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مراسم تکریم و معارفه معاونان پیشین و جدید توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع

روسای بیمارستانها باید اختیار تصمیمگیری
داشته باشند
دکتـر کریمـی ،رئیـس دانشـگاه بـا اهـدای نشـان دانشـگاه از

و تحمل بسـیاری داشـته باشـد.

خدمـات دکتـر توکلی معاون پیشـین قدردانی و حکـم انتصاب

وی بـا اشـاره بـه ویژگیهـای دکتـر توکلـی در وقـت گـذاری،

دکتـر بیگلـر معـاون جدیـد توسـعه را ابلاغ کرد.

اشـراف کامـل به حیطـه کاری ،توجـه به نیروی انسـانی ،تجربه

در ایـن مراسـم کـه روز یکشـنبه  7آبـان  96در سـالن اجالس

و انگیـزه بـاال گفـت :دکتر توکلی بـا ایثار و ازخودگذشـتگی در

دانشـگاه برگـزار شـد ،دکتـر امینـی مشـاور رئیـس دانشـگاه،

شـرایط بـد مالـی دانشـگاه کـه بهتبع شـرایط کشـور بـه وجود

بابیـان اینکـه حـوزه معاونت توسـعه فاصله بسـیاری بـا وظایف

آمـده بود ،مسـئولیت ایـن حـوزه را پذیرفتند.

هیئتعلمـی دارد و پذیرفتـن ایـن مسـئولیت از خودگذشـتی

دکت ــر امین ــی ،بابی ــان اینک ــه دکت ــر بیگل ــر مدی ــری باتجرب ــه

میخواهـد گفت :معاونت توسـعه حوزهای اسـت کـه همه از آن

و باحوصلــهای اس ــت ک ــه کمت ــر ن ــه میگوی ــد گف ــت :نق ــش

انتظـار دارند و کسـی کـه مسـئولیت آن را میپذیـرد باید صبر

اصل ــی معاون ــت توس ــعه پش ــتیبانی و حمای ــت از معاونته ــای
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دیگـــر در جهـــت سیاســـتگذاری اهـــداف دانشـــگاه اســـت
نقشـــی کـــه دکتـــر بیگلـــر بهدرســـتی آن را ایفـــا میکنـــد
و هم ــگام و هماهن ــگ ب ــا رئی ــس دانش ــگاه از اج ــرای ام ــور
پشـــتیبانی میکنـــد.

رونــد رشــد دانشــگاه ادامــه پیــدا کنــد.

ÁÁمحدودیتهـا مانـع اجـرای برنامههـای
رفاهـی کارکنـان بـود
ســپس دکتــر توکلــی معــاون پیشــین توســعه مدیریــت و

ÁÁپیشرفت دانشـگاه نتیجه تالش مدیران
از گذشته تاکنون

از  300نفــر از کارکنــان دانشــگاه در حــوزه معاونــت توســعه،

ســپس حجتاالسالموالمســلمین دکتــر عیســی زاده مســئول

اقدامــات انجامشــده را محصــول همــکاری و مشــارکت آنــان

دفتــر نهــاد نمایندگی مقــام معظم رهبــری در دانشــگاه ،دوران

دانســت و گفــت :کارهــای معاونت توســعه دیربازده اســت و اگر

مســئولیت را زمینـهای بــرای دســتیابی به تزکیه و تقوا دانســت

پــروژهای در دوران مســئولیت  18ماهــه مــن بــه بهرهبــرداری

و افــزود :اینکــه امــروز دانشــگاه در جایــگاه قابــل قبولــی قــرار

رســیده حاصــل فعالیتهــای مســئوالن پیشــین ایــن حــوزه

دارد مرهــون تــاش مدیرانــی اســت کــه یکــی پــس از دیگــری

اســت و اگــر پــروژهای در آینــده بــه بهرهبــرداری برســد نتیجــه

عمــر و تــوان خــود را صــرف پیشــرفت آن کردند.

اقداماتــی اســت کــه در ایــن دوره انجامشــده اســت.

وی خلــوص و صداقــت ،پشــتکار و دلســوزی دکتــر توکلــی را

وی ضمـن قدردانـی از تالشهـای همکاران خـود در واحدهای

قابلتحســین دانســت و گفت :ایشــان جز ســرمایههای دانشــگاه

مختلـف گفـت :در ایـن مدت بـرای تفویـض اختیار بـه واحدها

هســتند و ازآنجاکــه در دانشــگاه جــای کار بــرای خدمــت کــم

تلاش زیـادی شـد کاری کـه باوجـود چالشهـای متعـدد تـا

نیســت و همــه عزیــزان میتواننــد منشــأ خیروبرکــت باشــند.

حـدودی بـه نتیجه رسـید.

دکتــر عیســی زاده ،اشــراف و تســلط دکتــر بیگلــر بــه حــوزه

معـاون پیشـین توسـعه دانشـگاه ،بابیـان اینکـه بسـیاری از

معاونــت توســعه را موجــب ســرعت بخشــیدن بــه کارهــای

برنامههـای رفاهـی کـه بـرای کارکنـان در نظر داشـتم به دلیل
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دانســت و گفــت :همگــی از وضعیــت کشــور و دانشــگاه آگاه

محدودیتهـای مالی پیش نرفت گفت :برای برقراری  35درصد

هســتیم میدانیــم قبــول مســئولیت در چنیــن شــرایطی واقعـاً

فوقالعـاده ویـژه کارکنـان تلاش کردیـم؛ حتـی بـرای تصویب

و یـــژ ه

ایثــار میخواهــد و امیدواریــم بــا انتخــاب مناســب دکتــر بیگلر

دوبـار بـه جلسـه هیئتامنـا بردیم اما بـه دلیل تنگناهـای مالی

ن ابآ ن ا ب آ

اخبـــار

برنامهریــزی منابــع دانشــگاه ،بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش
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و نبود ردیف بودجه امکان برقراری آن ایجاد نشد.

قانون ــی را ب ــا جدی ــت پیگی ــری میکنی ــم.

ÁÁپرداخـت بهموقـع کارکنـان اولویت اصلی
معاونت توسـعه

ÁÁپذیـرش مسـئولیت در شـرایط کنونـی
عشـق میخواهـد

در ادامه دکتر بیگلر معاون جدید توسـعه مدیریت و برنامهریزی

سـپس دکتـر پریدار قائممقـام معاون توسـعه وزارت بهداشـت،

منابـع دانشـگاه ،ضمـن تشـکر از دکتـر کریمی بـرای اعتمادی

بارزترین ویژگی دکتر توکلی را در حسـن خلق و حسـن برخورد

کـه در انتصـاب وی داشـت گفـت :از دکتر توکلی کـه در مدت

ایشـان دانسـت و گفـت :دکتـر توکلـی در این  18مـاه ،مدبرانه

 18ماهه مسـئولیت خود تغییـری در چیدمان نیروهای معاونت
توسـعه ایجاد نکردند تشـکر میکنم.
وی افزایـش ضریـب امنیـت شـغلی کارکنـان و توانمندسـازی
آنـان ،استانداردسـازی منابع فیزیکـی و ...را ازجملـه برنامههای
آینـده معاونـت توسـعه برشـمرد و گفـت :ممکـن اسـت در این
دوره کار کـردن سـخت و دشـوار باشـد اما باروحیـه جهادی که
در معاونان دانشـگاه ،روسـای دانشـکدهها و بیمارستانها وجود
دارد کمـک خواهیـم کرد با اجـرای سیاسـتهای ابالغی رئیس
دانشـگاه ،مسـیر پیشـرفت و توسـعه ادامه پیدا کند.
دکتــر بیگلــر تقــارن  89.8.8تاریــخ ادغام دانشــگاه بــا 96.8.8
تاری ــخ معارف ــه مج ــدد خ ــود در مس ــئولیت معاون ــت توس ــعه
را بـــه فـــال نیـــک گرفـــت گفـــت :یکـــی از رســـالتهای مـــا
ایــن اســت کــه اگــر بودجــه نداریــم بــه واحدهــای محیطــی
اس ــترس وارد نکنی ــم و ب ــا توج ــه ب ــه تأکی ــدی ک ــه دکت ــر
کریمــی بــر پرداخــت بهموقــع کارکنــان دارنــد ،ایــن تکلیــف
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ن ابآ ن ا ب آ
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اخبـــار

و یـــژ ه

و انسـان مدارانـه کارهـا را مدیریت کردند و زحمات بسـیاری را

رئیـس دانشـگاه از دکتـر بیگلـر کـه تصـدی معاونـت توسـعه

متحمل شـدند که بسـیار ارزشـمند است.

را پذیرفتنـد تشـکر کـرد و گفـت :از اینکـه ایشـان دوبـاره این

دکتـر پریـدار پذیرش مسـئولیت معاونت توسـعه را بـا توجه به

مسـئولیت سـخت را قبـول کردنـد تشـکر میکنـم.

محدودیتهـا و مشـکالت منابـع مالی ،انسـانی و فیزیکی که در

دکتــر کریمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه از بیــان کالم منفــی پرهیز

سـطح کشـور و بهتبع آن وزارت بهداشـت و دانشـگاههای علوم

کنیــم گفــت :دانشــگاه بیپــول نیســت .پــول دارد امــا پولــش

پزشـکی وجـود دارد امـری خطیـری دانسـت و گفـت :در ایـن

در جیــب رفیقــی اســت کــه فعـ ً
ا بدقولــی کــرده و امیدواریــم

شـرایط فقط عاشـقی اسـت که میتوانـد توجیهکننـده پذیرش

ایــن رفیــق بدقــول کمکــم مطالبــات دانشــگاه را بپــردازد تــا

مسئولیت در دانشـگاه باشد.

ایــن شــرایط خــارج شــویم.

وی افـزود :از دکتـر بیگلر که با ایثارگری بـرای دومین بار قبول

رئیــس دانشــگاه بابیــان اینکــه هنــر ایــن اســت کــه شــرایط

زحمـت کردنـد و ایـن مسـئولیت را پذیرفتند تشـکر میکنم و

ســخت را مدیریــت کنیــم افــزود :وقتــی همهچیــز مهیاســت

امیـدوارم ایـن تسلسـل و پیوسـتگی در معاونـت توسـعه منشـأ

همــه میتواننــد مدیریــت کننــد امــا مدیریتــی موفق اســت که

خیروبرکت برای دانشـگاه باشـد.

بتوانــد شــرایط ســخت را اداره کنــد لــذا مســئوالن واحدهــای
مختلــف دانشــگاه بــا هنرنمایــی خــود بایــد نشــان دهنــد کــه

ÁÁروسـای بیمارسـتانها؛ مطلعتریـن فـرد
نسـبت بـه مشـکالت بیمارسـتانها

دکتــر کریمــی بــا اشــاره بــه مســائل و مشــکالت بیمارســتانها

دکتر عباسـعلی کریمی سـخنان خود را با قدردانی از تالشهای

گفت 17-16 :بیمارســتان بزرگ تهران تحت پوشــش دانشــگاه

دکتـر توکلـی آغاز کرد و گفت :ایشـان یار دیریـن دوران جنگ

اســت کــه ماهانــه صدهــا هــزار ویزیــت ســرپایی و بســتری و

و جهاد و دوران بیریایی و خدمت هسـتند.

دههــا هــزار عمــل جراحــی در آن انجــام میشــود و فقــط کافی

وی افزود :دکتر توکلی انسـان شناختهشـدهای است که همیشه

اســت یــک ویزیــت نابجــا و یــا دیرهنــگام باشــد؛ اتفاقــی که در

نظراتـش در راسـتای خیـر و صلاح دانشـگاه بـوده و ازآنجاکـه

شــرایط عــادی در تمــام دنیــا میافتــد در کشــور مــا تبدیــل

تجربـه کار در بیمارسـتان را در کارنامـه خـود دارد با مشـکالت

بــه مشــکالت بســیاری میشــود.

بهخوبی آشـنا اسـت و این از ویژگی ایشـان اسـت.

وی خطاب به همکاران ستاد دانشگاه گفت :ممکن است همکاران

در ایــن وضعیــت هــم میشــود کارکــرد.
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تصـور کنند که مسـئوالن دانشـگاه فقط به بیمارسـتانها توجه

کارخــود برســم .مــا در مرکــز قلــب هــم کارگرانــی را داشــتیم

دارنـد درحالیکـه اینگونه نیسـت .بههرحال همـه در مجموعه

کــه ســه بــار ماشــین ســوار میشــدند تــا از اکبرآبــاد ،جــاده

کار میکنند و وظایفشـان مهم و سـنگین اسـت؛ اما برای درک

ســاوه ،اسالمشــهر و مناطــق دورتــر خودشــان را به بیمارســتان

بیشـتر فشـار و سـختی کار در بیمارسـتانها پیشـنهاد میدهم

برســانند حتــی بعضــی وقتهــا مجبور بودند  10شــب بــه خانه

دکتـر بیگلر بـرای کارکنان تـور بازدیدی برنامهریـزی کند تا از

برونــد و  4صبــح بیــدار شــوند تــا بــه محــل کار خــود بیاینــد.

نزدیـک ببیننـد کارکنـان اورژانـس و درمانگاههـا با چه مسـائل

رئیـس دانشـگاه با تأکید براینکه ما میدانیـم که کارکنانمان در

و حوادثی روبرو هسـتند.

چه شـرایط سـختی قـرار دارند گفت :یک اقـدام بزرگ فرهنگی

رئیس دانشگاه بابیان اینکه کارانه جزئی از حقوق کارکنان است؛

در دانشـگاه این اسـت که بدنه دانشـگاه بداند مـا آنها را درک

حقوقـی کـه نـام آن تغییر کـرده و تحت عنـوان کارانه پرداخت

میکنیـم و درحـد توانمان معوقات آنـان را میپردازیم.

میشـود گفـت :حدود  30سـال اسـت کـه در بیمارسـتانهای

دکتر کریمی از دکتر بیگلر خواسـت تا پایان امروز خبر خوشـی

مختلف سـینا ،بهرامی ،رازی ،مرکز قلب ،شـریعتی و ...از نزدیک

بـرای کارکنـان داشـته باشـد و گفت :مـن فکر میکنـم اعتماد

شـاهد کار کارکنان در سـاعات طوالنی شـبانهروز و بیخوابیها

کارکنـان به مسـئوالن بایـد در عمل به وجـود بیاید و در چنین

و فشـار کار سـخت آنـان در محیطهـای درمانـی بـودم و بـا

شـرایطی وظیفه دکتر بیگلر سـنگین است.

خواسـتههای بیماران آشـنا هستم.

رئیـس دانشـگاه در بخـش دیگری از سـخنان خود بـا تأکید بر

دکتـر کریمـی با آگاهـی از بیاعتمادی نسـبی کـه در کارکنان

لـزوم مدیریـت جدیـد و متفـاوت برای خـروج بیمارسـتانها از

نسـبت به مسئوالن دانشگاه وجود دارد گفت :در شرایط موجود

بحـران گفـت :اگـر در بیمارسـتانها مدیری داریم کـه چندین

هرچـه مـا بگوییـم کارکنـان نمیپذیرند حق هم دارنـد .باید در

مسـئولیت برعهـده دارد بایـد رودربایسـتی را کنـار بگذاریـم و

عمـل و بـا پرداخـت بهموقـع مطالباتشـان ،نشـان دهیـم که به

مدیرانـی را بهکارگیریـم کـه تمـام فکـر و ذهـن و تمامقـد در

فکـر آنان هسـتیم و وضعیتشـان را درک میکنیم.

اختیار بیمارسـتان باشـد.

وی بــا اشــاره بــه نظــر یکــی از کاربــران ســایت دانشــگاه کــه

وی بــا تأکیــد بــر پرهیــز از فامیــل بــازی و باندبازی و نســپردن

در بیمارســتان امــام خمینــی مشــغول کار اســت گفت :ایشــان

مســئولیت بــه اقــوام و افــراد ناکارآمــد در بیمارســتانها ،بــه

نوشــتهاند بایــد چندبــار ماشــین ســوار شــوم تــا بــه محــل

تجربــه خــود در مرکــز قلــب اشــاره کــرد گفــت :زمانــی کــه
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مســئولیت مرکــز قلــب بــه من ســپرده شــد یــک کارکنــان هم

بیشــتر از پرســتاران باشــد بیمارســتان نمیتوانــد بــه حرکــت

در آنجــا نبــود امــا اکنــون  1300نفــر در آن مشــغول خدمــت

خ ــود ادام ــه ده ــد .در مرک ــز قل ــب ه ــم تالش ــمان ای ــن ب ــود

هســتند کــه حتــی یــک نفــر از آنــان بــه فاصلــه  5نســل ،بــا

ک ــه تع ــداد پرس ــتاران بیش ــتر از نیروه ــای خدمات ــی باش ــد.

مــن نســبت فامیلــی نــدارد .لــذا مدیــران بیمارســتانها باید به

چ ــون نیروه ــای درمان ــی هس ــتند ک ــه بهط ــور مس ــتقیم ب ــا

دنبــال بهکارگیــری نیروهــای توانمندی باشــند که بیمارســتان

بیمـــاران در ارتباطانـــد.

را از بحــران نجــات دهــد.

وی اصــاح شــرایط موجــود را ضــروری دانســت و گفــت :بایــد

دکتـر کریمی خطاب به روسـای بیمارسـتانها گفـت :باید تمام

بدنــه و ســتاد دانشــگاه را چابک کرد تــا نقش نظارتی داشــته و

فکـر و ذهـن خود را صرف رسـیدگی به امور بیمارسـتان کنید.

با ســازمانهای باالدســتی بــرای تأمیــن منابع دانشــگاه مذاکره

وی افزود :همه جزئیات بیمارسـتان به رئیس بیمارستان مربوط

کننــد و هزینــه بیمارســتانها را بپردازنــد و در گام بعــدی بــه

میشـود لـذا افرادی بایـد این مسـئولیت را بپذیرند کـه به فکر

بیمارســتانها اجــازه دهیــم کــه خودشــان بــا بیمههــا قــرارداد

حل مسـائل باشـند و برای آن چارهاندیشـی کنند.

ببندنــد تــا اول ســال بدانند چقــدر منابع در اختیارشــان اســت

رئیــس دانشــگاه بــا تأکیــد بــر حمایت از روســای بیمارســتانها

و تــا پایــان ســال بــر همــان اســاس هزینــه کنند.

و تفویــض اختیــار بــه آنــان گفــت :هیــچ مســئولی بااطــاع تر،

رئیــس دانشــگاه بــا تأکیــد براینکــه ،بایــد در نــگاه ،مدیریــت

حســاستر و دلســوزتر از رئیــس و مدیــر بیمارســتان نســبت

و اج ــرای خ ــود تغیی ــر ایج ــاد کنی ــم ی ــادآور ش ــد ،مس ــئوالن

بــه آن مجموعــه نیســت و معاونــت توســعه نمیتوانــد همزمــان

حـــق پاشـــیدن بـــذر یـــاس و ناامیـــدی ندارنـــد در همیـــن

مشــکل  16بیمارســتان را برطــرف کنــد لــذا باید به مســئوالن

شـــرایط اگـــر ســـتاد دانشـــگاه چابکتـــر شـــود و بـــرای

بیمارســتانها اختیــار بدهیــم و بــر عملکردشــان نظــارت کنیم.

دریافـــت مطالبـــات دانشـــگاه چانهزنـــی کنـــد همچنیـــن

درواقــع روســای بیمارســتانها بایــد بــرای خودشــان اختیاراتی

واحده ــای محیط ــی در مدیری ــت خ ــود اختی ــارات ،ش ــجاعت

قائــل شــوند و بهجــای اینکــه از مــا بپرســند کــه چـهکار کنند،

و جســـارت بیشـــتری بهکارگیرنـــد قطعـــاً دانشـــگاه آینـــده

خودشــان بــرای بیمارســتان تصمیــم بگیرند.

بهتـــری خواهـــد داشـــت.

دکت ــر کریم ــی ب ــا تأکی ــد ب ــر چاب ــک س ــازی س ــتاد دانش ــگاه

در پایان مراسـم نیز نشـان دانشـگاه و هدایایی بـه دکتر توکلی

گفـــت :اینکـــه تعـــداد کارکنـــان خدماتـــی و امـــور عمومـــی

اهـدا و حکم انتصـاب دکتر بیگلر ابالغ شـد.

