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دکتر کریمی :دانشگاه نگاه یکسانی به علوم پایه و بالینی دارد

مراسم تکریم دکتر یونسیان و معارفه دکتر
صحرائیان برگزار شد
دکتـــر کریمـــی ،رئيـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکي تهـــران

مـــا در دانشـــگاه ســـاکن یـــک ســـاختمان هســـتیم کـــه

بـــا اعطـــای لـــوح و نشـــان دانشـــگاه از خدمـــات دکتـــر

ایـــن ســـاختمان میـــراث فرهنگـــی و علمـــی مـــا اســـت

یونس ــیان مع ــاون پیش ــین تحقیق ــات و فن ــاوری دانش ــگاه

و مـــا بهنوبـــت مدیریـــت ایـــن ســـاختمان را بـــر عهـــده

قدردانـــی و حکـــم انتصـــاب دکتـــر صحرائیـــان معـــاون

میگیریـــم ،مدیریـــت علمـــی دانشـــگاه طـــوری نیســـت

جدیـــد را ابـــاغ کـــرد.

ک ــه مث ــل کارخان ــه باش ــد ک ــه ی ــک مدی ــری را از جای ــی

در ایـــن مراســـم کـــه  29مهـــر  96در ســـالن اجـــاس

برمیدارنـــد و جـــای دیگـــری قـــرار میدهنـــد؛ همـــه

دانشـــگاه برگـــزار شـــد ،دکتـــر آخونـــدزاده ،قائممقـــام

مـــا دراینبیـــن وظیفهداریـــم بـــرای اعتـــای دانشـــگاه

معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری وزارت بهداشـــت گفـــت:

خودمـــان در دوره خودمـــان تـــاش کنيـــم.

بهعنـــوان يـــک معلـــم دانشـــگاه فکـــر میکنـــم همـــه

دکتـــر آخونـــدزاده بـــا اشـــاره بـــه اختـــاف قابلتوجـــه

48

پژوهـــش دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــا ســـایر

پژوه ــش مص ــرف میکنی ــم در ش ــادابی دانش ــگاه اثرگ ــذار

دانشـــگاهها ادامـــه داد :شـــک نکنیـــد وقتـــی در مـــورد

اس ــت ،ل ــذا جاهای ــی ک ــه م ــا دچ ــار کمب ــود مناب ــع مال ــی

پژوهـــش دانشـــگاه صحبـــت میکنـــم میتوانـــم ادعـــا

میش ــویم بیانصاف ــی اس ــت ک ــه بخواهی ــم اولی ــن جای ــی

بکن ــم اختالف ــی ک ــه در پژوه ــش دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی

ک ــه از مناب ــع مال ــی آن ک ــم بکنی ــم پژوه ــش باش ــد زی ــرا

ته ــران ب ــا س ــایر دانش ــگاهها داری ــم اینق ــدر زی ــاد اس ــت

هزینـــه پژوهـــش بـــرای دانشـــگاه مبلـــغ قابلتوجهـــی

کـــه در هیـــچ مـــورد و معیـــار دیگـــری نمیشـــود ایـــن

نیســـت و همیـــن مبلـــغ کـــم میتوانـــد بـــرای دانشـــگاه

اختـــاف را دیـــد درحالیکـــه در قســـمتهای فرهنگـــی و

ش ــادابی و نش ــاط ایج ــاد کن ــد.

آموزش ــی و  ...ای ــن اخت ــاف ب ــارز نیس ــت ک ــه بهطورقط ــع

دکتــر آخونــدزاده بــا اشــاره بــه اینکــه کار پژوهــش نوعــی

برمیگ ــردد ب ــه نی ــروی انس ــانی ک ــه در دانش ــگاه داری ــم.

کار فرهنگـــی اســـت گفـــت :در کشـــور و دانشـــگاه ازنظـــر

هماکنـــون مـــا حـــدود  1700-1800هیئتعلمـــی داریـــم

مال ــی و پژوهش ــی وضعی ــت خوب ــی نیس ــت و مناب ــع مال ــی

کـــه از ایـــن تعـــداد  100- 150هیئتعلمـــی حـــرف اول

پژوه ــش ک ــم اس ــت بنابرای ــن از رئي ــس محت ــرم دانش ــگاه

را در پژوهـــش میزننـــد و بـــا اختـــاف زیـــاد نفـــر اول

تقاضـــا میکنـــم نـــگاه عاجـــل داشـــته باشـــد و از ســـایر

پژوهـــش هســـتند ،بنابرایـــن نیـــروی انســـانی در پژوهـــش

مناب ــع دانش ــگاه ب ــه پژوه ــش اختص ــاص دهن ــد.

ح ــرف اول را میزن ــد.

دکتــر آخونــدزاده ادامــه داد :مدیریــت هــر فــردی را بایــد

قائممقـــام معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری وزارت بهداشـــت

در دوره خـــودش نـــگاه کـــرد ،در دوره دکتـــر یونســـیان

افـــزود :حســـن پژوهـــش ایـــن اســـت کـــه ارتقایـــی کـــه

کارهـــای قدیـــم بـــا همـــان ســـرعت اســـتمرار پیـــدا کـــرد

پژوهـــش در رتبهبندیهـــای بینالمللـــی ایجـــاد میکنـــد

ول ــی ب ــا مش ــکل مناب ــع مال ــی و انت ــزاع دانش ــگاه مواج ــه

هیـــچ شـــاخص دیگـــری نمیتوانـــد ایجـــاد کنـــد ،اگـــر

شـــدیم و تنشهـــای زیـــادی در دانشـــگاه ایجـــاد شـــد

رتبهبندیهـــای بینالمللـــی را مشـــاهده کنیـــد خواهیـــد

ول ــی ب ــاز پژوه ــش دانش ــگاه دچ ــار س ــکته نش ــد امی ــدوارم

دی ــد ک ــه  80درص ــد آن پژوه ــش اس ــت و ب ــا ی ــک هزین ــه

در دوران مدیریـــت جدیـــد تنشهـــای کمتـــری داشـــته
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نســـبتاً کـــم میتوانیـــم اثرگـــذاری قابلتوجهـــی داشـــته

باشـــیم .همچنيـــن بـــا توجـــه بـــه تأکیـــد طـــرح تحـــول

باش ــیم.

ســـامت بـــر آمـــوزش و پژوهـــش ،اگـــر مـــا کار عاجلـــی

و یـــژ ه

دکتــر آخونــدزاده گفــت :بودج ـهای کــه در دانشــگاه بــرای

در پژوهـــش نکنیـــم هیئتعلمـــی مـــا در  4-5ســـال اول

رهم  1ر ه م

اخبـــار

بـــه کارهـــای دیگـــر میپـــردازد .مـــا از دکتـــر صحراییـــان

مهمتریـــن خصایـــص مســـئوالن دانشـــگاه دانســـت.

انتظـــار داریـــم در ایـــن  4-5ســـال اول بـــرای محققـــان

حجتاالسالموالمســـلمین دکتـــر نیکـــزاد عیســـی زاده،

جـــوان و بهخصـــوص بالینـــی بتوانـــد کارهـــای خوبـــی

مســـئول نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در

انجـــام دهـــد.

دانشـــگاه ،ضمـــن تبریـــک بـــه دکتـــر صحرائیـــان و آرزوی

قائممقـــام معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری وزارت بهداشـــت

موفقیـــت بـــرای ایشـــان در مســـئولیتی کـــه بـــه عهـــده

افـــزود :نکتـــه ديگـــر ایـــن اســـت کـــه محقـــق دانشـــگاه

گرفتـــه اســـت ،گفـــت :انشـــاءالله کـــه دکتـــر صحرائیـــان

وقتـــی تحقیـــق میکنـــد بایـــد برایـــش آورده مالـــی هـــم

بـــا نفســـی تـــازه و توانـــی مضاعـــف زحمـــات چندســـاله

داش ــته باش ــد در ای ــران پژوه ــش ف ــی س ــبیل ال ــه و ب ــدون

مســـئوالن را کـــه تـــا بـــه امـــروز بـــه اینجـــا رســـیده بـــا

پـــول انجـــام میشـــود درصورتیکـــه هیـــچ جـــای دنیـــا

دســـتپر کفایـــت خـــود ارتقـــا دهـــد.

اینگونـــه نیســـت ،پژوهشـــگر بایـــد تحقیـــق کنـــد و در

وی افـــزود :بـــه دکتـــر یونســـیان هـــم خســـته نباشـــید

قبال ــش پ ــول دریاف ــت کن ــد و ای ــن دی ــدگاه ک ــه محقق ــان

میگویـــم کـــه همیشـــه از نزدیـــک شـــاهد زحمـــات و

در قبـــال پژوهـــش نبایـــد درآمـــدی کســـب کننـــد بایـــد

تالشهـــای فـــراوان ایشـــان بودهایـــم .هـــر وقـــت بـــرای

تغیی ــر کن ــد و در هم ــه ج ــای دنی ــا محق ــق خ ــوب درآم ــد

جلس ــات تودی ــع و معارف ــه در نشس ــتی حض ــور مییاب ــم از

خوب ــی ه ــم دارد.

اینک ــه مس ــئولی وظای ــف محول ــه خ ــود را باروی ــی گش ــاده

دکتـــر آخونـــدزاده در پایـــان بـــا آرزوی موفقيـــت بـــراي

بـــه مســـئول جدیـــد واگـــذار میکنـــد لـــذت میبـــرم

دکتـــر يونســـيان در تمـــام مراحـــل کاری گفـــت :دکتـــر

زی ــرا بامتانت ــی ک ــه ب ــه خ ــرج میدهن ــد ج ــز س ــربلندی

صحرائی ــان ه ــم گل سرس ــبد پژوه ــش دانش ــگاه خواهن ــد

و ارتقـــاء دانشـــگاه را نمیخواهنـــد.

بـــود و برایشـــان آرزوی موفقیـــت میکنـــم.

وی بـــا اشـــاره بـــه آیـــه  83ســـوره قصـــص کـــه خداونـــد
فرمـــوده ،تِلْ َ
ون
ذيـــن ال يُ ِر ُ
ـــك َّ
يـــد َ
َج َعلُهـــا لِلَّ َ
ـــر ُة ن ْ
الـــدار ْال ِخ َ

ÁÁتمامـــی مســـئوالن دانشـــگاه ســـربلندی
و ارتقـــای آن را میخواهنـــد

ـن «(»83مــا،
ُعلُـ ًّوا فــي الَْ ْر ِ
ض َو ال َفســاداً َو الْعاق َِبـ ُة لِلْ ُم َتّقيـ َ
نج ــات و س ــعادت در) آن س ــراى آخ ــرت را (تنه ــا) ب ــراى

مســـئول نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در

كس ــانى ق ــرار مىدهي ــم ك ــه خواس ــتار برت ــرى و فس ــاد در

دانشـــگاه ،گشـــادهرویی ،متانـــت و تـــاش مضاعـــف را از

زميــن نباشــند و ســرانجام( ،رســتگارى) از آن پرهيــزكاران
اســـت .افـــزود :یکـــی از جاهایـــی کـــه عالـــم و آخـــرت و
حیـــات ســـعادتمند آن بـــا دنیـــا گـــره میخـــورد جایـــی
اســـت کـــه انســـان بـــه دنبـــال علـــو و برتـــری نیســـت و
هـــر وقـــت مســـئولیتی بهعنـــوان امانـــت بـــه او ســـپرده
میشـــود بـــا روی بـــاز میپذیـــرد و بـــا روی بـــاز بـــه
ش ــخص بع ــدی تحوی ــل میده ــد و م ــن ش ــهادت میده ــم
کـــه تمامـــی مســـئوالن ایـــن دانشـــگاه ایـــن خصیصـــه در
وجودش ــان هس ــت.
دکتـــر عیســـی زاده ادامـــه داد :در مدتزمـــان خدمـــت
دکتـــر یونســـان همیشـــه شـــاهد خوشفکـــری ،فهـــم و
پختگ ــی ایش ــان در انج ــام تمام ــی ام ــور محول ــه بودهای ــم
و امیدواریـــم راه پرفرازونشـــیبی کـــه تـــا بـــه امـــروز طـــی
شـــده بهســـامت ادامـــه پیـــدا کنـــد.
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وی گفـــت :بـــه قـــول دکتـــر یونســـیان ،ایـــن مســـئولیت

دانشـــگاه مـــا  14بـــار رتبـــه اول جشـــنواره رازی را بـــا

روی زمیـــن نمیمانـــد و هرکســـی کـــه ادامـــه ایـــن راه را

فاصلـــه امتیـــازی دو برابـــر باالتـــر نســـبت بـــه ســـایر

ب ــه عه ــده دارد بای ــد در جه ــت ارتق ــای دانش ــگاه همچ ــون

دانشـــگاهها کســـب کـــرد و ایـــن دســـتاوردها حاصـــل

گذش ــته گام برمــیدارد.

زحمـــات اســـتادان و مدیـــران پیشـــین اســـت کـــه امـــروز

دکت ــر عیس ــی زاده بابی ــان اینک ــه ،خوش ــحالم ک ــه ف ــردی

برایمـــان بـــه یـــادگار مانـــده اســـت.

چـــون دکتـــر صحراییـــان ســـکان کشـــتی پژوهـــش را بـــه

دکتـــر یونســـیان کارفرمایـــی شـــدن انجـــام قراردادهـــای

عهـــده گرفتـــه افـــزود :قطعـــاً بـــا توجـــه بـــه خوشفکـــری

پژوهش ــی و رف ــع فرآینده ــای کارپ ــردازی را ک ــه توس ــط

اعضـــای هیئتعلمـــی و دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه کـــه

آقــای دکتــر قدســی انجــام شــد و تصویــب منابــع پژوهشــی

ســـرمایههای آن هســـتند جایـــگاه بلنـــد علمـــی دانشـــگاه

و تهیـــه زیرســـاختهای الزم بـــرای پژوهـــش و گســـترش

حف ــظ و ارتق ــا خواه ــد یاف ــت.

بـــازده پژوهـــش بـــه کل اعضـــای هیئتعلمـــی دانشـــگاه

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :چــون ایــن دانشــگاه نمــاد

کـــه در زمـــان ریاســـت دکتـــر الریجانـــی اتفـــاق افتـــاد را

آمـــوزش عالـــی کشـــور و چشـــم امیـــد وزارت بهداشـــت و

از دســـتاوردهای مدیـــران تأثیرگـــذار برشـــمرد.

تمامـــی دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی اســـت بایـــد همـــه

وی اتوماســیون فرایندهــای پژوهــش و توســعه بیشــتر

تـــاش کننـــد تـــا بـــا اتـــکا بـــه فرمـــوده مقـــام معظـــم

پژوهــش به دانشــجویان پســادکترا و دانشــجویان پژوهشــی،

رهبـــری صنعـــت مونتـــاژ را بـــه تولیـــد تبدیـــل کننـــد.

تائیــد گرنــت هــای متعــدد و ســایر کارهایــی کــه در زمــان
مدیریــت دکتــر فتوحی اتفــاق افتاد را از دیگر دســتاوردهای

ÁÁخـــدا را شـــاکرم کـــه فرصـــت داد چنـــد
صباحـــی خدمـــت کنـــم

جدیدتــری بــه فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت بــود کــه

در ادامـــه دکتـــر یونســـیان گفـــت :خدمـــت در دانشـــگاه

در زمــان  4ســالی کــه مــن خدمــت کــردم اتفــاق افتــاد،

عل ــوم پزش ــکی ته ــران توفی ــق بزرگ ــی اس ــت ک ــه ممک ــن

اینهــا هیچکــدام اتفــاق نیفتــاد مگــر بــه یمــن اســتفاده

اســـت نصیـــب خیلیهـــا نشـــود.

از اســاتید و دانشــجویان نخبــه ،کارکنــان زحمتکــش در

مع ــاون پژوهش ــی س ــابق دانش ــگاه ب ــا اش ــاره ب ــه جای ــگاه

دانشــگاه و صدالبتــه عنایــت خداونــد متعــال کــه اگــر نبــود

پژوهـــش در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران گفـــت:

هیــچ توفیقــی حاصــل نمیافتــاد.

مدیــران پیشــین دانســت و افــزود :ایــن ادامــه راه و نــگاه

معـــاون پژوهشـــی ســـابق دانشـــگاه افـــزود :مـــن چـــه در

دکتــر یونســیان بــا آرزوی موفقیــت بــرای معــاون پژوهشــی

زندگــی شــخصی و چــه در زندگــی اداری بارهــا بــه درهــای

جدی ــد دانش ــگاه گف ــت :دکت ــر صحرائی ــان س ــه ویژگ ــی در

بس ــته خ ــوردم ک ــه راه ــی برای ــش پی ــدا نمیک ــردم ام ــا

کارهایشـــان دارنـــد کـــه خیـــال بنـــده را راحـــت میکنـــد

بع ــد ک ــه وارد کار ش ــدم دی ــدم دری ب ــاز ش ــد .اآلن نی ــز
بـــه دانشـــجویان و اســـتادان میگویـــم کـــه اول لطـــف

اول اینک ــه ایش ــان ب ــه موضوع ــات پژوهش ــی از بُع ــد ارائ ــه
خدمـــات نـــگاه میکننـــد؛ دوم ســـابقه مدیریـــت در ارائـــه

خداس ــت ک ــه اینج ــا را انتخ ــاب کردن ــد.

خدم ــات درمان ــی دارن ــد و نهایت ـاً اینک ــه ایش ــان پژوهش ــگر

معـــاون پیشـــین معاونـــت تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه

شناختهشـــدهای هســـتند.

ب ــا قدردان ــی از هم ــه هم ــکاران خ ــود گف ــت :از خداون ــد
متعـــال تشـــکر میکنـــم کـــه فرصتـــی داد کـــه چنـــد

ÁÁتســـهیل فرآینـــد پژوهـــش و تشـــویق
پژوهشـــگران

ایـــن توفیـــق بزرگـــی اســـت کـــه خیلیهـــا ممکـــن ایـــن

معــاون جدیــد تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه ،ایجــاد اتــاق

توفیـــق نصیبشـــان نشـــود.

فک ــر و اس ــتفاده از نظ ــرات پیشکس ــوتان ح ــوزه پژوه ــش

دکتــر یونســیان ادامــه داد :در درجــه بعد از دکتــر جعفریان،

را از مهمتریـــن راههـــای تســـهیل پژوهـــش و همچنیـــن

ریاســـت ســـابق دانشـــگاه بـــه دلیـــل اعتمـــادی کـــه بـــه

از اولویتهـــای مهـــم دانشـــگاه برشـــمرد.

بن ــده و همکاران ــم داش ــتند و همچنی ــن از دکت ــر کریم ــی

دکتــر صحراییــان گفــت :قبــل از هــر چیــز خداونــد بــزرگ

قدردانـــی میکنـــم کـــه کمـــک کردنـــد کـــه ازاینپـــس

را سپاســـگزارم کـــه فرصـــت خدمـــت گـــذاری دریکـــی از

بتوان ــم ب ــه کاره ــای آکادمی ــک بپ ــردازم ،از هیئترئیس ــه

مراکـــز مهـــم دانشـــگاه را بـــه مـــن داد .هرچنـــد بیشـــتر

دانش ــگاه ،مدی ــران ،کارشناس ــان و تمام ــی کارکن ــان ح ــوزه

دوســت دارم در کســوت یــک ســرباز دانشــگاه بــه بیمــاران

پژوه ــش ،روس ــا و معاون ــان دانش ــکدهها مراک ــز تحقیقات ــی

خدم ــت کن ــم ام ــا بنابرقرع ــه ،مس ــئولیت ای ــن معاون ــت ب ــه

پژوهشـــکدهها مراکـــز رشـــد کـــه بزرگوارانـــه کمبودهـــا را

م ــن سپردهش ــده و امی ــدوارم ب ــا حمای ــت دکت ــر کریم ــی

درک میکردنـــد و از قواعـــد و دســـتورالعملها تبعیـــت

و تمامـــی همـــکاران بتوانـــم گامـــی در جهـــت پیشـــبرد

میکردنـــد ،از کارکنـــان محیطـــی اعـــم از تخصصـــی،

اه ــداف پژوهش ــی دانش ــگاه ک ــه موج ــب س ــربلندی کش ــور

فنـــی ،خدماتـــی تشـــکر و قدردانـــی میکنـــم.

عزیزم ــان اس ــت ب ــردارم.

صباح ــی در عرش ــه ای ــن کش ــتی ب ــه خدم ــت بپ ــردازم و
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وی ادامـــه داد :از دکتـــر یونســـیان هـــم تشـــکر میکنـــم.

دکتـــر صحراییـــان اولویـــت بعـــدی معاونـــت پژوهشـــی

ایش ــان ح ــوزه پژوه ــش دانش ــگاه را در اوج تحوی ــل دادن ــد.

دانش ــگاه را خل ــق ث ــروت از دان ــش عن ــوان ک ــرد و اف ــزود:

بــا کمتریــن اشــتباه ممکــن اســت پژوهــش از مســیر خــود

تـــا امـــروز دانشـــگاه ثـــروت را خـــرج دانـــش کـــرده و بـــا

منحـــرف شـــود بایـــد تـــاش مضاعـــف در ایـــن حـــوزه

توجـــه بـــه وجـــود نخبـــگان در ایـــن دانشـــگاه ازاینپـــس

صـــورت گیـــرد تـــا موفقیتهـــا افزایـــش یابنـــد.

بایـــد دانـــش موجـــب خلـــق ثـــروت شـــود.

دکتـــر صحراییـــان ،خوشنامـــی ،خوشفکـــری و داشـــتن

وی ادامـــه داد :اعتـــای اخـــاق در امـــر پژوهـــش یکـــی

ســابقهی پژوهشــی را از خصوصیــات اخالقــی و کاری دکتــر

دیگـــر از مهمتریـــن اقداماتـــی بـــود کـــه در دانشـــگاه

یونســـیان دانســـت و گفـــت :باوجـــود اینکـــه ،بحرانهـــای

انجـــام شـــد و انشـــاءالله بنـــده نیـــز بـــه آن پـــای بنـــد

فراوانـــی در دانشـــگاه وجـــود داشـــت دکتـــر یونســـیان

خواهـــم مانـــد.

همیش ــه ب ــرای پابرجای ــی مراک ــز پژوهش ــی ت ــاش کردن ــد.

معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه ،ایجـــاد مرجعیـــت

زمانـــی بـــود کـــه شـــاید یـــک یـــا دو مقالـــه  ISIبـــرای

علمـــی بـــرای پژوهشـــگران را بســـیار ضـــروری دانســـت و

هیئتعلمـــی بســـیار اهمیـــت داشـــت درحالیکـــه امـــروز

اف ــزود :م ــا بای ــد تع ــداد اف ــرادی را ک ــه مرجعی ــت علم ــی

دانشـــجویان مـــا در  ISIدارای چندیـــن مقالـــه هســـتند

هس ــتند در دانش ــگاه افزای ــش دهی ــم بهنحویک ــه مراج ــع

کـــه همـــهی اینهـــا مرهـــون زحمـــات اســـاتیدی چـــون

علم ــی را نهتنه ــا در کش ــور بلک ــه در خاورمیان ــه و در دنی ــا

دکتـــر قدســـی و دکتـــر الریجانـــی بـــود کـــه چـــراغ ایـــن

پایهگ ــذاری کنی ــم و ب ــه س ــمتی بروی ــم ک ــه پژوهش ــگران

راه را روشـــن کردنـــد.

م ــا در دنی ــا بهعن ــوان مراج ــع علم ــی ش ــناخته ش ــوند.

وی اف ــزود :ای ــن جه ــش ت ــا زم ــان دکت ــر فتوح ــی ادام ــه

دکت ــر صحرایی ــان در پای ــان خاطرنش ــان ک ــرد :ای ــن مه ــم

داش ــت ک ــه دکت ــر یونس ــیان ب ــاب ارتب ــاط ب ــا صنع ــت را

محق ــق نخواه ــد ش ــد مگ ــر اینک ــه ی ــک خ ــأ پژوهش ــگری

گش ــودند ک ــه امی ــد دارم ب ــا ت ــاش هم ــکاران ای ــن آغ ــاز

بــرای هــر پژوهشــگر ایجــاد شــود و البتــه ابتــدا دانشــجویان

مه ــم ادام ــه پی ــدا کن ــد.

م ــا ی ــک خ ــط س ــیر و ی ــک فک ــر را ت ــا مرجعی ــت علم ــی

دکت ــر صحرایی ــان در ادام ــه س ــخنان خ ــود گف ــت :ی ــادم

دنب ــال کنن ــد در ای ــن ص ــورت اس ــت ک ــه از رش ــد بس ــیار

هســت در زمــان رزیدنتــی در بیمارســتان ســینا در ژورنــال

خوب ــی برخ ــوردار خواهی ــم ش ــد.

کالبهـــا شـــرکت میکـــردم همیشـــه دکتـــر معتمـــدی
میگفتنـــد کاش میشـــد از مقالههـــای کشـــور خودمـــان
اســتفاده و از پژوهشهایــی کــه در کشــور عزیزمــان اتفــاق
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ÁÁحـــوزه پژوهـــش نبایـــد دســـتخوش
شـــوک مالـــی شـــود

افتـــاده صحبـــت کنیـــم .امـــروز خوشـــبختم کـــه باهمـــت

رئيــس دانشــگاه ،بــا تأکیــد بــر حمایــت از حــوزه پژوهــش،

گذش ــتگان در ژورن ــال کالبه ــا از مق ــاالت اس ــاتید دانش ــگاه

ب ــه اعض ــای هیئتعلم ــی اطمین ــان داد ،مدیری ــت دانش ــگاه

بهرهمنـــد میشـــویم.

نــگاه یکســانی بــه علــوم پایــه و بالینــی دارد.

وی در خصـــوص برنامههـــای اساســـی و آتـــی معاونـــت

دکتـــر کریمـــی ســـخنان خـــود را بـــا ادای احتـــرام بـــه

پژوهشـــی دانشـــگاه گفـــت :تســـهیل فرآینـــد پژوهـــش

خان ــواده ب ــزرگ دانش ــگاه آغ ــاز ک ــرد و گف ــت 43 :س ــال

و تشـــویق پژوهشـــگران بالینـــی بـــرای انجـــام پژوهـــش

از زمانـــی کـــه آرزوی ورود بـــه ایـــن دانشـــگاه را داشـــتم،

اس ــت ش ــاید همکاران ــی ک ــه در بیمارس ــتان کار میکنن ــد

میگـــذرد بنابرایـــن وقتـــی از واژه خانـــواده اســـتفاده

میداننـــد اگـــر پژوهشـــگران بالینـــی تشـــویق بـــه انجـــام

میکنـــم بـــا تمـــام وجـــود بـــه آن اعتقـــاددارم.

پژوهـــش نشـــوند و ارزش آن را نداننـــد بهســـختی دل

رئيـــس دانشـــگاه ،بـــا تأکیـــد بـــر حفـــظ عناصـــر حیاتـــی

بـــه کار خواهنـــد داد درحالیکـــه پژوهـــش یکـــی از

دانشـــگاه در شـــرایط بحـــران و کمبـــود منابـــع گفـــت:

اولویتهـــای دانشـــگاه بـــه شـــمار میآیـــد.

درســت اســت کــه حــوزه آمــوزش و بخصــوص درمــان بــه

دلیـــل حساســـیت آن در جامعـــه و ســـروصدای رســـانهها،

صـــرف کنـــد بلکـــه مدیـــران دانشـــگاه از ســـطح بـــاالی

توجـــه مدیـــران را بـــه خـــود جلـــب میکنـــد امـــا ایـــن

علمـــی و اخالقـــی برخوردارنـــد و فقـــط منافـــع دانشـــگاه

شـــوکی اســـت کـــه موجـــب بـــه کمـــا رفتـــن پژوهـــش

را در نظـــر میگیرنـــد.

میش ــود و اگ ــر ای ــن رون ــد ادام ــه داش ــته باش ــد ضایع ــه

وی بـــا تأکیـــد بـــر رعایـــت اصـــول اخالقـــی در همـــه

جبرانناپذیـــری در حـــوزه پژوهـــش بـــه وجـــود میآیـــد.

فعالیته ــای دانش ــگاه گف ــت :اخ ــاق از پژوه ــش ،آم ــوزش

وی اف ــزود :اگ ــر رون ــد کمب ــود مناب ــع و ک ــم حمایت ــی از

و درم ــان و ...ج ــدا نیس ــت و ف ــردی ک ــه بهعن ــوان مع ــاون

محقق ــان ادام ــه داش ــته باش ــد ،زمان ــی ک ــه اس ــاتید ب ــرای

پژوهشـــی منصـــوب میشـــود بایـــد بااخالقتریـــن مدیـــر

جـــذب فعالیتهـــای پژوهـــش دارنـــد از دســـت مـــیرود و

دانشــگاه هــم باشــد و بــا شــناختی کــه از دکتــر صحرائیــان

ایـــن آســـیب جبرانناپذیـــری بـــه همـــراه دارد.

دارم ایشـــان در اخـــاق همدرجـــه یـــک هســـتند.

دکتـــر کریمـــی بـــا تأکیـــد بـــر انجـــام پژوهـــش متناســـب

وی ضم ــن تش ــکر از دکت ــر صحرائی ــان ب ــرای قب ــول ای ــن

بـــا نیازهـــای جامعـــه گفـــت :نبایـــد حفـــظ رتبههـــای

مســـئولیت گفـــت :امیـــدوارم ایشـــان بااخـــاق خـــوب و

پژوهشــی مــا را فریــب بدهــد .هرچنــد کــه حفــظ جایــگاه

توانمندیهای ــی ک ــه دارن ــد موج ــب ارتق ــا ح ــوزه پژوه ــش

اول پژوهش ــی در  14س ــال متوال ــی ارزش ــمند اس ــت ول ــی

دانش ــگاه ش ــوند.

پژوه ــش بای ــد فض ــای ش ــادابی در دانش ــگاه ایج ــاد کن ــد

دکتــر کریمــی ،سلیمالنفســی ،پشــتکار و دقــت نظــر دکتــر

و نتای ــج آن در جه ــت رف ــع نیازه ــای دانش ــگاه و جامع ــه

یونس ــیان را قابلتحس ــین خوان ــد و اف ــزود :دانش ــگاه خان ــه

باشـــد و اگـــر بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه نکنیـــم قطعـــاً

ماســت کــه در آن ،آمــدن و رفتنــی در کار نیســت و آنچــه

ض ــرر خواهی ــم ک ــرد.

اتفـــاق میافتـــد جابهجایـــی و چرخـــش اتاقهاســـت.

رئيـــس دانشـــگاه بـــا اشـــاره بـــه نـــگاه یکســـان مدیریـــت

وی اف ــزود :زمان ــی ک ــه وارد ات ــاق رئی ــس دانش ــگاه ش ــدم

دانشـــگاه بـــه اعضـــای هیئتعلمـــی علـــوم پایـــه و بالینـــی

آن را متف ــاوت از مرک ــز قل ــب ندی ــدم و از اینک ــه در ای ــن

گف ــت :عل ــوم پای ــه و بالین ــی ه ــر دو ب ــال ای ــن دانش ــگاه

ســـالها بیشـــترین وقتـــم را صـــرف دانشـــگاه کـــردم

هس ــتند و اینک ــه مع ــاون پژوهش ــی از عل ــوم پای ــه باش ــد

افتخـــار میکنـــم.

یـــا بالینـــی باعـــث نمیشـــود بخشـــی نگـــری کنـــد و

در پایـــان مراســـم هدایایـــی بـــه دکتـــر یونســـیان اهـــدا و

همـــان بودجـــه انـــدک پژوهـــش را در جهـــت خاصـــی

حکـــم دکتـــر صحرائیـــان ابـــاغ شـــد.

53

