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تهمراهی همه گروههای آموزشی برای رشد علمی و تحقیقاتی الزم است

مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید
دانشکده توانبخشی برگزار شد
رئیـس دانشـگاه بـا الواحـی از زحمـات دکتر عطارباشـی مقدم،

را فـردی سـاعی و کوشـا خوانـد و گفـت :ایشـان تحـوالت و

قدردانـی و حکـم انتصـاب دکتر هادیـان بهعنـوان رئیس جدید

خدمـات ارزشـمندی را در دانشـکده ایجـاد کردنـد و قطعـاً از

دانشـکده توانبخشـی را اعطا کرد.

توانمندیهایشـان در سـنگر دیگـری اسـتفاده خواهد شـد.

مراسـم تکریـم دکتـر بهـروز عطارباشـی مقـدم ،رئیس پیشـین

وی همدلی اعضا و مشارکت همگان را در ارتقاء جایگاه دانشکده

و معارفـه دکتـر محمدرضـا هادیـان ،رئیـس جدیـد دانشـکده

مؤثـر دانسـت و تصریح کـرد :برای دکتر هادیان نیـز که همواره

توانبخشـی ،با حضـور جمعی از دانشـجویان ،کارکنـان ،اعضای

تلاش زیادی برای موفقیت دانشـکده داشـتند ،آرزوی موفقیت

هیئترئیسـه و اعضای هیئتعلمی دانشـکده ،روز دوشـنبه 27

دارم .اکنـون فرصتـی فراهـم شـده تـا ایشـان میراثی را بـا ارائه

آذر  1396برگزار شـد.

خدمـات مطلوب از خود بهجـای بگذارند.

در ابتدا دکتر علیایی ،معاون آموزشی دانشکده ،دکتر عطارباشی

سـپس دکتـر عطارباشـی مقدم ،رضـای خدا را سـرلوحه تمامی
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فعالیتهـای خـود خوانـد و گفـت :بـه توصیـه بزرگمـرد و

اگـر نتوانیـم ایـن تهدیـدات را مدیریـت کنیـم بار سـنگینی در

صاحبخـردی در چنـد روز گذشـته توانسـتم بـا فراغـت بـال

آینـده بر کشـور تحمیـل خواهد شـد .ازایـنرو باید رشـتههای

بـه عملکرد چندسـالهام بازنگری داشـته باشـم و خوشـحالم که

جدیـدی مطابق با مأموریت دانشـگاه تعریـف و تهدیدات جامعه

هـر چـه کردم از دیـد خود ،اقدامی درسـت و در جهـت ارتقای

را مدیریـت کنیم.

دانشـکده بوده اسـت.

وی وجــود رشــتههای دکتــری تخصصــی را نقطــه قــوت

وی ضمن قدردانی از همکاری معاونین ،کارکنان ،دانشـجویان و

دانشــکده بــرای تبدیلشــدن بــه قطــب علمــی منطقــه عنــوان

اعضای هیئتعلمی ،خاطرنشان کرد :بنده در تمامی تصمیماتی

کــرد و افــزود :بایــد ازاینجهــت نــگاه ویــژهای بــه کشــورهای

کـه بـرای دانشـکده اتخاذ کـردم ،تنها قصـد و نیتم ،سـرآمدی

منطقــه خصوصاً کشــورهای فارسـیزبان داشــته باشــیم چراکه

دانشـکده توانبخشـی بوده اسـت و بر خود الزم میدانم قدردانی

در هیچکــدام از کشــورهای منطقــه رشــتههای دکتــرای

ویـژهای از معاونیـن دانشـکده داشـته باشـم که اگـر همکاری و

تخصصــی وجــود نــدارد.

کمـک آنها نبود ،هیـچ حرکتی قابلیت اجرا نداشـت.

دکتــر هادیــان ســپس بــر ضــرورت اســتفاده از توانمندیهــای

در ادامـه دکتـر هادیـان ،حضـور دوبـاره رئیـس دانشـگاه بـه

صنعــت و جــذب ســرمایه از بیــرون از دانشــکده تأکیــد کــرد و

دانشـکده توانبخشـی را قدر دانسـت و گفت :خدا را شـاکرم که

یــادآور شــد :بایــد بتوانیــم جایــگاه پژوهــش را از طریــق حضور

این اعتقاد در دانشـگاه وجود دارد که دانشـکده توانبخشـی باید

دانشــجویان و اعضــای هیئتعلمــی در بالین بیمــار ارتقا دهیم.

بهعنوان مرکزی پیشـرو در کشـور ،نقش برجسـتهای در توسعه

وی در پایــان از دانشــگاه خواســت تــا بــا ایجــاد سرپرســتی

رشـتههای توانبخشـی کشـور داشـته باشـد و وقت آن رسـیده

توســعه و برنامهریــزی بــرای پیگیــری مصوبــات و موضوعــات

کـه این دانشـکده بـا نگاهی نـو و جامع رسـالتهای خـود را با

مرتبــط بــا حــوزه آمــوزش و پژوهــش و همچنیــن معاونــت

توجـه بـه مقتضیـات زمـان بازشناسـی کـرده و اقدام بـه ایفای

اجتماعــی فرهنگــی بهمنظــور شناســایی و جــذب بودجههــای

نقـش جدید خـود کند.

مختلــف ،موافقــت کنــد.

رئیـس دانشـکده توانبخشـی ،ضمـن معرفـی برنامههـای آینده

ســپس دکتــر کریمــی ،رئیــس دانشــگاه ،حضــور کارکنــان در
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دانشـکده ،راهانـدازی رشـتههای مختلـف متناسـب بـا نیازهای

مراســم تکریــم و معارفــه را بــه فــال نیک گرفــت و با یــادآوری

جامعـه را ضـروری خوانـد و اظهـار داشـت :بزرگتریـن تهدیـد

خاطــرات زمــان دانشــجویی خــود گفت :ســالها قبــل بهعنوان

و یـــژ ه

جامعـه ایرانـی پدیـده سـالمندی و تغییـر روند بیماریهاسـت.

دانشــجو بــرای حضــور در کالس درس زنــان بــه ایــن ســالن
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اخبـــار

آمده بودم و این دانشکده برایم بسیار نوستالژیک است.

وی افــزود :اصــوالً تفــاوت گــذاری بیــن گروههــا و افــراد را

وی ضمــن قدردانــی از زحمــات و تالشهــای دکتر عطارباشــی

تحمــل نمیکنــم و از شــما نیــز میخواهــم تــا بــا ایجــاد

گفــت :مدیریــت و ریاســت در دانشــگاه و دانشــکده ،وظیفـهای

همدلــی و جلــب مشــارکت تمامــی گروههــا ،بــرای حفــظ

مضاعــف بــر دوش اعضــای هیئتعلمی اســت اما همیشــه آنچه

دانشــکده تــاش کنیــد.

متصوریــم برایمــان رخ نمیدهــد .بنــده نیــز از ایــن قاعــده

دکتــر کریمــی خاطرنشــان کــرد :دانشــکدهای ازنظــر علمــی و

مســتثنا نیســتم چراکــه دقیقـاً در زمانــی کــه قصــد داشــتم تــا

تحقیقاتــی میتوانــد رشــد کنــد کــه همراهــی تمامــی گروههــا

مســئولیت خود در مرکــز قلب (که امروز مرکــزی منحصربهفرد

را داشــته باشــد .امــکان نــدارد کارکنــان و اعضــای هیئتعلمی

ازلحــاظ مــدل اداری اســت چراکــه تنهــا بیمارســتانی اســت که

از محیــط کار خــود راضــی نباشــند امــا بــرای شــما رضایــت

تمامــی اعضــای هیئتعلمــی بهصــورت تماموقــت در یــک

ایجــاد کننــد ازایــنرو بایســتی حرمــت کارکنــان و اعضــای

رشــته تخصصــی بــا  500تخــت کار میکننــد) را واگــذار کنــم،

هیئتعلمــی در دانشــکده حفــظ شــود.

مســئولیت دانشــگاه بــر عهــدهام گذاشــته شــد و البته دانشــگاه

رئیـس دانشـگاه ،ضمن موافقت بـا راهاندازی معاونـت اجتماعی

خانــه ماســت و اعضــای هیئتعلمــی تــا روزی کــه در دانشــگاه

و سرپرسـتی توسـعه و برنامهریزی ،گفت :دانشـکده توانبخشـی

هســتند بایــد مســئولیت قبــول کننــد امــا چگونــه کارکــردن

بـا مـدل ارائـه خدمـت و رشـتههای خوبـی کـه دارد میتوانـد

نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

بهخوبی از بیرون دانشـگاه جذب سـرمایه داشـته باشـد ازاینرو

رئیــس دانشــگاه ،ریاســت دانشــکده توانبخشــی را مســئولیت

نگاهتان به دسـتان دانشـگاه نباشـد.

ســنگینی دانســت که امــروز بــر دوش دکتر هادیان قــرار گرفته

دکتــر کریمــی ،خواســتار همگرایــی بیشــتر در دانشــکده

و تصریــح کــرد :مــدل رفتــاری و مدیریتــی من بهگونهای اســت

توانبخشــی شــد و افــزود :اگــر مســائل و مشــکالت دانشــکده به

کــه هرگــز نکت ـهای را از دیگــران نمیخواهــم کــه خــودم بــه

خــارج از آن منتقــل شــود ،قطعـاً مانــع از پیشــرفت دانشــکده

آن عمــل نکــرده باشــم ،بنابرایــن آنچــه از شــما انتظــار دارم

خواهــد شــد؛ بنابرایــن امیــدوارم احســاس خانــواده بــودن،

اخــاق مدیریتــی اســت آنهــم بهگون ـهای کــه همــه اعضــای

حســی کــه بهخوبــی در مرکــز قلــب تهــران شــکل گرفتــه

هیئتعلمــی دانشــکده بــا تمامــی تــوان ،ظرفیــت و کارایــی

اســت ،در دانشــکده شــما نیــز ایجــاد شــود و بتوانیــد در آینــده

بهطــور یکســان دیــده شــوند.

آن را تقویــت نماییــد..
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