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رئیس دانشکده بهداشت ،این دانشکده را مکان مقدسی دانست

ما توفیقی است که در خدمت همکاران عزیز و خانواده بزرگوار

که کارکنان آن برای سالمت جامعه و تولید علم ،زحمات بیوقفه

آنان باشیم تا شادیهایمان را باهم تقسیم کنیم.

و بسیاری کشیدهاند و افتخارات بیشماری در سطح کشور و دنیا

وی افزود :امسال بر آن شدیم تا فرزندان کارکنان دانشکده به

به دست آوردهاند.

محل کار پدر یا مادر خود بیایند و با همکاران و دوستان آنها

در جشن بزرگ خانواده دانشکده بهداشت که عصر روز چهارشنبه

آشنا شوند و تأثیر مثبتی از این جمع بگیرند.

 15شهریور  96با حضور استادان ،کارکنان و خانواده آنان در

معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت با اشاره به اهمیت

سالن آمفیتئاتر ستاد دانشگاه برگزار شد ،ابتدا دکتر ناطق پور،

واحد خانواده در جامعه گفت :خانواده در جوامع انسانی ،بهویژه

معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت ضمن خیرمقدم به

جوامع الهی بسیار ارزشمند و مقدس بوده و بخش قابلتوجهی

کارکنان و خانوادههای آنان و تبریک ماه ذیالحجه گفت :برای

از هویت افراد متکی به آن است.

23

دکتر ناطق پور تصریح کرد :سالمت یک اجتماع بهسالمت خانواده

عفونی ،انگلی ،قارچی و بسیاری از بیماریهای میکروبی در کشور

بستگی دارد هر چه خانوادهها سالمتر و شادتر باشند جامعه

کنترلشده و کیفیت زندگی ارتقا و طول عمرها افزایشیافته

سالمتتر خواهد بود و قطعاً برگزاری چنین جشنهایی ضروری

قسمت عمده آن به دلیل برنامههای نظام بهداشت کشور است

است و تأثیر بسزایی در سالمت روحی و روانی افراد خواهد داشت.

که دانشکده بهداشت در طراحی و استقرار این برنامهها نقش

سپس دکتر اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت ،با ابراز مسرت

بزرگی داشته است.

از اینکه برای دومین بار استادان ،کارکنان و خانوادههای آنان در

دکتر اکبری ساری با اشاره به نقش علمی دانشکده بهداشت گفت:

کنار هم جمع میشوند گفت :خوشحالیم که امسال هم در جمع

این دانشکده بهنوعی مادر دانشکدههای بهداشت کشور است که

شما هستیم و با برنامههای شاد و متنوعی که تدارک دیدهایم

عالوه بر بهبود سالمت جامعه به ارتقا دانش نیز میپردازد چراکه

خنده را بر لبان شما و فرزندانتان مینشانیم.

بسیاری از اساتید برجسته دانشکدههای بهداشت کشور و بسیاری

رئیس دانشکده بهداشت ،حضور و فعالیت در دانشکده بهداشت

از بهترین فرزندان این مرزوبوم در این مرکز آموزشدیدهاند.

را افتخار بزرگی دانست و گفت :این دانشکده مکان مقدسی است

حجتاالسالموالمسلمین دکتر نیکزاد عیسی زاده ،مسئول نهاد

و در  50سالی که از تأسیس آن میگذرد افتخارات بیشماری

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،نیز ضمن تبریک

را در کشور آفریده و اساتید و کارکنان آن سالها تالش کردند

اعیاد قربان و غدیر و میالد مسعود امام هادی (ع) و همچنین

تا اثرات بزرگی را برای جامعه به یادگار بگذارند.

ابراز خرسندی از برگزاری جشنهایی که موجب سالمت روح و

دکتر اکبری ساری متوسط امید به زندگی را در  100سال گذشته

جسم کارکنان دانشگاه میشود ،گفت :دانشکده بهداشت یکی از

 40سال عنوان کرد و افزود :امروز با زحمات بشمار اساتید و

دانشکدههای پرافتخار در ارتقاء سالمت جامعه و تولید علم در

کارکنان دانشکده بهداشت در ارتقا سالمت جامعه امید به زندگی

دانشگاه و کشور است.

در کشور به  74سال افزایشیافته است .همچنین آمار مرگومیر
نوزادان و مادران باردار بهشدت کاهشیافته و بسیاری از بیماریها

ِن الخیر
یر م ْ
وی با اشاره به حدیثی از امام هادی که فرمودهاندَ ،خ ٌ

فا ِعلُ ُه ،بهتر از نیکی ،نیکوکاری است ،گفت :سالمت جامعه یکی

منجمله ماالریا کنترلشدهاند.

از مهمترین دغدغهها در کشور است که منشأ آن دانشکدهها و

وی بابیان اینکه کسب این افتخار با مشارکت و همدلی اساتید و

ترجمانهای بهداشتی هستند که در رأس آنها دانشکده بهداشت

کارکنان و خانوادههای آنان میسر شده تصریح کرد :اگر بیماریهای

قرار دارد که همیشه تمامی تالش خود را در ارتقای سالمت
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جامعه کرده و قطعاً شامل این حدیث هم میشود چون منشأ

اجـرای شـاد حسـین رفیعی مجـری سـیما ،اجرای موسـیقی و

خوبی در جامعه بوده است.

مسـابقه از دیگر برنامههای مفرح مراسم تجلیل از بازنشستگان،

وی بابیـان حدیث دیگری از امام هادی (ع) که فرمودند و اَ ْر َج ُح
من العلم حا ِملُ ُه و برتر از علم ،حامل آن اسـت ،خاطرنشـان کرد:

کارکنـان و دانـش آموزان ممتاز دانشـکده بهداشـت بود.
اسامی کارمندان نمونه دانشکده در سال  :96-95لیال فریور،

امـروز جـای بسـیاری از اسـتادان کـه روزگاری پرچـمدار تولید

فاطمه بهنیا ،مریم کاووسی ،مریم ملکی ،علی طریقی طاهر ،رضا

علـم و سلامت در جامعـه بودند و در هر لباس و کسـوتی برای

رجبی ،رضا بانویی و احمد ترابی

مـردم خدمـت کردنـد خالـی اسـت .آنها حامـل علـم بودند و

اسامی بازنشستگان دانشکده در سال  :96-95دکتر مصطفی

در نـزد خداونـد متعـال جایگاه عظیمی دارند .روحشـان شـاد و

رضائیان ،دکتر مهدی قاسم خانی ،دکتر محمدرضا یعقوبی ،دکتر

قریـن رحمـت الهی.

زکیه تلمادره ای ،مهری اوسطی و فاطمه رفيع

