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با حضور مسئوالن کشوری و استانی

دومین گردهمایی دانشآموختگان مازندرانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
دومین گردهمایی دانشآموختگان مازندرانی دانشگاه علوم

علوم پزشکی تهران در شهر بابلسر برگزار شد.

پزشکی تهران با حضور مسئوالن کشوری و استانی در شهر

در ابتدای مراسم دکتر سیف الرضا شهابی ،عضو شورای شهر

بابلسر برگزار شد.

بابل و مسئول دفتر ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه در استان

این گردهمایی روز جمعه  28مهر  96با حضور دکتر بهادری رئیس

مازندران ضمن تشکر از میهمانان حاضر در مراسم گفت :دفتر

دفتر ارتباط با دانشآموختگان ،دکتر جان بابایی معاون درمان

دانشآموختگان مازندرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران دو سال

وزارت بهداشت ،دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان

قبل با حضور جمعی از مسئولین و دانشآموختگان دانشگاه علوم

مجلس ،دکتر فالح استاندار مازندران ،مهندس ولی زاده فرماندار

پزشکی تهران آغاز به کار کرد و با حمایت ریاست وقت سازمان

بابل ،اسدی فرماندار بابلسر ،مسئوالن دفاتر ارتباط با دانشآموختگان

نظام پزشکی استان اتاقی در این سازمان به آن اختصاص داده

دانشکدههای تابعه دانشگاه و جمعی از دانشآموختگان دانشگاه

شد و همزمان اولین گردهمایی دانشآموختگان مازندرانی نیز
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با حضور ریاست دفتر ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه علوم

دانشآموختگان برگزار نمائیم .این دورهها تنها مختص دانشکده

پزشکی تهران و جمعی از مسئوالن و دانشآموختگان برگزار

پزشکی نیست بلکه برای دانشآموختگان همه دانشکدههای

شد و امروز نیز از حضور میهمانان دومین گردهمایی بخصوص

تابعه دانشگاه است.

مسئولین دفاتر دانشکدههای تابعه دانشگاه که از تهران برای

دکتر محمدرضا سیداحمدیان ،دبير دفتر ارتباط با دانشآموختگان

شرکت در این جلسه تشریف آوردهاند و همه دستاندرکاران

دانشـگاه علوم پزشـكي تهران هم بیان داشت :در سال  ۸۵دفتر

این مراسم تشکر میکنم.

ارتبـاط بـا دانشآموختـگان در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران با

وی در ادامه از تقدیر از پیشکسوتان جامعه پزشکی استان مازندران

اهدافـی از جملـه ايجاد ارتبـاط علمي قویتر و گسـتردهتر بين

خبر داد و خاطرنشان کرد همه این بزرگواران عالوه بر پزشک

دانشـگاه و دانشآموختـگان آن ،بهرهمنـدی از اسـتعداد و توان

بودن در جامعه در نقش یک کنشگر اجتماعی نیز فعالیتهای

دانشآموختـگان بـراي ارتقـای جايـگاه دانشـگاه ،حمایتهـای

ارزندهای داشتهاند.

همهجانبـه از فارغالتحصیالن دانشـگاه ،ايجاد امكانات تحقيقات

دکتر مسلم بهادری استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و

علمـي و پژوهشـي در سـطح دانشـگاه و ارائه تسـهيالت رفاهي

رئیس دفتر ارتباط با دانشآموختگان نیز در این مراسم اظهار

و اجتماعـي به دانشآموختگان راهاندازی شـد.

داشت :در حال حاضر  13دفتر در دانشکده مختلف در دانشگاه

وی در ادامه برگزاری گردهمایی دانشآموختگان ادوار مختلف،

علوم پزشکی تهران و یک دفتر در استان مازندران داریم و

برگزاری دورههای آموزشي برای دانشآموختگان گروههای مختلف،

خوشحالم که امروز در دومین دوره گردهمایی دانشآموختگان

برگزاری مراسم سالگرد تأسیس دانشگاه ،دانشکدهها و بیمارستانها،

مازندرانی دانشگاه از پیشکسوتان جامعه پزشکی این استان که

مصاحبه با پیشکسوتان ،برنامهریزی دیدار دانشآموختگان مقیم

همه عمر خود را وقف خدمت به بیماران صرف کردهاند تقدیر

خارج از کشور از بخشهای مختلف دانشکدهها ،برگزاری مراسم

به عمل خواهد آمد.

نکوداشت اساتید ،برگزاری سمینار تعهد حرفهای ،برگزاری کنگره

وی برقراری ارتباط بین دانشآموختگان دانشگاه علوم پزشکی

ساالنه تازهترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی به نام

تهران در سراسر جهان را یکی از مهمترین وظایف این دفتر

استاد پیشکسوت دانشگاه استاد یلدا ،برگزاری جشنهای یکپارچه
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عنوان کرد و افزود :این برنامه از  12سال پیش با تأسیس دفتر

فارغالتحصیلی برای دانشآموختگان هر سال ،تهیه بانک اطالعاتی

ارتباط با دانشآموختگان آغاز شد و توانستهایم در این زمینه

دانشآموختگان دانشگاه ،انتشار نشریات خبری ،تأسیس بنیاد

و یـــژ ه

برنامههای گردهمایی زیادی برای بسیاری از دورههای تحصیلی

علمی فرهنگی استاد دکتر بهادری و تأسیس شعب استانی و
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بینالمللی دفتر ارتباط با دانشآموختگان را از فعالیتهای جاری

کالج اروپایی ابنسینا که دارای سوابق علمی و فرهنگی هستند

این دفتر نام برد.

حضور داشتند.

دکتر سیداحمدیان با اشاره به اهمیت تأسیس دفتر دانشآموختگان

وی بـا اشـاره به سـابقه همـکاری پروفسـور روزیوال با دانشـگاه

در رتبهبندی بینالمللی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،افزود :در

یادآور شـد ایشـان بهعنوان اسـتاد وابسـته دانشـگاه با دانشـگاه

زیرمجموعه این دفتر دفاتر فرعی از دانشکدهها و بیمارستانهای

علـوم پزشـکی تهـران همـکاری دارنـد و ایـن ارتباط پروفسـور

مختلف همچنین کانونهایی از گروههای مختلف دانشآموختگان

روزیـوال با دانشـگاه مقدمات آشـنایی ما با دکتر میرزاحسـینی

تشکیل دادیم که در جلسات و اتاق فکرهایی که تشکیل میشود

یکی از دانشآموختگان دانشـگاه کـه نقش مهمی در برنامههای

نظرات و پیشنهادهای آنان مطرح و موردبحث و بررسی و در

مشـترک ایـران و مجارسـتان دارنـد و در ادامـه نیـز مقدمـات

مدیریت برنامهها از آنها استفاده میشود.

آشـنایی پروفسـور روزیـوال با اسـتاد بهـادری فراهم شـد؛ و در

وی در پایان ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست امروز نیز برکات

یـک روز سـرد زمسـتان سـال گذشـته جلسـه دیدار پروفسـور

و نتایج خوبی هم برای دانشگاه و هم برای دانشآموختگان به

روزیـوال تشـکیل شـد و در گزارشـی کـه از فعالیتهـای دفتـر

همراه داشته باشد.

ارتبـاط با دانشآموختگان ارائه میشـد موضوع تأسـیس شـعبه

دکتر گتمیری قائممقام دفتر ارتباط با دانشآموختگان نیز در

بینالمللی دفتر نیز مطرح شـد .خوشـبختانه پروفسـور سملوایز

ادامه جلسه با اشاره به تأسیس اولین شعبه بینالمللی دفتر

نیز برای نمایندگی شـعبه اروپایی دفتر در شـهر بوداپست اعالم

ارتباط با دانشآموختگان در کشور اروپایی بوداپست گفت :این

آمادگـی کـرد و از همان زمان با همکاری دکتر میرزاحسـینی و

دفتر که مقدمات تأسیس آن از یک سال پیش آغاز شده بود در

پروفسـور روزیـوال مقدمات تأسـیس اولین شـعبه اروپایی دفتر

حاشیه بیست و چهارمین کنفرانس بینالمللی نفرولوژی امسال

ارتبـاط بـا دانشآموختـگان در شـهر بوداپسـت و همکاریهای

این دفتر در تاریخ چهارم شهریور سال جاری رسماً تعدادی از

دوجانبه بین دانشـگاه سملوایز و دفتر ارتباط با دانشآموختگان

دانشآموختگان دانشگاه افتتاح شد که در این مراسم پروفسور

دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران فراهم آمد.

روزیوال رئیس انستیتو آموزش و پژوهش دانشگاه سملوایز و

دکتر گتمیری خاطرنشان کرد به دلیل موقعیت جغرافیایی

رئیس سابق این دانشگاه و رئیس انجمن نفرولوژی مجارستان

مجارستان امکان ارتباط دانشآموختگان مقیم کشورهای اروپایی با

که در حوزه نفرولوژی دارای شخصیتی بینالمللی بوده و دکتر

این دفتر آسانتر بوده و امیدواریم بتوانیم در فصل بهار سال آینده

میرزاحسینی که یکی از دانشآموختگان دانشگاه هستند رئیس

اولین گردهمایی دانشآموختگان مقیم اروپا را در شهر بوداپست
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برگزار نماییم و با برقراری ارتباط بیشتر بین دانشآموختگان

دانشجویان بتوانند از پیشکسوتان این عرصه استفاده کنند ،ادامه

مقیم خارج از کشور زمینه تأسیس شعبههای دیگر بینالمللی

داد :پزشک نباید فقط به کار حرفهای نباید بپردازد ،بحث اخالق

دفتر دانشآموختگان در سایر کشورها و حتی امریکا فراهم گردد.

حرفهای نیز باید موردتوجه پزشکان باشد.

دکتر علی نوبخت ،رئیس کمیسیون بهداشت مجلس -هم در این

توضیح اینکه این مراسـم با اجرای مجری مازندرانی صداوسـیما

مراسم اظهار کرد :فکر کردیم که چگونه باید قدر دانشآموختگان

هرمـز شـجاعی مهـر برگـزار شـد و در پایـان از تعـدادی از

پزشکی را دانست و بنابراین در وزارت بهداشت تصمیمسازی شد

پیشکسـوتان جامعه پزشـکی اسـتان مازندران به نامـهای دکتر

به هیئتامنای هر دانشگاه این اختیار داده شود که خودشان را

هیبـت اللـه ورداسـپی ،دکتـر هرمـز فیروزیـان ،دکتـر یوسـف

از مراجع آن دانشگاه محروم نکنند و اینک بعد از سی سال آن

شـفایی ،دکتـر غالمحسـن محمـدزاده ،دکتـر عبـاس کیانـی و

درخت ،تنومند شده است

دکتـر بهـروز برومنـد بـرای ارائه خدمـات علمـی و اجتماعی به

وی با بیان این که مقرر شد که دانشگاه و استادان دانشگاه و

مـردم منطقـه مازنـدران تقدیر شـد.

