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نشست پایان سال رئیس دانشگاه با روسای دانشکدهها

طرح مسائل باید همراه با ارائه راهحل باشد
در نشســت رئیــس دانشــگاه بــا روســای دانشــکدهها ،مســائل

پژوهشــی و آموزشــی ،بــار اضافــه مســئولیت را برعهــده

مهــم آموزشــی ،پژوهشــی ،بینالملــل دانشــگاه موردبحــث و

میگیرنــد تشــکر کــرد و ایــن جلســه هــم بــه همیــن منظــور

بررســی قــرار گرفــت.

تشکیلشــده اســت.

در ایــن نشســت کــه روز یکشــنبه  20اســفند  96در ســالن

رئیــس دانشــگاه ،بــا تأکیــد بــر تســهیل روابــط معاونــان

شــورای دانشــگاه برگــزار شــد ،دکتــر کریمــی ضمــن عــرض

دانشــگاه بــا روســای دانشــکدهها گفــت :براین اســاس روســای

خســته نباشــید به روســا و همــکاران دانشــکدهها گفت :ســال

دانشــکدهها نیــز بایــد بــرای تقویــت صمیمیــت بیشــتر بــا

 96بــا همــه خوبیهــا و ســختیهایش روبــه پایــان اســت

اعضــای هیئتعلمــی و دانشــجویان بــا اســتفاده از روشهــای

و آرزو میکنــم ســال نــو بــرای همــکاران تــوأم باســعادت و

گوناگــون تــاش کننــد و زمینــه ترفیــع و ارتقــا همــکاران را

ســامت و ســربلندی باشــد.

تســهیل نماینــد.

وی افــزود :بایــد از روســای دانشــکدهها کــه عــاوه بــر کار

وی افــزود :در ترفیــع اســاتید ســختگیری نکنیــد و هرچــه

درزمینــه ارتقــا
ســریعتر عقبافتادگیهــا را جبــران کنیــد.
ٔ

38

هــم طبــق ضوابــط کارهــا را پیــش ببریــد و اگــر در مــواردی
اســتادی پرونــده کاملــی دارد ولــی بــه هــر دلیلــی ارتقــا خود
را پیگیــری نمیکنــد روســای دانشــکدهها پرونــده آنــان را
بــه جریــان بیندازنــد.
دکتــر کریمــی بــر توجــه روســای دانشــکدهها بــه حــوزه
دانشــجویی تأکیــد کــرد و گفــت :نبایــد گرفتاریهــای روزمره
مانــع توجــه بــه حــوزه دانشــجویی شــود میتــوان بــا رفتــار
پدرانــه و مالقــات صمیمــی بــا دانشــجویان تأثیــر عمیقــی
روی آنــان گذاشــت.
رئیــس دانشــگاه یکــی از برنامههــای ســال آینــده خــود را
حضــور در جلســات هیئترئیســه دانشــکدهها عنــوان کــرد
و گفــت :تصمیــم دارم ســال آینــده در جلســات هیئترئیســه
دانشــکدهها بیآنکــه برنامــه شــما بــه هــم بخــورد شــرکت
کنــم تــا ضمــن اطــاع از مســائل دانشــکدهها بــه رفــع آنهــا
رســیدگی کنــم.
وی بــا تأکیــد بــر ،بهروزرســانی اخبــار ،آمــار و اطالعــات
ســایت دانشــگاه گفــت :از دکتــر زراعتــی در طراحــی ســایت
جدیــد تشــکر میکنــم و مجــدداً تأکیــد میکنــم اخبــار و
اطالعــات ســایت بایــد بــهروز شــود و دانشــکدهها در ایــن
زمینــه فعالتــر شــوند.

ÁÁالزامات معاونتهای دانشگاه

ســپس دکتــر بیگلــر ،معــاون توســعه مدیریــت و برنامهریــزی

منابــع دانشــگاه ،بــه بررســی وضعیــت مالــی دانشــکدهها
پرداخــت و گفــت :روســای دانشــکدهها باوجــود تنگناهــای
منابــع مالــی و فیزیکــی همراهــی خوبــی بــا دانشــگاه داشــتند
کــه جــا دارد از آنــان تشــکر کنــم.
وی افــزود :ازنظــر فضــای فیزیکــی دانشــکدههای دانشــگاه
مشــکالت بســیاری دارنــد ایــن درحالــی اســت کــه  90درصد
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور از فضــای اســتاندارد
برخوردارنــد ولــی دانشــکدههای دانشــگاه هنــوز از ایــن فضــا
محــروم هســتند.
دنفسا ن ف س ا
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اخبـــار

و یـــژ ه

دکتــر بیگلــر نحــوه همــکاری دانشــکدهها بــا معاونــت توســعه
را در قالــب تفاهمنامههــای کــه ابتــدای ســال منعقــد
میشــود عنــوان کــرد و گفــت :ایــن تفاهمنامــه الزاماتــی را

بــرای طرفیــن ایجــاد میکنــد کــه نســبت بــه تعهــدات خــود
پایبنــد باشــند .البتــه اگــر دانشــکدهای باوجــود تالشهــای
بســیار نتوانــد بــه اهــداف خــود برســد ســختگیری در ایــن
زمینــه نخواهیــم کــرد.
درزمینــه حقــوق و پرداختهــای
وی بابیــان اینکــه
ٔ
اجتنابناپذیــر ،بــه  100درصــد تعهــدات دانشــگاه عمل شــده
اســت افــزود :امیــدوارم ســال  97سرشــار از منابع مالی باشــد
تــا عقبماندگیهایــی کــه از ســنوات گذشــته باقیمانــده
پرداخــت و بخشــی از دغدغههــای همــکاران برطــرف شــود.
در ادامــه دکتــر ســهراب پــور معــاون آموزشــی دانشــگاه ،بــا
اشــاره بــه تعامــات مؤثــر معاونــت آموزشــی بــا دانشــکدهها
گفــت :درزمینــه موضوعــات مربــوط بــه اعضــای هیئتعلمــی
بــا دانشــکدهها تعامــات مکــرری داریــم .در اختیــار گروههــا
تــن خواهــی هرچنــد ناچیــز گذاشتهشــده تــا کارهــای خــود
را پیــش ببرنــد.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اســـتفاده از ظرفیـــت فکـــری اعضـــای
هیئتعلمـــی و دانشـــجویان دانشـــگاه در تصمیمگیریهـــا
گفــت :بــا بهکارگیــری روشهــای مختلــف ماننــد اســتفاده از
ظرفیته ــای فض ــای مج ــازی ،میت ــوان ام ــکان بهرهمن ــدی

از دانــش و تجربه اعضای هیئتعلمی را فراهم کرد.

تأکیـــد کـــرد و گفـــت :امیـــدوارم ســـال آینـــده بـــا عنایـــت

مع ــاون آموزش ــی دانش ــگاه ب ــا اش ــاره ب ــه کان ــال تلگرام ــی

خداونـــد و همراهـــی مجموعـــه دانشـــگاه شـــاهد اتفاقـــات

معاون ــت آموزش ــی ک ــه تع ــداد قابلتوجه ــی از دانش ــجویان

خ ــوب در ح ــوزه پژوه ــش باش ــیم.

و اس ــاتید دانش ــگاه عض ــو آن هس ــتند گف ــت :وقت ــی بدن ــه

در ادامــه دکتــر کردی معــاون بینالملل دانشــگاه نیــز تدوین

دانشـــگاه احســـاس کننـــد نظـــرات آنـــان شـــنیده و بـــه

برنامــه چهارســاله معاونــت بینالملــل را نتیجــه همــکاری

ایدههـــای آنـــان احتـــرام گذاشـــته میشـــود باانگیـــزه

معاونــان بینالملــل دانشــکدهها عنــوان کــرد و گفــت :نبایــد

بیشـــتری فعالیـــت میکننـــد.

مســائل روزمــره دانشــکدهها کــه بســیار وقتگیــر و انــرژی

ســـپس دکتـــر صحرائیـــان ،معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری

بــر اســت مانــع توجــه بــه بعــد بینالمللــی ســازی شــود.

دانشـــگاه ،ضمـــن تشـــکر از روســـای دانشـــکدهها در پیـــش

وی افــزود :باوجوداینکــه تالشهــای بســیاری در عرصــه

بـــرد اهـــداف پژوهشـــی دانشـــگاه گفـــت :یکـــی از مســـائل

بینالملــل دانشــگاه صــورت گرفتــه امــا هنــوز فاصلــه

مهـــم حـــوزه پژوهـــش ،رســـیدگی بـــه وضعیـــت اعضـــای

زیــادی بــا کشــورهای دیگــر دنیــا داریــم .بهعنــوان نمونــه

هیئتعلم ــی پژوهش ــی اس ــت چراک ــه نح ــوه ج ــذب آن ــان

آمــار اســتفاده از فرصتهــای مطالعاتــی خــارج از کشــور

مشـــکالتی را بـــرای ارتقـــا آنـــان فراهـــم کـــرده اســـت بـــه

اســاتید کمتــر از یــک درصــد اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه

ایـــن منظـــور بایســـتی دانشـــکدهها آنـــان را موردتوجـــه

تســهیالتی فراهــم شــود.

قـــرار دهنـــد و بخـــش کوچکـــی از آمـــوزش خـــود را بـــه

دکتــر کــردی با اشــاره بــه تأســیس شــعب بینالملل دانشــگاه

آنـــان بســـپارند.

در کشــورهای دیگــر گفــت :ترکیــه در اکثــر کشــورها شــعبه

وی بابی ــان اینک ــه در آین ــده جایگزین ــی ب ــرای پژوهش ــگران

بینالمللــی ایجــاد کــرده و مــا امیدواریــم ســال آینــده در

بــزرگ دانشــگاه نداریــم افــزود :حــوزه درمــان فشــار زیــادی

عــراق کمپــوس دانشــگاه را ایجــاد کنیــم.

بـــه اعضـــای هیئتعلمـــی جـــوان وارد میکنـــد ایـــن

معــاون بینالملــل دانشــگاه بابیــان اینکــه اســتاندارهای

درحال ــی اس ــت ک ــه بای ــد بتوانی ــم پژوهش ــگرانی را تربی ــت

بینالمللــی دانشــگاه بــا دانشــگاههای متوســط دنیــا فاصلــه

کنی ــم ک ــه ج ــای خال ــی ب ــزرگان پژوهش ــی دانش ــگاه را در

دارد گفــت :ایــده آل مــا ایــن اســت کــه تمامــی دپارتمانهــا

آین ــده پرکنن ــد.

و مراکــز تحقیقاتــی برنامــه بینالمللــی خــود را تدویــن کننــد

دکت ــر صحرائی ــان ب ــر تقوی ــت ارتب ــاط عل ــوم پای ــه و بالین ــی

مــا هــم در حــوزه ســتاد از اجــرای آن حمایــت خواهیــم کرد.
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دکتــر رســتمیان ،معــاون اجتماعــی فرهنگــی دانشــگاه نیــز

دغدغـهای بــرای تعامل دانشــکدهها بــا معاونان دانشــگاه وجود

در ســخنانی بــا تأکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت خیریــن

نــدارد افــزود :بــا نــگاه حمایتگرانــه و تســهیلکنندهای کــه

گفــت :منابــع دولتــی محــدود اســت و اگــر مبنــای عمــل مــا

در دانشــکدهها و دانشــگاه حاکــم اســت کارهــا بهخوبــی

فقــط منابــع دولتــی باشــد در ســالهای آینــده درزمینــه

پیش مــیرود.

زیرســاختها و تجهیــزات بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد.

وی افــزود :برنامــه اولیــه دانشــکده بهداشــت آمــاده اســت امــا

معــاون اجتماعــی فرهنگــی دانشــگاه ،بــر هدایــت خیریــن

منتظــر ابــاغ برنامــه چهارســاله دانشــگاه هســتیم تا متناســب

ســامت بــه ســمت نیازهــا و اولویتهــای دانشــگاه تأکیــد

بــا آن برنامــه دانشــکده را نهایــی کنیم.

کــرد و گفــت :بحــث اجتماعــی ســازی ســامت کــه امــروزه

دکتــر شــریفزاده ،رئیــس دانشــکده داروســازی نیز ،خواســتار

مطــرح اســت تاکنــون صــورت نگرفتــه؛ شــاید بــه ایــن دلیــل

جــذب اعضــای هیئتعلمـی توانمند و موردنیاز دانشــکده شــد

کــه جــاده مــا یکطرفــه اســت و امــکان تعامــل دوســویهای با

و گفــت :بهجــای ایجــاد گروههــای گوناگــون از رشــتههای

جامعــه برقــرار نشــده لــذا خیریــن بایــد از کارهــای بااهمیــت

مختلــف کــه هرکــدام نیازمنــد امکانــات خاصــی هســتند و

دانشــگاه مطلــع شــوند کــه ســرمایهگذاری کننــد.

اغلــب همپوشــانی دارنــد؛ گروهــی از گرایشهــای مختلــف

وی افــزود :در کنــار بحثهــای بینالمللــی ســازی بایــد

تشــکیل شــود.

بحــث مســئولیت حرف ـهای و اجتماعــی را نیــز ترویــج کنیــم

وی همچنیــن بــر تعامــل مراکــز تحقیقاتــی و دانشــکدهها

تــا ارتبــاط مؤثــری بیــن پزشــکان و جامعــه برقــرار شــود.

برجــذب هیئتعلمــی پژوهشــی ،توجــه بــه دانشــجویان PhD

در ادامــه جلســه هریــک از روســای دانشــکدهها بــه بیــان

و مجلــه داروســازی دانشــکده تأکیــد کــرد.

مســائل و پیشــنهادهای خــود پرداختنــد.

دکتــر چنگیــزی رئیــس دانشــکده پیراپزشــکی نیــز ورود بــه

ÁÁطرح مسائل دانشکدهها
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عرصــه بینالملــل را در دانشــکدهها و گروههــا ضــروری
دانســت و گفــت :بهمنظــور مدیریــت هزینههــا بایــد نیروهــای

دکتــر نفیســی بــر بازنگــری جــذب هیئتعلمــی پژوهشــی

کارآمــد را جــذب کنیــم لــذا اعضــای هیئتعلمــی و کارکنــان

تأکیــد کــرد و خواســتار تســهیل فرآینــد پیچیــده دریافــت

بایــد براســاس شــاخصهای دقیقــی جــذب شــوند.

هزینــه شــرکت در کنگرههــای خارجــی شــد.

دکتــر نیکبخــت رئیــس دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،بــر

دکتــر اکبری ســاری] رئیس دانشــکده بهداشــت ،بابیان اینکه

پرداخـــت کامـــل حقـــوق اعضـــای هیئتعلمـــی تماموقـــت

جغرافیایـــی تأکیـــد کـــرد و گفـــت :اعضـــای هیئتعلمـــی

دکتـــر کاویانـــی ،رئیـــس دانشـــکده مجـــازی نیـــز جلـــب

کـــه تماموقـــت بـــه وظایـــف خـــود عمـــل میکننـــد بایـــد

مش ــارکتهای خیری ــن را نیازمن ــد تغیی ــر رویک ــرد مدی ــران

در پرداختهایشـــان موردتوجـــه قـــرار گیرنـــد.

دانشــگاه دانســت و گفــت :بســیاری از ایرانیــان مقیــم خــارج

وی همچنیـــن خواســـتار یکسانســـازی طراحـــی وبســـایت

تمای ــل دارن ــد بخش ــی از درام ــد خ ــود را در قال ــب خیری ــه

دانشـــکدهها بـــا وبســـایت اصلـــی دانشـــگاه شـــد و گفـــت:

ب ــه کش ــور کم ــک کنن ــد.

بهجـــای اینکـــه دانشـــکدهها بهصـــورت انفـــرادی و
س ــلیقهای وبس ــایت خ ــود را طراح ــی کنن ــد؛ ب ــا بودج ـهای
متمرکـــز و بهصـــورت تطبیقـــی بـــا وبســـایت دانشـــگاه،

ÁÁجمعبندی

در ادامـــه دکتـــر کریمـــی رئیـــس دانشـــگاه در جمعبنـــدی

ایـــن کار انجـــام شـــود.

مطال ــب مطرحش ــده ،ارائ ــه راهح ــل در کن ــار ط ــرح مس ــائل

دکتـــر هادیـــان رئیـــس دانشـــکده توانبخشـــی نیـــز بـــر

را ضــروری دانســت و افــزود :بعضــی از مســائلی کــه مطــرح

حف ــظ حرم ــت اعض ــای هیئتعلم ــی تماموق ــت جغرافیای ــی

شـــد نیـــاز بـــه جلســـات کارشناســـی و ارائـــه راهحـــل دارد

و ایج ــاد انگی ــزه در اعض ــای هیئتعلم ــی پژوهش ــی تأکی ــد

همـــه ایـــن اختالفنظرهـــا ،بهجـــای صـــرف وقـــت در

کـــرد و گفـــت :از هیئترئیســـه دانشـــگاه تشـــکر میکنـــم

جلســات عمومــی ،در جلســات کارشناســی و بــا حضــور افــراد

کـــه فرصتـــی را فراهـــم کردنـــد تـــا مســـائل دانشـــکدهها

مرتب ــط ب ــا موض ــوع قابلبررس ــی و برط ــرف ش ــدن اس ــت.

مط ــرح ش ــود.

وی در خص ــوص ج ــذب کمکه ــای خیری ــن در حوزهه ــای

وی تعامــل بیشــتر دانشــکدهها و بیمارســتانها برای اســتفاده

دیگــر گفــت :روز قدردانــی از خیریــن ســامت تأکیــد کردیــم

از فضای آموزشــی و پژوهشــی بالینی را خواســتار شــد.

ک ــه آم ــوزش و پژوه ــش دانش ــگاه نی ــز نیازمن ــد کمکه ــای

دکتـــر احمدیـــان ،رئیـــس دانشـــکده فناوریهـــای نویـــن

خیری ــن اس ــت .بای ــد اعتم ــاد خیری ــن را جل ــب کنی ــم ت ــا

دانشــگاه نیــز خواســتار مشــارکت خیریــن در امــور فناوریهــا

براس ــاس نیازه ــای دانش ــگاه س ــرمایهگذاری کنن ــد.

و تســـهیل فرآیندهـــا در ارتباطـــات بینالمللـــی شـــد و

دکتــر کریمــی در پایــان ســخنان خــود ضمــن آرزوی موفقیت

گف ــت :ب ــرای رف ــع محدودی ــت فض ــای فیزیک ــی دانش ــکده

بــرای روســای دانشــکدهها ،ابــراز امیــدواری کــرد ســال نــو،

مذاکرات ــی را ب ــا دانش ــگاه ته ــران انج ــام دادی ــم ک ــه تحق ــق

محدودیتهـــای پیـــش روی توســـعه و پیشـــرفت دانشـــگاه

آن نیـــاز بـــه حمایتهـــای بیشـــتری دارد.

برداش ــته ش ــود.
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