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به همت دفتر ارتباط با دانش آموختگان و دفتر تعهد حرفه ای 

دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری، 

اولین نشست علمی تعهد حرفه ای در خدمات سامت با برگزاری 

سه پنل تخصصی با موضوعات »تعهد حرفه ای در دنیای امروز«، 

»ارتباط پزشک با بیمار« و »رفتار حرفه ای در فضای مجازی« و 

ارائه سه سخنرانی برگزار شد.

اولین نشست علمی اخاق و تعهد حرفه ای در خدمات سامت 

از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 19 اسفند 95 در تاالر شهید 

کاووسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد.

در ابتدای این نشست دکتر سید احمدیان، دبیر اجرایی این همایش 

ضمن خیرمقدم به اساتید بزرگوار حاضر و شرکت کنندگان در 

نشست در باب انتخاب موضوع این نشست گفت: انتخاب موضوع 

تعهد حرفه ای برای این نشست به دلیل کاربردی و موردنیاز بودن 

این موضوع برای همه فعاالن حوزه سامت است؛ همچنین علیرغم 

پیشرفت های بی نظیر در حوزه پزشکی و سامت در سال های 

اخیر، به نظر می رسد بحث پروفشنالیسم و تعهد حرفه ای به عنوان 

روح جاری در فعالیت های سامت، به میزان الزم موردتوجه قرار 

نگرفته است و استقبالی که از این نشست شده است بیانگر اهمیت 

اولین هم اندیشی علمی اخالق و تعهد حرفه ای در خدمات سالمت برگزار شد

تقدیر از برگزیدگان بنیاد علمی فرهنگی استاد 
بهادری
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این موضوع برای فعاالن این حوزه است.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن بیان فضیلت های اخاقی 

و حرفه ای استاد دکتر بهادری گفت: بنیاد علمی فرهنگی استاد 

بهادری که یک سازمان مردم نهاد غیردولتی و غیرسیاسی است 

به منظور  دانشگاه  دانش آموختگان  مشارکت های  با هدف جلب 

تجهیز و پشتیبانی از مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران تأسیس شده است و امیدواریم که با توجه 

به وجهه مثبت و جایگاه متعالی استاد در جامعه پزشکی کشور، 

منشأ برکات و اثرات مثبتی در این حوزه باشد.

Á  ایجـاد ظرفیـت بـاالى دانشـگام بـراى 
حرکت هـاى تأثیرگـذار در کشـور

در ادامـه برنامـه دکتـر باقـر الریجانـی معـاون آموزشـی وزارت 

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی ضمـن ابراز خرسـندی از 

حضـور در ایـن نشسـت گفـت: این جلسـه بـه دو جنبـه دارای 

اهمیـت زیـادی اسـت؛ اولـی موضوع مطرح شـده در نشسـت و 

دیگری تاش های اسـتاد بهادری و همکارانشـان در بنیاد علمی 

فرهنگی اسـتاد بهادری اسـت.

وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت باالی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران 

بـرای الگوسـازی و ایجـاد جریان هـای مثبـت در سـطح کشـور 

گفـت: دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران چهره هـای درخشـان و 

ظرفیت هـای بی نظیـری نظیـر دکتر بهـادری دارد و الزم اسـت 

با ایجاد یک سـازوکار درسـت و اساسـی بتوان از این ظرفیت ها 
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بـرای بهبـود وضعیت نظام سـامت اسـتفاده کرد که بـه اعتقاد 

مـن یکـی از همیـن کارهـای مؤثـر، ایجـاد بنیادهـای علمـی و 

فرهنگـی نظیـر بنیاد اسـتاد بهادری اسـت.

دکتر الریجانی با انتقاد از وابستگی شدید مالی دانشگاه ها و مراکز 

علمی به بودجه های دولتی گفت: یکی از شاخص های دانشگاه 

نسل سوم، عدم وابستگی مالی به مجموعه دولتی است و این 

دانشگاه ها با ارتباط با شرکت های دانش بنیان، عمده بودجه موردنیاز 

خود را تأمین می کنند که این قضیه چابک شدن و قدرت مانور 

بیشتر برای این مراکز را به دنبال دارد؛ درحالی که دانشگاه های 

کشور ما بیش از 90 درصد بودجه خود را از منابع دولتی و یا 

شهریه دانشجویان تأمین می کنند که این مسئله باعث کندی 

حرکت آن ها شده است.

وی تأسـیس مراکزی چون بنیاد علمی فرهنگی اسـتاد بهادری 

را یکـی از راه حل هـای این مشـکل معرفی کرد و گفت: شـخص 

دکتر بهادری از چهره های درخشان دانشگاه هستند و استراتژی 

و نـگاه ایشـان همیشـه بـرای ما آموزنـده بوده اسـت؛ وظیفه ما 

ایـن اسـت کـه ضمن تقدیـر و مطرح کـردن چنیـن چهره هایی 

در جامعـه بـا اسـتفاده از ظرفیـت باالی این چهره ها و تأسـیس 

نهادهای علمی و فرهنگی با اسـم و مدیریت این بزرگواران، خأل 

موجـود بین مؤسسـات و شـرکت های دانش بنیان با دانشـگاه را 

کـم کنیـم؛ همان طور که در بسـیاری از نقاط دنیا دانشـگاه های 

بزرگ توسـط چنیـن نهادهایی اداره می شـوند و قطعًا اسـتفاده 

از ایـن ظرفیت هـا برکات زیادی برای دانشـگاه خواهد داشـت.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به سابقه درخشان و 

افتخارآمیز کشور در مسائل فرهنگی گفت: در سراسر تاریخ این 

کشور - چه پیش و چه پس از اسام - فرهنگ یک اصل مستقر 

بوده است و باید بررسی شود که امروز چرا مسئله فرهنگ در 

کشور ما در اولویت نیست و به نظر می رسد الزم است حداقل 

در حیطه خودمان فکری برای این مسائل داشته باشیم و بستری 

فراهم کنیم تا ارزش های انسانی در این حوزه بیش ازپیش متبلور 

شود و به هرحال فکری برای تأمین خوراک روحی حوزه عمل 

خود داشته باشیم.

انتخاب موضوع  از حسن  در خاتمه گفت:  دکتر الریجانی 

پروفشنالیسم برای این نشست و از زحمات دکتر جعفریان که 

از ابتدای قبول مسئولیت در دانشگاه با جدیت به این موضوع 

پرداخته اند تشکر می کنم.

Á اههیت بحث پروفشفالیسم
در بخـش بعدی این برنامه اسـتاد دکتر مسـلم بهـادری، رئیس 

دفتـر ارتبـاط بـا دانش آموختـگان دانشـگاه ضمـن خیرمقدم به 

حضـار شـرکت کننده، بـا اشـاره بـه سـابقه 11 سـاله مدیریـت 

دفتـر ارتبـاط با دانش آموختگان دانشـگاه گفت: باسـابقه حضور 

بیش از 60 سـال در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران، وقتی دکتر 

الریجانـی، رئیـس وقت دانشـگاه، پیشـنهاد قبول مسـئولیت در 

دفتـر ارتبـاط بـا دانش آموختـگان را مطـرح کردنـد بـا توجه به 

ارتبـاط بـا اکثریـت دانش آموختـگان دانشـگاه، ایـن مسـئولیت 

پذیرفتم. را 

وی با اشاره به فعالیت های مختلف دفتر ارتباط با دانش آموختگان 

گفـت: در بیـن همـه فعالیت هـای ایـن دفتـر، بحـث تجلیـل از 

چهره هـای ماندگار دانشـگاه نظیـر برنامه تجلیل از اسـتاد یلدا، 

تجلیـل از اسـتاد دکتـر عقیقـی و ...؛ همچنین جشـن یکپارچه 

فارغ التحصیلـی بـرای همـه دانش آموختـگان دانشـگاه - زیـرا 

اعتقـاددارم همـه دانش آموختـگان رشـته های مختلـف علـوم 

پزشـکی اعضـای یک جسـم واحد هسـتند - بیشـتر موردتوجه 

قرارگرفته اسـت.

رئیـس دفتـر ارتبـاط بـا دانش آموختـگان دانشـگاه با اشـاره به 
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اینکـه بخـش عمـده بودجه دانشـگاه های بـزرگ دنیـا از طریق 

دانش آموختـگان تأمیـن می شـود؛ گفـت: یکی از اهـداف اصلی 

بنیـاد علمـی و فرهنگـی ]اسـتاد[ بهـادری، اسـتفاده از ظرفیت 

دانش آموختـگان بـرای کمک به دانشـگاه اسـت.

وی بـا اشـاره به انتخـاب موضوع پروفشنالیسـم برای این نشسـت 

گفت: با مشـاوره ای که با دکتر امینی، مشـاور عالی رئیس دانشـگاه 

داشـتیم قرار شد موضوع پروفشنالیسم را با محوریت بنیاد ]استاد[ 

بهـادری به عنـوان یک برنامه سـاالنه اجرا کنیم که در سـال جاری 

به عنـوان اولیـن دوره، این نشسـت بـا برگزاری سـه پنل تخصصی 

اجرا می شـود.

دکتر بهادری در خاتمه با اشاره به اینکه یکی از معضات ما در 

حوزه پزشکی، بحث پروفشنالیسم است، گفت: تاش می کنیم تا 

بتوانیم خدمت و حکمت پزشکی را جایگزین وضع موجود کنیم 

که به نظر می رسد متأسفانه در وضعیت جاری بیزینس و نگاه 

اقتصادی در حوزه سامت در اولویت قرار گرفته است.

بخش بعدی این برنامه، تقدیر از برگزیدگان بنیاد علمی فرهنگی 

استاد بهادری بود که در این دوره از دکتر محمدصادق پیروز، 

دکتر منوچهر نخجوانی، دکتر فرشته انسانی، دکتر عنایت صفوی 

تعهد  درخشان  به عنوان چهره های  علویان  مؤید  دکتر سید  و 

حرفه ای و پروفشنالیسم تقدیر شد.

Á  نهادیفه کردن تعهد حرفه اى در فعاالن حوزم
سالمت

در ادامه برنامه سـخنرانی علمی دکتر جعفریان، رئیس دانشـگاه 

علـوم پزشـکی تهـران بـا موضـوع »ضـرورت تعهـد حرفـه ای« 

انجام شـد.

به  ابتدای سخنان خود ضمن خیرمقدم  در  دکتر جعفریان 

بهادری هم  استاد  از زحمات  شرکت کنندگان در جلسه گفت: 

و  دانشگاه  دانش آموختگان  با  ارتباط  دفتر  مسئولیت  به واسطه 

و  مدیران  راهنمایی  و  هدایت  در  واالیشان  دلیل همت  به  هم 

مسئوالن دانشگاه برای گام برداشتن در مسیرهایی که به نفع 

دانشگاه است تشکر می کنم.

وی افزود: از حضور دکتر الریجانی هم تشکر می کنم چراکه جرقه 

این کار بزرگ در دوران مسئولیت ایشان زده شد و با انتخاب 

شایسته ایشان، استاد بهادری در این حوزه قبول مسئولیت کردند.

رئیـس دانشـگاه بـا تأکید بـر الگو بودن دانشـگاه علوم پزشـکی 

تهـران در کشـور گفـت: ازآنجایی کـه دانشـگاه مـا می تواند یک 

الگو در سـطح کشـور باشـد، امیدواریم این الگو گیری از حرکت 

نیـز منجر به نتایج مطلوبی در سـطح کشـور شـود.

وی در توضیحی در مورد میزان وابستگی دانشگاه به بودجه های 

دانشـگاهی گفـت: در خصـوص میـزان وابسـتگی دانشـگاه بـه 

بودجه هـای دولتـی الزم می دانـم ایـن نکته را توضیـح دهم که 

دانشـگاه های علوم پزشـکی در دو حیطه فعال هسـتند؛ یکی در 

بحـث آمـوزش آکادمیک که همـان حدود 90 درصد وابسـتگی 

بـه بودجـه دولتـی دارند و بخـش دوم حوزه آموزشـی و درمانی 

اسـت کـه با درآمـدی که از بخش درمان کسـب می کنند، بیش 

از 70 درصـد هزینه هـای خود را تأمیـن می کنند.

وی در ادامه به ارائه سخنرانی خود در مورد ضرورت تعهد حرفه ای 

در حوزه پزشکی پرداخت.

دکتـر جعفریـان در بخشـی از سـخنرانی خود با اشـاره به اینکه 

مجموعه فعالیت های ما در بحث تعهد حرفه ای برای جلب اعتماد 

مـردم و بیمـاران انجام می شـود؛ گفت: در حوزه پروفشنالیسـم 

مـا با دو واژه سـروکار داریـم، یکی »رفتار حرفـه ای« که بیرونی 

اسـت و قابل سـنجش و ارزیابـی و دیگری »تعهـد حرفه ای« که 

یـک مفهـوم درونـی اسـت و به سـادگی قابل مشـاهده و ارزیابی 
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نیسـت؛ ایـن دو مفهـوم علیرغـم نزدیکـی زیـاد بـه هـم گاهـی 

متناسـب باهم نیسـتند یعنی ممکن اسـت فردی رفتار حرفه ای 

داشـته باشـد اما تعهد نداشـته باشـد و یا بالعکس فـردی تعهد 

حرفـه ای داشـته باشـد امـا همه جا رفتـار حرفه ای بـروز ندهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظرسنجی های 

انجام شده در مورد میزان اعتماد مردم به مشاغل مختلف گفت: 

بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ در سال های 2001 و 2012 

بوده است؛  از 65 درصد  به پزشکان بیش  اعتماد مردم  میزان 

در کشور خودمان هم این میزان اعتماد بیش از 64 درصد بوده 

است که این مسئولیت سنگینی را بر شانه همه ما وارد می کند.

دکتـر جعفریـان در خاتمـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکـه 

تعهـد حرفـه ای یـک ارزش درونی اسـت گفت: اگر فـردی تعهد 

نیسـت،  قابل کنتـرل  به هیچ عنـوان  باشـد،  نداشـته  حرفـه ای 

پـس الزم اسـت همـه تـوان خـود را صـرف نهادینه کـردن این 

ارزش در بیـن فعـاالن ایـن حـوزه کنیـم؛ زیـرا صرفًا بـا افزایش 

مکانیسـم های نظارتـی لزومـًا به نتایـج بهتری نخواهیم رسـید.

Á برگزارى پفل هاى تخصصی
پس از سخنرانی دکتر جعفریان پنل اول با موضوع »تعهد حرفه ای 

پزشکی در دنیای امروز« با مدیریت دکتر فریبا اصغری برگزار 

شد که اعضای این پنل دکتر محمدصادق پیروز، دکتر محمدرضا 

منصوری، دکتر فریدون دواچی، دکتر ناصر ابراهیمی دریانی و 

دکتر علی جعفریان بودند.

این نشست پس از یک وقفه کوتاه برای استراحت و پذیرایی، با 

سخنرانی دکتر سید احد جلیلی با موضوع »لزوم ارتقاء اعتماد 

با  دوم  پنل  ادامه  در  و  پیگیری شد  پزشکی«  به حرفه  جامعه 

موضوع »ارتباط پزشک و بیمار« با مدیریت دکتر فاطمه علیپور 

و با حضور دکتر تقی بغدادی، دکتر غامرضا میرسپاسی، دکتر 

همایون امینی، دکتر فاطمه نیری، دکتر فرهاد شاهی، دکتر سید 

احمد جلیلی و دکتر امیرحسین امامی برگزار شد.

در نوبـت عصر این نشسـت که پس از وقفـه ای برای نماز و ناهار 

از سـاعت 13:30 آغاز شـد، پس از سـخنرانی دکتر سـعیدرضا 

در شـبکه های  رفتـار حرفـه ای  »اصـول  موضـوع  بـا  مهرپـور 

اجتماعـی«، پنـل سـوم بـا موضـوع »رفتـار حرفـه ای در فضای 

مجـازی« بـا مدیریـت دکتـر شـهرام صمـدی و با حضـور دکتر 

حمیـد خویـی، دکتر ملیحه کدیـور، دکتر حسـام ریاحی، دکتر 

علیرضـا پارسـاپور، دکتـر محمـد جلیلـی و دکتر علیرضا سـیما 

برگزار شـد.


