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نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیئتعلمی دانشکده تغذیه و رژیمشناسی

تاریخ عملکرد ما را قضاوت خواهد کرد
رئیـس دانشـگاه در دیـدار بـا رئیـس ،اعضـای هیئترئیسـه و

و در سـال  1371گـروه تغذيـه و بيوشـيمی از گـروه اکولـوژی

هیئتعلمـی دانشـکده تغذیـه و رژیمشناسـی ،کار ،انگیـزه،

انسـانی جـدا شـد .سـپس درخواسـت راهانـدازی و تأسـیس

علـم ،آینـده و دوری از اختالفـات و حاشـیهها را مـدل فکـری

دانشـکده در اردیبهشـتماه  1387از طـرف گـروه ارائه شـد و

و مدیریتـی خـود دانسـت و بـر ضـرورت همگرایـی بیشـتر در

رياسـت وقت دانشـگاه ضمن موافقت در اردیبهشـتماه 1389

دانشـگاه تأکیـد کرد.

حکـم راهاندازی دانشـکده را صـادر کرد.

در نشسـت رئیـس دانشـگاه بـا اعضـای هیئتعلمی دانشـکده

وی افـزود :پـس از جـدا شـدن دانشـگاه علوم پزشـکی ايران از

تغذیـه کـه روز سهشـنبه  14آذرمـاه  1396برگزار شـد ،دکتر

تهـران ،دانشـکده بـه مکان کنونـی (خيابان حجت دوسـت) در

سیاسی ،رئیس دانشکده تغذیه و رژیمشناسی ،با بیان تاریخچه

بهمنمـاه  1392منتقـل و فعالیتهـای آن رسـماً آغاز شـد.
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و پیشـینهای از رشـته تغذیـه در کشـور گفـت :گـروه اکولوژی

دکتـر سیاسـی ،نقـش تغذيـه در توسـعه اقتصـادی ،اجتماعی،

انسـانی بـا چهـار بخـش تغذيـه ،بيوشـيمی ،ژنتيـک انسـانی و

فرهنگـی کشـور را ازجملـه اهـداف دانشـگاه بـرای راهانـدازی

و یـــژ ه

اکولوژی انسـانی در سـال  1354در دانشکده بهداشت تأسیس

دانشـکده تغذیـه خوانـد و گفـت :پاسـداری از فرهنـگ اصيـل
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تغذیـهای کشـور و میراثهـای معنـوی آن و ايجـاد شـرايط

دکتـر فریبا کوهدانی ،هدایت پژوهشهای دانشـکده به سـمت،

مناسـب بـرای بهبـود و شناسـاندن آن بـه نسـل جـوان ،فراهم

پژوهشهـای جامعه نگر را ضروری دانسـت و بـر لزوم برقراری

نمـودن زمينـه همکاریهـای علمـي بـا افـراد و مراکـز علمی،

ارتباط دوسـویه با صنایع و آیندهنگری در تحقیقات تأکید کرد.

سـازمانهای دولتـی و غیر دولتـی داخلـی و بینالمللـی بـر

دکتـر مریم محمـودی ،به معرفی فعالیتهـای حوزه بینالملل

اسـاس ضوابط دانشـگاه و گام برداشتن بهسـوی مرزهای دانش

دانشـکده پرداخت و اقدامات انجام شـده را مسـیر مناسـبی در

تغذيـه از مهمتریـن اهـداف دانشـکده تغذیه و رژیمشناسـی به

جهت توسـعه فعالیتهـا و همکاریهای بینالمللی دانسـت.

شـمار میرود.

دکتـر کـوروش جعفریان ،از نبود اسـتانداردهای الزم در فضای

رئیس دانشـکده تغذیه ،از حضور  208دانشجو در این دانشکده

فیزیکـی دانشـکده انتقـاد کـرد و خواسـتار تغییـر ریلگـذاری

خبـر داد و گفـت :دانشـکده تغذیـه دارای  3گـروه آموزشـی و

دانشـگاه در مسـیر دسـتیابی به اهداف شـد.

 20عضـو هیئتعلمـی اسـت کـه اعضـای آن بـر اسـاس اعالم

دکتـر سـید علـی کشـاورز ،بـر ضـرورت تقویـت تغذیـه بالینی

اسـکوپوس از  35 H-Indexبرخوردارنـد .همچنین در  5سـال

تأکیـد کـرد و اجرای پایلوت این طرح در بیمارسـتان شـریعتی

اخیـر  659مقالـه یعنـی بهطـور متوسـط بیـش از  6مقالـه در

را نقطـه آغـازی برای توسـعه خواند.

سـال بـه ازای هـر عضـو هیئتعلمـی از این دانشـکده منتشـر

دکتر عبدالرضا نوروزی ،خواستار اختصاص تجهیزات و امکانات

شـده است.

بهمنظور توسـعه تغذیه بالینی شد.

وی در ادامـه بـه معرفـی فعالیتهای حوزه بینالملل و توسـعه

دکتـر جاللـی ،خواسـتار راهانـدازی مرکـزی بـرای تعمیـرات

دانشکده پرداخت.

آزمایشـگاهی و تجهیـزات شـد و آن را موجـب صرفهجویـی در

سـپس هـر یـک از اعضـای هیئتعلمی بـه بیان نقطـه نظرات

هزینههـا دانسـت.

و دیدگاههـای خـود پرداختند.

دکتـر حسـینی ،از نبـود نگاه و درک درسـت نسـبت بـه تغذیه

دکتـر احمـد سـاعدی ،یکـی از مهمتریـن برنامههـای آینـده

انتقـاد کـرد و خواسـتار حمایـت دانشـگاه بـرای انتقـال صدای

دانشـکده را بازنگـری و راهانـدازی برنامههـا مطابـق بـا آمایش

دانشـکده به جامعه شـد.

سـرزمین اعالم کرد و خواسـتار حمایت دانشـگاه برای توسـعه

دکتـر پـور آرام ،پیشـنهاد راهانـدازی سـلفی بـرای اسـاتید

فعالیتهـای دانشـکده شـد.

هیئتعلمـی دانشـگاه را مطـرح کـرد.

34
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و یـــژ ه

دکتـر درسـتی ،دیدگاه دانشـگاه نسـبت بـه دانشـکده تغذیه را

در  166سـال قبل دانسـت و گفـت :در دورهای که شـاه قاجار

مهم ارزیابی کرد و آن را موجب تعیین جایگاه دانشکده خواند.

در فکـر تعـدد زوجـات بـود ،فـردی بـه نـام امیرکبیر ،مدرسـه

دکتر حسین زاده ،خواستار توجه به ظرفیت اعضای هیئتعلمی

کوچکـی بـه نـام دارالفنـون را برپـا کـرد کـه مبنـای دانشـگاه

شـد و از دانشـگاه خواست تا برنامهریزی شـفافی برای استفاده

علـوم پزشـکی تهـران شـد .درواقع این دانشـگاه محصـول فکر

از این پتانسیل داشته باشد.

یـک فـرد عاقل اسـت کـه  13روز پیـش از مرگش آن مدرسـه

پـسازآن دکتـر کریمـی ،ضمـن تبریک میلاد پیامبـر (ص) و

را افتتـاح کـرد و حتـی نتوانسـت حاصـل آن را ببیند.

امـام صـادق (ع) گفت :ریشـه بسـیاری از مشـکالتی کـه امروز

رئیـس دانشـگاه ،بـا طرح این سـؤال که چنـد نفر از مـا اکنون

مطرح شـد ،قدمتـی نزدیک به پیش از انقلاب دارد ،لذا اکنون

امیرکبیر گونه فکر میکنیم؟ خواسـتار آیندهنگری بیشـتر شـد.

از دانشـگاه انتظار نداشـته باشـید کـه تمامی آنهـا را یکجا حل

دکتـر کریمـی ،حرکت بر اسـاس صالحیـت و توانمنـدی افراد

کنـد .بایـد بـا منطقـی کـردن توقعـات و اولویتبنـدی آنها در

را ازجملـه خطمشـیهای مدیریتـی خـود خواند و خاطرنشـان

جهت رفـع مشـکالت گام برداریم.

کرد :بدترین نکته این اسـت که وقتی فردی مسـئول میشـود،

وی بـه رشـته تخصصی خود بهعنـوان جراح قلب اشـاره کرد و

بـه دلیـل ارتباطاتش بـا افرادی خـاص ،به بخش یـا گروه خود

گفـت :بسـیاری از درمانهـای جراحی که در حـوزه قلب انجام

توجه ویـژه نماید.

میشـود را میتوان از طریق تغذیه مناسـب پیشـگیری کرد.

وی بـا بیـان اینکـه بهبود فضـای فیزیکی الزم اسـت اما مهمتر

دکتر کریمی ،دانشـکده تغذیه را با سابقهای  4ساله ،جوانترین

از آن فکـر و ایـده افـراد اسـت ،افـزود :دانشـکده شـما بایـد به

دانشـکده خوانـد و تصریـح کرد :دانشـگاه علوم پزشـکی تهران

دانشـکده نسـل چهـارم و دانشـکدهای آیندهنگر تبدیل شـود و

سـنگ و بنا نیسـت بلکه تشـکیل شـده از افرادی توانمند است

قبول دارم که در حال حاضر مشـکالت کمبود فضا در دانشکده

کـه بایـد خودشـان بـرای حـل مشـکالت و تغییـر نظامهـای

وجـود دارد و بایـد در ایـن زمینـه تالشهـای الزم انجام شـود

فکـری و فرهنگـی جامعـه اقدام نماینـد .باید بررسـی کنیم که

امـا همهچیز فضا و سـاختمان نیسـت.

ایـن دانشـکده تاکنون چـه کارهایی انجام داده و چـه کارهایی

رئیس دانشگاه ،یکی از دالیل پیشرفت خوب دانشکده در این

میتوانـد انجـام دهـد .مسـئولترین افـراد برای رفع مشـکالت

مدت کوتاه را چابکی آن دانست و گفت :دانشکده شما این

دانشـکده ،خود شـما هستید.

حسن را دارد که از جمعیت کمی برخوردار است و قطعاً تعدد

وی ،دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران را محصول تفکـر امیرکبیر

افراد مهم نیست بلکه کفایت و توانایی آنها حرف اول را میزند.

وی سـپس به مسـئله مجازیسـازی برخی خدمات اشـاره کرد

همــکاران را تکــرار کنیــد و بــه دنبــال مطــب و کلینیکهــای

و گفـت :دانشـکده مجـازی دانشـگاه ،فرصـت مناسـبی بـرای

خصوصــی باشــید.

دانشـکده تغذیـه بـرای ورود مؤثـر بـه عرصـه فضـای مجـازی

دکتـر کریمـی ،فرهنگسـازی ،اصلاح الگوهـای تغذیـهای و

اسـت ازایـنرو میتوانیـد ارتباطـات خـود را گسـتردهتر کنید.

پاسـخگویی بـه مشـکالت را از وظایـف اعضـای هیئتعلمـی

دکتـر کریمـی ،افـزود :تمامـی فکرهـا و ایدههای نو بایسـتی از

دانشـکده خواند و یادآور شـد :در انتظار کمـک از وکیل و وزیر

دل گروههـا بیـرون بیایـد و از طریـق دانشـکدهها بـه دانشـگاه

نباشـید و بـا اسـتفاده از سـایت ،تلگـرام و فضـای رسـانهای به

منتقل شـود .دانشـگاه نیز قطعاً همراهی میکند و یقین داشته

شـبهات و مشـکالت مطرحشـده در جامعـه پاسـخ دهیـد چـرا

باشـید کـه سـنگاندازی و مانعتراشـی نخواهد کـرد .از معاون

کـه ایـن دانشـکده را بیـش از همـه بایـد متولیـان آن احتـرام

توسـعه دانشـگاه نیـز خواسـتهام تا کمـک کند بیمارسـتانها و

کننـد تـا مـردم و دانشـگاه نیـز آن را قبـول کننـد .امـروز باید

دانشـکدهها اسـتقالل عمل بیشـتری داشـته باشند.

در مقابـل مشـکالت فعاالنهتـر عمل کنیم و در گذشـته نمانیم.

رئیــس دانشــگاه ،اســتقالل عمــل دانشــکدهها را موجــب جذب

وی گذشـته برخـی از رشـتهها را گذشـته پرافتخـاری خوانـد

افــراد دلســوز ،عالقهمنــد و بــا انگیــزه دانســت و تأکیــد کــرد:

و بـا طـرح ایـن سـؤال که آیـا آینـده پرافتخـاری نیـز خواهند

بــا فرهنگســازی در ایــن زمینــه و جــذب افــراد دلســوز،

داشـت؟ تصریـح کرد :متأسـفانه جهل گاهـا در جامعه در حال

قطعـاً دانشــکدهها رشــد خوانــد کــرد و ایــن میتوانــد شــروع

بازتولیـد اسـت و در زمانهای قـرار داریم که عدهای اسـتفاده از

خوبــی باشــد.

مسـواک و واکسـن را زیر سـؤال میبرند اما اگر دانشـکدههای

وی دانشــگاه را وارث ســاختمانهایی پراکنــده خوانــد و

مـا آیندهنگـر نباشـند و فعاالنـه عمل نکننـد ،قطعـاً نمیتوانیم

گفــت :البتــه ایــن مــدل پراکندگــی در شــان دانشــگاه نیســت

آینده درخشـانی را متصور شـویم.

و اگــر بنــده بــه جــای شــما بــودم هرگــز ایــن ســاختمان را

رئیــس دانشــگاه در پایــان بــه کتــاب خاطــرات دکتــر سیاســی

نمیخریــدم و ترجیــح م ـیدادم در همــان کمپــوس دانشــگاه

و زحماتــی کــه گذشــتگان بــرای دانشــگاه کشــیدهاند اشــاره

باقــی بمانــم ،امــا مهم این اســت که ادامــه راه را درســت برویم

کــرد و گفــت :زحمــات زیــادی کشــیده شــده تــا دانشــگاه بــه

و اهــداف را درســت انتخــاب کنیــم و در ایــن مســیر قدمهــای

نقطــه کنونــی خــود رســیده اســت و مــا نیــز وظیفهداریــم

اشــتباه برنداریــم .اگــر هــدف پیشــگیری از بیماریهاســت باید

کــه آن را متوقــف نکنیــم چراکــه در آینــده ،تاریــخ در مــورد

راههــای بهتــری بــرای آن پیــدا کنیــم .نکنــد شــما نیز اشــتباه

مــا قضــاوت خواهــد کــرد.
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