـی خـود برنامه داشـته باشـیم که
اگـر برنامه نباشـد؛ زندگـی خود را هـم باختهایم.
دکتـر رضایـی در پایان با آرزوی سلامت و دلخوش برای همه
وی افـزود :چـه کسـی بهتـر از اسـتاد بهادری که اسـتاد نسـل

فارغالتحصیالن امروز دانشـگاه گفت :یادمان باشـد پرنده عاشق

پیـش مـن ،نسـل مـن و نسـل بعدی مـن بـوده و چـه افتخار و

پـرواز اسـت پـس نبایـد اسـیر آب و دانـه شـود کـه آب و دانـه

خوشـبختی باالتـر از اینکه در آن مراسـم هم پـرواز زندگی من

یعنـی قفـس و قفس یعنـی مرگ پرنده و یادمان باشـد سـمان

– خانـم دکتـر محمـودی – همراه مـن بده و چه بهتـر از اینکه

این دیار برای پرواز همه پرندگانش وسـعت دارد و کسـی اینجا

در تمام این سـالها نهتنها در آسـمان زندگی ،بلکه در آسـمان

جای کسـی را تنـگ نمیکند.

کاریام هـم پـرواز من بوده ،هسـت و امید دارم همچنان باشـد.
وی در بخش دیگری از سـخنان خود با اشـاره به دوراهی ماندن
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ÁÁخدمت در حوزه سالمت ،یک افتخار بزرگ است

در ادامه برنامه دکتر فاضل اسـتاد پیشکسـوت دانشگاه و رئیس
جامعـه جراحـان کشـور با اشـاره بـه اینکـه این جشـن یکی از
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زیباتریـن گردهماییهـای علمـی کشـور اسـت گفـت :افتخـار
دارم حـدود  50سـال پیـش جـزء دانشـجویانی بودم کـه اولین
جشـن فارغالتحصیلـی دانشـگاه را در محوطـه بیرونی دانشـگاه
تهـران برگـزار کردیم.
وی بــا اشــاره بــه شــأن بــاالی خدمترســانی در حوزه ســامت
گفــت :همــه شــما نشــان شــدگانی هســتید کــه در رشــتهای
حیاتبخــش فعالیــت خواهیــد کــرد و اینیــک امــر عظیــم
اســت کــه دغدغــه همــه مــا ســامت مــردم اســت و افتخــار
میکنیــم در ایــن شــغل همــواره حکــم بــه ســامت و حیــات
انســانها میدهیــم.
وی با اشـاره به قدرشناسـی مردم ایران گفت :بهعنوان فردی که
بخشـی از زندگی حرفهای خود را در خارج از کشـور گذراندهام
بـه همـه شـما اطمینان میدهـم که انسـان در هیچ جـای دنیا
عـزت و احتـرام وطـن خود را نـدارد و مردم ما قدرشـناسترین

یــادآوری میکنــم ایــن دانشــگاه به فــرم دانشــگاه بیــش از 83

انسـانها در برابر خدمتگزاران خود هسـتند.

ســال و اگــر دارالفنــون را حســاب کنیــم بیــش از  160ســال

دکتـر فاضـل در پایـان سـخنان خود بـا تأکید بـر رعایت اصول

ســابقه دارد و درمجمــوع در همــه ایــن ســالها بیــش از 85

اخالقـی در مواجهـه بـا بیمـاران گفـت :شـاید بعضـی از اوقات

هــزار نفــر از ایــن دانشــگاه فارغالتحصیــل شــدهاند در ســطوح

مـا نتوانیـم بیمـار را درمـان کنیم؛ ولی همـواره میتوانیـم او را

مختلــف بــه ارائــه خدمــات ســامت پرداختهانــد و امــروز شــما

راضـی روانـه کنیـم که اگـر موفق بـه ایـن کار شـویم؛ کامیاب

بــه جمــع ایــن افــراد وارد میشــوید و امیــدوارم ایــن ورود،

دنیـا و آخـرت خواهیـم بود.

ورود مبارکــی باشــد.

ÁÁدانشآموختـه مـا بایـد در هرجایـی کـه
حضـور دارد تأثیرگـذار باشـد

رئیس دانشـگاه با اشـاره به محدودیت دانشگاه درزمینه امکانات
و مسـائل سـختافزاری گفـت :باوجـود همه ایـن محدودیتها،
همـه مـا اعتقادداریـم این دانشـگاه َمنِشـی به همه مـا میدهد

در ادامـه برنامـه دکتـر جعفریان ،رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی

کـه همـواره بـا ماسـت کـه این منـش ،بخشـی به علـت حضور

تهران با ابراز خوشـوقتی از حضور در این مراسـم گفت :به همه

اسـتادان بـزرگ در این دانشـگاه اسـت و بخش دیگـری مربوط

شـما دانشـجویان ،بـه خانواده شـما و بـه همه همـکاران عزیزم

بـه دانشـجویان ایـن دانشـگاه از بیـن بهتریـن نخبـگان کشـور

ایـن روز را تبریـک میگویـم و خوشـوقتم بـرای چهارمیـن بـار

هسـتند است.

در جشـن یکپارچـه فارغالتحصیلـی دانشـجویان دانشـگاه علوم

وی افــزود :بــرای خــود مــن افتخــار بزرگــی اســت کــه همــه

پزشـکی تهران شـرکت میکنم.

مقاط ــع تحصیل ــی خ ــود را در ای ــن دانش ــگاه گذران ــدهام و ب ــا

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســابقه بیــش از  80ســاله دانشــگاه

قاطعی ــت میگوی ــم یک ــی از بزرگتری ــن افتخاره ــای زندگ ــی

گفــت :الزم اســت از همــه شــمایی کــه دانشــگاه علوم پزشــکی

هـــر فـــردی میتوانـــد معلمـــی در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی

تهــران را بــرای تحصیــل انتخــاب کردهایــد تشــکر میکنــم

ته ــران باش ــد.

و افتخــار داریــم افــرادی ایــن دانشــگاه را انتخــاب میکننــد

دکتــر جعفریــان در بخــش دوم ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر

کــه انســانهای باانگیــزه و توانمنــدی هســتند .همچنیــن

اهمیــت مفهــوم تعهــد حرفـهای در مشــاغل مربــوط بــه حــوزه
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ســامت گفــت :همــه مــا کــه خدمــت در ایــن حــوزه را انتخاب

«اخــاق» را موردتوجــه قــرار دهیــم.

کردهایــم بایــد بدانیــم کــه در ایــن شــغل مفهومــی بــه نــام

وی افــزود :ایــن مائیــم کــه میتوانیــم ایــن مفاهیــم را نهادینــه

تعهــد حرفـهای داریــم کــه ایــن مســئله در ایــن حرفــه اصــل

کنیــم و اگــر تفکــر بــا اخــاق همــراه باشــد؛ قطعـاً جامعـهای

اســت؛ یعنــی بایــد بدانیــم کــه هــر مصلحتــی بــرای مــا در

خواهیــم داشــت کــه همــه مــا بــه حضــور در ایــن جامعــه

مقابــل مصالــح بیمــار در درجــه دوم اهمیــت قــرار میگیــرد.

افتخــار خواهیــم کــرد.

وی بــا اشــاره بــه لــزوم توجه بــه همه ابعــاد زندگی بــرای تعالی

پــس از ســخنرانی دکتــر جعفریــان ،مراســم تقدیر از اســتادان

فــرد گفــت :نکتــه دومــی کــه میخواهــم بــه آن اشــارهکنم این

و دانشآموختــگان برگزیــده دانشــگاه برگــزار شــد.

اســت کــه زندگــی همــان چیــزی اســت کــه اکنــون در حــال
ســپری کــردن آن هســتیم و بایــد تــاش کنیــم از تکتــک

ریت
ریت
 156هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

ÁÁمراسم قرائت سوگندنامه

لحظــات ایــن فرصــت حیــات کــه بزرگتریــن نعمتــی اســت

در بخـش بعـدی برنامـه اسـتاد دکتـر بهـادری ،رئیـس دفتـر

کــه خــدا بــه همــه مــا عطــا کــرده اســت بهدرســتی اســتفاده

ارتبـاط بـا دانشآموختـگان دانشـگاه ضمـن تبریـک مجـدد به

کنیــم و همــه جوانــب زندگــی خــود را در کنــار هــم مدیریــت

همـه دانشآموختـگان دانشـگاه گفـت :بهطـور ویـژه از خانواده

کنیــم و نگذاریــم هیــچ بخشــی از ابعــاد زندگــی ،ســایر ابعــاد

دانشآموختگان دانشـگاه تشـکر میکنم کـه بهترین نمونههای

آن را تحتالشــعاع قــرار دهــد و تــاش کنیــم هــر چیــزی را

دانشـجویی را تحویـل ما دادند و ما هـم امیدواریم بهترین افراد

در جــای خــود قــرار دهیــم.

را تحویـل جامعه داده باشـیم.

رئیــس دانشــگاه تهــران در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا

وی افـزود :از امـروز همـه شـما عضـوی از دفتـر ارتبـاط بـا

اشــاره بــه اینکــه از دانشآموختــه دانشــگاه علــوم پزشــکی

دانشآموختگان دانشـگاه هسـتید و از همه شما دعوت میکنیم

تهــران انتظــار مـیرود در هرجایــی کــه حضــور دارد تأثیرگذار

ارتباط خود را ا دانشـگاه حفظ کنید و ما را در جریان فعالیتها

باشــد؛ گفــت :اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه اگــر میخواهیــم

و اقدامـات خود قـرار دهید.

پیشــرفت کنیــم کــه قطعــاً هــم لیاقتــش را داریــم و هــم

در ادامه مراسم قرائت سوگندنامه برگزار شد.

توانــش را بایــد دو شــرط را رعایــت کنیــم و در جامعــه بهطــور

بخش پایانی برنامه اجرای موسـیقی زنده توسـط گروه «سـون»

عــام و در جامعــه علمــی بهطــور خــاص در مفهــوم «تفکــر» و

بود و مراسـم سـاعت  21به پایان رسید.

