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تکریم دکتر شريعتي و معارفه دکتر دالوري معاونان بهداشت پيشين و جديد دانشگاه

خدمت به مردم باید با عشق باشد تا ماندگار بماند
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دکتـر کریمـی ،با اعطای لوح و نشـان دانشـگاه از خدمات دکتر

از رئیس دانشگاه و از انتخاب دکتر شریعتی در سمت جدید از

شـریعتی معـاون پیشـین بهداشـت دانشـگاه قدردانـی و حکـم

معاون بهداشت وزارت بهداشت تشکر میکنم.

انتصـاب دکتـر دالوری معـاون جدید را ابلاغ کرد.

قائممقـام و معـاون فنی معاونت بهداشـت ،با اشـاره به اینکه هر

در مراسم تکریم دکتر شريعتي و معارفه دکتر دالوري معاونان

دو معاون ،سابقاً در حوزه بهداشت فعالیت کردهاند و از استادان

بهداشت پيشين و جديد دانشگاه که روز دوشنبه اول آبان 96

و هیئتعلمـی دانشـگاه هسـتند و سـابقه زیـادی در معاونـت

در سالن اجالس دانشگاه برگزار شد ،در ابتدا دکتر سعيد تأملی،

بهداشـت و وزارتخانـه دارنـد گفـت :ایـن فرصـت خوبـی اسـت

قائممقام معاون بهداشت دانشگاه ،گفت :دکتر تأملی ،قائممقام

کـه مـا بتوانیم مسـیری را کـه بهخوبی طی شـده ادامـه دهیم.

ذين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
و معاون فنی معاونت بهداشت ،با آیه «إِ َّن الّ َ
الح ِ
الر ْح َم ُن ُو ًّدا» سخنان خود را آغاز کرد و
الص َ
َّ
ات َس َي ْج َع ُل لَ ُه ُم َّ

وی افزود :هر دو عزیز ریاسـت دانشـگاه شـاهرود و کردسـتان را
بر عهده داشـتند که دانشـگاه شـاهرود با تالش دکتر شـریعتی

گفت :امروز در خدمت دو بزرگواری هستیم که این عزیزان برای

با عملکردی که داشـت از یک دانشـکده کوچک به یک دانشگاه

سیستم ناشناخته نیستند به همین دلیل از انتخاب دکتر دالوری

خـوب در سـطح خـودش تبدیـل شـد و دانشـگاه کردسـتان
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هـم کـه جایـی بـود که کمتـر کسـی را کـه عضـو هیئتعلمی

ریاسـت دانشـگاه به دلیل انتخاب شایستهشـان تشـکر میکنم

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران باشـد را قبـول میکـرد کـه در

و امیدواریـم با تالش در خانواده بزرگ دانشـگاه همچون سـابق

آنجـا خدمـت کنـد ولی دکتـر دالوری بـا دالوری قبـول کردند

در خدمـت سلامت جامعـه و مـردم عزیـز بهخصـوص منطقـه

در چنیـن منطقـهای خدمـت کنند.

جنـوب تهران باشـیم.

دکتر تأملی ادامه داد :مسئله کمنظیر دیگر این است که هر دو

در ادامه دکتر سلمانی مدیر شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر

بزرگوار به جایگاه قبلی خود بازگشتند به قول حضرت حافظ

به نمایندگی از روساي شبکههای بهداشت و درمان تحت پوشش

«هرکسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش».

دانشگاه گفت :دکتر سلمانی ندوشن رئیس شبکه بهداشت و درمان

دکتـر تأملـی بابیان اینکـه این دو عزیز انسـانهای نوآور ،خالق

اسالمشهر ضمن تبریک به مناسبت والدت امام محمدباقر (ع)

و پرتالشـی هسـتند گفت :دکتر دالوری زمانی که در وزارتخانه

گفت :حضور مدیرانی که در حوزه بهداشت دارای تسلط کافی

بودنـد در بیماریهـای غیـر واگیـر بنیانگـذار  NCDبـود کـه

بودند باعث شد اجراي طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت در

همانگونه که مطلع هسـتید اخیراً دکتر الریجانی پیام ریاسـت

سطح کشور درواقع برنامههای دانشگاه باشد و عیناً قراردادها و

جمهـوری را در ایـن خصوص در مجمع قرائـت کردند که دکتر

پروتکلهایی که در مدت  10سال در حوزه بهداشت دانشگاه

دالوری  14سـال پیـش ،این را شـروع کردنـد .از خالقیت دکتر

اجرا کرده بودیم در سطح کشور ابالغ شد.

شـریعتی هـم میتـوان بـه برنامـه پزشـک خانـواده اشـاره کرد

وی گفـت :حضـور دکتـر شـریعتی در ایـن دوره باعـث شـد ما

که این روزها مطرح اسـت و در اسـناد باالدسـتی تکلیفی اسـت

فرصـت داشـته باشـیم و برنامههایـی کـه یـک دهه اجـرا کرده

کـه مجلـس بـرای دولـت انجـام داده و در برنامههـای ریاسـت

بودیـم را اصلاح کنیـم ،بهطوریکـه در ماههـای اخیـر سـایر

جمهـوری و مقـام عالی وزارت بوده اسـت.

دانشـگاهها و وزارت بهداشـت بـه دنبـال ایـن بودنـد کـه الگوی

وی در پایـان گفـت :دکتر شـریعتی دالور اسـت و دکتر دالوری

جدید نظارتی و پرداختی که در دانشـگاه پایهگذاری شـده است

بـا شـریعت و خوشـحالیم کـه در خدمـت ایـن دو بزرگـوار

را آمـوزش ببیننـد و اجـرا کننـد و ایـن نعمـت خوبی اسـت که

هسـتیم و امیدواریـم دکتر شـریعتی همانند سـابق در موقعیت

از دانشـگاه علـوم پزشـکي تهران بهعنوان دانشـگاه مـادر انتظار

گسـترش ،عنایـت خاصـی بـه برنامههـای ما داشـته باشـند .از

میرود چنین نقشـی در سـطح کشـور داشـته باشـد.
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رئیـس مرکـز بهداشـت اسالمشـهر گفـت :دکتـر دالوری در

کـه در این مدت زحمت کشـیدن تشـکر میکنـم و مایه افتخار

حوزههای مختلف دانشـگاه و وزارتخانه فعالیت داشـتند و فردي

ما اسـت که نیروهای خوبی در دانشـگاه داریم.

بسـیار مناسـب و باتجربه هسـتند تا حدی کـه تمامی همکاران

وی افـزود :از دکتـر کریمی تشـکر مضاعف میکنم که کسـی را

از حضـور ایشـان ابراز خوشـحالی کردند.

بهعنـوان معاونت بهداشـت انتخـاب کردند که هـم باعث افتخار

دکتر سلمانی ندوشن ادامه داد :ویژگی که این دوره دارد و باعث

من و هم باعث خوشـحالی همه همکاران دانشـگاه اسـت.

تحوالت بزرگی در این حوزه میشود این است که ما از حضور

معاون بهداشت سابق ادامه داد :درنهایت از محضر خداوند متعال

دکتر دالوری در حوزه بهداشت دانشگاه بهرهمند هستیم و از

تشکر میکنم و شکرگزار هستم که این فرصت و شرایط را برایم

حضور دکتر شریعتی در حوزه توسعه شبکه وزارتخانه که مسلماً

فراهم کرد که چند صباحی در دانشگاه و در این حوزه خدمت

یکی از مهمترین واحدهای وزارتخانه برای حمایت از شبکههای

کنم و از تکتک دوستان و همکارانم حاللیت میطلبم.

بهداشت و دانشگاه است ،حضور دکتر دالوری و حمایت دکتر

دکتـر دالوری معـاون جدید بهداشـت سـخنران بعـدی بود که

شریعتی نویدبخش این است که این دوره دانشگاه در حوزه

ضمـن تشـکر از اعتماد دکتـر کریمی برای انتخـاب وی در این

بهداشت تحوالت خوبی را شاهد خواهد بود.

سـمت از زحماتـی کـه دکتر شـریعتی در سـالهای اخیر برای

وی در پایان از حسـن تدبیر ریاسـت دانشـگاه و انتخاب معاون

حوزه بهداشـت دانشـگاه کشـیده قدردانی و تشـکر کرد.

جدید بهداشـت تشـکر کرد و گفت :برای دکتر شـریعتی آرزوی

دکتر دالوری خاطرنشان کرد :امیدوارم در محضر حقتعالی ،در

توفیـق مینمایـم و امیـدوارم همچنـان بـه دانشـگاه بهعنـوان

نظام جمهوری اسالمی ایران و در محضر ریاست دانشگاه از این

خانـه اولشـان عنایـت داشـته باشـند و بـرای دکتـر دالوری از

مسئولیتی که به عهده بنده گذاشتهشده روسفید بیرون بیایم.

طـرف خـودم و سـایر همکاران سـه شـبکه بهداشـت دانشـگاه،

دکتـر دالوری اظهـار کـرد :زمانـی کـه بنـده معـاون بهداشـتی

آرزوی توفیـق میکنـم.

دانشـگاه بودم به دلیل اینکه طرح تحول سلامت وجود نداشت

در ادامه دکتر شـریعتی ،معاون بهداشـت پیشین دانشگاه گفت:

پایگاههـای بهداشـتی محـدودی خدمـات ارائـه میدادنـد ولـی

از رئیـس سـابق دانشـگاه که به بنـده اعتماد کـرد و این فرصت

در حـال حاضـر  210پایـگاه بهداشـت ،خدمات ارزنـدهای ارائه

را در اختیـار مـن قرار داد ،از همه همـکاران ،مدیران و کارکنان

میکننـد ضمن اینکه زیرسـاختها بهخوبی انجامشـده و مراکز
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مجهز شـدهاند و در خدمات جدید مثل دندانپزشـکی ،بهداشـت
روان و تغذیـه کارهای خوبی انجامگرفته اسـت.

تسـهیلگر باشـم و در نظـارت به کارها بسـیار دقیـق عمل کنم.

میشود حوزه جمعیتی کمی دارد ولي ازلحاظ کاری بسیار پرکار

ÁÁخدمـت در حـوزه بهداشـت ،خدمتی ناب و
دوستداشـتنی است

با ارائه خدمات گسترده است ،گفت :چون جمعیت تحت پوشش

در ادامه رئیس دانشگاه با تأکید بر خدمت ناب کسانی که در

دانشگاه جمعیتی نیازمند هستند بروز بیماری و مشکالت بهداشتی

حوزه پزشکی و در مناطق محروم مشغول به کارند ،عشق خدمت

بیشتر به چشم میخورد همچنین مشکالت زیستمحیطی نیز

به مردم در آنها را بسیار ارزشمند و قابلستایش دانست.

در این مناطق توجه ویژهای را میطلبد.

دکتـر کریمـی رئيـس دانشـگاه ،خدمـت در تمامـی حوزههـای

دکتـر دالوری خاطرنشـان کـرد :تمامـی برنامههـای معاونـت

بهداشـتی را خدمتـی بسـیار نـاب و دوستداشـتنی خوانـد و

بهداشـت بـرای مـن اهمیـت دارنـد و سـعی میکنم یـک مدیر

گفـت 36 :سـال قبـل زمانـی کـه در سـال  1360از دانشـگاه

وی بابیان اینکه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران برخالف اینکه تصور

باشـند بهطوریکـه بـرای کوچکتریـن خدمـات درمانـی بایـد
بـه شـهرهای بـزرگ میرفتنـد امـا امـروز با تلاش عزیـزان در
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مراکـز بهداشـتی محرومیـت از رخ این مناطق رخت بربسـته و
مـردم خدمات خوبـی دریافـت میکنند.
وی افـزود :بـا آمـاری که همـکاران در این جلسـات بیان کردند
میبینـم چه خدمات ارزنده و ارزشـمندی حتی در محرومترین
نقـاط کشـور ارائـه میشـود و از این موضوع بسـیار خوشـحالم
چـون خدمـت بـه مردم باید با عشـق باشـد تا مانـدگار بماند.
دکتر کریمی ادامه داد :گشادهرویی دکتر شریعتی قابلتحسین
و لطفی است که خداوند در وجود ایشان نهاده که با ما یادآوری
میکند با یک لبخند هم میتوان رضایتمندی مردم را جلب کرد.
بنده از ایشان میخواهم طبق روال گذشته همکاری خود را با
دانشگاه ادامه داده و با سمتی که در وزارتخانه به عهده گرفتهاند
نگاه ویژهای به این دانشگاه داشته باشد.
وی در پایـان گفـت :از دکتـر دالوری هم برای قبول مسـئولیت
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فارغالتحصیـل شـدم و داوطلبانـه به منطقه دورافتـاده و محروم

معاونـت بهداشـت دانشـگاه تشـکر میکنـم مـن از اینکـه افراد

ایالم به روسـتایی به نام اسدآباد رفتم و وارد درمانگاهی کوچک

الیق و کاردان برای خدمت به مردم و پیشـبرد اهداف دانشـگاه

و بـدون تجهیـزات شـدم کـه موجـودي آن یک پزشـک هندی

بـا مـا همـکاری کننـد بسـیار اسـتقبال میکنـم و بـرای قبول

بـود کـه در آنجـا خدمـت میکـرد .یـک داروخانـه کوچـک بـا

مسـئولیت از ایـن افـراد خواهـش کـردن را کوچـک نمیدانم و

داروهـای محـدود و یـک آمبوالنس فرسـوده بـا  300بیمار بود.

بـاروی بـاز از آنهـا دعوت بـه همـکاری میکنم.

دکتـر کریمـی ادامـه داد :محدودیت دارو در آن سـالها موجب

در پایـان مراسـم هدایایی به دکتر شـریعتی اهـدا و حکم دکتر

شـده بود بیماران از خدمات بهداشـتی بسـیار ناچیزی بهرهمند

دالوری ابالغ شد.

