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گزارش شهریور ماه رئیس دانشگاه به دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئت علمی

دکتر جعفریان :افق آینده دانشگاه ما
روشن و دلانگیز است
دکتــر جعفریــان ،چهل و هشــتمین و آخرین گــزارش ماهانه

را شــاکرم کــه عنایتــش شــامل حــال مــن شــد تــا بتوانــم

خــود در ایــن دوره از مدیریــت را بــه ارائــه گزارشــی از ســفر

بــه وعــده خــود در ارائــه گــزارش ماهانــه بهطــور کامــل و

حــج و مــروری بــر فعالیتهــای چهارســاله از واحدهــای

بــی کموکاســت عمــل کنــم.

مختلف دانشــگاه اختصــاص داد.

شــاید بــد نباشــد بدانیــد کــه متــن تمــام گزارشهــا را از
ابتــدا تــا انتهــا مــن مینوشــتم و بعدازاینکــه نظــرات یــک

رویرهشیرهش
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گــزارش

ماهیانه

متن گزارش به شرح ذیل است:

جمــع تقریبـاً  10نفــره از دوســتان و همــکاران را دریافــت و

اعضــای محتــرم هیئتعلمــی ،کارکنــان شــریف و

مــوارد الزم را اصــاح میکــردم ،لینکهــای مرتبــط توســط

دانشــجویان عزیــز ،ســام

دوســتان روابــط عمومــی اضافه شــده و گزارش روی ســایت

ایــن گــزارش چهــل و هشــتم و آخریــن گــزارش مــن برای

دانشــگاه انتشــار مییافــت .این چرخــه در طول چهار ســال،

ایــن دوره مدیریــت دانشــگاه اســت .خداونــد بــزرگ

دو شــب پایانــی هــر مــاه مــن و ایــن همــکاران گرامــی را به

خــود اختصاص داده اســت .این توضیــح از دو جهت

ازآنجاکــه قســمت عمــده شــهریورماه بــا ســفر حــج مــن

بــود ،اول تشــکر از ایــن دوســتان عزیــز پشــت پــرده که

مصــادف بــود ،دو مطلــب مرتبــط بــا ایــن ســفر را کــه در

در پختگــی متــن و محتــوا نقــش اساســی داشــتند و دوم

مکــه مکرمــه و منــا نوشــتم مقدمت ـاً تقدیــم میکنــم و در

رفــع ایــن شــبهه کــه نویســنده کــس دیگــری اســت و مــن

قســمت دوم و اصلــی ایــن گــزارش مــرور کوتاهــی میکنــم

ویرایشــگر آن هستم.

بــر  4ســالی کــه گذشــت.

ایــن کار کــه شــاید بــرای بعضــی اتــاف وقــت بــه نظــر
برســد ،از نظــر مــن یــک نمونــه موفــق ارتبــاط دوســویه

 ÁÁنگاه مسلمانان جهان به یکدیگر

مدیریــت ارشــد بــا تمــام ردههــای ســازمان در ایــران و قابل

ايــن اوليــن بــار اســت كــه بــه حــج تمتع مشــرف میشــوم.

ثبــت اســت .ارتبــاط دوســویه ازاینجهــت کــه گزارشهــای

ازآنجاکــه قب ـ ً
ا چنــد بــار ســفر عمــره را درك كــردهام ،بــا

ماهیانــه رئیــس دانشــگاه نهتنهــا تقریبــاً همیشــه جــزء

اماكــن آشــنا هســتم و بعضــى جاهــا مثــل روضــه منــوره در

پربازدیدیتریــن مطالــب ســایت بــود بلکــه اغلــب بیشــترین

مســجدالنبى يــا حجراالســود در مســجدالحرام را كــه ايــن

تعــداد کامنــت را نیــز بــه همــراه داشــت و مــن تقریبـاً تمام

بــار موفــق نشــدم ،قبـ ً
ا بــا فــراغ بــال ديــدهام.

نظــرات را خوانــدهام .شــاید ایــن ســؤال در ذهــن بعضــی

آنچــه در ايــن ســفر خيلــى جلبتوجــه میکنــد «آدمهــا»

همــکاران بیایــد کــه «خوانــدن نظــرات چــه فایــده دارد اگر

هســتند .ظاهــراً امســال در موســم حــج حــدود  ٢ميليــون

عملــی نشــوند؟» ایــن ســؤال خــوب دو جــواب مهــم دارد.

نفــر زائــر حرميــن شــريفين هســتند و همــه ايــن افــراد از

بســیاری از نظــرات درســت و درخواس ـتهای بجــا وجــود

روز هشــتم تــا دوازدهــم در مشــاعر حضــور دارنــد .فقــط از

دارد کــه امــکان عملــی کردن آنها بــه دلیــل محدودیتهای

ايــران بيــش از  ٨٦هــزار نفــر و از اندونــزى بيــش از ٢٣٠

مختلــف ازجملــه قانونــی ،اعتبــاری و اجرایــی وجــود نــدارد.

هــزار نفــر امســال حاجــى میشــوند .برخــى از كشــورهايى

در ایــن مــوارد مدیریــت ارشــد ســازمان ضمــن توجــه بــه

كــه زائريــن آنهــا را بهوضــوح میتــوان بيــن مــردم ديــد

درخواســت یــا مشــکل بــرای رفــع موانــع تــاش میکنــد.

هنــد ،عــراق ،پاكســتان ،مالــزى ،نيجريــه ،بنــگالدش ،غنــا،

برخــی نظــرات موضوعیــت ندارنــد یــا درســت نیســتند امــا

افغانســتان ،ســاحلعاج ،ســودان ،لبنــان ،مصر ،هندوســتان،

طبــق ضوابطــی کــه روابــط عمومــی دانشــگاه در آغــاز ایــن

چيــن ،تركيــه و در روزهــاى آخــر قطر هســتند .طبعـاً تعداد

دوره اعــام کــرد منعــی بــرای انتشــار هــم ندارنــد .طبع ـاً

زيــادى زائــر از ســاير كشــورهاى اســامى و غيــر اســامى

قضــاوت دربــاره ایــن مــوارد بــر عهــده خواننــدگان اســت.

هــم در ايــن جمــع حضــور دارنــد.

آخریــن روز شــهریور  1396مصــادف بــا اولیــن روز ســال

همــه ايــن آدمهــا آمدهانــد كــه يــك تكليــف شــرعى مهــم

 1439هجــری قمــری و اول محــرم اســت .قبــل از ورود بــه

را انجــام دهنــد .در همــه شــوق عجيبــى بــراى ايــن توفيــق

گــزارش ،ایــام ســوگواری ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت

ديــده میشــود .بعضــى از آنــان بخصــوص از طبقــات

امــام حســین علیهالســام را بــه تمــام دلــدادگان آن وجــود

پائیــن تــر اجتماعــی بــه هــر مــرد مســن اهــل حجــاز كــه

مطهــر تســلیت میگویــم.

میرســند اداى احتــرام میکننــد گويــى او را يــادگارى از

همچنیــن بــا پایــان یافتــن تابســتان ،ســال تحصیلــی جدید

صــدر اســام میداننــد .طبع ـاً ایــن افــراد بــا قومیتهــا و

آغــاز میشــود و دانشــگاه مــا خانــه دوم حــدود دو هــزار

فرهنگهــای گوناگــون رفتارهــاى متفاوتــى هــم دارنــد و از

دانشــجوی جدیــد در تمــام مقاطــع خواهــد شــد .بــه تمــام

احــكام مختلفــى تبعيــت میکننــد .همــه ايــن افراد بــا اميد

دانشــجویان عزیــزی کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران را

واقعــى و فطــرى بــه لطــف الهــى در اينجــا حاضر شــدهاند و

بــرای ادامــه تحصیــل انتخــاب کردهانــد خوشــامد میگویــم

بعيــد بــه نظــر میرســد اعمالشــان ب ـیارزش باشــد حتــى

و امیــدوارم بهتریــن روزهــای زندگی خود را در حال کســب

اگــر اعتقــادات درســتى نداشــته باشــند.

دانــش در ایــن دانشــگاه بگذراننــد.

مــا اعتقــاد داريــم مكتــب تشــيع کاملتریــن آييــن الهــى
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اســت و هــر فعلــى بــا ايــن اعتقــاد بــه قبــول نزدیکتــر

را در بســیاری از مســلمانان میتــوان دیــد کــه

و از درجــات باالتــر برخــوردار اســت و بــه هميــن دليــل

بــه دلیــل تفاوتهــای فقهــی و احــکام عملــی یکدیگــر

آنــرا برگزيدهايــم امــا نگاهمــان بــه بيــش از يــك ميليــارد

را حتــی خــارج از دیــن تلقــی میکننــد .رحمــت واســعه

مســلمانى كــه غیرازایــن اعتقــاد دارنــد چيســت؟ متأســفانه

خداونــد نثــار روح شــهيدانى چون مرحوم مطهــرى و مرحوم

بايــد بگويــم بعضــی از شــیعیان نیــز بــه هــر مســلمان غيــر

بهشــتى كــه بــه فطانــت دريافتــه بودند فكــر و ايــده را فقط

شــیعهای بــا چشــم تحقیــر و گاهــی دشــمنى مىنگرنــد

بــا فكــر و ايــده میتــوان پاســخ گفــت.

همانگونــه کــه مســلمانان ســایر مذاهب نســبت به شــیعیان

اكنــون در غــروب چهارشــنبه  ٢٥مــرداد  ١٣٩٦و  ٢٣زی

چنیــن احســاس و رفتــاری دارنــد.

القاعــده  ١٤٣٨در بیتاللــه الحــرام و مقابــل كعبــه در كنــار

اگــر مــا پيــرو واقعــى ســيره اهــل بيــت هســتيم كــه دعــا

خيــل كثيــرى از هميــن «آدمهــا» نشســتهام كه بســیاری از

میکنــم باشــيم ،در عيــن التــزام بــه تولــى و تبــرى كــه از

آنهــا بــه رفتــار و اعمــال دیگــران بــا تأســف نــگاه میکننــد

فــروع ديــن اســت و نســبت بــه دوســتان و دشــمنان خــدا و

و گاهــى ناراحتــى خــود را بــه صورتــى آشــكار هــم مىكنند

رســول و اهلبیــت الزم ،بايد حســاب خيل عظيم مســلمانان

و بجــاى اينكــه بــا يكديگــر احســاس بــرادرى كننــد بــه

بــا مذاهــب مختلــف را از كســانى كــه آنــان را عمداً يا ســهواً

فكــر علــت گمراهــى ديگــران هســتند بخصــوص اينجــا كــه

گمــراه كــرده و میکننــد جــدا كنيــم و بــه همــه آنــان بــا

بيــان «حــرام -حــرام» را زيــاد میشــنویم! آیــا روزى خواهد

محبــت نــگاه كنيــم .بايــد بپذيريــم كــه دریافتهــای مــا از

رســيد كــه مســلمانان اختالفــات فقهــى را مبنــاى تعامــل با

صــراط مســتقيم تفاوتهایــی دارد و بــدون شــك اشــتباهاتى

يكديگــر قــرار ندهنــد و همــه در كنــار هــم بــا تأكيــد بــر

هــم در آن وجــود دارد و ايــن ماهيــت بشــر اســت كــه خطا

مبانــى مشــترك اســام بــر چيــزى اجتمــاع كننــد كــه در

مىكنــد .ايــن خيــل كثيــر آدمهــا نيــز كــه عمومـاً در ايــن

آن اتفــاق دارنــد و بــرادرى را جايگزيــن كينــه كننــد؟ آیــا

امــور از بــزرگان خــود تبعيت میکنند گناهى جز اســتضعاف

جامعــه اســامی روزی خواهــد پذیرفــت کــه هر کــس مجاز

فکــری ندارنــد همانطــور كــه بعضــى از همكيشــان مــا هــم

اســت در رفتارهــای فــردی بــه آنچــه درســت میدانــد عمل

بــه درجاتــى دچــار آن هســتند و رفتارهايــى را بهحســاب

کنــد و از ایــن بابــت نبایــد دیگــران را متهــم بــه خــروج از

ديــن مىگذارنــد كــه هيــچ اصالتــى ندارنــد و بعضـاً حتــى

دیــن الهــی کنــد بلکــه بایــد بــا احتــرام بــه عقایــد دیگــران

خــاف اصــول اساســى تعاليم اســام هســتند.

حــول موضوعــات مــورد اتفــاق ،اجتمــاع کننــد؟

معصوميــن مــا بهتريــن الگــوى ايــن رفتــار در هــر دو وجــه

خدايــا كــى میشــود آقــا و موالى مــا بيايــد و آنچــه را آيين

بودهانــد ،شمشــير بــران در مقابــل ســران كفــر و محبــت

حــق اســت بــدون ترس از احــدى از بنــدگان تو بيــان كند؟

تــام نســبت بــه مســتضعفين فكــرى .روایاتــی کــه بــه نــوع

ـق مخافــت احـ ٍد مــن
ـيئ مــن الحـ ّ
ـتخفى بشـ ٍ
«حتــى ال يسـ َ

برخــورد پیامبــر اکــرم و ائمــه اطهــار بــا افــراد مخالــف و
حتــی توهینکننــده مربــوط میشــود فــراوان اســت و در
همــه آنهــا رفتــار محبتآمیــز ایــن بــزرگان بــا افــراد جاهــل
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الخلــق»

ÁÁنگاهی دیگر به وجوب فریضه حج

نســبت بــه موضوعــات جلبتوجــه میکنــد.

روز عيــد قربــان گذشــت و مــا پــس وقــوف روز نهــم مــاه

هــر نــوع برخــورد غيــر فكــرى بــا اعتقــاد و طــرز فکــر يــا

ذى الحجــه در عرفــات و وقــوف ســحرگاه دهــم در مزدلفــه

ســر از تفتيــش عقايــد و رفتارهــاى خشــن بــا نــام مذهــب

يــا مشــعرالحرام ،اعمــال حــج تمتــع شــامل رمــى جمــره

درمـیآورد و يــا منجــر بــه ايجــاد تشــکلهای زیرزمینــی و

عقبــه ،قربانــى (البتــه بــا وكالــت) و حلــق (تراشــيدن ســر)

فرقــهای میشــود .شــواهد ايــن ادعــا را در قرونوســطی

يــا تقصيــر (كوتــاه كــردن ناخــن و قســمتى از مــو) را انجــام

بــا حكومــت كليســا و در ســالهاى اخيــر در منطقــه بــه

منــى هســتيم .مــن
داديــم و اكنــون در حــال بيتوتــه در
ٰ

شــكل داعــش ديدهايــم .درجــات پائیــن تــر ایــن رفتــار

بيــرون از محوطــه چــادر كاروان (كــه فضــاى اختصــاص
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يافتــه بــراى هــر نفــر در آن  ٩٠ســانتیمتر مربــع اســت

تشــريع درك هميــن ســختى باشــد تــا مســلمانان شــرایط

و عمـ ً
ا امــكان خوابيــدن تمــام افــراد در آن وجــود نــدارد)

دعــوت انبيــاء الهــى از پيامبــر خليــل تــا رســول خاتــم را

در خيابــان نشســتهام و مشــغول نــگاه بــه همــان آدمهایــی

در ايــن مــكان جغرافيايــى تــا حــدودى حــس كننــد و بــه

هســتم كــه از  ٧٢ملــت در اينجــا حاضرنــد .تمــام امــروز در

چشــم خــود گوش ـهاى از شــرایط نامســاعد دعــوت بهحــق

فكــر علــت وجــوب حــج بــراى تمــام مســلمين مســتطيع

را ببيننــد :هــواى گــرم ،طبيعــت ســخت ،مكانهــاى صعب،

بــودم .البتــه بــزرگان متعــددى دربــاره اســرار حــج ســخن

فرهنــگ خــاص و ...اگرچــه بیتردیــد شــرایط امــروز بــا ١٤

گفتهانــد و كتــاب نگاشــتهاند امــا همــه آن اســرار چيــزي

قــرن قبــل و هــزار ســال قبــل از آن کامـ ً
ا متفــاوت اســت و

نيســت كــه امثــال مــن بهراحتــی قــادر بــه درك آن باشــيم.

امكانــات فعلــى قابلمقایســه بــا آن دوران نيســت ،امــا بدون

تشــريع چنيــن فریضـهای را میتــوان از نگاهــى ديگــر هــم

انجــام ایــن اعمــال نمىتــوان چنيــن احساســى را تجربــه

ديــد و آن «ســخت بــودن» آن اســت .همــه كســانى كــه

كــرد .تنهــا بــا انجــام مناســك حــج اســت كــه تصــورى از

حــج تمتــع بهجــا آوردهانــد از آن بهعنــوان كارى ســخت

زميــن غیرقابــل زرعــى كــه ابراهيــم خليــل همســر و فرزنــد

يــاد مىكننــد و ايــن صرفنظــر از زمانــى اســت كــه ايــن

شــيرخوار خــود را بــه فرمــان الهــى در آن رهــا كــرد و بعــد

فريضــه را ادا كردهانــد ،يعنــى چــه امســال ،چــه  ٢٠ســال

از ســالها در هنــگام رجعــت بــه آن بــاز بــه فرمــان الهــى

پيــش و چــه صدســال پيــش .عليرغــم افزايــش هرســاله

تصميــم بــه قربانــى كــردن نوجــوان برومنــد خــود گرفــت و

امكانــات و بهبــود نســبى شــرايط همچنــان ايــن عمــل

شــيطان را رمــى كــرد ،بــه دســت میآیــد .بايــد در عرفــات

«ســخت» اســت و تقریبـاً در تمــام مراحــل آن ســختىهاى

بــود تــا فهميــد حضــرت سيدالشــهدا علیهالســام چگونــه

متعــددى وجــود دارد .احرام ،طواف ،ســعى ،وقوف در عرفات

دعــاى عرفــه را ايســتاده در اوج گرمــا در آن بيابــان خوانــد.

ـى و رمــى
و مشــعر ،اعمــال روز عيــد قربــان ،بيتوتــه در منـ ٰ

بايــد در مزدلفــه همــراه جمعيــت ميليونى زائران زير ســقف

جمــرات هرکــدام ســختىهاى خــود را دارد و همــه ايــن

آســمان تــا طلــوع آفتــاب بیــدار مانــد و راز و نيــاز كــرد

اعمــال در ســرزمين مكــه بــا آبوهــوای گــرم و مرطــوب،

همانگونــه كــه احتمــاالً بســيارى از انبيــا كه در ايــن منطقه

تقریبــاً در تمــام طــول ســال .در نگاهــى کامــ ً
ا ســاده و

مبعــوث شــدهاند چنيــن کردهانــد .همــه ايــن اعمــال و

بســيط امــروز فكــر میکــردم شــايد يكــى از علــل ايــن

ســاير مناســك ايــن چنــد روز يعنــى هشــتم تــا دوازدهــم
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ذى الحجــه ،اگرچــه امــروز بــا انــواع تســهيالت صــورت

نهایــی در پایــان دوره بــه هیئتامنــا بــود .مــا بــا

میگیــرد همچنــان «ســخت» اســت( .فاصلــه چادرهــاى

توجــه بــه محدودیتهــای زمانــی یــک دوره مدیریــت

ايــران تــا جمــرات حــدود ســه كيلومتــر اســت بــدون ســايه

و ضــرورت رســیدن بــه یــک برنامــه جامــع در کوتاهتریــن

بــان ،كــه بايــد پياده رفــت و برگشــت .بــراى ســاير حاجيان

زمــان ،از روشهــای برنامهریــزی اســتراتژیک کــه مقدمــات

نيــز مشــكالت مشــابه و اغلــب بيشــتر اســت) خالصــه آنكــه

زمانبــری الزم دارد اســتفاده نکردیــم .عــاوه بــر ایــن بــا

مناســك حــج در يــك نگاه حداقلــى و شــايد عوامانه ،مــا را به

توجــه بــه حــدود اختیــارات دانشــگاه تــاش شــد تــا بــا در

درك آنچــه پيامبــران الهــى و بهویــژه رســول مكــرم اســام

نظــر گرفتــن افــق بلندمدت ،بــه مــواردی پرداخته شــود که

در ايــن ســرزمين تحمــل کردهانــد نزديــك میکنــد .مــن

در حــد امکانــات دانشــگاه و مــدت برنامــه قابلاجــرا باشــد.

اكنــون بهتــر میفهمــم بازگشــت پيامبــر رحمــت از طائــف

در تمــام دانشــکدهها نیــز انتخــاب رئیــس دانشــکده بعــد از

كــه حــدود  ١٠٠كيلومتــرى مكــه اســت ،پــس از توهيــن و

ارزیابــی برنامــه ارســالی از بیــن کســانی کــه در نظرخواهــی

مجــروح كــردن ايشــان بــه خاطــر تبليــغ ديــن الهــى چــه

بیشــترین اقبــال اعضــای هیئتعلمی را کســب کــرده بودند

معنايــى دارد .مــن اكنــون بهتــر میفهمــم در ســه ســال

صــورت گرفــت و در طــول  4ســال گذشــته رونــد اجــرای

زندگــى بهصــورت صحرايــى در شــعب ابیطالــب بــر پيامبــر

برنامــه ارائــه شــده از ســوی ایشــان در شــورای دانشــگاه و

و مؤمنــان صــدر اســام چــه گذشــته اســت؛ و مــن اكنــون

نیــز بــا حضــور هیئترئیســه در دانشــکدهها پیگیــری شــد.

خيلــى بهتــر میفهمــم كــه حتــى متدينيــن مــا در مقايســه

در ادبیــات روز رهبــری و مدیریــت ،تدویــن برنامههــای

بــا بــزرگان صــدر اســام كار «ســختى» در راه ترويــج آييــن

عملیاتــی بلندمــدت بخصــوص در عرصــه ســامت توصیــه

الهــى نکردهانــد .بگذريــم كــه تمــام ايــن ســختیها مربــوط

نمیشــود زیــرا پسزمینههــا و شــرایط دچــار تغییــرات

بــه قســمت جســمانى اســت و آنچــه در روح بــزرگ پيامبــر

ســریع هســتند و بــه این لحــاظ برنامــه بلندمــدت نمیتواند

كــه «رحمــت للعالميــن» اســت میگذشــت ،بســيار فراتــر

امــکان عملیاتــی خــود را حفــظ کنــد؛ بنابرایــن متونــی

از ايــن و فراتــر از درك مــا اســت .درود و ســام خداونــد بــر

ماننــد نقشــه علمــی کــه افــق  20ســاله را در نظــر میگیرد

محمــد مصطفــى و خانــدان مطهــرش كــه بهتريــن واســطه

یــا اســناد کالنــی ماننــد «اهــداف توســعه پایــدار» کــه در

فيــض الهــى بــراى عالميــان هســتند.

ســطح بینالمللــی تدویــن میشــوند قاعدت ـاً بایــد مبنــای
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برنامههــای کوتاهمــدت عملیاتــی باشــند و تجربــه دانشــگاه
شــاهدی بــر ایــن موضــوع اســت.
ضمــن تقدیــر از تمــام همــکاران دانشــگاه کــه در طراحــی و

حرکــت مبتنــی بــر برنامــه یــک الــزام مدیریتــی در حــوزه

اجــرای ایــن برنامه مشــارکت داشــتند ،الزم میدانم از تالش

اجرایــی اســت و در محیــط آکادمیــک طبع ـاً بایــد بیشــتر

مجدانــه همــکاران مرکــز تحقیــق و توســعه سیاس ـتهای

موردتوجــه باشــد ،امــا اینکــه برنامــه چگونــه تدویــن شــود

دانشــگاهی کــه مســئول پایــش برنامــه ،تهیــه گزارشهــا و

و چــه افقــی را مدنظــر قــرار دهــد و از چــه الگویــی بــرای

ارائــه بازخــورد بــه واحدهــا بودنــد قدردانــی کنــم .همچنین

آن اســتفاده شــود ،موضوعــی محــل بحــث و قابــل مناقشــه

حــوزه ریاســت دانشــگاه در اجــرای رونــد تدویــن و پایــش

اســت .آنچــه در بــازه زمانــی ســال  1392تــا  1396در

برنامــه کــه مســتلزم حضــور هیئترئیســه در  9معاونــت،

دانشــگاه مــا تجربــه شــد بهطــور خالصــه طراحــی رئــوس

 11دانشــکده 14 ،بیمارســتان و  3شــبکه (اغلــب بیــش از

برنامــه بــا حضــور هیئترئیســه در معاونتهــا و بحــث در

یــک بــار) و ارســال مکاتبــات مربوطــه بــود ،نقــش ویــژهای

مــورد برنامــه هر معاونــت ،تصویب آن در دیماه  92توســط

داشــتند کــه قابلتقدیــر اســت.

هیئــت امنــاء ،پیگیــری مســتمر رونــد اجــرای برنامــه و

عــاوه بــر معاونتهــای دانشــگاه کــه مســئول اجــرای

دریافــت گــزارش میــاندورهای از معاونتهــا و ارائه گزارش

برنامههــای اصلــی بودنــد ،دانشــکدهها نیــز دارای برنامــه

مصــوب هیئترئیســه بودنــد کــه بــا رونــد مشــابه

 ÁÁآخرین سخن

اجــرای آن پایــش شــد و گــزارش عملکــرد آنهــا نیــز

بــا پایــان گزارش شــهریور  ،96ایــن دوره مدیریتی دانشــگاه

مراحــل نهایــی آمادهســازی را میگذرانــد و بــهزودی

نیــز بــه پایــان میرســد .خداونــد بــزرگ را شــکر میکنــم

منتشــر خواهــد شــد.

کــه ایــن توفیــق را بــه مــن داد کــه در خدمــت دانشــگاهی

بــرآورد مــن از عملکــرد کلــی دانشــگاه در ایــن دوره ایــن

باشــم کــه ســرآمد آمــوزش و پژوهــش در علــوم پزشــکی و

اســت کــه ازنظــر عناویــن و ســرفصلها میــزان پیشــرفت

یکــی از مهمتریــن مراجــع ارائــه خدمــات ســامت بــه مردم

برنامــه بیــش از  80درصــد و بــا درنظــر گرفتــن محتــوا و

کشــور اســت .اگرچــه دوران پرفرازونشــیبی را پشــت ســر

اهمیــت برنامههــا حــدود  60درصــد اســت .ایــن بــرآورد

گذاشــتیم و شــاید حجــم فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن

بــا نظرخواهــی انجــام شــده در جلســه مدیــران گروههــای

دوره در حــوزه ســامت معــادل چندیــن دوره معمــول بــود،

آموزشــی ،رؤســای دانشــکدهها و بیمارســتانها و معاونــان

امــا خوشــحالم کــه مــن و همــکاران عزیــزی کــه در کنــار

دانشــگاه همخوانی دارد که در آن 70درصد شرکتکنندگان

مــن قــرار داشــتند ،از تمــام تــوان و انــرژی خــود بــرای بــه

پیشــرفت برنامههــا را قابلقبــول و  20درصد آن را متوســط

نتیجــه رســیدن کارهــا اســتفاده نمودنــد و از هیــچ تالشــی

ارزیابــی کردنــد.

فروگــذار نکردنــد .امیــدوارم ایــن ســعی و کوشــش مــورد

الزم میدانــم از تــاش بیشــائبه معاونــان محتــرم دانشــگاه،

رضــای خداونــد باشــد و دانشــگاهیان و مــردم عزیزمــان نیز

مدیــران و کارکنان شــریفی کــه در به ثمر رســیدن برنامهها

از نتایــج آن بهــره بــرده باشــند.

نقــش اصلــی را داشــتند سپاســگزاری کنــم .همچنیــن از

خوشـبختانه افـق آینـده دانشـگاه ما نیـز روشـن و دلانگیز

تمــام مســئوالن دانشــکدهها ،بیمارســتانها و شــبکهها در

اسـت .بـا اسـتفاده از خـرد جمعـی ،مدیریـت مشـارکتی و

ردههــای مختلــف سپاســگزارم کــه بــا تــاش خــود امــکان

حرکـت مبتنـی بـر برنامه دانشـگاه ما همچنان مسـیر تعالی

محقــق شــدن اهــداف برنامههــا را فراهــم آوردنــد.

را طـی خواهـد کـرد و خورشـید درخشـان علوم پزشـکی و

مشــارکت اعضــای محتــرم هیئتعلمی ،کارکنان رســتههای

خدمـات سلامت در ایـران خواهد بـود .رئیس دانشـگاه هم

مختلف ،دانشــجویان عزیز و بخصوص کارورزان و دســتیاران

فـردی برآمـده از همیـن نهاد اصیل اسـت که راهـی جز این

پرتــاش دانشــگاه در بــه ثمــر رســیدن فعالیتهــا شایســته

نخواهـد پیمـود و وزیـر محتـرم بهداشـت که قانونا مسـئول

تقدیــر اســت کــه بــدون حضــور و فعالیــت آنــان دانشــگاه

این انتخاب هسـتند بـدون تردید بهترین مصالح دانشـگاه را

مفهومی نــدارد.

در نظـر خواهنـد داشـت؛ بنابراین من یا هر بزرگـوار دیگری

دســتیابی بــه تمــام اهــداف برنامــه بــه دالیــل مختلــف

که این افتخار را داشـته باشـد ،خدمتگزار شـما دانشـگاهیان

ازجملــه محدودیــت منابع ،موانــع اجرایی و برخی اشــکاالت

گرامـی و دانشـجویان عزیـز خواهد بود.

مدیریتــی داخــل سیســتم میســر نبــود .ایدههــای فراوانــی

در پایــان از همراهــان گرامــی ایــن گــزارش میخواهــم

وجــود داشــت کــه بــه برنامــه تبدیــل نشــد و برنامههــای

همانگونــه کــه مــن در مســجدالحرام یــک طــواف بــه نیابت

متعــددی وجــود داشــت کــه بــه عمــل درنیامد .ایــن ماهیت

از تمــام دانشــگاهیان انجــام دادم و ضمــن طلــب خیــر،

بشــر اســت کــه از یــک طــرف بــا محدودیتهــای متعــدد

ثــواب آن را از طــرف شــما بــه حضــرت ولیعصــر عجــل

روبــرو اســت و از طــرف دیگــر دنیــای بینهایــت آمــال و

اللــه تعالــی فرجــه الشــریف تقدیــم کــردم ،شــما نیــز مــرا

خواســتهها در برابــرش قــرار دارد و درعینحــال موجــودی

مشــمول دعــای خیــر خــود قــرار دهیــد کــه چنــان باشــم

اصالتـاً ضعیــف اســت« :یــا لطیــف ارحــم عبــدک الضعیف».

کــه او بخواهــد و چنــان کنــم کــه او بپذیــرد.

امیــدوارم دانشــگاه عــذر مــا را بابــت هــر قصوری کــه ممکن
اســت در ایــن مــدت مرتکــب شــده باشــیم ،بپذیــرد.

دکتر علی جعفریان
شهریور 1396
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