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خدمت به مردم در حیطه پزشکی و سالمت؛ خدمتی خاص است

مراسم تکریم و معارفه روسای دانشکده پرستاری
و مامایی برگزار شد
در مراسـمی بـا حضور رئیس دانشـگاه ،از زحمـات دکتر چراغی

را فـردی صاحـب خالقیـت ،ایده و فکر دانسـت و گفت :ایشـان

قدردانـی و حکم انتصـاب دکتر نیکبخت بهعنـوان رئیس جدید

از مـردمداری ،علـم و فضیلـت عرفانـی برخـوردار اسـت و هـر

دانشـکده پرسـتاری و مامایی اعطا شد.

کجـا کـه در دانشـکده قـدم بگـذارم ،اثـری از فلسـفه و فرآیند

مراسـم تکریم دکتر محمدعلی چراغی ،رئیس پیشـین و معارفه

مدیریتشـان را میبینـم.

دکتـر علیرضـا نیکبخـت نصرآبـادی ،رئیـس جدیـد دانشـکده

وی سـپس ضمـن تبریـک بـه دکتـر نیکبخـت گفت :با ایشـان

پرسـتاری و مامایـی ،با حضور هیئترئیسـه ،مدیـران گروههای

بیشـتر از یـک دانشـجو مأنـوس هسـتم و رویهمرفتـه هـر دو

آموزشـی و اعضـای هیئتعلمـی دانشـکده روز شـنبه  25آذر

بزرگـواران افـرادی پویـا ،بـا تفکر و خالق هسـتند که دانشـگاه

 1396برگزار شـد.

میتوانـد از توانمنـدی آنهـا اسـتفاده نماید.

در ابتـدا ،دکتـر مداح ،مادر پرسـتاری نوین ایـران ،دکتر چراغی

سـپس دکتـر مـدرس ،بـه نمایندگی از سـوی مدیران گـروه ،از

روحیه نشـاط در دانشـکده هسـتند و امیدوارم با رویکرد جدید،
فضـای آکادمیـک در دانشـکده بیشازپیش توسـعه یابد.
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پـسازآن دکتـر محمدعلـی چراغی ،سـخنان خـود را بـا ابیاتی
از موالنـا آغـاز کـرد و ضمـن قدردانی از دکتـر الریجانی و دکتر
وحیـد دسـتجردی که زمانی ،مسـئولیت دانشـکده پرسـتاری و
مامایی را به ایشان واگذار کردند گفت :خدا را شاکرم که توفیق
خدمت گذاری دانشـگاه را در برهههای دشـواری همچون زمان
ادغـام داشـتم و از همـه همکاران از خدمـه و نگهبانی تا اعضای
هیئتعلمـی برای همـکاری در ایـن دوران قدردانی میکنم.
وی از دکتر جعفریان نیز برای اعتماد دوباره و اعطای مسئولیت
دانشـکده بـرای  4سـال قدردانی کـرد و گفت :بنـده در تضادی
میـان رفتـن و مانـدن در دانشـکده بودم و از ریاسـت دانشـگاه
بـرای اینکـه مـرا از این دوگانگی خلاص کرد ،تشـکر میکنم.
خدمـات  8سـاله دکتر چراغـی قدردانی کرد و گفت :دانشـکده

دکتـر چراغی ،ضمـن آرزوی موفقیت برای دکتر نیکبخت گفت:

پرسـتاری و مامایی در زمان مسئولیت ایشان به بالندگی رسید.

قطعـاً چراغی رفتنی اسـت اما چراغ را باید به خاطر سـپرد.

همچنیـن بـه دکتر نیکبخـت نیز تبریـک میگوییم .ایشـان در

وی انسـان را موجـود پیچیـدهای بـا طیـف وسـیعی از منهـای

همه مسـئولیتهای گذشـته موفق عمل کردهاند و بر مشـارکت

بینهایـت تا مثبـت بینهایت خواند و تأکید کرد :اگر قرار اسـت

جمعـی برای پیش بـرد اهداف دانشـکده اعتقاد دارند.

انسـانی عقالنی ،اخالقی و معنوی باشیم باید چشم ،گوش ،قلب

در ادامـه دکتـر میرالشـاری ،دکتر چراغی را مدیـری ایده پرداز

و ذهنـی تیزبیـن ،خـردورز و معنوی داشـته باشـیم تا در سـایه

و آرمانـی خوانـد و گفـت :ایشـان بـا تمـام تـوان و انـرژی برای

ایـن اتفـاق ،زبـان افراد نیـز خـردورز و معنوی شـود و درنهایت

تحقـق اهداف دانشـکده اقـدام کردند و طی سـالیان افراد جوان

موردتوجـه خداونـد قـرار گیـرد .اگر فکـر ،گفتار و رفتـار منظم

و پرانـرژی را همچـون خـون تـازه بـه دانشـکده تزریـق کردند.

نداشـته باشـیم قطعاً نمیتوانیم مسـیر را بهخوبـی پیش ببریم.

خوشـبختانه دکتـر نیکبخـت نیز معتقد به خـرد جمعی و حفظ

دکتر چراغی ،یکی از آرزوهای خود را راهاندازی بنیاد پرسـتاری
مـداح عنـوان کـرد و خواسـتار همـکاری دانشـگاه در ثبـت این
بنیاد شـد.
سـپس دکتـر نیکبخـت ،حضـور دوبـاره رئیـس دانشـگاه در
دانشـکده ظـرف  2مـاه گذشـته را به فـال نیک گرفـت و گفت:
ایـن مسـئله نشـان از توجه شـما به اجـزای پیرامونی دانشـگاه،
علاوه بـر مسـائل کالن دارد.
وی بـه راهانـدازی و تکمیـل  95درصـدی سـالن آمفیتئاتـر
دانشـکده در زمان ریاسـت دکتر چراغی اشـاره کرد و خواسـتار
همـکاری دانشـگاه بـرای اتمام آن شـد.
رئیـس دانشـکده پرسـتاری و مامایـی ،دکتر چراغی را سـرمایه
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دانشـکده خوانـد و گفـت :بنـده از نزدیک بـا دکتـر چراغی کار
کردهام و شـاهد تالشهای ایشـان برای اعتالی دانشکده هستم.
ایشـان  8سـال از زندگی خود را وقف دانشکده کردند و قطعاً از

رئیس دانشـگاه ،حضور دوباره در دانشکده پرستاری و مامایی را
بـه فـال نیک گرفـت و تأکید کرد :خوشـبختانه در این سـالها
ارتبـاط خوبـی بـا جمـع پرسـتاری و مامایـی داشـته و دارم و
امیـدوارم چنـد صباحی که در کسـوت رئیس دانشـگاه هسـتم
نیـز بتوانـم این ارتبـاط خوب را حفـظ کنم.
وی بـا بیـان اینکـه گاهـی مسـئولیتهای اجرایـی افـراد را از
عالئقشـان دور میکنـد ،افـزود :اکنـون کـه دکتـر چراغـی از
مسـئولیت آزاد شـدهاند ،زمـان کافی بـرای پرداختـن به عالئق
خـود در اختیـار دارنـد اما واقعیت این اسـت که چه مسـئولیت
داشـته باشـیم و چه نداشته باشیم ،چه بخواهیم و چه نخواهیم،
چه اهل موالنا باشـیم و چه نباشـیم ،خداوند لطف بزرگی به ما
کرده و آن خدمت به مردم در حیطه پزشـکی و سلامت اسـت.
حتـی اگـر فردی تنها بـرای حقوق آخر ماه در این سیسـتم کار
توان و خالقیتهای ایشان در آینده نیز استفاده خواهیم کرد.

کنـد ،بـاز هم خدمتـش ،خدمتی خاص اسـت.

وی حضـور ایـن جمـع در مراسـم را نـه بـرای وداع بلکـه برای

دکتر کریمی ،مسئولیت در دانشگاه را متفاوت از تمامی ارگانهای

تقدیـر از زحمات دکتر چراغی دانسـت و افزود :امیدوارم همگی

دیگـر دانسـت و گفـت :نخسـتین وظیفـه اعضـای هیئتعلمی

کمـک نماینـد تـا بتوانیم دانشـکدهای در حد نام دانشـگاه علوم

آمـوزش ،پژوهش و رشـد دانشـگاه اسـت و اعضا خودشـان باید

پزشـکی تهران بسازیم.

بـرای سـاختن و ایجاد محیطی مناسـب اقدام کنند.

دکتـر نیکبخـت ،از بازنگـری در برنامـه  16گانـه اسـتراتژیک

وی مدیریــت را امــری چرخشــی خوانــد و مــاک قضــاوت خود

دانشـکده بـر اسـاس سیاسـتهای دانشـگاه خبـر داد و گفـت:

از افــراد را نحــوه خــروج آنهــا از مســئولیت عنوان کــرد و افزود:

تلاش میکنیـم تـا سـال  1400دانشـکده پرسـتاری و مامایی

بایــد بــه همــان راحتی کــه قبــول مســئولیت میکنیــم ،قدری

را بـه حـدی از اعتلا و پیشـرفت نزدیـک نماییـم.

روانتــر آن را واگــذار نماییــم و بــه وظیفــه اصلــی و علمی خود

رئیس دانشـکده پرسـتاری و مامایی ،با بیان اینکه قطعاً در دوره

بازگردیــم .امــروز بــرای مــن ،بهتریــن ،قشــنگترین و زیباترین

جدیـد ،اسـتقالل گروههـای آموزشـی بیشازپیش به رسـمیت

مــکان ،فضایــی اســت کــه در آن کار تخصصــیام را انجــام

شـناخته خواهد شـد ،تصریح کـرد :خط قرمز دانشـکده ،اجرای

میدهــم و اگــر همیــن لحظــه اعــام کننــد کــه مســئولیتی

قانون اسـت و اگر در مواردی قانون مدون وجود نداشـته باشـد،

در دانشــگاه نــدارم ،دســت آنهــا را میبوســم و بــه کار اصلــی

آن مسـئله در شـورا مطـرح و پـس از تصویـب شـیوهنامههای

خــود بازمیگــردم.

آن تعیین میشـود.

رئیس دانشـگاه ،دکتر چراغی را فردی با صفا و دوستداشـتنی

وی آمـوزش بالینـی را از دغدغههای اصلی خـود خواند و یادآور

خوانـد و تصریـح کـرد :در همان برخورد اول از شـخصیت دکتر

شـد :قطعـاً در ایـن دوره از مسـئولیت به حمایـت مدیران قبلی

چراغی بسـیار خوشـم آمد و ایشـان برای دانشـکده پرستاری و

و افـراد باتجربـه نیاز دارم و امیدوارم بتوانـم از ظرفیت نیروهای

مامایـی زحمت فراوانی کشـیدهاند.

جوان نیـز بهخوبی اسـتفاده کنم.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه حضـور  54عضـو

در پایـان دکتـر کریمـی ،رئیـس دانشـگاه ،بـکار گیـری لفـظ

هیئتعلمـی خانـم و  5مـرد در دانشـکده پرسـتاری و مامایـی

تودیـع را مناسـب ندانسـت و گفـت :قطعـاً امـروز قصـد وداع با

اشـاره کـرد و گفـت :نبایـد در این دانشـکده که اکثریـت آن را

دکتـر چراغـی را نداریم و این مراسـم بهمنظور تکریم از ایشـان

بانوان تشـکیل میدهند ،ریاست تنها میان مردان بچرخد .قطعاً

برگزار شـده اسـت.

عملکـرد مـا در آینـده قضاوت خواهد شـد .چرا در دانشـکدهای
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رئیــس دانشــگاه ،همچنیــن از دکتــر نیکبخــت خواســت تــا بــا
برگــزاری جلســات متعــدد بــا بیمارســتانها در راســتای رفــع
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نگرانــی گــروه مامایــی اقــدام نمایــد و تأکیــد کــرد :رئیــس
دانشــکده بایــد تمامــی گروههــا را بــه یــک چشــم ببینــد
و بــرای تمامــی آنهــا وقــت بگــذارد بهنحویکــه پــس از 4
ســال بتوانــد بهصراحــت از عملکــرد خــود دفــاع کنــد و بگویــد
تمامــی گروههــا را بهتناســب دیــدهام .ازایــنرو الزم اســت
بــا هماهنگــی بــا بیمارســتانها ،مســائل و مشــکالت گــروه
مامایــی را حــل کنیــد.
دکتر کریمی سـپس از طرح ایده راهاندازی بنیاد مداح اسـتقبال
کرد و گفت :پرسـتاران جوان باید بسیار کار کنند و شببیداری
بکشـند تا همچون دکتر مداح بدون هیچ چشمداشـتی وقتشان
را صرف عموم نمایند.
وی ضمـن توصیه به مدیران برای اسـتفاده بهینه از زمان گفت:

رذآ 1رذآ

 161هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

کـه  54عضـو هیئتعلمـی خانـم دارد ،نتوانسـتهاید یـک نفر را

اصـوالً مدیـری که وقت ندارد ،مدیر نیسـت .توصیـه میکنم در

انتخـاب و از او بـرای  4یـا  8سـال حمایت کنیـد و اجازه دهید

دوران ریاسـتتان ورزش کنیـد و کتـاب بخوانید تـا پس از پایان

اعضـای هیئتعلمـی خانم نیـز در این عرصه ظرفیـت و توانایی

دوره ،حسـرت گذشت زمان را نخورید.

خود را نشـان دهند؟ درحالیکه مرتب در جامعه ،شـعار حمایت

در پایـان بـا اهـدای الـواح و هدایـا از زحمـات دکتـر چراغـی

از زنـان مطـرح اسـت و نیمـی از جمعیـت مـا را زنـان تشـکیل

قدردانـی شـد .همچنین حکـم انتصاب دکتر نیکبخـت بهعنوان

میدهـد .آیـا وقـت آن نرسـیده که بانوان بـا همگرایـی و اتحاد

رئیـس جدیـد دانشـکده پرسـتاری و مامایی کـه  13آذر  96از

بیشـتر از میـان خود فردی را برای مدیریـت انتخاب کنند .کی،

سـوی دکتر کریمی رئیس دانشـگاه صادر شـده بود ،به ایشـان

کجـا و چه کسـی باید در ایـن زمینه تصمیـم بگیرد.

اعطا شـد.

