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نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیئتعلمی دانشکده پرستاری و مامایی

همگرایی بیشتر میتواند هویت دانشکده پرستاری
و مامایی را در دانشگاه حفظ کند
همگرایـی و توجـه بـه مصالـح جمع موجب رشـد جایگاه دانشـکده

در ابتــدای ایــن جلســه دکتر چراغی ،یاد روســای پیشــین دانشــکده

پرسـتاری و مامایی اسـت

را گرامی داشــت و ســپس گزارشــی از عملکرد مدیریت  8ســاله خود

رئیس دانشـگاه ،در دیدار با اعضای هیئتعلمی دانشـکده پرسـتاری و

ارائــه کرد .وی ســپس با اشــاره بــه چارت ســازمانی دانشــکده ،روابط

مامایی ،احترام به خود و دیگران را از مصداقهای بارز اخالق دانسـت و

عمومــی را چشــم و گــوش و بازوی کارآمد دانشــکده خوانــد و گفت:

تأکیـد کـرد آموزش اخلاق باید بهصورت عملی در رفتـار ،منش ،نگاه

دانشــکده پرســتاری و مامایــی بــا روششناســی و رویکرد اســتعالی

و مدیریت انسـانها باشد.

مدیریتــی ،آموزشــی ،پژوهشــی و بینالملــل بر اســاس مــدل الگوی

نشست و همفکری رئیس و هیئترئیسهدانشگاه با اعضای هیئتعلمی

تعالــی ســازمانی ( Organizational Excellenceو  ،)EFQMاقــدام به

دانشکده پرستاری و مامایی ،روز شنبه  20آبان  1396در سالن اجتماعات

تنظیــم برنامــه راهبــردی یــا اســتراتژیک دانشــکده در جهــت ایجاد

این دانشکده برگزار شد.

تعهد در قبال نقشــه علمی و برنامههای  4ســاله دانشــگاه با طراحی

راهانـدازی رشـتهها ،طراحي ،اجرا و ارزشـيابي مدل مناسـب آموزش
بالينـي پرسـتاري و مامايي در جهت کاهش فاصله تئـوری و بالین و
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توانمندسـازی اسـاتید از دیگر فعالیتهایی بود که در این دانشـکده
انجام شـده است.
دکتر چراغی ،کسب گواهینامه ایزو  9001و  2008و نظام آراستگی،
انتخاب واحد برتر در اولین همایش روز نوآوری ،انتخاب بهعنوان دفتر
توسعه آموزش نمونه دانشگاه و انتخاب بهعنوان كانون و قطب نوآوري
از ميان  15دانشكده دانشگاه را ازجمله افتخارات دانشکده دانست.
وی در ادامــه بــه معرفی فعالیتهای انجام شــده در حوزه پژوهشــی،
بینالملــل و فرهنگــی پرداخــت و گفت :آنچه مســلم اســت اینکه با
نــگاه ســنتی نمیتــوان مطالبــات مــدرن داشــت امــا در این ســالها
ســعی شــده تا از داشــتهها و امکانــات موجود در دانشــکده اســتفاده
بهینــه شــود و خــدا را شــاکریم کــه توانســتیم فضاهــا را بــا امکانات
موجــود رشــد دهیم.

ن ابآ ن ا ب آ

 160هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

شــعار آرمانــی دانشــکده بهصــورت «طهــارت در پنــدار ،لطافــت در

در ادامــه اعضــای هیئتعلمــی بــه بیــان مشــکالت و چالشهــای

گفتــار و ظرافــت اخالق-مــدا ِر دانایــی محــور» کــرده اســت.

موجــود در دانشــکده پرداختند.

وی تدویـن برنامـه راهبـردی و منشـور اخلاق دانشـکده را موجـب

دکتـر نیکبخت ،خواسـتار طراحی یـک هدف متعالی برای دانشـگاه

شـکلگیری زبان و مفاهمه مشـترکدردانشـکدهدانسـت و تصریح

و سـپس حرکت دانشـکدهها در جهت دسـتیابی به آن هدف شـد.

کرد :برنامه راهبردی با  16استراتژی و منشور اخالق دانشکده در 12

دکتر تقی زاده ،بر اجرایی شدن شیوهنامه استقرار اعضای هیئتعلمی

بند طراحی شـد تا پاسـخگوی نیازهای دانشـکده باشد.

در بالین تأکید کرد و آن را موجب تقویت آموزش دانست.

دکتــر چراغــی ،آماردانشــجویان شــاغل به تحصیــل را  813دانشــجو

دکتر نگارنده ،طراحی مدلی جدید برای مدیریت دانشکده را ضروری

عنـوان کــرد و با اشــاره بــه هرم اعضــای هیئتعلمی دانشــکده گفت:

خواند و بر استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای دانشکده تأکید کرد.

ایــن مرکــز بــا  59عضو هیئتعلمی (شــامل  4اســتاد 6 ،دانشــیار37 ،

سـیف ،به نمایندگی از سـوی کارکنان ،خواسـتار رفع مشـکل تردد

اســتادیار و  12مربی) و  24هیئت آموزشــی مشغول ارائه خدمت است

وسـایل نقلیه از مسـیر بیمارسـتان امام خمینی شد.

کــه بــه تفکیــک رشــته 45 ،عضو هیئتعلمــیدر گــروه پرســتاری و

توجـه به آموزش بیـن حرفـهای ،برنامهریزی برای آموزش مشـترک

 14عضــو هیئتعلمــی در گــروه مامایی قـرار دارند.

بین رشـتهها بهمنظور ایجاد زبان مشـترک و راهاندازی کلینیک طب

رئیــس دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،تعــداد دانشآموختــگان از

تسـکینی کودکان ،محور سخنان دکتر حسـنپور بود.

ســال  89تا ســال  96را  2هــزار و  237و تعــداد کل دانشآموختگان

سپسدکتر میرموالیی ،جذب اعضای هیئتعلمیدر رشته مامایی را

دانشــکده را  13هــزار و  480نفــر خوانــد و یــادآور شــد :راهانــدازی

ضروری خواند و خواستار توجه به چالشها و مشکالت این رشته شد.

دفتــر و کمیتــه پایــش و ارزشــیابی ،بازنگــری طــرح درسهــا ،جذب

موقـری ،نظـارت و کنتـرل را دو مقولـه مهـم خواند که در سـالهای

دانشــجویدکتــریدر رشــته مقطــع بالینــیدکتــری پرســتاریدر

اخیـر کمرنگ شـده و خواسـتار توجه به آن شـد.

ســال  1396و اجــرای شــیوهنامه مصــوب ارزشــیابی هیئتعلمــی

دکتر میرالشـاری ،توجه به نقش پیشـگیری را از ضروریات دانست و

و نظرســنجی از دانشــجو و همــکار ازجملــه مــواردی اســت کــه در

بـر لزوم مراقبـت از خود در کنار مراقبـت از دیگران تأکید کرد.

راســتای ارتقــای کیفیــت آمــوزش انجــام شــده اســت.

در پایـان ،دکتـر کریمـی ،رئیس دانشـگاه ،از خدمات دکتـر چراغی در

وی همچنیـن از تدوین و تصویب راهنمای رفتار حرفهای پرسـتاری

ایـن سـالها قدردانی کرد و گفت :ایشـان با صبـر ،انرژی ،حـرارت زیاد

و مامایی خبر داد و گفت :ارتقای زیرسـاختهای آموزشـی ،توسـعه و

و بسـیار زیبا سخن گفتند.
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وی سپس به تاریخچه دانشکده پرستاری مامایی و دانشگاه اشاره کرد

وی رئیــس و هیئترئیســه دانشــکدهها را دارای هویتــی مســتقل

و گفت :برخی از مسـائلی که امروز مطرح شـد ،مربوط به مسائل کالن

دانســت و گفــت :وقتی فردی بهعنوان مســئول در دانشــکده انتخاب

کشـور و وزارت بهداشـت بوده و در حیطه اختیارات دانشـگاه نیسـت.

میشــود ،بایــد بــه نیازهــای تمامی اعضــای هیئتعلمــی توجه کند

ازایـنرو وقتـی میخواهیـم مسـئلهای را بیان کنیم باید به پیشـینه و

و همــه گروههــای آموزشــی را بــا هــم ببینــد و لــذا نمیتوانــد تنهــا

تاریخچـه آن نیز توجه کنیم.

بــه یــک رشــته خــاص توجــه کند.

رئیــس دانشــگاه ،تبدیــل آموزشــکده بــه دانشــکده پرســتاری در

دکتر کریمی ،اصالح زیرســاختها را موجب رشــد و توســعه و از نیازهای

ســالهای  62تــا  65و حضــور همزمــان ایشــان بهعنــوان معــاون

اولیهدانشــکدهدانســت که خوشــبختانه فعالیتهــای خوبی نیــزدر این

آموزشــی دانشــکده پزشــکی را موجــب آشــنایی بــا حوزه پرســتاری

مــدت انجام شــده اسـت.

و مامایــی خوانــد و یــادآور شــد :بنــده از ســال  53در دانشــگاه تهران

وی تصریــح کــرد:دانشــکدههای نســل ســوم و چهــارم بایــد بـرای آینده

هســتم و تقریبـاً از زمــان دانشــجویی تا ســطح رزیدنتــی و حتی در

طــرح و برنامــهداشــته باشــند بــر این اســاس ،پشــت ســر را رهــا کنید و

دوره تخصــص و فــوق تخصــص در اکثــر بخشهــای بیمارســتانها

تنها بــه حرکــت روبهجلو بیندیشــید.

کارکــردهام .همچنیــن فرصــت داشــتم تــا در آمریــکا نیــز روابــط

رئیــس دانشــگاه بــا بیــان اینکه قبــل از اینکــه گــروه و بخش خود

پزشــک و پرســتار و سیســتم پرســتاری را ببینــم بنابرایــن نگاهم به

را ببینیــد ،ابتــدا دانشــکده و مصالــح آن را ببینیــد گفــت :بایــد از

پرســتاری قــدری متفــاوت اســت و ایــن تنها یک شــعار نیســت چرا

کارهــای متفرقــه کــه موجــب از دســت رفتــن جایــگاه دانشــکده

کــه میتوانیــد آثــار آن را در مرکــز قلــب تهــران مشــاهده کنیــد.

میشــود دوری کــرد .همگرایــی بیشــتر کــه خوشــبختانه در ایــن

دکتــر کریمــی ،شناســایی شــرایط موجــود و برنامهریــزی بر اســاس

ســالها در دانشــکده ایجاد شــده اســت ،میتواند هویت دانشــکده

تواناییهــا را امــری ضــروری خوانــد و گفت :دانشــگاه علوم پزشــکی

را در دانشــگاه حفــظ نماید.

تهران دارای ســابقهای  83ســاله و به روایتی دیگر  166ســاله اســت

دکتــر کریمــی در پایــان گفــت :جامعــه پرســتاری و پزشــکی باید

(تأســیس  1231در زمــان امیرکبیــر) و همواره این مجموعــه را باید

از هیجانهــای کاذب و واکنشهــای احساســی نســبت به مســائل

یکپارچــه دیــد .امــروز رویکرد ما بهعنوان هیئترئیســه دانشــگاه نیز

صنفــی خــود دوری کننــد چراکــه غفلــت و اشــتباه در ایــن زمینه

ایــن اســت کــه دانشــکدهها و واحدهایی بــا مدیریت توانمند داشــته

باعــث از بیــن رفتــن قداســت پرســتاری و پزشــکی در جامعــه

باشــیم و نبایــد تنهــا واحــد و بخــش خودمــان را ببینیــم .همچنین

میشــود .بایــد مراقــب باشــیم تــا بــا عکسالعملهــای کاذب و

بایــد عــاوه بر دانشــگاه شــرایط خاص کشــور را نیز در نظــر بگیریم.

نابجــا ســرمایه اجتماعــی خــود را خدشـهدار نکنیــم.

