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مراسم تکریم معاون فرهنگي پيشين و معارفه سرپرست معاونت اجتماعي فرهنگی دانشگاه

رئیس دانشگاه :فرهنگ باید در تمامی بطن دانشگاه
جاریباشد

ن ابآ ن ا ب آ
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اخبـــار

و یـــژ ه

رئیـــس دانشـــگاه در مراســـم تکریـــم دکتـــر محســـن پرویـــز

در مراس ــم تکری ــم دکت ــر پروی ــز و معارف ــه دکت ــر رس ــتمیان

و معارفـــه دکتـــر عبدالرحمـــان رســـتمیان بابیـــان اینکـــه

ک ــه روز چهارش ــنبه  3آب ــان  96در س ــالن اج ــاس دانش ــگاه

فرهنگیتریـــن ،اصلیتریـــن و بهتریـــن کار فرهنگـــی در

برگـــزار شـــد ،ابتـــدا دکتـــر ناطقپـــور ،اســـتاد دانشـــکده

دانشــگاه ادای حقــوق کارکنــان اســت گفــت :مگــر میشــود از

بهداش ــت ضم ــن تبری ــک ب ــه دکت ــر کریم ــی ب ــراي انتخ ــاب

کارکن ــان بیمارس ــتانها ک ــه  9م ــاه حق ــوق خ ــود را دریاف ــت

دکت ــر رس ــتمیان از زحم ــات دکت ــر پروی ــز و ت ــاش وی در

نکردنـــد؛ شـــبها بـــرای خدمـــت بـــه بیمـــاران نخوابیدنـــد

جهـــت اعتـــای فرهنـــگ در واحدهـــای دانشـــگاه تشـــکر و

و در اداره امـــور زندگیشـــان بـــا مشـــکل مواجـــه هســـتند

قدردان ــی ک ــرد.

انتظـــار داشـــت بـــه ایـــن حجـــم بـــاال از مراجـــع کننـــدگان

وی گف ــت :متان ــت دکت ــر پروی ــز در جلس ــات همیش ــه مان ــع

ب ــاروی گش ــاده خدم ــت کنن ــد.

از تعریـــف محســـنات ایشـــان شـــده اســـت هرچنـــد معـــرف
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بای ــد اجزای ــی از مع ــرف باش ــد و بن ــده در ای ــن ح ــد نیس ــتم

ف ــرد ب ــر مبن ــای مس ــائل اعتق ــادی او اس ــت .ت ــاش دکت ــر

ول ــی بن ــا ب ــر وظیف ــه میگوی ــم ک ــه دکت ــر پروی ــز در ابع ــاد

پرویــز نیــز در راســتای ســنت و ســیره ائمــه بــوده و همیشــه

فرهنگــی ،معنــوی و علمــی فــردی بســیار کارآزمــوده و قــوی

بهعن ــوان الگوی ــی ب ــرای دیگ ــر اس ــاتید شناختهش ــده اس ــت.

ب ــوده و هس ــت.

دکت ــر ناط ــق پ ــور ،ادام ــه داد :تغیی ــر مدیری ــت ب ــرای دکت ــر

دکت ــر ناط ــق پ ــور ب ــا اش ــاره ب ــه حکم ــت  147نهجالبالغ ــه

پرویـــز تغییـــر ســـنگر اســـت انســـانهایی کـــه جهـــاد فـــی

کـــه حضـــرت علـــی (ع) فرمودنـــد ،مـــردم ســـه دســـتهاند:

س ــبیل الل ــه دارن ــد از س ــنگری ب ــه س ــنگر دیگ ــر میرون ــد

عالــم ربانــی ،آموزنــدهای بــر راه نجــات و رســتگاری و گروهــی

کمــا اینکــه بهجــای ایشــان فــردی متعهــد بــا چهــر ه علمــی

مثـــل پشـــههایی کـــه دســـتخوش بـــاد و طوفـــان هســـتند

و فرهنگـــی شناختهشـــده در دانشـــگاه آمـــده کـــه نویـــدی

و همیشـــه ســـرگرداناند کـــه بـــه دنبـــال هـــر ســـروصدایی

ب ــرای اج ــرای مباح ــث و اه ــداف تبیی ــن ش ــده دانش ــگاه در

میرونـــد و بـــا وزش هـــر بـــادی حرکـــت میکننـــد .نـــه از

ح ــوزه فرهنگ ــی اس ــت.

روش ــنایی دان ــش ن ــور گرفتن ــد و ن ــه ب ــه پناه ــگاه اس ــتواری

در ادام ــه ،دکت ــر پروی ــز ،مع ــاون فرهنگ ــي پیش ــین دانش ــگاه،

پنـــاه بردنـــد ،اظهـــار کـــرد :هـــر عالمـــی کـــه در راســـتای

از تکت ــک گروهه ــا و همکاران ــی ک ــه در ای ــن م ــدت ب ــرای

اهـــداف الهـــی تـــاش کنـــد در هـــر لبـــاس و رتبـــه علمـــی

پیشــبرد اهــداف فرهنگــی دانشــگاه بــا ایــن معاونــت همــکاری

ک ــه باش ــد ربان ــی اس ــت و در دانش ــگاه م ــا اینگون ــه اف ــراد

داش ــتند قدردان ــی ک ــرد.

همچ ــون دکت ــر پروی ــز ک ــم نیس ــتند.

وی تغییـــر را موجـــب ایجـــاد تجـــارب جدیـــد و مثبـــت

وی همچنی ــن ب ــه س ــخنانی از ام ــام ص ــادق (ع) اش ــاره ک ــرد

دانس ــت و اف ــزود :ب ــا ایج ــاد فض ــای جدی ــد تج ــارب جدی ــدی

و گف ــت :ای ــن ام ــام عزی ــز فرم ــوده ،هرک ــه بهواس ــطه م ــردم

وارد مجموعـــه کاری خواهـــد شـــد و اطمینـــان دارم دکتـــر

داخ ــل ای ــن دی ــن ش ــود ،بهواس ــطه م ــردم نی ــز از آن خ ــارج

رس ــتمیان بااقت ــدار و پختگ ــی ک ــه دارن ــد در ای ــن راه موف ــق

شــود و هرکــه بهواســطه کتــاب و ســنت داخــل دیــن گــردد،

عمـــل خواهنـــد کـــرد.

کوههـــا از بیـــن میرونـــد ولـــی دیـــن او نـــه تصریـــح کـــرد:

دکتــر پرویــز ادامــه داد :نخســتین کار اجرایــی کــه بــه عهــده

هم ــواره بای ــد ت ــاش کنی ــم دینم ــان را از آی ــات و روای ــات

داش ــتم در جبه ــه ب ــود .در س ــالهای جن ــگ و ده ــه  60ب ــا

بگیری ــم ن ــه از س ــخنان ایــنوآن چ ــون اص ــوالً هوی ــت ی ــک

امکانــات بســیار کــم و مشــکالت فراوانــی کــه وجــود داشــت
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باانـــرژی مضاعفـــی امـــور را اداره میکردیـــم بعضیاوقـــات

فرهنگــی دانشــگاه از دکتــر پرویــز بهعنــوان نخبـهی فرهنگــی

بـــه دلیـــل خســـتگی فـــراوان در ماشـــین خوابمـــان میبـــرد

دانش ــگاه ن ــام ب ــرد و گف ــت :در رفتاره ــای مدیریت ــی دکت ــر

ولـــی روز بعـــد بـــاز انـــرژی داشـــتیم و کار میکردیـــم.

پرویـــز بهســـامت معنـــوی بســـیار توجـــه شـــده اســـت الزم

وی ادام ــه داد :پ ــس از جن ــگ ادام ــه تحصی ــل دادم و عقی ــده

میدان ــم ی ــک مرک ــز تحقیق ــات معن ــوی تأس ــیس کنی ــم و از

داش ــتم کار اجرای ــی انج ــام نده ــم زمان ــی ک ــه وارد دانش ــکده

تج ــارب ایش ــان در انج ــام ام ــور فرهنگ ــی بهرهمن ــد ش ــویم.

پزش ــکی ش ــدم دکت ــر کریم ــی رئی ــس دانش ــکده ب ــود و بن ــا

وی ادام ــه داد :در نظ ــام بهداش ــتی م ــا ،بیش ــتر ب ــه درم ــان

ب ــر س ــابقه بن ــده معاون ــت فرهنگ ــی دانش ــجویی را ب ــه عه ــده

بیماریهـــا توجـــه میشـــود تـــا پیشـــگیری از آنهـــا .بایـــد

م ــن گذاش ــت ول ــی همیش ــه میگف ــت :همیش ــه فعالیته ــای

ب ــا مش ــارکت و همکاریه ــای بی ــن بخش ــی اهتم ــام ورزی ــم

آموزش ــی و پژوهش ــی را انج ــام ب ــده چ ــون کار اجرای ــی کار

تـــا بـــا کمـــک هـــم زودتـــر بـــه اهـــداف فرهنگـــی دانشـــگاه

اصل ــی ت ــو نیس ــت.

دســـتیابیم.

دکتـــر پرویـــز گفـــت :در پذیرفتـــن کار اجرایـــی بـــه حـــرف

دکت ــر رس ــتمیان ب ــا اش ــاره ب ــه محی ــط فرهنگ ــی دانش ــگاه

ایشـــان گـــوش نکـــردم ولـــی در فعالیتهـــای آموزشـــی و

اظه ــار ک ــرد :خوش ــبختانه محی ــط دانش ــگاه محی ــط بس ــیار

پژوهشــی همــواره سخنانشــان در ذهنــم بــود و فکــر میکنــم

خوبـــی اســـت و همافزایـــی بیـــن اســـاتید و دانشـــجویان

ت ــا ح ــدودی توانس ــتم ب ــه اهداف ــم برس ــم.

بیشـــتر بـــه چشـــم میخـــورد .بایـــد باتدبیـــری هوشـــمندانه

وی رعایـــت شـــان معاونـــت فرهنگـــی را یکـــی از مهمتریـــن

دانش ــگاه را اداره کنی ــم چ ــون تمام ــی مجموع ــه دانش ــگاه در

فعالیتهـــای خـــود خوانـــد و افـــزود :همـــواره ســـعی کـــردم

کنـــار کار فرهنگـــی موفقتـــر عمـــل میکننـــد.

در پذی ــرش اف ــرادی ک ــه میخواهن ــد در معاون ــت فرهنگ ــی

وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد :ارتباطـــات اجتماعـــی بـــا

فعالیــت کننــد وســواس بــه خــرج دهــم تــا افــرادی متعهــد و

معاونتهـــا بـــرای فرهنگســـازی موجـــب پیشـــگیری از

متدی ــن را بهکارگی ــرم و در جه ــت افزای ــش دان ــش و توانای ــی

آس ــیبهای اجتماع ــی خواه ــد ش ــد ک ــه صدالبت ــه دانش ــگاه
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آنه ــا ت ــاش کن ــم ک ــه امی ــدوارم هرچن ــد ان ــدک ای ــن ام ــر

ب ــه دلی ــل جای ــگاه وی ــژهای ک ــه دارد ای ــن مه ــم را بیش ــتر

را محق ــق ک ــرده باش ــم.

میطلبـــد.

و یـــژ ه

ســپس دکتــر رســتمیان سرپرســت جديــد معاونــت اجتماعــي

ن ابآ ن ا ب آ

اخبـــار

ای ــن معاون ــت را ب ــه دکت ــر رس ــتمیان س ــپرده اس ــت.
رئیـــس دانشـــگاه بابیـــان اینکـــه ،همیشـــه فکـــر میکنیـــم
کارهـــای فرهنگـــی بـــه عهـــده معاونـــت فرهنگـــی اســـت،
خاطرنش ــان ک ــرد :ب ــه نظ ــر بن ــده دانش ــگاه یعن ــی فرهن ــگ،
پـــس بایـــد دایـــره فرهنگـــی دانشـــگاه را گســـتردهتر کنیـــم
و ب ــا همکاریه ــای بینبخش ــی ب ــه اه ــداف واالی فرهنگ ــی
دانشـــگاه دســـتیابیم.
وی اف ــزود :فرهن ــگ بای ــد در تمام ــی بط ــن دانش ــگاه ج ــاری
باشــد ،پاســخ مناســب بــه بیمار مســتأصلی کــه در بیمارســتان
ســرگردان اســت ،یعنــی فرهنــگ ،پاســخ بــه دانشــجویی کــه
در معاون ــت آموزش ــی ب ــرای رون ــد تحصی ــل خ ــود مس ــتأصل
مان ــده یعن ــی فرهن ــگ ،اس ــکان دانش ــجو در خواب ــگاه ک ــه از
روس ــتایی دورافت ــاده ب ــرای رس ــیدن ب ــه آرزوه ــای خ ــود ب ــه
دانش ــگاه آم ــده یعن ــی فرهن ــگ ،اداره بیمارس ــتان و ج ــواب
دادن ب ــه نیازه ــای م ــردم مس ــتأصل یعن ــی فرهن ــگ ،یعن ــی

ÁÁبهتریـــن کار فرهنگـــی در دانشـــگاه ادای
حقـــوق کارکنـــان اســـت

دکت ــر کریم ــی بابی ــان اینک ــه ،ب ــه ج ــرأت میگوی ــم ام ــروزه

در ادام ــه ،دکت ــر کریم ــی رئی ــس دانش ــگاه ،گف ــت :صحب ــت

فرهنگیتریـــن ،اصلیتریـــن و بهتریـــن کار فرهنگـــی در

ک ــردن درب ــاره ح ــوزه فرهنگ ــی درجای ــی ک ــه دکت ــر پروی ــز

دانش ــگاه ادای حق ــوق کارکن ــان اس ــت ،تصری ــح ک ــرد :مگ ــر

حضــور دارنــد کار ســختی اســت .معــاون فرهنگــی که همیشــه

میش ــود از کارکن ــان بیمارس ــتانها ک ــه  9م ــاه حق ــوق خ ــود

بـــا صبـــر و متانـــت و آرامـــش بـــا جدیـــت بـــه انجـــام امـــور

را دریافـــت نکردنـــد ،شـــبها بـــرای خدمـــت بـــه بیمـــاران

فرهنگ ــی دانش ــگاه مش ــغول ب ــوده و ب ــا رضای ــت ،مس ــئولیت

نخوابیدن ــد و در اداره ام ــور زندگیش ــان ب ــا مش ــکل مواج ــه

ی ــک کار فرهنگ ــی.
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هســـتند انتظـــار داشـــت بـــه ایـــن حجـــم بـــاال از مراجـــع

دانش ــگاه خواه ــد ش ــد.

کنن ــدگان ب ــاروی گش ــاده خدم ــت کنن ــد؛ رد امان ــت آنه ــا

و ی ادامـــه داد :مـــا بهطـــور مرتـــب از خیریـــن میخواهیـــم

یعنـــی فرهنـــگ.

کـــه ســـاختمان بســـازند درحالیکـــه دانشـــگاه ازلحـــاظ

وی بــا اشــاره بــه مطالبــات  1100میلیــارد تومانــی دانشــگاه

نرماف ــزاری اس ــت بای ــد راه ــی پی ــدا کنی ــم ت ــا ب ــا پرداخ ــت

گفـــت :بیپـــول نیســـتیم ولـــی نمیتوانیـــم حـــق کارکنـــان

بهموقـــع کارکنـــان اعتمـــاد آنهـــا را جـــذب کنیـــم چـــون

را ادا کنی ــم .بای ــد ب ــا انج ــام ی ــک کار فرهنگ ــی اجتماع ــی و

آنه ــا س ــرمایههای اجتماع ــی م ــا هس ــتند و ج ــذب آنه ــا

ب ــا کم ــک دکت ــر رس ــتمیان راه ــی پی ــدا کنی ــم ک ــه آالم و

بس ــیار حائ ــز اهمی ــت اس ــت.

درد کس ــانی ک ــه ب ــه آالم و درد م ــردم رس ــیدگی میکنن ــد

دکتــر کریمــی در پایــان ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد :بــه

را بکاهیـــم و حقوحقوقشـــان را ادا کنیـــم.

نظـــر بنـــده بایـــد در ادامـــه تمامـــی معاونتهـــای دانشـــگاه

وی افـــزود :پزشـــکان تماموقـــت جغرافیایـــی دانشـــگاه در

کلمـــه فرهنگـــی را بگنجانیـــم .آیـــا وقتـــی بهترینهـــای

ســطوح مختلــف تخصصــی کــه اجــازه کار خــارج از دانشــگاه

سراســـر کشـــور بـــا امیـــد وارد ایـــن دانشـــگاه میشـــوند

ندارن ــد ،ب ــا ای ــن حق ــوق ابتدای ــی ،چگون ــه میتوانن ــد ی ــک

زمـــان فارغالتحصیلـــی از ایـــن دانشـــگاه همیـــن امیـــد

زندگـــی معمولـــی در تهـــران را اداره کننـــد و یـــا کارکنـــان

رادارنـــد؟ چـــرا بســـیاری از دانشـــجویان ماقبـــل از اتمـــام

مـــا بـــا ایـــن ســـطح از حقـــوق ،وقتـــی بـــا  9مـــاه بیشـــتر و

درسش ــان ب ــه خ ــارج از کش ــور میرون ــد؟ پ ــس بای ــد ی ــک

یـــا کمتـــر تأخیـــر در پرداختیهایشـــان مواجـــه میشـــوند

کار فرهنگ ــی ب ــا کم ــک تمام ــی بخشه ــای دانش ــگاه اع ــم

واقعـــاً در زندگیشـــان بحـــران بـــه وجـــود میآیـــد.

از بیمارســـتانها ،معاونتهـــا ،مدیریتهـــا دانشـــکده و

رئیـــس دانشـــگاه تأکیـــد کـــرد :از دکتـــر بیگلـــر خواســـتهام

س ــتاد ص ــورت گی ــرد ت ــا دس ــت یافت ــن ب ــه اه ــداف واالی

ب ــه ه ــر ش ــکل ممک ــن ب ــرای پرداخت ــی کارکن ــان و ایج ــاد

دانشـــگاه ســـهلتر شـــود.

رضای ــت آن ــان ت ــاش کن ــد .ای ــن سیاس ــتی اس ــت ک ــه م ــن

در پایـــان ایـــن مراســـم دکتـــر کریمـــی بـــا اهـــدای نشـــان

آن را در واحده ــای کوچکت ــر ب ــه اج ــرا درآوردهام ک ــه البت ــه

دانشـــگاه از تالشهـــای دکتـــر پرویـــز معـــاون فرهنگـــی

اجــرای آن در دانشــگاه ســختتر اســت ولــی باوجــود تمامــی

پیشـــین قدردانـــی و حکـــم انتصـــاب دکتـــر رســـتمیان را

مش ــکالت رضای ــت کارکن ــان موج ــب پیش ــرفت در خدم ــات

ابـــاغ کـــرد.

