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در مراســمی بــا حضــور رئیــس دانشــگاه ،از زحمــات دکتــر

دانشــکده دندانپزشــکی در زمان مســئولیت دکتــر بیات را قدر

بیــات قدردانــی و حکــم انتصــاب دکتــر رکــن بهعنــوان رئیس

دانســت و گفــت :اگرچــه در  4ســال گذشــته ،درگیــر مســائل

جدیــد دانشــکده دندانپزشــکی اعطــا شــد.

ســنگین اجرایــی در دانشــکده نبــودم امــا معتقــدم کارهــای

مراســم تکریــم دکتــر محمــد بیــات ،رئیــس پیشــین و معارفه

بزرگــی در ایــن چنــد ســال انجــام شــده اســت .بهعنوانمثــال

دکتــر امیررضــا رکــن ،رئیــس جدیــد دانشــکده دندانپزشــکی،

راهانــدازی داروخانــه و  HISبــرای بیمارســتانها شــاید امــری

بــا حضــور مدیران گروههــای آموزشــی ،سرپرســتان تخصصی،

عــادی و روزمــره باشــد امــا اجــرای آن در دانشــکده بســیار

روســای ادارات و مســئوالن اجرایــی روز شــنبه  25آذر 1396

دشــوار است.

در دانشــکده دندانپزشــکی برگزار شــد.

وی همچنیــن ،بهتریــن دوره کاری خــود را در زمــان همکاری

در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر رکــن ،خدمــات انجام شــده در

بـــا دکتـــر بیـــات خوانـــد و از پیگیـــری و حفـــظ خطمشـــی

آموزشـــی ســـابق دانشـــکده و دکتـــر شـــیرازیان بـــه دلیـــل
زحمـــات و نوآوریهـــا قدردانـــی کـــرد و حکـــم  4معـــاون
آموزشــی ،پژوهشــی ،تخصصــی و اداری مالــی را اعطــا کــرد.
س ــپس دکت ــر کریم ــی ،رئی ــس دانش ــگاه ،ریاس ــت دانش ــکده
را ام ــری دش ــوار ب ــا حج ــم مراجع ــات و خواس ــتههای ب ــاال
دانســـت و از زحمـــات دکتـــر بیـــات در راهبـــری دانشـــکده
ب ــرای  4س ــال گذش ــته قدردان ــی ک ــرد.
وی ،دانش ــگاه و دانش ــکده را همچ ــون خان ــه ب ــرای اعض ــای
هیئتعلمـــی دانســـت و خاطرنشـــان کـــرد :همـــه مـــا در
ابتـــدا عضـــو هیئتعلمـــی دانشـــکده و دانشـــگاه هســـتیم
و مســـئولیت اداره واحدهـــا ،بـــار اضافـــی اســـت کـــه بـــر
دوش ــمان ق ــرار میگی ــرد .ازای ـنرو تفوی ــض اختی ــار و تغیی ــر
مدیریتهـــا خللـــی در کارهـــا ایجـــاد نمیکنـــد چراکـــه
برنامههـــای قبلـــی دانشـــکده خبـــر داد و تصریـــح کـــرد:
قطعـــاً ســـرفصلهایی را کـــه دکتـــر کریمـــی در جلســـات
قبلـــی عنـــوان کردهانـــد ،در دســـتور کار دانشـــکده قـــرار
خواهـــم داد.
رئیــس دانشــکده دندانپزشــکی ،اعتمــاد اعضــای هیئتعلمــی
بـــه خـــود را پشـــتوانه و کمکـــی بـــزرگ خوانـــد و افـــزود:
امیـــدوارم کارهـــا بهگونـــهای پیـــش رود کـــه در پایـــان 4
س ــال ش ــرمنده م ــردم ،هم ــکاران و دانش ــجویان نش ــوم.
دکتـــر رکـــن در پایـــان از زحمـــات دکتـــر نیکـــزاد ،معـــاون

مســـئولیت اصلـــی خـــود کـــه همـــان فعالیتهـــای علمـــی
اســـت بازمیگردیـــم.
رئی ــس دانش ــگاه ،جراح ــی قل ــب و عضوی ــت هیئتعلم ــی را
در ص ــدر مس ــئولیتهای خ ــود خوان ــد و تصری ــح ک ــرد :در
 43ســال گذشــته دوران دشــوار و شــیرینی را تجربــه کــردهام
و البت ــه ب ــه آین ــده امی ــدوار هس ــتم .ب ــا همی ــن مق ــدار امی ــد
نی ــز اگ ــر کاری از دس ــتم بربیای ــد قطعــاً انج ــام میده ــم و
اگـــر روزی مســـئولیتم را بگیرنـــد بهراحتـــی کنـــار مـــیروم
و ب ــه مس ــئولیت اصل ــی خ ــود بازمیگ ــردم.
دکتــر کریمــی ،محیــط کار مناســب را الزمــه پیشــبرد بهتــر
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امــور دانســت و گفــت :کار خــوب نیازمنــد بســتر و محیــط
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کار خــوب اســت امــا ایــن محیــط تنهــا بــا مشــارکت اعضــای
هیئتعلمــی فراهــم میشــود و بایــد خودمــان در ایجــاد آن
نقشآفرینــی کنیــم.
وی تفویــض اختیــار بــه مدیــران محیطــی را از سیاسـتهای
مدیریــت جدیــد دانشــگاه خوانــد و افــزود :نقــش دانشــگاه و
معاونتهــای آن تنهــا بهعنــوان تســهیل گــر و البتــه نقــش
نظارتــی خواهــد بــود .ازایــنرو دانشــکدهها و بیمارســتانها
میتواننــد بــا مشــورت از معاونیــن ،برنامههــا و اهــداف خــود
را پیگیــری نماینــد .مشــکالت دانشــکده نیــز بایــد در داخــل
دانشــکده و بــا همفکــری اعضــای آن حــل شــود .درصورتیکه
رئیــس دانشــکده و معاونیــن نیازمنــد طــرح مشــکلی در
هیئتامنــا و هیئترئیســه دانشــگاه باشــند ،میتواننــد پــس
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از همفکــری آن را مطــرح و از آن دفــاع کننــد.

دکتــر بیــات ،پیگیــری برنامههــای دانشــکده توســط دکتــر

رئیــس دانشــگاه ،افــزود :فرصــت کوتــاه اســت و بایــد بــا توجه

رکــن را بــه فــال نیــک گرفــت و گفــت :اکنــون بــا گذشــت

بــه شــرایط اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعی کشــور و دانشــگاه،

چنــد ســال از اجــرای برنامههــا ،کام ـ ً
ا معتقــدم کــه مســیر

بــا حداکثــر تــوان و بــا همفکــری در خدمــت علــم ،تحقیــق،

طــی شــده ،مســیر درســتی بــوده و اگــر برخــی کارهــای

مــردم و دانشــجویان باشــیم.

روزمــره در ایــن دانشــکده انجــام شــده اســت ،تنهــا بــه دلیــل

دکتــر کریمــی ،ســپس ابــراز امیــدواری کــرد ،دانشــکده

زیرســاختهای ضعیــف دانشــکده بــود.

دندانپزشــکی بتوانــد در شــرایط جدیــد بــا همگرایــی و

وی هماهنگــی زیرســاختها بــا مأموریــت دانشــکده را از

همفکــری و مشــارکت تمامــی گروههــای آموزشــی ،ســطح

الزامــات خوانــد و گفــت :متأســفانه مأموریــت تعریــف شــده

دانشــکده را ارتقــا دهــد.

در دانشــکده بــا زیرســاختهای آن همخوانــی و هماهنگــی

وی دکتــر بیــات را فــردی فعــال ،شــریف و بســیار جــدی در

نــدارد و اساسـاً دانشــکده برای ارائــه خدمات درمانــی طراحی

کار خوانــد و گفــت :افــراد هنــگام خــروج از مســئولیت بیشــتر

نشــده اســت .ازایـنرو امیــدوارم روزی فرابرســد کــه مأموریت

شــناخته میشــوند تــا زمــان قبــول آن لــذا بــه دکتــر بیــات

دانشــکده بهدرســتی اصــاح و تعریــف شــود و زیرســاختهای

بســیار ارادتمنــدم و قدردانــی از ایشــان را وظیفــه میدانــم.

مناســب آن نیــز در اختیــار قــرار بگیــرد.

در ادامــه دکتــر بیــات ،ضمــن قدردانــی از رئیــس دانشــگاه

دکتــر بیــات بهبود شــرایط مالی دانشــکده را از دســتاوردهای

بــرای تغییــر مدیریــت و برداشــتن بــار ســنگین مســئولیت از

زمــان ریاســت خــود دانســت و تأکیــد کــرد :اگــر در عملکــرد

دوش ایشــان گفــت :امیــدوارم فعالیتهــای انجــام شــده در

بنــده شــبهاتی وجــود دارد ،بهتــر اســت کــه آن را بررســی

ایــن  4ســال ،قبــول درگاه خداونــد و قدمــی روبهجلــو باشــد.

کنیــد .بنــده همچــو ســرباز همــواره در خدمــت دانشــکده

وی همچنیــن از دکتر رکن برای همکاری در  4ســال گذشــته

هســتم و هــر کار و خدمتــی بتوانــم دریــغ نخواهــم کــرد.

قدردانــی کــرد و افــزود :ایشــان در ایــن ســالها بهطــور ویــژه

وی از ســامت مــردم بهعنــوان مأموریــت اصلــی دانشــکده

چــه بــه لحــاظ مشــاوره و چــه ازنظر پشــتیبانی به بنــده کمک

یــاد کــرد و گفــت :مأموریــت دانشــکده تنهــا تربیــت دانشــجو

کردنــد و همچــون لنگــر تعــادل ،موجــب برقــراری تــوازن و

نیســت و بایــد در آن بــه ســامت مــردم نیــز توجــه شــود لــذا

تعــادل در دانشــکده شــدند .همچنیــن قــدردان معاونیــن برای

امیــدوارم روزی فــرا برســد کــه مــردم بتواننــد از ایــن خــان

همــکاری در ایــن ســالها هســتم.

نعمــت اســتفاده کننــد.

