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نشست صمیمی رئیس دانشگاه با اعضای هیئتعلمی دانشکده بهداشت

همه باید کمک کنیم تا کمترین آسیبی
به دانشگاه نرسد

ن ابآ ن ا ب آ

 160هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

رئیــس دانشــگاه در نشســتی صمیمــی بــا اعضــای هیئتعلمــی

برگــزار شــد ،دکتــر اکبــری ســاری رئیــس دانشــکده بهداشــت

دانشــکده بهداشــت بر حفظ دســتاوردهای گذشته در حوزههای

ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیتهــای ایــن دانشــکده ،در

کنتــرل بیماریهــا ،حفــظ و تقویــت ارتباطــات بینالمللــی

خصــوص تاریخچــه ،دســتاوردهای مهــم در  5ســال اخیــر ،آمار

بهعنــوان شــاخصه مهــم دانشــکده و نقــش حمایتــی اســتادان

دانشــجویان و تعــداد پایاننامههــا و چالشهــای موجــود و

آن از ســایر دانشــکدههای بهداشــت سراســر کشــور و منطقــه

اولویتهــای پیــش رو توضیحاتــی ارائــه داد.

تأکیــد کرد.

وی گفــت :در ســال  1319کرســی انگلشناســی پزشــکی

در نشســت صمیمــی دکتــر کریمــی رئیــس دانشــگاه و اعضــای

همزمــان بــا بازبینــی برنامــه آمــوزش پزشــکی در دانشــکده

هیئترئیســه بــا اعضــای هیئتعلمــی دانشــکده بهداشــت کــه

پزشــکی تأســیس شــد کــه بــا ریاســت دکتــر انصــاری و بعدهــا

سهشــنبه  9آبــان  96در ســالن آمفیتئاتــر ایــن دانشــکده

دکتــر مفیــدی دانشــکده بهداشــت تأســیس شــد و بــا تــاش و
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کار شــبانهروزی اســتادان بــه دســتاوردهای مهمــی در کشــور

آزمایشــگاه ،بهینهســازی و توســعه فضاهــای عمومــی دانشــکده

و منطقــه دســتیافت.

کــرده و رتبــه نخســت را در شــاخصهای حقــوق شــهروندی

وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای مهــم دانشــکده بهداشــت،

کســب کــرده ولــی هنــوز بــا چالشهایــی چــون فرســودگی

تربیــت  8هــزار دانشآموختــه ،برگــزاری دوره مدیریــت بــرای

بســیاری از قســمتهای دانشــکده ،کمبــود اتــاق اســتادان،

 1000نفــر از مدیــران نظــام ســامت کشــور ،برگــزاری 16

کمبــود فضــای مناســب کاری و نیــروی متخصص روبرو اســت.

دوره بینالمللــی ماالریــا در ســطح منطقــه و آمــوزش بیــش از

رئیـس دانشـکده بهداشـت گفـت :هنـوز بسـیاری از پژوهشها

 500تــن از مدیــران منطقــه مدیترانــه شــرقی را از مهمتریــن

کاربردی نیسـتند و هنوز در آزمایشـگاهها بیماریهای بازپدید و

دســتاوردهای ایــن دانشــکده عنــوان کــرد.

نوپدیـدی رصد میشـوند این مهـم میطلبد تا به آزمایشـگاهها

دکتــر اکبــری ،نقــش دانشــکده بهداشــت را در طراحــی و

و تجهیـز آنهـا توجـه ویـژهای شـود و ایسـتگاههای تحقیقاتی

اســتقرار شــبکههای بهداشــت در کشــور ،کنتــرل بیماریهــای

موردنیـاز تقویت شـوند تا بـا ارزیابی جامع ،مشـکالت جامعه را

واگیــر ،تأســیس آزمایشــگاههای ملــی و مرجــع ،پژوهشهــای

رفع و اسـتادان و دانشـجویانمان را توانمند کنیم.

کاربــردی و ارتباطــات بینالمللــی بســیار مهم و کلیــدی خواند.

وی گفــت :بایــد اهــداف توســعه پایــدار ،پوشــش همگانــی

وی همچنین کیفیت را در مقایســه با کمیت ،توســعه ارتباطات

ســامت ،کنتــرل بیماریهــای غیــر واگیــر و ســایر مســائل

بینالمللــی ،تعهــد حرفــهای و افزایــش مقــاالت پژوهشــی را

ملــی و بینالمللــی بــا پویایــی و نــوآوری و همــراه بــا انعطــاف

از مهمتریــن فعالیتهــای دانشــکده در برنامــه چهارســاله

حفــظ و در جهــت پاســخگویی بــه نیــاز جامعــه هدایت شــوند.

دانشــگاه عنــوان کــرد و برگــزاری جشــن بــزرگ خانــوادهی

در ادامــه جمعــی از اســتادان دانشــکده بهداشــت شــامل دکتــر

دانشــکده بهداشــت ،انتشــار کتــاب اســتادان پیشکســوت،

مصداقــی نیــا ،دکتــر مختــاری آزاد ،دکتــر محمــد ،دکتــر

بهبــود ترکیــب اعضــای هیئتعلمــی ،بهبــود فضــای آموزشــی

هوالکویــی ،دکتــر صداقــت ،دکتــر شــاه محمــودی ،دکتــر

و برگــزاری برنامههــای توجیهــی بــرای دانشــجویان جدیــد را

اردالن ،دکتــر مولــوی از گروههــای آموزشــی مربوطــه نقطــه

از فعالیتهــای فرهنگــی دانشــکده بهداشــت دانســت.

نظــرات خــود را در خصــوص مدیریــت و برنامههــای دانشــکده

دکتــر اکبــری ســاری ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه دانشــکده

بهداشــت و مطالبــات اعضــای هیئتعلمی دانشــکده از مدیریت

بهداشــت اقــدام بــه ســاخت ،تجهیز ،راهانــدازی یا بازســازی 16

دانشــگاه مطــرح کردنــد.
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ÁÁهنر این اسـت که با دلسـوزی برای مردم
کارکنیم
در ادامــه دکتــر کریمــی رئیــس دانشــگاه ضمــن قدردانــی از
هیئتعلمــی دانشــکده بهداشــت کــه بــرای ســامت جامعــه و
ســامتی مــردم شــبانهروزی تــاش میکننــد گفــت 8 :ســال
پسازاینکه دانشــکده بهداشــت تأســیس شــد من وارد دانشکده
پزشــکی شــدم و امروز خوشــحالم که در جمع اســتادانی هستم
کــه همــه برایــم عزیــز و محترمانــد و بــا دیگــر اســتادان فــرق
دارنــد چــون بــرای خدمــت بــه مــردم عاشـقترند.
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وی افــزود :قطع ـاً هم ـهی مــا بــرای یــک هــدف بــه دانشــگاه
آمدهایــم .عــدهای از مــا بــرای درمــان و عــدهای دیگــر بــرای
پیشــگیری .ولــی اعتقــاد مــن ایــن اســت خدمــت بــه بهداشــت
و ســامت مــردم خدمتــی نــاب اســت و ایــن کاری اســت کــه
در دانشــکده بهداشــت بســیار بــه آن پرداختهشــده و مـیرود.
رئی ــس دانش ــگاه بابی ــان اینک ــه ،دانش ــکده بهداش ــت ی ــک
دانشـــکده قدیمـــی باســـابقهای درخشـــان اســـت تصریـــح
کـــرد :درخشـــان بـــودن ایـــن دانشـــکده بـــه جهـــت نبـــود
ات ــاق ب ــرای اس ــتادان ،صندل ــی ب ــرای دانش ــجو ،فض ــا ب ــرای
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کالس و داش ــتن درودی ــوار ال ــوان نب ــوده بلک ــه ب ــه خاط ــر

اجتنابناپذیــر اســت.

افـــراد شـــریفی بـــوده کـــه شـــبانهروز بـــدون چشمداشـــتی

دکتــر کریمــی ضمــن بیــان حضــور خــود در مراکــز بهداشــت

ب ــرای بهداش ــت و س ــامت م ــردم کارکردهان ــد و دانش ــکده

کشــور در آغــاز دوران طبابــت اظهــار داشــت :نیازی بــه معرفی

را بـــه جایگاهـــی کـــه امـــروز در کشـــور و در عرصههـــای

فیلــد بــه مــن نیســت .مــن در فیلــد زندگــی کــردهام و از فیلــد

بینالمللـــی دارد رســـاندهاند.

به دانشــگاه آمــدهام.

وی ادام ــه داد :دانش ــکده بهداش ــت بای ــد اف ــراد مختل ــف ب ــا

وی در ادامــه در خصــوص نیروهــای توانمنــد دانشــکده کــه

رشـــتههایی مختلـــف داشـــته باشـــد تـــا آینـــده را آنطـــور

در خــارج از دانشــگاه در حــال ارائــه خدمــت هســتند گفــت:

ک ــه بای ــد رق ــم بزن ــد هرچن ــد مش ــکالت بس ــیاری را ب ــرای

تصــور مــن ایــن اســت کــه نیروهــای ارزشــمند دانشــکده کــه

جامع ــه هم ــوار ک ــرده ول ــی ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه جه ــل در

مســئولیتهایی در خــارج از دانشــگاه تقبــل میکننــد در هــر

ح ــال بازتولی ــد اس ــت همچن ــان ب ــه حمای ــت نی ــاز دارد ت ــا

شــرایطی دانشــگاه را در نظــر خواهنــد داشــت.

بتوان ــد از بهداش ــت جامع ــه حفاظ ــت کن ــد .در ش ــرایطی ک ــه

دکت ــر کریم ــی در پای ــان س ــخنان خ ــود ،ع ــاوه ب ــر عال ــم

در فضـــای مجـــازی و برخـــی رســـانهها ضـــرورت امـــوری

بـــودن ،داشـــتن توانمنـــدی مدیریتـــی را بـــرای مدیریـــت

چـــون واکسیناســـیون و مســـواک زده زیـــر ســـؤال مـــیرود

مناســـب دانشـــکدهها و بیمارســـتانها ضـــروری دانســـت

ضــرورت ورود دانشــکده بهداشــت در عرصــه جامعــه و صیانــت

و گفـــت :همـــه بایـــد کمـــک کنیـــم تـــا کمتریـــن آســـیبی

از دســـتاوردهای گذشـــته بیشازپیـــش نمایـــان میشـــود.

بـــه دانشـــگاه نرســـد شـــاید مشـــکالتی هـــم وجـــود داشـــته

رئیــس دانشــگاه ادامــه داد :آیــا محیطزیســت ما مانند گذشــته

باش ــد ول ــی هن ــر ای ــن اس ــت ک ــه ب ــا دلس ــوزی ب ــرای م ــردم

اســت؟ آیــا بیماریهــا همــان بیماریهــای قبلــی هســتند

کارکنیــم و مشــکالت موجــود را مرتفــع ســازیم .متولیــان ایــن

و حوادثــی کــه رخ میدهــد تغییــر نکردهانــد؟ وجــود ایــن

دانش ــکده بای ــد بیش ــترین حساس ــیت و بیش ــترین ت ــاش را

مشــکالت امــروز درد بزرگــی اســت و توجــه بــه ایــن مشــکالت

بــرای حفــظ حرمــت آن داشــته باشــند .توصیــه برادرانــه مــن

نیازمنــد بازبینــی در اداره دانشــکده بهداشــت دارد .بــرای حفظ

ب ــه هم ــه دوس ــتان در دانش ــکده ای ــن اس ــت ک ــه در تعیی ــن

جایــگاه و شــأن دانشــکده توجــه به مســائل و مشــکالت امروزه

و انتخـــاب مدیریـــت دانشـــکده مشـــارکت کننـــد تـــا آینـــده

جامعــه و چارهجویــی آن ازجملــه بیماریهــای غیرواگیــر

آنطـــور رقـــم بخـــورد کـــه میخواهنـــد.

