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مراسم تکریم دکتر جعفریان و معارفه دکتر کریمی ،سرپرست دانشگاه

وزیر بهداشت :دانشگاه علوم پزشکی تهران مایه فخر
ایرانیان است
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وزیر بهداشت با اهدای لوحی از دکتر علی جعفریان رئیس پیشین

حجتاالسالموالمسلمین دکتر عیسی زاده بابیان اینکه دانشگاه در

دانشگاه قدردانی و حکم انتصاب دکتر عباسعلی کریمی سرپرست

طول سالیان متمادی با زحمات و خوندل خوردنهای بسیاری

جدید دانشگاه را ابالغ کرد.

از استادان بزرگ و کارکنان پرتالش به این جایگاه رسیده است

در این مراسم که  16مهر  96در سالن همایشهای دانشگاه برگزار

افزود :بیشک یکی از دالیل موفقیت و برتری دانشگاه به مدیریت

شد ،دکتر عیسی زاده ،در سخنانی مدیریت عقالنی و باحکمت

عقالنی ،با حکمت و تدبیر آن برمیگردد.

و تدبیر را از عوامل موفقیت دانشگاه دانست.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری ،افزود :این دانشگاه از چهرهها

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،

و شخصیتهای برتر علمی ،اخالقی ،تربیتی و معنوی برخوردار

تدین ،تخلق به اخالق اسالمی ،عقالنیت و تدبیر را الزمه مدیریت

است که با در نظرگرفتن رضایت خدا و محوریت قرار دادن اخالق

متوازن و سالم دانشگاه بیان کرد.

و عقالنیت و تدبیر زمینه موفقیت دانشگاه را فراهم کردهاند.

13

وی با اشاره به تجربه خود در دورههای مختلف مدیریتی دانشگاه

مدیریتی و شخصی دکتر جعفریان ،تصمیمگیری بر اساس منفعت

گفت :در طول  4سال مدیریت دکتر جعفریان عقالنیت و تدبیر

دانشگاه و بهرهگیری از خرد جمعی را از جمله ویژگیهای ایشان خواند.

قابلمشاهده بود و خلوص ،صداقت و یکرنگی ،عقالنیت و هوشمندی

دکتر امینی عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی رئیس سابق دانشگاه

جز ویژگیهای شخصیتی ایشان است.

در مراسم تکریم دکتر جعفریان و معارفه دکتر کریمی که 16

دکتر عیسی زاده مدیریت دانشگاه را باوجود سالیق و عالیق

مهر  96در سالن همایش های دانشگاه برگزار شد ،با بیان اين

متنوع علمی ،سیاسی و مدیریتی کار سخت و دشواری دانست و

بيت شعر «صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت» رفتن

افزود :دکتر جعفریان در طول این  4سال اجازه نداد دانشگاه به

دکتر جعفریان را سخت و دشوار عنوان کرد که این سختی با

باشگاه سیاسی احزاب مختلف تبدیل شود .اداره متوازن و سالم

آمدن دکتر کریمی جبران شده است.

دانشگاه میسر نمیشود مگر اینکه مدیریت آن از تدین و اخالق

وی با اشاره به اینکه ریاست دکتر جعفریان ،مبتنی بر برنامه بوده

اسالمی درونی همراه باعقل و تدبیر برخوردار باشد.

است ،گفت :از ابتدای کار ،ایشان تاکید کرد که باید با تدوين

وی افزود :دکتر جعفریان در ابتدای مدیریتشان اعالم کردند که

برنامه بر اساس آن حرکت کنیم از این رو نظارت و پایش مداوم

اصل احترام را در برخورد با استادان ،همکاران و مراجعان رعایت

و نهایتاً گزارش دهی در دستور کار قرار گرفت و این سندی

میکنند و در طول این مدت آن را به اثبات رساندند.

که هماکنون آمادهشده ،میتواند نشاندهنده این مسئله باشد.

مسئول نهاد نمایندگی رهبری ،ضمن خیرمقدم و تبریک به دکتر

مشاور عالی رئیس سابق دانشگاه افزود :از ویژگی های برجسته ایشان،

کریمی گفت :ایشان از شخصیتهای برجسته و موفق دانشگاه

اصرار برای کارگروهی و جمعی بود و بر این اساس تالش کردند تا

هستند و مرکز قلب را که باعث افتخار و آبروی نظام و دانشگاه

تیمی تشکیل شود که باهم منسجم و هماهنگ باشند .کسانی که

است را بهخوبی اداره کردند.

در هیئترئیسه فعالیت میکنند میتوانند گواهی دهند که تکتک

وی موفقیت و همت باالی دکتر کریمی را قابلستایش دانست و

معاونان ،نگاه بخشی نداشتند و تنها منفعت دانشگاه را درنظر میگرفتند.

گفت :طبق شناختی که از ایشان دارم همیشه انصاف و حقگرایی

وی مشورت و استفاده از خرد جمعی را موجب ثبات تصمیمگیریها

را مالک قضاوت خود قرار میدهند.

خواند و تصریح کرد :دکتر جعفریان اصول مشخصی داشتند که

ÁÁمدیریت مبتنی بر خرد جمعی و منافع دانشگاه

سپس مشاور عالی رئیس سابق دانشگاه ،با برشمردن ویژگیهای

این اصول ،ایشان را پیشبینیپذیر میکرد .در جوامع توسعهیافته
پیشبینیپذیری از نشانههای توسعهیافتگی است و در مورد افراد
هم پیشبینی پذیربودن نشانه بلوغ فرد است.

14

دکتر امینی ،اولویتبندی برنامهها بر اساس تصمیمات وزارت

و گفت :ایشان زمانی که ریاست مرکز قلب را داشتند هیچوقت

بهداشت را از دیگر ویژگیهای مدیریتی دکتر جعفریان خواند و

خود را از دانشگاه جدا ندانستند؛ درصورتیکه مرکز قلب بهصورت

یادآور شد :یکی دیگر از اصولی که ایشان در کار داشتند عالوه بر

هیئتامنایی اداره می شد و میتوانست از دانشگاه جدا شود ولی

منفعت دانشگاه ،این بود که اگر برنامهای از سوی وزارتخانه به

همیشه بهعنوان زیرمجموعه دانشگاه تهران بود و در همین مدت

عنوان اولویت مطرح می شد ،حتی اگر در مواردی با آن تصمیم

نشان دادند که با مجموعه مدیریتی همیشه هماهنگ هستند.

لزوماً موافق نبودند ،آن را به عنوان یک تکلیف اجرایی میکردند.

عملکرد ایشان نشان داده که هم در دانشگاه و هم در وزارتخانه

وی پاسخگو بودن ،نظم و حضور بهموقع در جلسات ،حرمت

موفق هستند و به حرکت بهتر دانشگاه کمک خواهند کرد.

گذاشتن به کرامت انسانی و تسلط و شناخت کمنظیر از زیرمجموعه

عضو هیئت رئیسه دانشگاه ،دکتر کریمی را فردی دقیق ،منظم

را از دیگر ویژگیهای دکتر جعفریان عنوان کرد و افزود :ایشان

و کاردان دانست و تصریح کرد :یکی از ویژگیهای مهم دکتر

 48گزارش مکتوب در  48ماه را بدون یک روز تأخیر منتشر

کریمی این است که ایشان تماموقت هستند و این نویدبخش

ی دانشگاه شناخت
کردند و تقریبا از تکتک اعضای هیئتعلم 

این است که این دوره جدید همدوره موفقی خواهیم داشت.

داشتند .از وزیر به دلیل انتخاب  4سال پیش ایشان صمیمانه

وی در پایان ،تغییر مدیریت را موجب اختالل در عملکرد دانشگاه

تشکر میکنم که این فرصت را در اختیار دانشگاه گذاشت تا از

ندانست و یادآور شد :برای موفقیت ثبات مدیریت الزم است اما

وجود دکتر جعفریان بهرهمند شویم.

خیلی وقتها نیاز داریم که در عین ثبات ،مدیریت چرخشی

دکتر امینی در ادامه ضمن قدردانی از انتخاب بسیار مناسب

نخبگان را نیز تجربه کنیم و فکر میکنم مهم این است که بتوانیم

دکتر کریمی به دلیل ویژگیهای کمنظیری که برخوردار هستند،

تعارض و تعادل داشته باشیم .خوشبختانه باثباتی که در مدیریت

گفت :دکتر کریمی تجربه فوقالعاده ارزشمندی دارند و حتماً این

دانشگاه وجود داشته با تغییر مدیران ،تغییرات منفی ایجاد نشده

تجربه به کار دانشگاه خواهد آمد .ایشان در حوزه آکادمیک تجربه

و حرکت مثبت آن تا کنون ادامه داشته است.

ریاست دانشکده پزشکی و در حوزه سالمت ،رئیس بیمارستان
شریعتی و مرکز قلب تهران بودند که این بیمارستان در سطح
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دانشگاه بهعنوان یک بیمارستان نمونه است و تجربه ایشان در

ÁÁهرجا مشکلی باشد دانشگاه علوم پزشکی
تهران باید آستین باال بزند

این خصوص ارزشمند و امیدوارکننده است.

رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :در هر جای ایران

دکتر امینی به تعهد دکتر کریمی نسبت به دانشگاه اشاره کرد

مشکلی درصحنه علمی و درمانی به وجود آید دانشگاه علوم پزشکی

تهران باید آستین باال بزند و به آن مشکل ،فکر و آن را حل کند.

گفت :با توجه به تعبیر مقام معظم رهبری از دانشگاه ما بهعنوان

دکتر ظفرقندی ،با آیه « ُقل َر ِّب اء ْد ِخلْنِی ُم ْد َخ َل ِص ْد ٍق َوا َء ْخ ِر ْجنی

نماد آموزش عالی باید هرروز ببینیم کجا چه اتفاقی میفتد تا آن

اج َع ْل لِّی من لَّ َ
دنک ُسلْ َطناً نَّصیراً» سخنان خود را
ُم ْخ َر َج ِص ْد ٍق َو ْ
آغاز کرد و گفت :این افتخار رادارم که به نمایندگی از هیئتعلمی

را پیاده کنیم .این سه ویژگی باعث میشود دانشگاه علوم پزشکی
و دانشگاه تهران متمایز بشود .اگر بحث استقالل دانشگاه مطرح

دانشگاه و اساتید مجموعه دانشگاه ،مکنونات قلبیام را برای

است به این خاطر است که بتواند به جلو حرکت کند و نمیشود

دانشگاه که همگی از صمیم قلب دوستش داریم عرض کنم.

آن را با دانشگاه تهران که تکلیف ،مسئولیت و ویژگی دیگری دارد

هردوی این بزرگواران را که امروز در خدمتشان هستیم دقیقاً

مقایسه کرد .هیچ بحث زیادهخواهی و توجه خاص مطرح نیست

 42سال است که میشناسم؛ با آقای دکتر جعفریان در کسوت

این مسئولیتی است که به دوش دانشگاه علوم پزشکی تهران است

معلمی و با آقای دکتر کریمی در دوران دانشجویی و حضور در

و برای انجام این مسئولیت نیاز دارد که حرکت ویژهای بکند و

انجمن اسالمی دانشجویی و فعالیتهای زمان قبل از انقالب آشنا

استقالل داشته باشد تا بتواند تصمیمهای جدی در این زمینه

هستم و وصف ایشان باید بگویم که جز خوبی از آنها ندیدم.

بگیرد و باز به این دلیل است که شخصیتهایی که مسئول این

وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی تهران از گذشته جایگاه ویژهای

دانشگاه میشوند عالوه بر مدیریت باید شخصیت علمی و تدبیری

در تربیتمعلم و استاد داشته و در آن درخشانترین چهرههای

ویژه داشته باشند که الحمدالله این بوده ،مث ً
ال دکتر جعفریان

سرتاسر ایران را در حوزه علم و عمل و درمان میبینم که بهنوعی

در رشته خودش جزو بهترینهای کشور است و دکتر کریمی

به این مجموعه ارتباط داشتند و با بزرگوارانی مثل دکتر یلدا و

درصحنه علمی از بهترینهای کشور است که اگر غیر از باشد

مثل دکتر بهادری این اتصال برقرار است .وظیفه ویژه دوم رفع

این دانشگاه را نمیتوان اداره کرد و خوشبختانه هردوی اینها

نیازهای کشور در دانشگاه مادر است ،یعنی در هر جای ایران

با خصوصیت ذاتیشان مسئول دانشگاه شدند.

مشکلی درصحنه علمی و درمانی به وجود آید دانشگاه علوم پزشکی

وی در ادامه گفت :من  4سال پیش از دکتر هاشمی به دلیل

تهران باید آستین باال بزند و به آن مشکل ،فکر و آن را حل کند.

انتخاب دکتر جعفریان تشکر کردم زیرا میدانستم دانشگاه را

وی با بیان اینکه  22سال است که در رشته خودش تالش میکند برای

بهخوبی جلو میبرد .این مثال همیشگی را بیان کردهام که

کل کشور نیرو تربیت کند گفت :هنوز هم هنوز  12استان کشور حتی

مسئولیت این دانشگاه ،دو امدادی است که از دکتر الریجانی به

یک جراح عروق ندارند و این مسئولیت دانشگاه را سنگین میکند.

دکتر منصوری و دکتر جعفریان و امروز به دکتر کریمی داده شد.

دکتر ظفرقندی با تأکید براینکه باید در مرزهای علم حرکت کنیم

همه ما میخواهیم این مسیر را باقوت طی کنیم که انشاءالله
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به درد مردم برسیم و به درمان مردم بهخوبی رسیدگی کنیم.

تأکید بر استقالل دانشگاه و مراقبت از مرزهای آن و ...را مطرح

مردمی که در بیمارستانهای ما نیاز به کمک همه ما دارند و

کردند و من نیز بر اصل احترام ،حرکت در مسیر برنامه و نقش

اگر که دستبهدست هم دهیم به مهر میتوانیم میهن خویش

علمی دانشگاه ،اجرای برنامههای سالمت دولت یازدهم ،حفظ و

را آباد کنیم ،دانشگاه را آباد کنیم.

ارتقا جایگاه کشوری و بینالمللی دانشگاه و ارتقا کیفیت آموزش

دکتر ظفرقندی با اشاره به ویژگیهای سرپرست جدید دانشگاه

و پژوهش تأکید داشتم و متعهد شدم هر آنچه در توان دارم برای

گفت :دکتر کریمی سنبل اراده و تصمیم و به ثمر رساندن کاری

پیشرفت اهداف دانشگاه بهکارگیرم.

است که میخواهد انجام دهد بهعنوان نمونه ،در مرکز قلب تهران

رئیس پیشین دانشگاه ،بهمرور کوتاهی از عملکرد دانشگاه در

از صفر شروع کردند و امروز این مرکز باعث افتخار دانشگاه است.

طول  4سال مسئولیت خودپرداخت و گفت :در ابتدای کار ،نظام

رئیس اسبق دانشگاه خاطرنشان کرد :من به نمایندگی همه

مدیریت آکادمیک را در انتخاب رئیس دانشکدهها و مدیران گروهها

اعضای هیئتعلمی دانشگاه ،اساتید و کارکنان و بهعنوان کسی

بکار گرفتیم و در دیماه  92برنامه چهارساله دانشگاه به تصویب

که چند سال پای نهالی آبداده که همیشه میوه میدهد و با

هیئتامنا رساندیم .در همین مدت انتزاع دانشگاه علوم پزشکی

م باز این میوهها را در کل کشور میتواند دید ،قول میدهیم
چش 

تهران و ایران تکمیل شد و این فرآیند دشوار با حمایتهای دکتر

که کمک کنیم و دستبهدست هم دهیم و دانشگاهمان را برای

هاشمی و انرژی بسیاری که صرف شد بهخوبی انجام گرفت.

خدمت بیشتر به مردم جلو ببریم.

وی با اشاره به اجرای طرح ویزیت جهادی دستهای مهربان

ÁÁهمیشه منافع دانشگاه را در اولویت قراردادم
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گفت :به سفارش رییسجمهور این طرح در مناطق محروم تحت
پوشش دانشگاه ،طی  14دوره ،با بیش از  19هزار ویزیت تخصصی،

رئیس پیشین دانشگاه در مراسم تکریم خود تأکید کرد در این

توسط  500نفر از همکاران به اجرا درآمد.

 4سال تمامی توانم را برای پیشرفت اهداف دانشگاه بکار گرفتم

دکتر جعفریان با اشاره به اجرای طرحهای تحول سالمت ،نوآوری

و اجازه ندادم منافع شخصی به منافع دانشگاه اولویت پیدا کند.

در آموزش و تحول در بخش بهداشت گفت :پس از ابالغ هریک

دکتر جعفریان بابیان اینکه خوشحالم که جلسه تکریم و معارفه

از این برنامهها عملیات اجرایی آن در دانشگاه صورت گرفت.

در دانشگاه شیرین است و در فضای مثبتی برگزار میشود گفت:

رئیس پیشین دانشگاه ،بابیان اینکه در این مدت با بیش از 600

در روز انتصابم در مهرماه  ،92دکتر هاشمی نکاتی همچون،

عضو هیئتعلمی و مدیران دانشگاه نشستهای چهره به چهره

همفکری با اساتید باتجربه ،استفاده از نیروهای جوان و جسور،

برگزار شد افزود :با مجموع هیئترئیسه دانشگاه ،در  9معاونت

حداقل  2جلسه  ،در  14بیمارستان حداقل یک جلسه ،در 11

به دانشگاه نگاه بین نسل اول و دوم است و معتقدیم باید بودجه

دانشکده حداقل یک جلسه و در  3شبکه بهداشتی حداقل یک

دولتی باشد تا کارها پیش برود که با این نگاه نمیتوانیم پیشرفت

جلسه ،با مدیران گروهها سه جلسه و با اعضای هیئتعلمی

موردنظر را در دانشگاه ایجاد کنیم.

تماموقت جغرافیایی  4جلسه برگزار کردیم و درمجموع در بیش

وی افزود :ما در این دوران بر فناوری تأکید داشتیم که نتایج

از  60جلسه ،هیئترئیسه دانشگاه در محیط حاضر بود.

خوبی هم داشت ولی کافی نبود نگاه ما باید به کارآفرینی و خلق

وی با اشاره به ارائه گزارش ماهانه خود در این  4سال گفت:

ثروت و ایجاد ظرفیتهای جدید تغییر کند.

از مهر  92تا شهریور  96در قالب  48گزارش رویدادهای مهم

دکتر جعفریان چالش خارجی دانشگاه را چگونگی تقویت نقش

دانشگاه را تدوین کردم.

هیئتامنا در دانشگاه دانست و افزود :اخیراً نامهای به وزیر بهداشت

دکتر جعفریان در بخش دیگری از سخنان خود به بیان موفقیتهای

نوشتم که اگر بخواهیم هیئت امناها کار خود را بهخوبی انجام دهند،

دانشگاه در عرصه بینالمللی پرداخت و گفت :دانشگاه بیش از

باید موظف باشند ،نقش تعیینکننده در تصمیمات داشته باشند و

 800دانشجوی خارجی شاغل و فارغالتحصیل دارد که حاصل

درعینحال پاسخگو باشند که دکتر هاشمی با آن موافقت کردند

فعالیتهای دانشگاه در عرصه بینالمللی است.

و این فرصت خوبی است که بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.

وی با اشاره به عضویت دانشگاه در پیمان ( M8مجمع جهانی سالمت)

رئیس پیشین دانشگاه ضمن تشکر از همکاران خود در هیئترئیسه

برای نخستین بار گفت :برای نخستین بار بهعنوان اولین نماینده

دانشکدهها ،بیمارستانها و دیگر واحدهای دانشگاه و همچنین

از منطقه غرب آسیا و شما افریقا به عضویت این مجمع درآمدیم.

همراهی و همکاری دانشجویان ،از دکتر امینی ،دکتر فتوحی و

رئیس پیشین دانشگاه ،تمدید اعتباربخشی بینالمللی دانشگاه،

دکتر پارساپور که در این مدت همکاری نزدیکی با وی داشتند

ارزیابی مثبت فدراسیون جهانی آموزش پزشکی از دانشکده پزشکی،

قدردانی کرد و گفت :نتایجی که دانشگاه در این مدت کسب

اجرای برنامه اراسموس و شرکت در نشستها و مجامع مختلف

کرده محصول تالش همه این عزیزان است.

بینالمللی را از دیگر فعالیتهای دانشگاه در این عرصه برشمرد.

وی افزود :قرار من با دکتر هاشمی برای مسئولیت دانشگاه  4سال

دکتر جعفریان با اشاره به حفظ و ارتقا رتبههای بینالمللی دانشگاه

بود ،پس از پایان این دوره که خدمت ایشان رسیدم ،نظرشان

گفت :دانشگاه در وبومتریکس با رتبه  364در بین وزارتخانههای

بر تغییر بود .وقتی درباره رئیس جدید دانشگاه با من مشورت

بهداشت و علوم در جایگاه نخست قرار دارد .در رتبهبندی تایمز

کردند؛ به دلیل سابقه خوب ،تعهد و عالقهای که دکتر کریمی

در حوزه آموزش رتبه  74را در بین  800دانشگاه به دست آورده

نسبت به دانشگاه داشتند از انتخاب ایشان بسیار خوشحال شدم.

و در سایمگو از رتبه  404برخوردار است .در  ESIکه رتبه بین

دکتر جعفریان برای دکتر کریمی آرزوی موفقیت کرد و گفت:

 700تا  800را داشت برای نخستین بار جایگاهی بهتر از 700

همگی ما ،رییسمان را دوست داریم و متعهد میشویم که در

را در استنادات به دست آورده و در رتبه  697قرار دارد و در

مسیر پیشرفت دانشگاه همراهشان باشیم .شهادت میدهم من

بخش مقاالت نیز در رتبه  380است.

هم در این دوره شاهد این همکاری در مجموعه دانشگاه بودم.

وی افزود :دانشگاه در بین کشورهای اسالمی در رتبه  6و در

رئیس پیشین دانشگاه ،بابیان اینکه امروز با همان لباسی در

حوزه پزشکی بالینی در رتبه  1قرار دارد.

خدمت شما هستم که در جلسه معارفه بودم با این تفاوت که رنگ

دکتر جعفریان  h-indexدانشگاه را  131که باالترین اچ اندیکس

موهایم به سپیدی رنگ لباسم نزدیک شده افزود :خوشحالم که

در کل کشور است عنوان کرد و گفت :اختالف اچ ایندکس دانشگاه

این مسئولیت با سفر حجی که مشرف شدم تمام شد و این سفر

با دانشگاه دوم  37واحد است که این نشان میدهد عالوه بر

هم با طوافی به نیابت از شما بزرگواران به پایان رسید هرچند

فعالیتهای جدی و سنگین دانشگاه در طرح تحول سالمت ،مسیر

که از همه دوستان حاللیت طلبیده بودم ،بازهم این کار میکنم.

علمی خوبی تبیین شده و نتایج قابل قبولی بهدستآمده است.

دکتر جعفریان در پایان سخنان خود گفت :خدا را شکر میکنم که

رئیس پیشین دانشگاه با اشاره به دو چالش مهم داخلی و بیرونی

به من کمک کرد بدون هیچگونه ارتباط سببی ،نسبی و ژنی این

دانشگاه در این مدت گفت:چالش اصلی داخلی اینکه هنوز نگاهمان

مسئولیت را برعهده گرفتم و شکر دیگرم بر این است که تمام توانم
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را به کار گرفتم و به خودم اجازه ندادم که منافع شخصی را به منافع

از ایشان دارم .دکتر باستان حق پس از تحمل سختیهای بسیار

دانشگاه اولویت دهم .براین اساس آنچه را که فکر میکردم به نفع

این مسئولیت را به دکتر ظفرقندی در سال  73تحویل داد و بعدها

دانشگاه است انجام دادم .شکرگزاری سوم هم اینکه از این مسئولیت

دکتر الریجانی ،دکتر منصوری و باالخره برادر عزیز و استاد بسیار

راحت شدم و این باعث میشود از امشب راحتتر بخوابم.

دوستداشتنی دانشگاه ،دکتر جعفریان این مسئولیت را پذیرفتند.
وی با تأکید بر توجه به پیشینه دانشگاه گفت :کسانی که گذشته دانشگاه

ÁÁهمیشه اعتماد به دانشگاه نتیجه مثبت
داشته است

خواهند بود ما باید گذشته دانشگاه را مطالعه کنیم و نقاط قوت و ضعف

سرپرست دانشگاه در مراسم معارفه خود ،قدمت و بزرگی دانشگاه

آن را بدانیم و از کنار زحمات پیشینیان بهسادگی عبور نکنیم.

را مستلزم صرف هزینههای بیشتری دانست و تأکید کرد همیشه

دکتر کریمی قدمت و بزرگی دانشگاه را مستلزم صرف هزینههای

اعتماد به دانشگاه نتیجه مثبتی داشته است.

بیشتری دانست و افزود :این دانشگاه به دلیل قدمت ،گستردگی و

دکتر کریمی با تأکید بر حفظ جایگاه اساتید دانشگاه گفت13 :

حضور پرشمار اساتید پیشکسوت نیازمند صرف هزینههای بیشتر

روز قبل از اینکه شریانهای دست امیرکبیر در هوای بخارآلود فین

است من از دکتر هاشمی درخواست میکنم وسعت و پیشکسوت

کاشان قطع شود 7 ،پزشک اتریشی برای تشکیل مدرسه طب در

بودن این دانشگاه را بپذیرند و اجازه بدهند هزینههای آن را بپردازیم.

دارالفنون به تهران آمدند ،او که دیگر در آن زمان قدرتی نداشت،

سرپرست دانشگاه بابیان اینکه اعتماد به این دانشگاه همیشه

یک نفر از دوستان خود را برای استقبال این  7معلم فرستاد

جواب میدهد افزود :بدنه دانشگاه مستحکمتر از آن است که با

تا شرایط الزم را برایشان فراهم کند یعنی در  166سال پیش

جابهجایی مسئوالن ،لغزشی بر اندام آن بیفتد .بزرگترین کاری

امیرکبیر میدانست که معلمی دانشگاه چه معنایی دارد؟ اگر از

که برای اساتید و همکاران خود میتوانیم انجام دهیم اینکه

همین یک اقدام امیرکبیر بیاموزیم دانشگاهمان درست میشود.

بهجای ایجاد مزاحمت در کارشان ،تسهیالتی را برایشان فراهم

سرپرست دانشگاه بابیان اینکه ما وارث تالش اساتید دانشگاه طی

کنیم و اجازه دهیم کارشان را انجام دهند.

دورانهای مختلف هستیم افزود :از  83سالی که از عمر دانشگاه

سرپرست دانشگاه ،مسئولیت دانشگاه را در قبال دانشجویان نخبه

میگذرد  43سال از آن را شاهد بودم .اولین رئیس دانشگاهی که پس

آن ،سنگین دانست و افزود :هنوز نگاه پرمهر و مسئوالنه دکتر

از جداسازی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران مسئولیت دانشگاه

بهادری و دکتر یلدا در زمان دانشجوییام را به یاد دارم اعضای

را برعهده گرفت دکتر باستان حق بودند که خاطرات خوب بسیاری

هیئتعلمی دانشگاه هم باید دانشجویان را به چشم فرزندان خود

را نمیبینند یا میخواهند که نبینند مطمئناً از تصمیمات عاقالنه محروم

ببینند و زمینه رشدشان را فراهم کنند.

اسالمی جز مسئولیت و زحمت بهرهای ندارد ،برای امثال من و

دکتـر کریمـی در خصـوص کارکنـان دانشـگاه هـم گفـت :باید

دکتر کریمی که امروز مسئولیت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی

شـرایطی را فراهـم کنیـم کـه کارکنـان در آرامـش و بـا خیالی

تهران را قبول میکند ،این موضوع کام ً
ال واضح است ،من و دکتر

آسـوده بـه وظایف خـود عمـل کنند.

کریمی در آخر راه هستیم و امروز که دکتر کریمی این مسئولیت

وی افزود :من عادت ندارم کمبودها را مطرح کنم بههرحال ما هم

را قبول میکند ،با سابقه پرافتخارش ،درواقع از آبروی خود مایه

در مرکز قلب گاهی با شرایط دشوار کمبود اعتبار مواجه بودیم

گذاشته است و با خدا معامله کرده است.

اما نگذاشتیم کسی متوجه آن شود چراکه راهحل مشکالت فقط

دکتر هاشمی با بیان اینکه در کنار همه مسئولیتها ،طرح تحول

پول نیست بلکه با توجه ،اعتماد کردن و صبر و تحمل میتوان

سالمت شروع شد ،افزود :طرح تحول سالمت با اقدامات مناسب

سختیها را پشت سر گذاشت.

خوبی آغاز شد و در آغاز اجرا هم منابع بهخوبی تخصیص مییافت

سرپرست دانشگاه بابیان اینکه هنر ما این است که در شرایط سخت

اما در ادامه مسیر به دلیل کملطفیها و اذیتهای شرکای وزارت

نگذاریم به اندامهای حیاتی آسیب برسد افزود :نباید نگران باشیم و فقط

بهداشت ،حمایت نشد اما این طرح با وجود مشکالت همچنان ادامه

نقاط منفی را بگوییم باید اطمینان داشت که شرایط سخت میگذرد.

خواهد داشت و امیدواریم به لطف الهی بتوانیم از گرفتاریهای

وی افزود :قطعاً با حمایت دکتر هاشمی و تالش تیم مدیریتی

موجود سربلند بیرون آییم.

ایشان در دوره جدید و تالش اساتید دانشگاه میتوانیم این

وی افزود :طبیعی است دانشگاهی مثل دانشگاه تهران با مسئولیتهای

مجموعه را با همدلی و همراهی هم اداره کنیم .همانطور که

سنگینی مواجه است چراکه در شهری مثل تهران که آوازهاش

درگذشته بوده در آینده هم خواهد بود.

از دور خوش است و وقتی پوسته شهر را کنار بزنید و ورود پیدا

دکتر کریمی تصریح کرد :اولین رئیس دانشگاه تماموقت جغرافیایی هستم

کنید متوجه میشوید مشکالت و گرفتاریهای موجود در زندگی

و خاک این دانشگاه را طوطیای چشمم میکنم و تا هر مدتی که در این

مردم و حاشیهنشینان این شهر بزرگ زیاد است.

سمت هستم حداکثر تالش خود را بدون هیچ چشمداشتی به کار میبندم

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه حوزه سالمت بیشتر شاهد الیههای

تا محیطی آرام ،شاداب و مساعد برای رشد علمی دانشگاه فراهم شود.

پنهان گرفتاریهای در حوزه بهداشت و درمان است ،افزود :ما به دلیل

ÁÁاحترام به دانشمندان ،وظیفه هر دولتمردی
است
وزیر بهداشت در مراسم تکریم دکتر جعفریان ،رئیس سابق و
معارفه دکتر کریمی ،سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی
تهران با تأکید بر اینکه این دانشگاه مایه فخر ایرانیان است،
گفت :امیدواریم دانشگاه علوم پزشکی تهران همانند گذشته در
مرز دانش حرکت کند و ثمره آن نصیب ملت شود.
دکتر سید حسن هاشمی ضمن اشاره به همکاری خوب و ارزشمند
دکتر جعفریان در طول  ۴سال گذشته بهعنوان رئیس دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،افزود :افتخاری برای ما بود که در دوران سخت  ۴سال
گذشته در کنار یکدیگر کار میکردیم و فعالیت و اقدامات و کارنامه
ایشان در دوره گذشته بینظیر بوده و ایشان در این  ۴سال روزانه ۱۵
ساعت کار میکردند و جز اجر اخروی و دعای خیر مردم امروز که
مسئولیت ریاست دانشگاه را ترک میکنند سرمایهای ندارند.
وزیر بهداشت افزود :پذیرفتن پستهای مدیریتی در نظام جمهوری

نوع و نفس کارمان بیشتر در زندگی مردم هستیم و مدعی هستیم
که وزارت بهداشت نسبت به همه دستگاههای اجرایی و کل دولت با
مردم بیشتر مراوده دارد و آنها و مشکالتشان را بیشتر درک میکند.
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دکتر هاشمی افزود :در کنار این مسئولیتها اداره مجموعه بهداشت

گرهی از مشکالت مردم باز کند.

و درمانی که تحت مدیریت دکتر جعفریان بود کار بسیار سخت

دکتر هاشمی تأکید کرد :دانشگاه احترام میخواهد ،هرماه  3تا 4

و مشکلی بود که خوشبختانه تا آنجایی که امکانات وجود داشت

هزار میلیارد تومان در کشور یارانه داده میشود ،اما از اختصاص

و در اختیارمان بود بهخوبی انجام شد.

یک هزار میلیارد تومان برای دانشگاهها دریغ میشود.

وی با بیان اینکه همه دانشگاهیان و افرادی که کار اجرایی انجام میدهند

وزیر بهداشت با بیان اینکه دانشگاههای علوم پزشکی بهجز آموزش

میدانند که این کار سخت و مشکل است ،افزود :ما قدرشناس این

مسئولیت بهداشت و درمان مردم را دارند ،افزود :متأسفانه زیرساختهای

افراد هستیم و دکتر جعفریان یکی از شاخصترین مدیران ما بودند.

الزم برای ارائه این خدمات بهخصوص در تهران فراهم نیست ،چه

دکتر هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت با  18هزار

بسیار ساختمانهای آموزشی دانشگاهها که در تهران به بهداشت و

میلیارد تومان طلب و  15هزار میلیارد تومان بدهی مواجه است ،افزود:

درمان مردم اختصاص یافت بااینحال اغلب بیمارستانهای تهران

در حال حاضر وزارت بهداشت و دانشگاهها تراز مالی مثبت دارند ،اما

قبل از انقالب ساخته شده است و محرومیت استان تهران ازنظر

زمانی که طرح تحول سالمت را شروع کردیم ،تزار مالی دانشگاهها و

زیرساختهای بهداشتی و درمانی بسیار باالست.

بیمارستانها منفی بود و در مرز ورشکستگی بودند ،البته این تراز مثبت

دکتر هاشمی یادآور شد :امروز صبح یک فیلم در شبکههای اجتماعی

مالی زمانی مفید است که مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت کنند.

دیدم که در آن زنی که دارای چند فرزند یتیم و صغیر بود ،میراث

وی افزود :اکنون سه هزار میلیارد تومان تزار مثبت مالی در وزارت

پدری خود را در گرگان چند میلیون فروخته بود و در موسسه کاسپین

بهداشت داریم اما شرکای وزارت بهداشت طلبها را نمیدهند و

در نیشابور سپرده کرده بود و میگفت کمک شما را نمیخواهم ،پولم

من بهعنوان وزیر بهداشت بهجای اینکه به دنبال حل مسائل کالن

را بدهید .مردم گرفتاریهای زیادی دارند و یکی از وظایف دانشگاهها،

آموزشی و بهداشتی و درمانی مردم باشم از صبح تا شب باید به

توجه به مشکالت و گرفتاریهای مردم است.

دنبال پول بدوم و  70درصد وقت من صرف این کار میشود.

وی افزود :اگر بتوانیم آموزش پزشکی را از بدنه خدمات بهداشتی

وزیر بهداشت در ادامه با تأکید بر اینکه حال دانشگاه در ایران

و درمانی در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران جدا کنیم و امیدوارم

خوب نیست و شرایط مناسبی ندارد ،افزود :در دانشگاههای علوم

برای این کار مجلس هم همراهی کند تا هم آموزش و هم بهداشت

پزشکی کشور عالوه بر آموزش ،تعلیم و تعلم ما مسئول بهداشت و

و درمان در تهران کارآمدتر شود.

درمان مردم هم هستیم و بسیاری از فضاهای آموزش ما متأسفانه

وی افزود :چرا باید بیماران از آن طرف اسالمشهر برای درمان

تبدیل به مراکز درمانی شدهاند که این مصیبت بزرگی است و

به بیمارستان شریعتی و امام خمینی (ره) یا مرکز طبی کودکان

برای دانشگاههای سراسر کشور بسیاری از اساتید ما وقتشان

در مرکز تهران بیایند .امیدوارم سه دانشگاه علوم پزشکی در

غیر از آموزش صرف درمان میشود و درعینحال فضایی برای

تهران دستبهدست هم دهند و استادان دانشگاه کمک کنند تا

آموزش ندارند و امکاناتشان محدود است اما در کنار همه این

مشکالت مردم و بیماران کمتر شود .دکتر هاشمی گفت :اگر افراد

موارد دانشگاههای علوم پزشکی افتخارآفرین هستند.

در مسئولیتهای مختلف درست انتخاب شوند ،امور هم بهدرستی

دکتر هاشمی افزود :در حال حاضر  ۲۷درصد مقاالت  ISIکشور

انجام میشود در وزارت بهداشت ،انتخاب وزیر ،معاون ،مدیرکل،

توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور تدوین میشود.

رئیس دانشگاه و بیمارستان و عضو هیئتعلمی اگر بهدرستی

وزیر بهداشت در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه دانش ،مهمترین

انجام شود میتوان به پیشرفت امیدوار بود.

ثروت یک کشور ،احترام به دانشمند از سوی دولتمردان است،

وی افزود :دانشگاههای بزرگ مثل دانشگاه علوم پزشکی تهران باید سهم

افزود :امروزه میبینیم افرادی که توانا هستند دانا هستند بنابراین

خود را برای سالمت کل مردم ایران ایفا کنند ،چرا در برخی شهرستانها،

باید از حرف و شعار خارج شویم و عمل کنیم چرا که مردم عمل

متخصص یا جراح عروق نداریم ،در رشته خود من که چشمپزشکی است

ما را قضاوت میکنند .میخواهیم دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 50درصد شهرهای کشور فلوشیب چشمپزشکی ندارند.

بدون توجه به مشکالت مردم ،مسیر خودشان را بروند .آموزش،

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در خصوص

پژوهش و نوشتن مقاالت ،برای فخر فروختن نیست بلکه باید

ادغام آموزش علوم پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت:

بازگشت به عقب امکانپذیر نیست و سیاستهای کلی سالمت

دکتر هاشمی گفت :با سهمیههای جدید برای دانشگاههای علوم

ابالغی مقام معظم رهبری بر ساختار فعلی تأکید دارد.

پزشکی مخالفیم زیرا تفاوت زیادی در رتبههای درسی در یک کالس

دکتر هاشمی خاطرنشان کرد :دانشگاهها در ایران وضعیت خوبی ندارند

ایجاد میشود و روشهای دیگری هم برای احترام کردن وجود دارد

و وزارت علوم نیز ظرفیت و توان اداره آموزش عالی و آموزش پزشکی

البته منظور من ،جانبازان و خانوادههای شهدا و ایثارگران نیستند و

را ندارد و در وضعیتی نیست که چنین بار سنگینی را تحمل کند.

آنها روی سر ما جا دارند و رتبههای بسیار خوبی هم کسب میکنند.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه تغییر روسای دانشگاههای علوم

وی افزود :دانشگاههای برتر کشور مانند دانشگاههای علوم پزشکی تهران

پزشکی و بهطورکلی تغییر مسئوالن چندان مهم نیست ،تأکید کرد:

باید در مرز دانش حرکت کنند و الزم است که به نخبگان کشور در حوزه

آنچه مهم است تغییر فرآیندهاست بهنحویکه بر زندگی و رفاه مردم

علوم پزشکی اجازه دهیم که در این دانشگاهها به رقابت بپردازند بنابراین

و خدماترسانی بهتر به مردم تأثیر بگذارد.

اعمال برخی سهمیههای مصوب مجلس نه موردقبول مقام معظم رهبری

وی ادامه داد :یکی از تغییر فرآیندها ،برداشتن مشکالت پیش روی

و نه سران قواست که بگذاریم رتبههای پایین و باالی کنکور با هم و در

آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است ،برای رسیدن به این

کنار هم در یک کالس باشند و حقی از افراد ضایع شود.

هدف باید دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی هیئتامنایی شوند

دکتر هاشمی همچنین گفت :معدود افرادی در گروههای مختلف

و استقالل پیدا کنند و این تغییر بهخصوص در تهران بسیار الزم است.

جامعه پزشکی فقط به منافع ،قبیله ،رشته و گروه خود فکر میکنند و

وزیر بهداشت گفت :یکی از مشکالتی که در حوزه آموزش در سه

بدون در نظر گرفتن مصالح مردم و دانشگاه ،به خودشان یا رشتهشان

دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود دارد و به بخش آموزش پزشکی

اولویت میدهند و روسای دانشگاهها نباید در مقابل آنها کوتاه بیایند.

لطمه میزند ،سهمیههایی است که تصویب شده و من در شورای عالی

وزیر بهداشت تصریح کرد :اگر در جمهوری اسالمی ایران ،مسئوالن

انقالب فرهنگی نیز پیشنهاد دادم که در دانشگاههای وزارت بهداشت

قدرت «نه گفتن» داشتند بهتر از پاسخ مثبت در بسیاری موارد بود

و وزارت علوم ،سهمیههای ورودی را حذف کنند و معادل آن را به

و هر جا که مشکالت زیاد است به دلیل بله گفتنهای بیپشتوانه

سهمیه دانشگاههای خارج از تهران اختصاص دهند.

است اما باوجوداینکه میدانیم ممکن است کارهایمان اشتباه باشد

وزیر بهداشت افزود :این درست نیست که فاصله رتبه افرادی در

اما قدرت نه گفتن نداریم.

دانشگاههای تهران در رشتههای پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی

توضیح اینکه این مراسـم با اهـدای لوح تقدیر و هدایای واحدها

این قدر زیاد باشد و یک فرد با رتبه سه هزار در کنار یک فرد با

بـه دکتـر جعفریـان و ابلاغ حکـم سرپرسـتی دکتـر کریمی به

رتبه  80هزار در یک کالس بنشینند.

پایان رسید.
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