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ديدار مسئوالن دفتر ارتباط با دانشآموختگان با رئیس دانشگاه

دانشگاه باید حس تعلق دانشآموختگان را به
دانشگاه تقویت کند
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دکتـر بهـادری و مسـئوالن دفتـر ارتباط بـا دانشآموختـگان با

منظـور اسـت کـه دانشـگاههای معتبـر و بـزرگ دنیـا دفتـری

دکتـر عباسـعلی کریمـی ،رئیس دانشـگاه دیـدار و در خصوص

بـه نـام  Alumniتأسـیس و از ظرفیـت هـای علمـی ،معنوی و

فعالیتهـای ایـن دفتـر بـه گفتوگو نشسـتند.

اجتماعـي آنـان بهرهمند میشـوند.

در ابتدای این جلسـه که صبح روز دوشـنبه  8آبان  96در محل

وی افزود :مقدمات تأسـیس این دفتر در دانشـگاه علوم پزشکی

دفتـر رئیـس دانشـگاه برگـزار شـد ،دکتـر گتمیـری ،قائممقام

تهران نیز از سـال  1384با حمایتهای دکتر الریجانی ریاسـت

دفتـر ارتبـاط بـا دانشآموختـگان در توضیح روند تأسـیس این

وقـت دانشـگاه فراهم شـد و بـا مطالعـه دانشـگاههای موفق در

دفتـر گفـت :دانشآموختگان هر دانشـگاهي همیشـه منشـأ اثر

این زمینه و متناسـب با شـرایط فرهنگی کشـور در سال 1385

و خدمـت در جامعـه هسـتند و هرچـه يـك دانشـگاه بزرگتـر

رسـماً فعالیت خـود را آغاز کرد.

باشـد ایـن خدمـات بیشـتر و مؤثرتـر خواهد بود و بـرای همین

دکتـر گتمیـری هدف از تأسـیس این دفتـر را ارتبـاط دوطرفه
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بیـن دانشآموختـگان و دانشـگاه عنـوان کرد و افـزود :برنامهها

علمــی و فرهنگــی فراهــم نمایــد.

و فعالیتهـای ایـن دفتر طوری طراحي شـده تا هم دانشـگاه و

دكتـر گتميـري با اشـاره به سـابقه برگـزاری برنامههـای علمی

هـم دانشآموختـگان از این ارتبـاط منتفع شـده و زمینه انجام

بـا مشـارکت گروههـای مختلـف در سـطح دانشـگاه و برگزاری

فعالیتهـای مشـترک فراهم آید.

کنگره سـاالنه تازهترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی

دكتــر گتميــري در ادامــه بــه تشــکیل شــعبات دفتــر در

افـزود :یکـی از بزرگترین دغدغههای اسـتاد بهـادری از ابتدای

دانشــکدهها و تعــدادی از بیمارســتانهای تابعــه دانشــگاه

تأسـیس ایـن دفتر اسـتقالل مالـی آن و در ادامـه حمایت مالی

و کانونهــای دانشآموختــگان ادوار مختلــف اشــاره کــرد و

دانشـگاه با منابعی که از سـوی دانشآموختگان تأمین میشـود

افــزود ،خوشــبختانه از  2ســال پیــش فعالیتهــای ایــن دفتر با

بودبنابرایـن در کنـار فعالیتهـای چندسـاله در کنـار این دفتر

تأســیس دفتــر ارتباط بــا دانشآموختــگان در اســتان مازندران

تأسـیس یک  NGOدر دسـتور کار قرار گرفت که خوشـبختانه

بــه خــارج از شــهر تهران کشــیده شــد و دو گردهمایــی در این

موفـق بـه تأسـیس بنیـاد علمـی فرهنگـی مزیـن به نام اسـتاد

اســتان تشــکیل شــده و در گردهمایــی دوم در ايــن اســتان در

بهـادری شـدیم تا فعالیتهای این بنیاد به تأسـی از شـخصیت

شــهر بابلســر از تعــدادی از پیشکســوتان و خدمتگــزاران جامعه

اسـتاد بهـادری منشـأ اثـرات و خدمـات فراوانـی در دانشـگاه و

پزشــکی ایــن اســتان با حضور معــاون وزير بهداشــت ،اســتاندار

بـرای دانشآموختگان آن باشـد.

مازنــدران و رئیــس كميســيون بهداشــت و درمــان مجلــس

دکتـر گتمیـری بـا تأکیـد بـر ویژگـی بـارز اسـتاد بهـادری که

شــوراي اســامي تقدیــر بــه عمــل آمــد.

در رعایـت اصـول تعهـد حرفـهای زبانزد همه دانشـگاه اسـت از

قائممقــام دفتــر ارتبــاط بــا دانشآموختــگان گفــت :بــا توجــه

برگـزاری سـمیناری بـه نـام تعهـد حرفـهای در حوزه سلامت

بــه پراکندگــی دانشآموختــگان دانشــگاه در بســیاری از

بـا همـکاری بنیـاد علمـی فرهنگی اسـتاد بهـادری خبـر داد و

کشــورهای اروپایــی و امریــکا بــه دنبــال دیــداری که پروفســور

افزود :در سـمینار سـال گذشـته از تعدادی از چهرههای متعهد

روزیــوال بــا اســتاد بهــادری داشــتند مقدمــات تأســیس شــعبه

بـه اصـول حرفـهای تقدیر بـه عمل آمد و بـا توجه بـه موفقیت

بینالمللــی ایــن دفتــر در کشــور بوداپســت فراهــم شــد و ایــن

سـمینار سـال قبل امسـال نیز در کنار سـمینار تعهـد حرفهای

مهــم در تاریــخ  4شــهریور امســال تحقــق یافــت و امیــد آن

کـه توسـط معاونـت آموزشـی برگزار میشـود برنامـهی معرفي

مـیرود ایــن دفتــر زمینــه ارتبــاط بســیاری از دانشآموختگان

برگزيـدگان تعهـد حرفهای و تقديـر از آنان برگزار خواهد شـد.

دانشــگاه كــه مقيــم اروپــا هســتند را در زمینههــای مختلــف

در ادامـه ایـن جلسـه دکتـر سـیداحمدیان دبير دفتـر ارتباط با
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دانشآموختـگان دانشـگاه در تکمیـل فعالیتهای ايـن دفتر به

دانشآموختـگان و ارتبـاط آنان با دانشـگاه اسـت.

تأسـیس شـبکه ارتباطـی دانشآموختگان و طراحي وبسـایت

اسـتاد دکتر بهادری ،رئیس دفتر ارتباط بـا دانشآموختگان نیز

ايـن دفتـر و امـکان ایجـاد صفحـات شـخصی بـرای هـر یک از

در ادامـه این جلسـه خاطرنشـان کرد ،هدف از تشـکیل شـبکه

آنان در اين وبسـایت اشـاره کرد و افزود :سـاختار این سـایت

ارتباطـی بیـن دانشآموختـگان تنهـا به یک ارتباط سـاده ختم

که با مسـاعدت و همکاری همکاران حوزه انفورماتیک دانشـگاه

نمیشـود بلکه هـدف ایجاد شـبکهای از دانشآموختـگان مقیم

بخصـوص دکتـر زراعتـی طراحی شـده اسـت طوری اسـت که

داخـل و خـارج از کشـور بـرای حمایـت از دانشـگاه اسـت کـه

میتوانـد بسـتر همکاریهـای چندجانبه بیـن دانشآموختگان

بایـد از پتانسـیلهای علمـی معنـوی و مادی آنان در پیشـرفت

و دانشـگاه را فراهم آورد.

دانشـگاه بهره جست.

وی یادآور شد ،جشنهای فارغالتحصیلی یکپارچه دانشآموختگان

وی یـادآور شـد دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران افتخـارش تنها

دانشگاه یکی دیگر از جذابیتهای ارتباطی بین دانشآموختگان

ایـن نیسـت کـه پایهگـذار علـوم نوین در کشـور اسـت بلکه در

و دانشـگاه و موجـب رضایتمنـدی دانشآموختـگان بـوده و

پیشـبرد علـوم پزشـکی در کشـور نیـز نقـش مهمـی دارد و در

خاطراتـی کـه بـرای دانشآموختـگان در این روز ثبت میشـود

ایـن میـان دانشآموختـگان آن هـم سـهم زیـادی دارنـد و من

باعث میشـود که آنـان هرگز دانشـگاه را فراموش نکنند.

اميـدوارم کاری را که دانشـگاه علوم پزشـکی تهران با تأسـیس

دکتر سیداحمدیان در ادامه برگزاری گردهمایی دانشآموختگان

این دفتر شـروع کرده در آینده موفقتر و پوياتر ادامه پيدا كند.

ادوار مختلـف دانشآموختـگان ،برگـزاری مراسـم نکوداشـت

رئیـس دفتـر ارتبـاط با دانشآموختـگان در پایان سـخنان خود

اسـاتید بنـام دانشـگاه ،انتشـار یادنامـه دانشآموختـگان و

گفت :دانشگاه تهران در تمامی رشتههای زیرمجموعه آن دارای

نشـریات الکترونیـک و چاپـی و جمـعآوری اطالعـات مربوط به

اصالـت بزرگـی اسـت و از ابتدا نیز از همکاری افراد برجسـتهای

دانشآموختگان سالهای گذشته دانشگاه را از دیگر فعالیتهای

بهرهمند گشـته و اکنون مانند خانه پـدری باید میزبان فرزندان

ایـن دفتر عنوان کرد و گفت :دانشآموختگان دانشـگاه همچون

خـود باشـد .البتـه ذکـر این نکتـه هم ضروری اسـت کـه برای

فرزندان آن هسـتند و برای دانشـگاه هم بسـیار مهم است که از

دانشآموختـگان هم دانشـگاه ارزشـمند اسـت و احتـرام به آن

سرنوشـت فرزنـدان خـود مطلع باشـد و تمامـی برنامههایی که

احتـرام بـه خودشـان اسـت و بنـده بهعنـوان دانشآموخته این

در ایـن حـوزه برنامهریـزی و اجـرا میشـود نیز برای شناسـایی

دانشـگاه در این  60سـالی که در خدمت دانشـگاه بودهام افراد

زیادی را در آن دیدهام که سـخنان و عملکردشـان به من انرژی

کنـد و فرزنـدان خـود را به دور خود گردآورد و فـارغ از هرگونه

و نیرویی برای خدمت به دانشـگاه داده است.

اختالفسـلیقه با اندیشـه و فکر آزاد آنان را پذيرا و از مسـاعدت

زمـان آن رسـیده کـه دانشـگاه بالهـای خـود را بـاز کنـد و

و همفکـری و حمایتهـای آنان بهـره ببرد .دانشـگاه باید حس

فرزنـدان خـود را بـه دور خـود گـردآورد

تعلـق دانشآموختـگان را بـه دانشـگاه تقویـت کنـد و بـا توجه

دکتـر کریمـی ،رئیـس دانشـگاه نیـز در ایـن جلسـه ضمـن

بـه تبلیغاتـی کـه در دنیا علیه ایـران میشـود ،دانشآموختگان

خوشـامدگويي بـه اسـتاد بهـادري و همراهـان گفـت :تأسـیس

مقیـم خارج دانشـگاه علوم پزشـکی تهران با ارتباط با دانشـگاه

دفتـر ارتبـاط بـا دانشآموختگان بـا این همه فعالیـت ،فکر ناب

از طریـق ایـن دفتـر بهترین سـفیرانی هسـتند کـه میتوانند با

و اصیلـی بـوده و بايـد از دکتـر الریجانی بـرای حمایتهایی که

معرفـی دسـتاوردها و موفقیتهایـی که در زمینههـای مختلف

از این دفتر داشـتهاند تشـکر كـرد البته چنین دفتری شايسـته

در کشـور به وقوع پیوسـته در تغییر طرز تفکر خارجیها نقش

و برازنـد ه دانشـگاهی باعظمت و قدمت دانشـگاه علوم پزشـکی

مؤثـری ایفا کنند.

تهـران اسـت کـه خوشـبختانه تحققیافتـه اسـت و برنامههـای

وی تأســیس مجموعــهای غیردولتــی در کنــار ایــن دفتــر و

برگزار شـده نیز حکایت از این دارد که هم کار فرهنگی صورت

بنیــاد علمــی فرهنگــی اســتاد بهــادری را اقدامــی مناســب

گرفتـه و هم فرهنگسـازی.

و بهموقــع خوانــد و خاطرنشــان کــرد :فعالیتهایــی کــه در

وی با اشاره به سابقه طوالنی حضور خود در دانشگاه یادآور شد،

حــوزه دانشآموختــگان صــورت میگیــرد هرچــه از حالــت

امروز که به پشت سرم نگاه میکنم میبینم مهمترین اتفاق

دولتــی خــارج شــود و نــگاه مســئولیتی دانشــگاه بــر آن کمتــر

زندگی من قبولی در دانشگاه و خدمت به جامعه بوده است البته

شــود بیشــتر موردتوجــه دانشآموختــگان خــارج از کشــور قرار

این نگاه بسیاری از دانشآموختگان دانشگاه است که دانشگاه

میگیــرد و امیــدوارم ایــن دفتــر بتوانــد میــراث گرانبهایــی

را همچون خانه خود میدانند و خواهان بازگشت به آن هستند.

کــه از اســتادان بنامــی چــون دکتــر آرمیــن ،دکتــر شمســا و ...

رئیـس دانشـگاه بـا اشـاره بـه کمکهایـی کـه دانشآموختگان

بــه یــادگار مانــده بــا همــکاری اســاتید فعلــی بــه دانشــجویان

دانشـگاههای بـزرگ به دانشـگاه محل تحصیل خـود میکنند و

و دانشآموختــگان آینــده منتقــل کنــد.

تأکید بر نقشآفرینـی دانشآموختگان در عرصههای بینالمللی

در پایان این جلسه نیز در خصوص برنامههای پیش رو ،مشکالت

گفـت :دیگـر زمان آن رسـیده که دانشـگاه بالهای خـود را باز

و نیازهای ضروری این دفتر با ریاست دانشگاه مشورت شد.
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