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دکتر کریمی :باید به استادان دانشگاه اعتماد کنیم

نشست صمیمی رئيس دانشگاه با سرآمدان
پژوهش و فناوری دانشگاه
به همت معاونت پژوهشی دانشگاه و به بهانه گرامی داشت هفته

ازلحاظ ثبت اطالعات و چه ازلحاظ آیندهنگری برای پژوهش،

پژوهش ،جمعی از سرآمدان حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه با

یکی از بهترین سانترهای دارای زیرساخت برای پژوهش است و

رئیس دانشگاه دیدار و از نزدیک به بیان دغدغهها و نقطه نظرات

شاید خیلی از پژوهشگران ما دکتر کریمی را فردی بالینی بدانند

خود پرداختند.

و با این نگاه ایشان آشنا نباشند .امیدوارم این نگاه همچنان در

در نشست صمیمی رئيس دانشگاه با سرآمدان پژوهش و فناوری

دانشگاه ادامه پیدا کند.

دانشگاه که روز دوشنبه  27آذر  96برگزار شد ،ابتدا دکتر

وی سپس به ارائه گزارشی از وضعيت پژوهش و فناوری در

صحراییان ،گفت :در مدتی که مسئولیت پژوهشی را بر عهده

دانشگاه پرداخت و تصریح کرد :خوشبختانه مقاالت دانشگاه در

گرفتم ،اقدام به گردآوری اطالعات پژوهشی در بیمارستانهای

بانک اطالعاتی  Scopusروند روبهرشد داشته بهنحویکه امروز

مختلف ازجمله مرکز قلب کردم لذا دریافتم که این مرکز چه

مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیش از  5هزار مقاله در

سال میرسد .همچنین تعداد مقاالت دانشگاه در  ISIنیز از مرز
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 7هزار مقاله در سال افزایش یافته است.

استنادات مقاالت پُراستناد در حدود  706بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه ،سپس به رتبه دانشگا ه علوم پزشکی
تهران ازنظر تعدد واحدهای فناور دانشبنیان مستقر در مرکز رشد

دکتر صحراییان  H-Indexباالی  15را مالک وزارت بهداشت

اشاره کرد و گفت :ازنظر تعداد واحدهای فناور دانشبنیان مستقر

برای سرآمدی در پژوهش عنوان کرد و افزود :بیش از 180

در مرکز رشد ،دانشگاه رتبه بسیار خوبی نسبت به دیگر مراکز

عضو هیئتعلمی دانشگاه دارای  H-Indexباالی  15هستند و

دارد اما میتوانیم با همکاری اساتید این جایگاه را ارتقا دهیم.

بهعبارتدیگر ،یکسوم سرآمدان علوم پزشکی کشور ،از دانشگاه

وی در پایان بر هدفمندی پژوهش برای سالهای آینده تأکید

علوم پزشکی تهران هستند.

کرد و گفت :حل مسئله و پاسخ به نیازهای جامعه و همچنین

معاون پژوهشی دانشگاه ،حضور تعداد زیادی از نیروی خبره در

خلق ثروت از دانش ،دو هدفگذاری مهم دانشگاه در  4سال

حوزه پژوهش را موجب سنگینی مسئولیت دانشگاه خواند و اظهار

آینده خواهد بود.

داشت :ازلحاظ توزيع پژوهشگران پُراستناد کشور نیز در حدود

در ادامه پژوهشگران سرآمد دانشگاه به بیان دیدگاهها و نقطه

 50درصد از آنها در دانشگاههای علوم پزشکی تهران قرار دارند.

نظرات خود پرداختند.

وی به برتری دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین دانشگاههای

دکتر عبداللهی ،به بیان مشکالت پایاننامهها پرداخت و خواستار

تیپ  1اشاره کرد و گفت :اکنون دانشگاه با  H-Indexحدود

همکاری در رفع آنها شد.

 135و  40هزار و  800مقاله با بیش از  351هزار استناد در

دکتر معین ،بر ضرورت انجام پژوهش هدفمند در بیماریهای

رتبه نخست ایستاده و این در حالی است که فاصله مناسب با

غیر واگیر تأکید کرد و آن را از اولویتها خواند.

دانشگاه بعدی خود دارد.

دکتر کبریایی زاده ،بر ایجاد مدل مناسب مدیریتی در دانشگاه

دکتر صحراییان سپس با اشاره به نتایج ارزشیابی وزارت بهداشت

تأکید کرد.

در سال  95تصریح کرد :دانشگاه علوم پزشکی تهران در تولید

دکتر دهپور ،به رسالت دانشگاه و هویت افراد در دانشگاه اشاره

علم ،تقریباً از دانشگاه دوم پیشتر بوده و در زیرساختها نیز

کرد و خواستار برقراری ارتباط دوسویه میان علوم پایه و بالین شد.

رتبه نخست را از آن خود کرده است.

دکتر سرکار ،بر ضرورت جذب منابع از بیرون دانشگاه تأکید

وی افزود :رتبه جهانی دانشگا ه علوم پزشکی تهران در نظام

کرد و خواستار هدفگذاری دانشگاه در ارتقاء رتبه جهانی شد.

رتبهبندی  ESIدر  Novemberسال  2017براساس تعداد

دکتر امانلو ،بر ضرورت بهبود منابع پژوهش تأکید کرد.
دکتر آقا محمدی ،با اشاره به مدل جذب دانشجو ،خواستار تغییر
رویکرد دانشگاه به سمت راهاندازی رشتههای فوق تخصصی شد.
دکتر محوی ،خواستار ایجاد تسهیالت برای سفرهای خارجی
اعضای هیئتعلمی شد.
دکتر آی ،به چالشهای جذب دانشجویان  PhDو مشکالت سنی
آنها در هنگام جذب اشاره کرد.
دکتر نیما رضایی ،خواستار احترام بیشتر به محققین و توزیع
مناسب بودجههای پژوهشی شد.
دکتر رکن ،به بیان خاطرات خود در کرمان و مشکالت پژوهش
در آن سالها پرداخت و خواستار نگاه امیدوارانه به رشد پژوهش
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در دانشگاه شد.
سپس دکتر کریمی ،رئیس دانشگاه ،به سخنان خود در مراسم
آغاز سال تحصیلی با حضور رئیسجمهور اشاره کرد و گفت :در آن
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مراسم عنوان کردم که همانگونه که وقتی بدن در شوک میرود

دکتر کریمی ،مسئله کمپولی را دغدغه اصلی کشور نداست و

خون را به سمت مغز میکشد تا ارگانهای حیاتی آسیب نبیند

تصریح کرد :اعتقادم بر این است که اگرچه کمبود منابع وجود

و اگر بیش از سه دقیقه خون به مغز نرسد اندامهای حیاتی آن

دارد اما گاهی بیتدبیری بیشتر از بیپولی کشور را رنج میدهد.

آسیب میبیند ،لذا از رئیسجمهور خواستم تا نگذارد که دانشگاه

معتقدم مدیران در شرایط کمبود منابع باید تواناتر و بهتر عمل

در شوک وارد شود و به آن آسیب برسد چرا که دانشگاه مغز

کنند وگرنه مدیریت پول زیاد ،کار چندان دشواری نیست.

کشور است و باید توجهمان به دانشگاه باشد.

وی خاطرنشان کرد :در زمان کمبودهاست که مدیریت نقش

وی همچنین اعتماد نظام به اساتید را از دیگر خواستههای

و شکل خود را نشان میدهد لذا من امیدوارم این اتفاق در

مطرحشده به رئیسجمهور خواند و گفت :ما نیز در دانشگاه

دانشگاه رخ دهد و بتوانیم با همین پول کم ،محصولی مناسب

باید به اساتید اعتماد کنیم .سعی کردهام تا معاونین ،روسای

و کارآمد تولید کنیم.

دانشکدهها و بیمارستانها را از افرادی انتخاب نمایم که با

رئیـس دانشـگاه ،بـه طرح نکاتی همچون شـیوه جذب دانشـجو

مشکالت حوزه بهخوبی آشنا باشند .البته اکثر مسائل و مشکالتی

اشـاره کرد و گفت :مدل جذب دانشـجو ،مدلی نیسـت که تنها

که دوستان در حوزه پژوهش مطرح کردند درست است اما از

در اختیار دانشـگاه باشـد بلکه عوامل مختلفـی در آن تأثیرگذار

سرآمدان حوزه پژوهش انتظار میرود که به مسائل اجتماعی،

اسـت .تنهـا هنـر مـا ایـن اسـت کـه بتوانیم شـرایط موجـود را

اقتصادی ،سیاسی و مدیریتی کشور قدری عمیقتر بیندیشند و

بهخوبـی مدیریـت کنیم.

به محدودیتها توجه کنند.

دکتـر کریمـی در ادامـه افـزود :البتـه شـما سـرآمدان پژوهش

رئیس دانشگاه ،انتخاب دکتر صحراییان را در راستای تسهیل

هسـتید و بـه خاطر داشـته باشـید که سـنگ بنای بسـیاری از

شرایط و ارتباطات دانست و گفت :از دکتر خواستهام که ارتباطات

فعالیتهـا درگذشـته از جانـب خودمـان بنـا نهـاده شـده و مـا

اساتید را با حوزه معاونت پژوهش تسهیل کنند و حرمت اساتید

عوامـل اجرایـی بسـیاری از ایـن فعالیتهـا بودهایم .چشـممان

در این حوزه حفظ شود .در شان دانشگاه علوم پزشکی تهران

را بـر ایـن واقعیـت کـه مـا ایـن مجموعـه را سـاختیم نبندیـم.

نیست که درگیر برخی از مسائل حاشیهای شود ،دکتر صحراییان

ازایـنرو نبایـد از فـرد انتقاد کنیم و خود نیز مسـئول بسـیاری

نیز تا آنجا که بنده اطالع دارم با همین رویکرد کار خود را آغاز

از ایـن اقدامـات و روشهـا بودهایـم.

کرده و امیدوارم دیگر شاهد مسائلی ازایندست نباشیم.

رئیـس دانشـگاه با بیـان اینکه هر فردی باید گذشـته و عملکرد
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خود را بررسی کند ،یادآور شد :بنده روزگاری مسئول بیمارستان

اگر گذشته دانشگاه و زحمات افرادی که سالها قبل کشیدند را

قلب بودم و سـعی کردم مرکز تحقیقاتی با امکانات و ساختمانی

نبینیم نمیتوانیم به آینده بهتر برسیم.

جـدا راهانـدازی کنـم .همچنیـن بانکهـای اطالعاتـی متعددی

دکتر کریمی ،افزود :دکتر صحراییان از جنس و از ژن پژوهش

کـه در کشـور بینظیر اسـت در مرکـز ایجاد کردم .این مسـئله

است و با بسیاری از مشکالت این حوزه آشناست .نه اینکه

را نیـز سـالها قبـل هنگام شـرکت در کنگـره علمـی در خارج

مسئولین قبلی اشکال داشتند ،بلکه هرکدام زحمت خود را

از کشـور دیـده بودم .پس از بازگشـت بـه ایـران در مرکز قلب،

کشیدند و در محدوده فکری و زمانی بهگونهای حرکت کردیم که

تمامـی اطالعـات مربـوط به بیمـار و اقدامات درمانـی آنها را در

دانشگاه اکنون به این جایگاه رسیده است .اگر به  166سال قبل

سـامانهای ثبت کردیم .اکنون صدها مقاله از مرکز قلب منتشـر

و راهاندازی دارالفنون توسط امیرکبیر نگاه کنیم ،در آن شرایط

میشـود و این در حالی اسـت که از افراد خواسـتم تا اسـم مرا

راهاندازی دارالفنون تنها برگ برنده دوره قاجار است چراکه آن

در مقـاالت نگذارنـد .ازایـنرو مقـداری از این موارد بـه عملکرد

مدرسه مبنای این دانشگاه شد .این دانشگاه در طول  166سال

افـراد بازمیگـردد که تا زمانـی که در هر حوزه هسـتیم چگونه

حاصل زحمات بسیاری از افراد است.

بایـد رفتـار کنیم .درواقع تضاد منافع را شـما بایـد تعریف کنید

رئیس دانشـگاه ،زمان مدیریت را بسـیار محـدود خواند و گفت:

چراکه این مسـئله از الیههای بسـیار پیچیدهای برخوردار است.

زمان بهسـرعت میگـذرد ،لذا به دانشـگاه بهگونـهای دیگر نگاه

وی سپس از همگان خواست تا گذشته را رها کرده و برای آینده

کنیـد و پژوهشهـای موردنیـاز کشـور را پیگیـری کنیـد .خدا

برنامهریزی نمایند و تأکید کرد :معتقدم آدمها باید نقششان را

میدانـد کـه بـا ایـن مدیریتهـای لـرزان تا چـه زمـان دیگری

خوب عمل کنند و اگر امروز در جایی مسئول شدهاند لذا وقف

بتوانیـم در خدمـت باشـیم امـا کمـک کنیـد تـا در ایـن مـدت

آنجا هستند .باید بدانیم که پستها و موقعیتها در دانشگاه،

محـدود ،میـان همکاران علـوم پایـه ،بالینی ،فنـاوری و صنعت

برای آبونان نیست بلکه موقعیتی برای خدمت است .قطعاً آینده

ارتبـاط مناسـبی برقـرار کنیم تا منجـر به نتیجـه مطلوب برای

در مورد عملکرد ما قضاوت خواهد کرد همانگونه که ما اآلن در

کشـور شـود .از دکتر صحراییان نیز میخواهـم کمک نمایند تا

مورد بسیاری از افراد قضاوت میکنیم .تاریخ را نمیتوان مخدوش

ارتبـاط نقطـه چینـی اسـاتید با دانشـگاه تبدیل به خطی شـود

کرد .افرادی که تاریخ را نمیدانند و نمیخوانند و یا بد میخوانند،

و البتـه بیشـتر معتقـد بـه ارتباطات دلـی هسـتم بهگونهای که

قضاوتشان نسبت به اکنون و آینده درست نخواهد بود .ازاینرو

افـراد بـا عالقهمندی در ایـن حـوزه کار کنند.

