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درماني، اعالم آمـادگي   -ها و مراكزآموزشيري درخصوص وضعيت فعلي دانشكدهگزارش مصو معاونت محترم آموزشي دانشگاهابتدا 

هاي دستياري با توجه بـه رونـد   و آمادگي نسبي جهت ساير رشته) داخلي و اطفال(هاي دستياري دانشگاه جهت پذيرش اولين دوره

 بيهوشـي،  جهت دستياري رشته طب اورژانـس، ) س(درماني شهيد بهشتي و حضرت فاطمه معصومه استانداردسازي مركز آموزشي 

درخصوص تحصيالت تكميلي و نيازهاي مرتبط . زنان و جراحي همچنين گزارشي را از روند و تكميل پرديس دانشگاه ارائه نمودند

نشگاه مبني بر ايجاد تحصيالت تكميلي در رشته بيوشيمي هاي الزم نيز توضيحاتي داده شد و آمادگي دابه اين بخش خصوصاً بودجه

  .اعالم و درباره اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده است، توضيح الزم داده شد

از بازديد مقام  گزارشي) ع(رگويي و تسليت به مناسبت شهادت امام محمد باقآمدضمن عرض خوش رياست محترم دانشگاهدر ادامه 

ها ارائه و اظهار اميدواري كردند كه مبني بر پيشرفت استان قم در همه عرصه) دامت بركاته(مقام معظم رهبري  عالي وزارت و تاكيد

رهبري  ايشان خاطرنشان كردند، مقام معظم. قبل منجر به رشد و توسعه كمي و كيفي آموزش در استان گردداين سفر نيز مانند سفر 

  : در سفر به قم و در حضور مقام عاليه وزارت، چند جمله فرمودند
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بعد، بنده نسبت به كمك من هميشه ديد مثبتي نسبت به قم داشتم و از آن به "و خانم دكتر وحيد در جلسه ديگري ابراز داشتند كه 

دكتر حجازي ابراز داشت، اگر بخواهم به صورت . "آقا براي ما دعا فرمودند كردن به اين شهرتصميم مضاعف گرفتم و حضرت

در اين دانشگاه از دولت نهم شروع شد و نگاهي به معناي واقعي مختصر توضيحي درباره اين دانشگاه بدهم بايد بگويم كه آموزش 
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كه اتفاق افتاد، بحث دانشكده دندانپزشكي بود كه من صميمانه از  يبسيار مهم موارداز . . . . . . . . �� یq ر��

استاد بزرگوار آقاي دكتر  ،ويژه دوست خوبمهحضرتعالي، مقام عالي وزارت و آقاي دكتر الريجاني رياست شوراي سياستگذاري و ب

ار است كه اين نگاه عدالت محور وزارت رسيم باعث افتخواقعاً وقتي كه ما خدمت بزرگان و مراجع مي. فاضل صميمانه تشكر ميكنم

هاي هر كدام از اين بزرگواران نگاه عجيبي نسبت به حوزه سالمت دارند و سخنراني. بهداشت در حوزه سالمت را منتقل نمائيم

ي به ما توان احساس كرد كه خداوند چه توفيقشود، مينقل مي) ص(كنند و احاديثي كه از پيامبراكرممفصل و مسائلي كه نقل مي

رسيم و ارتباط گسترده و باره هر ماه خدمت ايشان ميداده كه رابطه خوبي با اين بزرگان داريم و طبق دستور خانم دكتر وحيد در اين
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هاي باليني به ما تخصيص دادند، اولين مركز مهارت 1384و با كمك دكتر محققي كه در سال .  ايمعميقي را با مراجع برقرار نموده

هاي آموزشي و ساختهمچنين زير. و البراتوار زبان در قم ايجاد گرديد كه با حضور آقاي دكتر لنكراني افتتاح گرديد پيشرفته

تدريج ساختارها اصالح شدند و تشكيالت هبراي ارائه خدمات آموزشي در علوم پايه ب. پژوهشي در حوزه بالين و علوم پايه آغاز شد

را طبق آمار وزارت بهداشت كسب  7و  2، 3هاي يم در امتحان جامع علوم پايه در سه دوره رتبهكنما االن افتخار مي. ايجاد شد

نفر اول ما رتبه عالي را در رزيدنتي كسب كرد و در امتحان پره انترني جزء چند . را كسب كرديم 7انترني رتبه در امتحان پره. كرديم

ها، متوسط قبولي دانشجويان كارداني به امروز به ياري خدا در طي سالدر حوزه دانشكده بهداشت . دانشگاه اول كشور بوديم

هاي اندازي كنيم و در رشتهبه باال بوده و توانستيم در همين دانشكده كارشناسي ارشد رشته بهداشت محيط را راه% 80كارشناسي 

اندازي دانشكده دندانپزشكي يك موفقيت بسيار عرض كردم راه. هايي كه شده نظر مساعد را كسب نموديمدوم و سوم نيز طي بازديد

باشد در اينجا مطرح است در واقع بحث نگاه كامل به مقوله بهداشت دهان و دندان كه از تأكيدات مقام عالي وزارت مي. خوبي بود

ي سالمتي و حتي آموزش مدرسين مروج سالمت در حوزه سالمت بهداشت دهان و دندان و ارائه يك بسته كامل براي مردم در راستا

ويژه بسيار كامل كه چنين ساختاري شايد در كشور موجود  عالوه يك كلينيكههاي سالمتي در حوزه بهداشت دهان و دندان بكنترل

را در دستور كار داريم و يك خواسته هم داريم كه قرار بود آقاي استاندار با تمام حدت و قدرت ارتقاء دانشكده دندانپزشكي . نباشد

خواسته نمايندگان مجلس و بزرگان قم هست با توجه به اينكه در مناطق آزاد  به صورت كتبي به خانم دكتر وحيد اعالم نمايند كههم 

المللي تأسيس كردند، از آنجا كه ما نيز فاصله نزديكي با منطقه آزاد داريم ها مجوز پرديس گرفتند و دانشگاه بينتجاري اكثر دانشگاه

د، آمادگي داريم در دو رشته دندانپزشكي و پزشكي كه ساختمان آن هم آماده شده است و اميدواريم بتوانيم تا قبل اگر موافقت بشو

يك مقاله  84در سال  D ��ز5 �و��D ��ز5 �و��D ��ز5 �و��D ��ز5 �و��D ��ز5 �و��D ��ز5 �و��D ��ز5 �و��D ��ز5 �و��  :خيلي تيتروار. از پايان دولت دهم در سال آينده با حمايت آقاي دكتر محققي آن را افتتاح كنيم

در دانشگاه علوم پزشكي قم چاپ شده كه قريب مقاله   80سي كه شده بيش از آخرين برر 89ر سال بيشتر نداشتيم اما به لطف خدا د

 3هاي تيپ در بين نه تنها دانشگاه ي به مقاله در طي چند ساله اخير،ت علمأدر نسبت هي. بوده است Pubmedو ISIمقاله آن  40به 

بندي را قبول نداريم و البته اين نگرش صرف رتبه.نيز پشت سر گذاشتيم را  2رتبه اول را كسب كرديم بلكه تعدادي دانشگاه تيپ 

بيش  برابر ما هيأت علمي دارد، 2ش از شهركرد  كه رتبه اول را دارد، بي هاي تيپ سه دانشگاهاعتراض هم داريم مثالً در بين دانشگاه

-نگاه صحيحي نمي، اين نگاه !توليد علمي بيشتر دارد% 20م ي قيافته دارد اما دانشگاه علوم پزشكبرابر ما هيأت علمي تطبيق 5/2از 

در مصاحبه با صدا و سيماي مركز  87اي بوده است كه وزير وقت در سال روند رشد آموزش و پژوهش در قم به گونه. تواند باشد

مطلوب فاصله داريم و بايد تالش  البته ما قبول داريم با نقطه العاده بوده،قم فرمودند كه رشد آموزش و پژوهش در استان قم خارق

كه همه كشور در دولت نهم و دهم پيشرفت داشته، منتهي در استان قم، در  توان گفتبيشتري صورت پذيرد واقعاً بصورت جدي مي

بعد هم فرمودند  .و ما انتظار حمايت بيشتري داريمهاي آن به تعبير حضرت آقا خيلي زياد است حوزه سالمت حجم عقب افتادگي

العاده زياد است به هر حال ما كماكان در دانشگاه علوم ها فوقريزي زيادي شده، كار زياد شده، منتهي حجم عقب ماندگيبرنامه

بديل وزارت بهداشت و اساتيد بزرگوارمان جناب آقاي دكتر محققي، جناب آقاي دكتر فاضل و بي هايپزشكي قم تشنه حمايت

يك جمله را آيت . ثير بسزايي داردأكردن تر نخعي و ساير عزيزان هستيم و اينجا حرم اهل بيت است و واقعاً كمكسركار خانم دكت

قم . عزيزان من اوالً ما بايد به شهرقم افتخار كنيم"كه:  به آقاي دكتر حسني و آقاي دكتر امامي رضوي فرمودند )اهللاحفظه(مكارم ... ا
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فرمودند خيلي از شهرهاي ايران را تا آخر عمرخيلي از شيعيان و حتي خود ايرانيان . جمهوري اسالميپايگاه تشيع است، نه پايتخت 

توانيم نمي... ها، امكانات و المللي بگيريم، با وضعيت موجود شهر از لحاظ خيابانهاي بينخواهيم همايشمامي. روند بازديد كنندنمي

هايي كه نمايندگان مجلس داشتند، اما باز فاصله ي داشته در دولت نهم و دهم و حمايتها روند رشد بسيار خوبهر چند در اين سال

منتهي ما انتظاراتي كه داريم اول در بحث رزيدنتي، سال گذشته با پيشنهاد آقاي دكتر الريجاني و خانم دكتر وحيد قرار شد  ".داريم

در مورد اطفال . وزارت كه هنوز براي خود ما هم مبهم است، محقق نشد عليرغم تأكيد مقام عالي. هاي رزيدنتي به قم داده شوندرشته

  . كند، تلفيق بيمارستان اطفال با بيمارستان شهيد بهشتي استاي كه دانشگاه پيگيري ميايم، منتهي ايدهنواقص را برطرف نموده

دانشجويان رسيده بود، در صورت تحقق آن با با قولي كه خانم دكتر وحيد دادند و موضوع گرفتن رزيدنتي به گوش علما، مردم و 

انتظار دوم ما اين است كه شايد ما جزء . شاهد حل موضوع باشيم 91اميدواريم كه در سال . تمام وجود، از آن صيانت خواهيم كرد

دكتر حسني دادند، هاي خوبي كه خانم دكتر وحيد و آقاي انتظار حمايت داريم با قول. هايي هستيم كه پرديس نداريممعدود استان

دهيم ، انتظار داريم كه منتهي در اين وضعيتي كه از تغيير كاربري فضاهاي درماني يا فضاهاي بهداشتي حوزه آموزش را پوشش مي

. كنيممتر مربع به دانشكده دندانپزشكي اضافه مي 700االن ما داريم . مثل هميشه كه آقاي دكتر محققي حامي ما بودند باز هم باشند

دانشكده پرستاري و مامايي ما در بدترين . مجتمع آموزشي چند دانشكده را در خود دارد. آموزشي را هم آماده افتتاح داريم مجتمع

 700نقطه شهر قم واقع شده بود و دانشجويان خواستار بهبود وضع مكاني خود بودند كه به ياري خدا با شروع دولت دهم االن 

انتظار . خوب و فضاهاي مناسب دارد EDCشغول به تحصيل هستند كه باعث افتخار شده است و يك دانشجو در مجتمع مورد نظر م

ما اين است كه در تكميل فضاي دانشكده دندانپزشكي و تجهيز آن كه خود آقاي دكتر فاضل در جريان چگونگي تجهيزآن هستند 

ما مثل هميشه استمداد كمك از حضرتعالي را . نات خوبي بگيريمبندي براي كلينيك و پاراكلينيك آن، امكازمان يك برنامه منطبق بر

در اين . تر استكشوري پايينمسئله ديگر، كسب بودجه متمركز از حوزه معاونت آموزشي است كه وضعيت ما از متوسط . داريم

استان  17ها كه شاهراه مواصالتي يك استان با اين پيچيدگي. ها بوديم و واقعاً استمداد حمايت داريمما جزء آخرين دانشگاه مورد

در مورد مجوزهاي . تري جذب شوندهاي حساسي كه استان قم نياز دارد با يك روند آساناست ما انتظار داريم كه يكسري رشته

در بعضي جاها ظرفيت اينكه قطب كشوري . بايستي وزارتخانه هم تأييد كندت امنا مصوب كردند ولي ميأت علمي هم كه هيأهي

اميدوارم مثل هميشه كه حمايت شما . در حوزه گوارش و يا در حوزه قلب با توجه به امكاناتي كه وجود دارد يم وجود دارد مثالًبشو

  با صلوات بر محمد و آل محمد .در واقع ياريگر دانشگاه بوده باز هم باشد

ايشان در آستانه عيد قربان و روز عرفه كه ن و توفيق ايناسالمي ايرات به روان پاك بنيانگذار جمهوري ابتدا با تحي :آقاي دكتر محققي

نصيب ايشان شده است را غنيمت شمرده و آرزو نمودند كه اين بازديد منشـاء  ) س( در قم تشريف دارند و زيارت كريمه اهل بيت

مجموعـه سـتادي را اعـالم،     ها، مراكـز و هاي تخصصي از دانشكدهت همراه را در قالب گروهأسپس برنامه هي. بركات فراواني باشد

كه نتايج اين رفت و آمد باعث هاي ايشان اعالم شد و ابراز نمودند براي اينت علمي و دانشجويان نيز از برنامهأنشست با اعضاي هي

 ت رئيسه داشـته باشـيم  أبندي بازديد را در وزارت متبوع با حضور اعضاي هياثربخشي شود، روال كار اين است كه يك جلسه جمع

 .شود نهايتاً عملياتي گردندكه در اين جلسه تصميماتي كه اتخاذ مي
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موقعيت فرهنگي و معنوي قم را شايد تنها دانشگاه علـوم  . اما كافي نيست ،هاي مؤثري برداشته شدهالحمدهللا در دانشگاه گام -

) عـج (اين دانشگاه در جوار كريمه اهل بيت در قطب عالم تشيع مورد توجه خاص امـام زمـان   . پزشكي مشهد داشته باشد

كنند و بـاور  موقعيت ميآفرين همه را متوجه اين سرزمين و هاي صريح و تكليفاست و مقام معظم رهبري هم با آن عبارت

دانيم و اميدوار هستيم خداوند هم هاي دانشگاهي خود ميداريم كه تقويت اين دانشگاه واجب بوده و آن را در اولويت برنامه

ها و همه مراكز حـوزه  اي كه انتخاب شدند از همه دبيرخانهاز جمله مجموعه. توفيق بدهد و همه به وظايف خود عمل كنند

شان باقي مانده هر كدامشان تكليف خود را تعيين كنند و در مدت بسيار كوتاهي كه از مسئوليت. حضور دارند آموزش اينجا

در اين راستا هم كـامالً  . اصالً قائل به تشريفات نيستيم و منحصراً براي عمل و خدمت اينجا آمديم. حتماً و الزاماً عمل بكنند

 در ايـن  كنم و انشـاءاهللا نكته بعدي كه در وقت تعيين شده فقط به آن ورود مي .راسخ، استوار، بدون ترديد و مطمئن هستيم

 .بندي و مسائل آن استخراج شوندفرصت موضوعات مورد بازديد، جمع
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ممكن است از نظر سـاختمان،  . ت علمي بايد ارتقاء پيدا كند تا دانشگاه ارتقاء پيدا كندأهاي ناظر بر فعاليت هيهمه شاخص

هاي مختلف، دانشگاه موفق باشد ولي حتي پذيرش دانشجو و حتي گرفتن رشته ،ساختار، تجهيزات و بقيه ابعاد نيروي انساني

اگـر  . دهندهاي ديگر نتيجه نمياي هدفمند دانشگاه قرار نگيرد، هيچ يك از برنامههاي توسعهرأس برنامه اگر هيات علمي در

چون اگر . ت علمي بايد انجام شودأهي ءبودجه و پست سازماني در اختيار است و اگر ارتقاي پرسنلي مطرح است اول ارتقا

 . كنداز دانشجو تا كارمند، تا همه شئون دانشگاه ارتقا پيدا مي. ه استيافت ءپيدا كند، همه دانشگاه ارتقا ءت علمي ارتقاأهي

ما همه توان خود را در اين . نفر مربي موجود برنامه ارتقا تنظيم شود تا درسه، چهار سال آينده ارتقا بگيرند 30بنابراين براي  -

كار  بورس ما فقط به اين. نيد و استفاده كنيدظرفيت قرار داديم، شما هم رقابت ك PhDهاي در آزمون .جهت به كار ميگيريم

هايي كه خود افـراد ايجـاد   كنيم ظرفيتهاي داخل دانشگاهي را ما استقبال ميراه. اختصاص دارد، از ظرفيتش استفاده شود

 .شوندكنيم و حمايت ميكنند، ما استقبال ميمي

نامـه بسـيار عظـيم اسـت     كـه يـك آيـين    ءه جديـد ارتقـا  نامبر مبناي آيين ءت علمي موجود حداقل يك پله ارتقاأبقيه هي -

ـ   ) اييـك پلـه  ( ءهاي بسيار بـااليي دارد و اگـر مبنـاي ارتقـا    ظرفيت نامهاين آيين. ارتقاء يابند ت علمـي  أهـر كـدام از هي

كـه  افتـد، بـه شـرط آن   ساله پنجم قرار گيرد، هر نـوع پيشـرفتي كـه در دانشـگاه متصـوريد اتفـاق مـي        5در طول برنامه 

آيين نامه ارتقـاي جديـد در جمهـوري اسـالمي نسـخه دومـي نـدارد كـه بـراي ارتقـاي يـك            . مبنا همان آيين نامه باشد

بحـث فرهنگـي، تربيتـي، اجتمـاعي و مـديريتي ديـده       . صنفي، يك چنين كيفيـات عظيمـي مبنـا باشـد و پشـتوانه باشـد      

تمـام شـئون آمـوزش عـالي بـر اسـاس ايـن        . اشـد شده است و البته ما اعتقاد نداريم كه بايسـتي حجـم بـااليي داشـته ب    

ـ         نامه ميآيين ت علمـي ايـن   أتواند ارتقاء پيدا كند و ما انتظـار داريـم حـوزه معاونـت آموزشـي بـراي همـه اعضـاي هي

اسـتفاده  EDC از همـه ظرفيـت   . انجـام شـود   ءنامه را تبيين كند و بـراي همـه برنامـه داشـته باشـد تـا ايـن ارتقـا        آيين
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سـازي و الگوسـازي ايـن    فيت حوزه در بخـش فرهنگـي اسـتفاده شـود و مـا انتظـار داريـم كـه مـدل         بشود، از همه ظر

نكتـه دوم پيگيـري همـه جانبـه سـايت دانشـگاه اسـت كـه خوشـبختانه تصـويب شـده و            . بگيـرد  ءبحث از اينجا منشـا 

هـاي وزارت  امـه اي كـه بـر حسـب برن   هايي هـم در آن تنظـيم شـده، امـا اكتفـا نكنيـد بـه ايـن تنظيمـات بودجـه          طرح

خره محـدوديت اسـت و وزارتخانـه مجبـور اسـت كـه بـه همـه كشـور پوشـش بدهـد و            آينـد چـون بـاأل   بهداشت مي

از هـر ظرفيـت ديگـري    . بـري خيلـي طـوالني اسـت كـه فرسـاينده اسـت       اين توزيع باعث زمان .ها را توزيع كندبودجه

مـن توصـيه   . جملـه مجلـس شـوراي اسـالمي    مسـئولين مـن  تواند براي اين بحث استفاده بشود در داخل دولـت و  كه مي

هـاي  بازديـد رياسـت محتـرم مجلـس شـوراي اسـالمي همزمـان نماييـد و طـرح         م بازديد مقام عالي وزارت را بـا  كنمي

توسعه دانشگاه به همراه ضرورتش تعيين شود تـا از ظرفيـت مجلـس شـوراي اسـالمي و از ظرفيـت حـرم كريمـه اهـل          

اي در هـر جـا كـه توسـعه    . نهادها و استانداري استفاده شـود و همـه اينهـا بايـد كمـك كننـد       ، خيرين مردمي،)س(بيت

آموزش پزشكي داشتيم يكـي از اركـانش ايـن بـوده كـه اسـتاندار ايـن كـار را خواسـته و در دسـتور كـار اسـتانداري             

د و پـرديس را بـه پـيش    بايسـتي همـه جانبـه تـالش بشـو     . هاي استاني استفاده شـده اسـت  قرار گرفته است و از ظرفيت

باالخره آموزش يك شأني دارد كه بايسـتي در جـاي مناسـب انجـام شـود مخصوصـاً آمـوزش پزشـكي نبايسـتي          . ببريم

آمـوزش  % 80بـيش از  . هـاي بيمارسـتاني اسـت   همـه جانبـه طـرح    ءبحـث سـوم ارتقـا   . در جاي نادرسـت انجـام شـود   

اش آمـوزش پرسـتاري بايسـتي عمـده    . هـم باشـد اشـتباه اسـت    شود و اگر خالف ايـن  ها انجام ميپزشكي در بيمارستان

هـاي بهداشـت   آموزش پزشكي يا بايد در فيلد درمـاني انجـام بشـود يـا در فيلـد واقعـي خانـه       . در بيمارستان انجام شود

مـا يـك وزارتخانـه ادغـام يافتـه هسـتيم و بـراي        . روستاها و جاهايي كه بيمار هست و ساختار بهداشتي درمـاني هسـت  

ــتف ــتان    اس ــين در بيمارس ــداريم و همچن ــوعيتي ن ــدوديت و ممن ــيچ مح ــاختارها ه ــن س ــاه اده از اي ــا و درمانگ ــا، ه ه

ـ      . و در سـاختار جديـد بگنجانيـد   ده و بايـد آن را مـالك قـرار دهيـد     استانداردهاي آمـوزش بيمارسـتاني هـم تـدوين ش

ــ   ــدام ش ــاً اق ــاً آموزشــي بشــود، اگرآموزشــي نيســت حتم ــا  بيمارســتان شــهيد بهشــتي حتم ــن بيمارســتان ب ــه اي ود ك

هـاي تحصـيالت   بـراي طـرح  . بـه مشـكالت اعتباربخشـي برخـورد نكنيـد     ردهاي آموزشي درست شود كـه بعـداً   استاندا

بينـي الزم را نكـرده باشـيد    در توسـعه دانشـجويي اگـر پـيش    . تكميلي و دستياري همين موضوع در اولويت قـرار بگيـرد  

نفـره دانشـجوها در    1400اگرقـرار باشـد كـه جمعيـت     . افتيـد ارها عقـب مـي  شويد كه به شدت از كبا بحراني مواجه مي

  ريـزي بايـد  ايـن برنامـه  . ريـزي شـود  دانشـجوي جديـد بايـد برنامـه     600نفـر، بـراي    2000الـي   1800سال آينده بشود 

وز مغـز متفكـر يـك دانشـگاه در حـال توسـعه در طراحـي امـر        . هـاي آن مواجـه نشـويد   جانبه باشد تـا بـا بحـران   همه 

ــ  EDCوزارت بهداشــت،  ــن مركــز ســاختاري اســت كــه در ســاختارهاي تيــپ وزارت بهداشــت ب ــل هاســت و اي دلي
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سـاختار را   17در حـوزه آمـوزش وزارت وقتـي كـه گفتـه شـد       . هايي كه دارد به آن كـم اشـاره شـده اسـت    محدوديت

 .مركز مطالعات بود نمايند يكي ازآنها كه انتخاب شد،تبديل به چهار ساختار 
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كه در دانشگاه امكان كاري نساني، حمايت ساختار، تشكيالت هر كه اين كار انجام بشود، از نظر حمايت نيروي او براي اين

 .دارد بايد آن را انجام داد

سيس شود در بخـش بـاليني يـك    أگوييد الزم است در اينجا تدر بحث توسعه تحصيالت تكميلي بين همه آن چيزي كه مي -

  موضوع و در بخش تحصيالت تكميلي هم يك موضوع را درنظر بگيريد و همه امكانات را بسـيج كنيـد تـا آن موضـوع را     

مثالً در مورد بهداشت محيط يا بيوشيمي اگر هر يك اولويتي دارند روي آن متمركز شويد و با دبيرخانـه تعامـل   . كنيدايجاد 

در مورد دستياري داخلي هم با دبيرخانه شوراي تخصصي همكاري كنيد بقيـه  . جانبه داشته باشيد تا اين كار انجام شودهمه

صل شد بايد پله بعدي را برويد اما براي اينكه اين توفيقات را بدست بياوريـد  وقتي كه هر يك حا. موارد را هم انجام دهيد

دندانپزشكي كـه مجـوز    كلمه رمز موفقيت آينده و توسعه آينده هر دانشگاهي كارنامه وضع موجود دانشگاه است، در رشته

رشته . يار جامع و الگو ايجاد كنيدجانبه يك آموزش دندانپزشكي بسگرفتيد، خوب از آن استفاده كنيد الگو درست كنيد همه

اي كه داريد آن رشته، بهترين مورد در كشور باشد هر رشته. بايستي داراي دانشجويان برجسته الگويي شوندپزشكي شما مي

بخشي به اين نيست كه در بيمارستان چه چيزي درست كرديد، به اين است كه چـه دانشـجويي   نگاه اعتبار .تالش اين باشد

  بنـابراين از  . انترنـي چگونـه اسـت   ديد و آموزش ديده است، كارنامه شما در علوم پايـه چگونـه اسـت، در پـره    تربيت كر

تـرين  اين اصـلي . دانشجو در سطوح مختلف نهايت استفاده شود و كارنامه درخشاني توليد نماييد 1400هاي تربيت ظرفيت

 .  مالك اعتباربخشي براي دانشگاه است
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هاي مرتبط با پزشك خانواده را استقبال كنيد و هسته آن را ايجاد كنيد ظرفيتي است كه بحث پزشك خانواده و توسعه طرح  --

        . . . . . . . . �Ñ�Ò "?@A Dاد5 ا�Ñ�Ò "?@A D.cاد5 ا�Ñ�Ò "?@A D.cاد5 ا�Ñ�Ò "?@A D.cاد5 ا�Ñ�Ò "?@A D.cاد5 ا�Ñ�Ò "?@A D.cاد5 ا�Ñ�Ò "?@A D.cاد5 ا�Ñ�Ò "?@A D.cاد5 اÎÏÐ        .c !¦��5 ! �زش ÎÏÐ"?@A !¦��5 ! �زش ÎÏÐ"?@A !¦��5 ! �زش ÎÏÐ"?@A !¦��5 ! �زش ÎÏÐ"?@A !¦��5 ! �زش ÎÏÐ"?@A !¦��5 ! �زش ÎÏÐ"?@A !¦��5 ! �زش ÎÏÐ"?@A !¦��5 ! �زش A@?". ساز استآينده
هاي غيروزارت علوم را توسعه ها حتي دانشگاه علوم و دانشگاهكه ارتباطات خود را با وزارتخانه و ساير دانشگاهالزم است  -

اي نياز به پـروژه  ميان رشتههاي بحث. هاي علوم انساني و نقشهايش در علوم پزشكي خيلي وسيع استخره عرصهباأل. دهيد

با اين ظرفيت عظيمي كه در حـوزه علميـه   . كننده دارددهنده دارد، نياز به شروعدارد، نياز به پروپوزال دارد، نياز به پيشنهاد



٧ 

 

روانپزشكي و روانشناسي بايد اينجا حل شود، بحث طب اسالمي، طـب  . ها از اينجا شروع شودبايستي خيلي از رشته، داريد

 .هايي است كه اينجا بايد كانون آن باشد و اينها همه ظرفيت استي، فقه پزشكي اينها عرصهسنت

در خصوص ارتباط با مراجع عظام نه فقط بخاطر اين دانشگاه كه براي كل بدنه آموزش پزشـكي، دانشـجويان، كارمنـدان      -

يكـي از افتخـارات وزارت   . استفاده شـود  دهد از اين نعمت بزرگ الهيبصورتي كه وقت و شرايط جسماني آنها اجازه مي

يك مالقات تاريخي و يك مالقاتي كه هميشه از . دانيمبهجت مي... ات رئيسه با آيتأبهداشت را مالقات جمعي مجموعه هي

 . كنيمآن بعنوان يك سند افتخار ياد مي

كنـيم و يـك برنامـه    پيشنهاد بدهيد ما هم حمايت مي .قطب شويد، اي كه ظرفيتش را داريددر آن عرصهكنيم ما توصيه مي  -

اي كه بخوبي اشاره نموديد طالب حوزه علميه قم، آنها كه سربازان امام زمان هستند خاص ارائه خدمات ويژه به آن مجموعه

الم از اين شـهر  تبليغات اس) عج(آقا امام زمان و آنهايي كه تبليغات اسالم را بر حسب رواياتي كه گفته شده در عالئم ظهور

ما بايد به اينها خدمت بكنيم خيلي خدمتگزاري بزرگـي اسـت   . به همه مردم عالم رسيده خواهد شد، عيناً اين مجموعه است

تواند داشته باشد؟ بايـد برنامـه ويـژه    كه ما به سربازان خاص امام زمان خدمت كنيم اين افتخار را كدام دانشگاه ديگري مي

. شوندسالمت مراجع عظام و زوار و مجاورين كريمه اهل بيت كه با حجم عظيم ميليوني وارد قم ميداشته باشيد براي حفظ 

آفريني و تحولي كه ها حمايت خواهد كرد و هر نوع ظرفيتي، ابتكاري، مسئوليتي، نقشوزارت بهداشت هم قطعاً از اين برنامه

 ذكر صلوات بر محمد و آل محمد  با. شما شروع كننده آن باشيد مطمئناً مورد توجه خواهد بود

 

 


