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مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی پیشین و جدید دانشگاه

آموزشنبایدقربانیدرمانوحواشیناشیازآنشود

ن ابآ ن ا ب آ
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اخبـــار

و یـــژ ه

دکتـر کریمـی بـا اهـدای نشـان دانشـگاه ،از تالشهـای دکتـر

و تسلط کامل به حوزه آموزش هستند.

جلیلـی در زمـان تصـدی معاونـت آموزشـی قدردانـی و حکـم

وی افـزود :همـه انسـانها محدودیتهـا و قابلیتهـای خـاص

انتصـاب دکتـر سـهراب پـور را ابلاغ کرد.

خـود را دارنـد بنابرایـن آنچـه دربـاره دکتـر جلیلـی میگویـم

در مراسم تکریم دکتر جلیلی معاون پیشین و معارفه دکتر

تعـارف نیسـت بلکـه اعتقـادی اسـت که بـه توانمندیهایشـان

سهراب پور معاون جدید آموزشی که روز چهارشنبه  3آبان 96

دارم .ایشـان در طـول ایـن مـدت بـا هدایت ،حمایـت و نظارت

در سالن اجالس دانشگاه برگزار شد ،دکتر میرزازاده ،رئیس مرکز

کامل خود بر امور آموزشـی ،خدمات ارزشـمندی را ارائه کردند

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و مدیر

کـه جـا دارد از تالشهایشـان قدردانـی کنم.

مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به

دکتر میرزازاده با اشـاره به سـابقه آشـنایی خود با دکتر سهراب

قدمت دیرینه آشنایی و همکاری خود با دکتر جلیلی گفت :ایشان

پور و نقشـی که ایشان در توسـعه و نشاط آموزشی در دانشکده

مدیری تیزهوش ،با دقت نظر و قدرت تحلیل بسیار و دارای اشراف

پزشـکی و بیمارستانهای امام خمینی و شریعتی داشتند گفت:

ســالها مراســم تودیــع را تجربــه میکنــم خوشــحالم.
دکتـر جلیلـی بـه چالشهای متعـددی که در طول ایـن دوران
بـا آن مواجـه بـود از ادغـام و انتـزاع تـا جابهجایـی زودهنـگام
چند رئیس دانشـگاه و مشـکالت اعتباری و اجـرای طرح تحول
سلامت اشـاره کرد و گفت :باوجود همه این افتوخیزها ،تجربه
ایـن کار برایـم شـیرین و لذتبخـش بـود .در این مـدت تالش
کردیـم بـا شفافسـازی ،کوتـاه و غیرحضوری کـردن فرآیندها،
امـکان کارهـای توسـعهای و ارتقـا کیفـی آموزشـی را فراهـم و
زیرسـاختهای موجـود را تقویـت کنیم.
وی بـا ذکـر یـادی از دکتـر الریجانـی ،دکتـر منصـوری و دکتر
جعفریـان سـه رئیـس دانشـگاهی کـه در زمـان آنـان تصـدی
معاونـت آموزشـی را برعهـده داشـت و تشـکر از دکتـر کریمی
کـه بـا حضور خـود ،بـا سـرعت و جدیت کارهـا پیـش گرفتند
گفـت :از دکتـر سـهراب پور کـه این مسـئولت را قبـول کردند
دکتر سـهراب پـور مدیری خوشفکر ،مشـارکت طلـب ،باهمت
و انگیـزه و احسـاس تعهـد بسـیار هسـتند و از اینکـه در ایـن
دوره مسـئولیت معاونـت آموزشـی را پذیرفتنـد تشـکر میکنم.
در ادامــه ،دکتــر جلیلــی معــاون پیشــین آموزشــی دانشــگاه،
اقدامــات انجامشــده در ایــن حــوزه را محصــول تــاش تمامــی
همــکاران خــود دانســت و گفــت :از اینکــه پــس از  75مــاه،
انتظــارم بــه پایــان میرســد و بــرای اولیــن بــار در طــول ایــن

تشـکر میکنـم و در ایـن مدت سـعی کـردم هرچـه را که الزم
اسـت بـه ایشـان منتقـل کنم.
پـسازآن ،دکتـر سـهراب پـور معاون جدید آموزشـی دانشـگاه،
عشـق خـود را معلمـی دانسـت و گفت :همیشـه شـوق آموزش
دادن و آمـوزش دیـدن را داشـتم و افتخـار میکنـم از اینکه به
عشـق معلمـیام درجایـی میپـردازم که سـرآمد کشـور اسـت.
میدانـم کـه ایـن جایـگاه کمـی نیسـت و قـدر آن را میدانم.
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برنامههای آموزشـی متعددی متناسـب با تحوالت آموزشی روز
تدویـن شـود و در آموزشگیرنـدگان به اجـرا درآید.
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وی مهمترین اقدام این معاونت را ارزیابی میزان اثربخشی برنامههای
آموزشی دانست و گفت :باید با روشهای مختلف اثربخشی برنامههای
آموزشی در آموزشگیرندگان ارزیابی شود .کاری که از سالهای گذشته
انجامشده ،در این دوره نیز باید باقوت ادامه پیدا کند.
رئیـس دانشـگاه ،بـا تأکید براینکه آمـوزش نبایـد قربانی درمان
شـود گفـت :هجمـه و تقاضـای بیشـمار بیمـاران و جامعـه در
حـوزه درمان ،بدنه دانشـگاه را تحتفشـار قـرار میدهد که این
مطمئنـان منجـر به قربانی شـدن حـوزه آموزش خواهد شـد.
دکتر کریمی با اشاره به تجربه خود در حفظ جایگاه آموزشی
در بیمارستان گفت :یکی از وظایف معاونت آموزشی ،مراقبت از
حوزه آموزش است که به دلیل هجمههای بیرونی ،تحت تأثیر
فشار کار و گرفتاریهای ذهنی مسئوالن دانشگاه قرار نگیرد.
دکتـر سـهراب پـور ،بـا اشـاره بـه برنامههـای خـود در معاونت
آموزشـی گفـت :ارتقـا کیفیـت آموزشـی از جنبههـای مختلف،
تقویـت شـوق آمـوزش و کاهـش دغدغههـای اسـاتید ،تقویـت
زیرسـاختها و بهروزرسـانی ابزارهای آموزشی و ارتقا بینالمللی
آموزش دانشـگاه و .ازجمله اولویتهای معاونت آموزشـی اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر بهرهمنـدی از ایدههـا و تجربههـای اعضـای
هیئتعلمـی گفـت :مسـئولیت درجایـی به من سپردهشـده که
سرشـار از فکرهـا و ایدههـای سـازنده اسـت .هـر  1800عضـو
هیئتعلمـی حداقـل  1800نظـر دارد کـه ممکـن اسـت باهـم
همسـاز و همجهـت نباشـد لـذا تلاش خواهیم کرد بـا طراحی
مکانیسـمی ،نظـرات صائـب را از محیـط دریافـت کنیم.

ÁÁحوزه آموزش ،پرمشغله و پرکار

رئیس دانشـگاه ،با اشـاره به وظایف معاونت آموزشی در مراقبت
و حفظ جایگاه آموزشـی دانشـگاه تأکید کـرد نباید اجازه دهیم
هجمههـای بیرونـی این حوزه را تحـت تأثیر قرار دهد.
دکتـر کریمی سـخنان خـود را بابیـان اینکه دانشـگاه خانه اولم
اسـت آغـاز کـرد و حـوزه آمـوزش را از پرمشـغله و پرکارتریـن
حوزههـای معاونتـی دانشـگاه خواند و گفت :گسـتره آموزش در
ن ابآ ن ا ب آ

دانشـگاه ازنظر تعداد اسـتاد ،دانشجو و گروههای آموزشی بسیار
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وسـیع اسـت کـه این خـود حجم انبوهـی از کارهـای روزمره را

و یـــژ ه

بـه سـتاد دانشـگاه تحمیـل میکنـد .در کنـار آن نیـز بایسـتی

اخبـــار

وی با تأکید براینکه نباید از حوزه آموزش غافل شد گفت :معاون
آموزشی باید در تمامی جلسات و در جایجای دانشگاه مواظب
آموزش باشد تا آموزش قربانی درمان و حواشی پیرامون آن نشود.
رئیـس دانشـگاه بـا قدردانـی از تالشهـای دکتر جلیلـی گفت:
ایشـان مدیـری منظـم ،دقیـق ،وقتشـناس و به معنـای واقعی
آموزشـی هسـتند که در شرایط سخت و حسـاس ادغام و انتزاع
مسـئولیت معاونت آموزشـی را برعهده داشـتند.
وی خطاب به دکتر جلیلی گفت :این جلسه تودیع نیست بلکه تکریم
از زحمات شماست .قرار نیست از خانه خود بروید بلکه در قسمت
دیگری از آن فعالیت خواهید کرد .هرچند که من نگرانم بعدازاین
جلسه با پیشنهادهای دیگر کاری ،نگذارند شما در این خانه بمانید.
دکتر کریمی از دکتر سهراب پور که این مسئولیت را پذیرفتند
تشکر کرد و گفت :ایشان بهظاهر جوان و در باطن بسیار باتجربه،
بامعلومات و بااستعداد و پرانرژی و از یک خانواده فرهنگی و دانشگاهی
هستند و امیدوارم در حوزه آموزش برای دانشگاه مفید و مؤثر باشند.
رئیس دانشـگاه بابیان اینکه دانشـگاه علوم پزشکی تهران دارای
سـرمایههای انسـانی بیشـماری اسـت افزود :یکی از وظایف ما
شناسـایی انسـانهای شایسـته و بـا ظرفیتهـای بـاالی علمی
و اجرایـی اسـت کـه در گوشـه و کنـار دانشـگاه کار میکنند و
معموالً سـعی میکنند جلوی چشـم نباشـند.
وی با تأکید براینکه رشد اعضای هیئتعلمی و دانشگاه جدا از
یکدیگر نیست گفت :قبول مسئولیت در دانشگاه با ارگانهای
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دیگر تفاوت دارد و اعضای هیئتعلمی جزئی از بدنه و ظرفیت

در زمان معاونت دکتر جلیلی  4رئیس دانشـگاه در مدتی کوتاه

دانشگاه هستند و نباید رشد خود را جدا از پیکره دانشگاه بدانند.

جابهجـا شـدند کـه این خـود باعث لطمه به دانشـگاه میشـود.

دکتر کریمی تصریح کرد :پذیرش مسئولیت در دانشگاه به معنای

بایـد تلاش کنیـم اوضـاع تثبیتشـده و برنامهها زودتر از سـر

قدرت و شهرتطلبی نیست .همینکه یک نفر بهعنوان دانشجو،

گرفتـه شـوند تا افـراد بهدوراز احسـاس بیثباتی به کارهایشـان

استاد و یا کارمند وارد دانشگاه میشود بسیار ارزشمند است و نیاز

برسـند .البته در  4طول سال گذشـته تالشهایی در این زمینه

به شهرت بیشتر ندارد .بر این اساس باید افراد شایسته دانشگاه

صـورت گرفـت که تأثیرگذار هم بوده اسـت.

را شناسایی کنیم و به آنان مسئولیت بدهیم.

در پایان مراسـم نشـان دانشـگاه و هدایایی به دکتر جلیلی اهدا

رئیس دانشـگاه ،با تأکید بر ایجاد ثبات کاری در دانشـگاه گفت:

و حکم دکتر سـهراب پور ابالغ شـد.

