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دکتر کریمی :با همگرایی برای ترسیم آینده بهتر دانشکده قدم بردارید

نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیئتعلمی
دانشکده توانبخشی
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دکت ــر کریم ــی ،در دی ــدار ب ــا اعض ــای هیئتعلم ــی دانش ــکده

در دانش ــکده را ارائ ــه ک ــرد و گف ــت :در ح ــال حاض ــر ای ــن

توانبخش ــی ،انتقادپذی ــری و ظرفی ــت ب ــاالی اس ــتادان ب ــرای

دانشـــکده  76کارمنـــد ،بـــا ترکیـــب جنســـیتی برابـــر و 36

نقــد منصفانــه را مهــم خوانــد و بــر ضــرورت حــل مشــکالت

عضـــو هیئتعلمـــی (شـــامل  6مربـــی 21 ،اســـتادیار4 ،

دانشــکده بــا اندیشــه و فکــر تأکیــد کــرد.

دانشـــیار 5 ،اســـتاد) دارد.

در نشســـت صمیمـــی رئیـــس دانشـــگاه بـــا اعضـــای

وی از بازنشس ــتگی  6عض ــو هیئتعلم ــی و ج ــذب  9عض ــو

هیئتعلمـــی دانشـــکده توانبخشـــی کـــه روز چهارشـــنبه

جدی ــد از س ــال  92تاکن ــون خب ــر داد و گف ــت :ت ــا  5س ــال

اول آذر  96در س ــالن ش ــورای ای ــن دانش ــکده برگ ــزار ش ــد،

آینـــده حـــدود  5عضـــو دیگـــر نیـــز بازنشســـته خواهنـــد

دکتـــر عطارباشـــی مقـــدم ،رئیـــس دانشـــکده توانبخشـــی،

ش ــد ک ــه اغل ــب آنه ــا از گ ــروه فیزیوتراپ ــی خواه ــد ب ــود.

گزارشـــی از وضعیـــت کنونـــی و فعالیتهـــای انجـــام شـــده

دکتـــر عطارباشـــي مقـــدم ،ســـپس بـــه رشـــتهها و مقاطـــع
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تحصیلـــی دانشـــجویان اشـــاره کـــرد و افـــزود :مجموعـــاً

فرصتـــی مناســـب بـــرای حضـــور پررنگتـــر اســـتادان در

 354دانشـــجوی روزانـــه و  10دانشـــجوی بینالملـــل در

بالیـــن عنـــوان کـــرد.

ایـــن دانشـــکده مشـــغول بـــه تحصیـــل هســـتند .همچنیـــن

ســـپس اعضـــای هیئتعلمـــی بـــه بیـــان نقطـــه نظـــرات

بـــر اســـاس سیاســـتهای دانشـــگاه مبنـــی بـــر حضـــور

خـــود پرداختنـــد.

دانشـــکدهها در بیمارســـتانها و فعالیتهـــای بالینـــی،

در ابت ــدا دکت ــر ش ــادمهر ،خواس ــتار تعیی ــن ردی ــف بودج ــه

تعـــدادی از اعضـــا در بیمارســـتانهای شـــریعتی و ســـینا

مناســب بــرای تجهیــز آزمایشــگاه و حمایــت بــرای راهانــدازی

مستقرشـــدهاند.

رش ــته فیزیوتراپ ــی بینالمل ــل در واح ــد کی ــش ش ــد.

رئی ــس دانش ــکده توانبخش ــی ،اص ــاح مبال ــغ اضافــهکاری

دکت ــر هادی ــان ،ب ــر ض ــرورت طراح ــی نقش ــه راه ب ــا توج ــه

و حـــق محرومیـــت از مطـــب و حمایـــت مالـــی از اعضـــای

بــه توانایــی و پتانســیل موجــود در دانشــکده تأکیــد کــرد و

هیئتعلمـــی کـــه در بیمارســـتانها مســـتقر هســـتند را

خواس ــتار اص ــاح م ــدار آم ــوزش و پژوه ــش دانش ــکده ش ــد.

خواس ــتار ش ــد و اف ــزود :زمین ــی ب ــرای س ــاخت س ــاختمان

دکت ــر موس ــوی ،تس ــهیل ش ــرایط حض ــور اس ــتادان داخل ــی

جدیـــد دانشـــکده توانبخشـــی در خیابـــان  16آذر در نظـــر

در کنفرانسهـــای خارجـــی ،اجـــرای سیســـتم شـــعاع در

گرفتـــه شـــده کـــه امیدواریـــم بـــا مســـاعدتهای دانشـــگاه

دانش ــکده و طراح ــی نرماف ــزاری ب ــرای ردیاب ــی س ــرقتهای

بـــه بهرهبـــرداری برســـد تـــا مشـــکالت کمبـــود فضـــای

علم ــی را مط ــرح ک ــرد.

دانشـــکده حـــل شـــود.

پـــسازآن دکتـــر خاتونآبـــادی ،بـــه اصـــاح مبالـــغ حـــق

وی در ادامـــه بـــه معرفـــی فعالیتهـــای حـــوزه آمـــوزش

محرومیـــت از مطـــب اعضـــای هیئتعلمـــی اشـــاره کـــرد و

و پژوهـــش پرداخـــت و عـــدم وجـــود اعتبـــارات پژوهشـــی

همچنیــن تعــداد زیــاد دانشــجویان را موجــب کمبــود وقــت

متناســب بــا تجهیــزات و کمبــود نیــروی انســانی را ازجملــه

اســـتادان بـــرای فعالیتهـــای خالقانـــه دانســـت.

تهدیدهـــای دانشـــکده دانســـت.

دکتـــر علیایـــی ،خواســـتار تعییـــن خطمشـــیهای گـــروه،

دکتـــر عطارباشـــي مقـــدم ،راهانـــدازی آزمایشـــگاههای

توســط خــود اعضــای گــروه شــد و نبــود برنامــه اســتراتژیک

تخصصـــی بـــا امـــکان اجـــرای تحقیقـــات بالینـــی را نیـــز

بلندم ــدت را تهدی ــدی ب ــرای دانش ــکده خوان ــد.

دلســردی اســتادان از انجــام فعالیتهــای پژوهشــی خواند.
دکتـــر نقـــدی ،حـــس رهـــا شـــدن در سیســـتم دانشـــگاه
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را احساســـی منفـــی خوانـــد و خواســـتار توجـــه و حمایـــت
بیشـــتر از دانشـــکده توانبخشـــی شـــد.
در ادامـــه دکتـــر کریمـــی ،رئیـــس دانشـــگاه بـــا یـــادآوری
خاطــرات نوســتالژیک از بیمارســتان زنــان (جهانشــاه صالــح)
کـــه  36ســـال پیـــش در محـــل دانشـــکده توانبخشـــی
برقـــرار بـــود ،گفـــت :خوشـــحالم کـــه پـــس از ســـالها در
جای ــی ق ــدم گذاش ــتم ک ــه همچ ــو خان ــه خ ــود میدان ــم و
آموزشهـــای بســـیاری در زمـــان دانشـــجویی و اینترنـــی در
آن دی ــدهام .در آن زم ــان تع ــداد زایمانه ــا بهق ــدری زی ــاد
ب ــود ک ــه بای ــد اینت ــرن ه ــا ش ــیفت خ ــود را تحوی ــل دهن ــد
ت ــا خ ــدای ناک ــرده در آن حدفاص ــل مش ــکلی پی ــش نیای ــد.
وی ســـپس بـــه درخواســـت یکـــی از اعضـــای هیئتعلمـــی
بـــرای برگـــزاری جلســـات خصوصـــی بـــا اســـتادان اشـــاره
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دکتــر فراهانــی ،پرداختــن بــه خالقیــت و نــوآوری در محیــط

ک ــرد و گف ــت :در دانش ــکدهای هس ــتیم ک ــه دانش ــجویان و

آموزش ــی و تعدی ــل قوانی ــن مرخص ــی اعض ــای هیئتعلم ــی

فرزن ــدان م ــا در آن آم ــوزش میبینن ــد ل ــذا س ــطح گفت ــار،

را مطـــرح و بـــه افزایـــش بیمحابـــای ظرفیـــت پذیـــرش

انتق ــادات و توقعاتم ــان بای ــد بهگونــهای باش ــد ک ــه بتوانی ــم

دانشـــجو اعتـــراض کـــرد .همچنیـــن از بیمارســـتانهای

بهراحتـــی مشـــکالت و راهحلهـــای آن را بیـــان کنیـــم.

دانش ــگاه خواس ــت ت ــا دانش ــکدهها را از پیک ــره خ ــود بدانن ــد

دانشـــگاه و دانشـــکده چیـــزی بـــرای پنهـــانکاری نـــدارد و

و همانن ــد بخ ــش خصوص ــی نبینن ــد.

خـــوب اســـت کـــه اســـتادان نیـــز حرفهـــای خـــود را بـــا

دکت ــر مه ــری ،هزین ــه ب ــاالی غ ــذای دانش ــجویان ش ــهریه

زبان ــی ش ــیرین و دلنش ــین بی ــان کنن ــد.

پ ــرداز را موج ــب اعت ــراض آنه ــا خوان ــد.

رئیــس دانشــگاه ،انتقادپذیــری و ظرفیــت بــاالی اســتادان

دکت ــر باق ــری ،ب ــه مداخل ــه فیزیاتریس ــت در ام ــور بخشه ــا

بــرای نقــد منصفانــه را مهــم خوانــد و تصریــح کــرد :وقتــی

اشـــاره کـــرد و همچنیـــن خواســـتار توجـــه بـــه نحـــوه

صحبتهــای اســتادان را شــنیدم و بــا تجربـهای که از ســوابق

بازنشســـتگی اعضـــای هیئتعلمـــی شـــد.

دانشــکده دارم دریافتــم کــه ایــن دانشــکده همــواره ازنظــر

دکتـــر بشردوســـت ،قوانیـــن بخـــش پژوهـــش را موجـــب

مدیریــت و هماهنگــی میــان روســا ،گروههــا و رشــتهها در

کنـــدی فعالیتهـــای پژوهشـــی خوانـــد.

نوســان بــوده اســت؛ امــا اگــر همــه مســائل اخالقــی را در نظر

دکتـــر انصـــاری ،رونـــد کنونـــی جـــاری در دانشـــکده را

بگیریــم و بــه کار و دانشــکده خــود عشــق و عالقــه داشــته

تهدیــدی بــرای عملکــرد آینــده آن دانســت و از برخوردهــای

باشــیم میتوانیــم بســیاری از مســائل را تحمــل کنیــم.

حذفـــی انتقـــاد کـــرد.

وی وجــود هیئترئیســه دلســوز در دانشــکدهها را موجــب

دکتـــر شـــاه بداغـــی ،خواهـــان راهانـــدازی کلینیـــک ویـــژه

انتقــال مشــکالت اعضــای هیئتعلمــی و کارکنان به دانشــگاه

دانشـــکده توانبخشـــی شـــد.

دانســت و گفــت :هیئترئیســه دانشــگاه بایــد پدرانــه بــه

دکت ــر قطب ــی ،ارزش ــیابی مدی ــران دانش ــکدهها را در بهب ــود

مشــکالت تمامــی اعضــای دانشــکده توجــه نمایــد و متعجبــم

رون ــد آن مؤث ــر دانس ــت.

از اینکــه برخــی تصــور میکننــد میتواننــد از قــدرت خــود

دکتــر فخــاری ،وجــود موانــع در کارهــای تحقیقاتــی را موجب

بــه هــر نحــوی کــه میخواهنــد اســتفاده کننــد.
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دکت ــر کریم ــی پاس ــخگویی رئی ــس دانش ــکده ب ــه دانش ــگاه

کنن ــد .ل ــذا وقت ــی مس ــئولیت اداره دانش ــکده را ب ــر عه ــده

را مانعـــی بـــرای تعامـــل آنهـــا بـــا اعضـــای هیئتعلمـــی

میگیری ــد بای ــد از فعالی ــت داوطلبان ــه اعض ــای هیئتعلم ــی

ندانس ــت و تأکی ــد ک ــرد :رئی ــس دانش ــکده بای ــد پاس ــخگوی

اس ــتقبال کنی ــد و آن را ق ــدر بدانی ــد.

دانشـــگاه باشـــد امـــا درعینحـــال بایـــد مشـــکالت بدنـــه را

وی بــه مشــکالت مطــرح شــده در دانشــکده اشــاره کــرد و

نی ــز ب ــه دانش ــگاه منتق ــل کن ــد و در رف ــع مش ــکالت آنه ــا

گفــت :بســیاری از ایــن مشــکالت بــا همگرایــی و گفتگــو

بکوشـــد .اگـــر قدرتـــی در دســـتان رئیـــس و هیئترئیســـه

قابلحــل اســت .اعضــای هیئتعلمــی در دانشــکدهها بایــد

دانشکدههاس ــت ،قطعــاً ب ــرای ح ــل مش ــکالت اس ــت و اگ ــر

بهقــدری همفکــری و گفتگــو کننــد تــا بــه یک زبان مشــترک

ف ــردی غیرازای ــن رفت ــار کن ــد ،اخالق ــی نیس ــت.

برســند .ایــن مشــکالت بــا اندیشــه و فکــر قابلحــل اســت.

رئی ــس دانش ــگاه ،رش ــد ش ــخصیتی ،ظرفی ــت ب ــاال و س ــینه

رئی ــس دانش ــگاه ،تجرب ــه  43س ــال حض ــور در دانش ــگاه را

گش ــاده ب ــرای ش ــنیدن نق ــد را از ویژگیه ــای مه ــم دانس ــت

موج ــب دریاف ــت بس ــیاری از مش ــکالت مدیریت ــی بهمح ــض

و گفـــت :واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه مـــا ســـاعات زیـــادی را

ورود بــه محیطهــای مختلــف دانشــگاه خوانــد و خاطرنشــان

در محـــل کارمـــان هســـتیم و تقریبـــاً دانشـــگاه خانـــه اول

کـــرد :قضـــاوت مـــن از دانشـــکده توانبخشـــی ایـــن اســـت

ماســـت؛ مگـــر میشـــود ایـــن مـــکان را تبدیـــل بهجایـــی

کـــه ایـــن دانشـــکده بـــا امکانـــات کـــم ،کارهـــای بســـیار

کنیــم کــه نتوانیــم در آن نفــس بکشــیم و احســاس راحتــی

خوبـــی انجـــام داده و بهتـــر از ایـــن هـــم میتوانـــد ظاهـــر

کنی ــم .اعض ــای هیئتعلم ــی بای ــد حض ــور در ای ــن دانش ــگاه

شـــود .البتـــه بـــه نظـــر میرســـد دانشـــکده توانبخشـــی

را راحتتـــر از خانـــه خـــود بداننـــد و روســـای دانشـــکدهها

خـــود امـــروز نیازمنـــد بـــه توانبخشـــی اســـت .توصیـــهام

حتـــی اگـــر ازنظـــر امکانـــات مـــادی در مضیقـــه هســـتند،

ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن دانش ــکده را ره ــا نکنی ــد و ب ــه دلی ــل

ازنظ ــر روان ــی بای ــد ش ــرایطی را فراه ــم کنن ــد ک ــه اف ــراد

دوری از ســـتاد مرکـــزی تصـــور نکنیـــد کـــه رهـــا شـــدهاید

بـــا عالقهمنـــدی بـــه فعالیتهـــای خـــود ادامـــه دهنـــد.

چ ــرا ک ــه م ــن چنی ــن احساس ــی ب ــه دانش ــکده ش ــما ن ــدارم

دکت ــر کریم ــی ،اف ــزود :معتق ــدم اگ ــر کارکن ــان از وضعی ــت

و پیـــش از دانشـــکده پزشـــکی بـــه اینجـــا آمـــدهام .ســـعی

خـــود در دانشـــکدهها و بیمارســـتانها راضـــی نباشـــند،

کنی ــد ب ــا همگرای ــی ب ــرای ترس ــیم آین ــده بهت ــر دانش ــکده

ام ــکان ن ــدارد ک ــه بتوانن ــد رضای ــت ب ــرای دیگ ــران ایج ــاد

ق ــدم برداری ــد.

