سخن صمیمی ریاست دانشگاه :

با همكاران محترم
و دانشجویان عزیز،

پیامبر صلی هللا علیه و آله فرمود:

شبیه ترین شما به من خوش ُخلق ترین شماست.

سخن صمیمی با شما همكاران محترم و دانشجویان عزیز،
پیامبر صلی هللا علیه و آله فرمود :شبیه ترین شما به من خوش ُخلق ترین شماست.
با سالم

یک ماه از آغاز مسئولیت بنده در دانشگاه علوم پزشکی گلستان گذشت .قبل از هرچیز الزم است از محبت همه
شما بزرگواران که با ارسال پیام های تبریک به استقبالم آمدید سپاسگزاری کنم .حجم پیام ها آن قدر زیاد بود که فرصت
پاسخگویی به تک تک آنها برایم میسر نشد و از این بابت عذرخواهم .امیدوارم بتوانم قدردان ابراز محبت شما عزیزان باشم.
یکی از مواردی که از نظر اینجانب می تواند در رشد دانشگاه موثر باشد ،شفافیت در روند اجرای امور و پذیرفتن انتقادات
و پیشنهادات است ،به همین دلیل قصد دارم اگر خداوند یاری ام کند ،در پایان هر ماه از دوره مسئولیتم ،ساده و صمیمی با
شما عزیزان سخن بگویم و شما را در جریان آن چه رخ داده و آن چه در پیش است قرار دهم .تالش خواهم کرد تا آن جا
که مقدور باشد ،هر ماه گزارشی از اتفاقات مهم مرتبط با دانشگاه را حضور تمام کسانی که قلبشان برای پیشرفت دانشگاه
می تپد تقدیم کنم .امید که این روش بتواند در همدلی بیشتر و ایجاد محیطی امن و پویا برای ابراز نظرات موثر باشد.
شناخت وضعیت موجود:
ورود به فضای جدید کاری برای هر فرد در روزهای اول دغدغه های خاص خود را دارد و برای من نیز همین گونه
بود .علی رغم اینکه بنده متولد همین استان و فارغ التحصیل همین دانشگاه بودم ،با این حال در سالهای اخیر افتخار حضور
در بعضی از شهرستان های استانم را نداشتم و یکی از مهمترین نیازهایم شناخت وضعیت موجود بود .به همین دلیل از همان
روزهای اول ،بازدید سرزده از بیمارستان های کل استان را در دستور کار قرار دادم و همراه با معاونت درمان آقای دکتر
حسینی در کلیه بیمارستان های استان ،از مراوه تپه تا بندرگز ،حضور یافتم و از نزدیک در جریان دغدغه های مدیران و
روسای بیمارستان ها قرار گرفتم .همین جا هم بار
دیگر به این بزرگواران خسته نباشید عرض می
کنم و امیدوارم بر اساس اولویت بندی ،بتوانم در
مسیر حل مشکالت موجود هر شهرستان و پاسخ
به دغدغه ها و درخواست های این همکاران
خدوم که دغدغه هایشان در حقیقت مطالبه عموم
مردم شهرستان های مختلف استان در حوزه
بهداشت و درمان است گام موثری بردارم.

نشست صمیمانه با مدیران شبکه ها و روسای بیمارستان
ها نیز در ماه گذشته به شناخت بیشترم از وضعیت موجود
کمک بسزایی کرد.

در همین راستا ،در جلسه ای با اعضاء محترم نظام پرستاری و مترون
های بیمارستان ها ،دغدغه های این گروه بسیار تاثیر گذار در ارائه
خدمات را نیز شنیدم.

نکته دیگر این که ،دغدغه های آموزشی و پژوهشی را
در طول این شش سال که به عنوان هیئت علمی در
دانشگاه مشغول به خدمت بوده ام از نزدیک لمس کرده
و نسبت به آن تا حدود زیادی اشراف دارم ،به همین دلیل
در یک ماه آغاز مسئولیتم ،علی رغم اهمیت بسیار باالی
این دو مقوله ،ناگزیر فرصت کمتری به این موضوعات اختصاص دادم و تنها کاری که توانستم در این زمینه انجام دهم
برگزاری نشستی صمیمانه با گروه آموزشی اطفال (یکی از بهترین و منسجم ترین گروه های آموزشی) و جلسه ای با
نمایندگان بسته های تحول آموزش و شنیدن دغدغه های این عزیزان در پیشبرد اهداف تحول آموزش بود.

حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری،
جناب آقای دکتر ملک زاده که الگویی تکرار ناپذیر
می باشند ،در اولین روزهای مدیریتی اینجانب در
استان و نشست صمیمانه ایشان با اعضاء هیئت رئیسه
وبهره مندی از نظرات بسیار ارزشمندشان در جهت
تحقق اهداف پژوهشی نیز یکی از اولین قدم ها در
مسیر پژهش بود .

برنامه ریزی با برگزاری نشست های مستقیم با همكاران در حوزه های مختلف:
معتقدم جهت شناخت دقیق تر از وضعیت موجود نیاز به زمان بیشتری است تا بتوان برنامه ریزی دقیق تری را در
خصوص کلیه مسائل در سطح دانشگاه انجام داد .لذا تصمیم دارم در ماه های آینده نیز در نشست مستقیم با روسای دانشکده
های مختلف و شرکت در جلسات گروه های مختلف آموزشی ،از نزدیک در جریان دقیق تر مشکالت قرار گیرم .از آن
جایی که این روزها اکثر واحد ها در حال تنظیم برنامه عملیاتی برای سال  96هستند ،امیدوارم بتوانیم با بهره گیری از نظر
کلیه کارشناسان و صاحب نظران ،برنامه چهار ساله دانشگاه را نیز تدوین کنیم و بر اساس آن در مسیر مشخصی گام برداریم.
انتصابات:
تردیدی نیست که برای به حرکت در آوردن چرخ های دانشگاه نیاز به عزمی راسخ و بهره گیری از توانمندی افراد
عالقه مند و دلسوز داریم ،لذا در اولین روزهای کاری دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر حاج محمدی که یکی از
اعضائ هیئت علمی تمام وقت و سرپرست سابق مرکز آموزشی درمانی  5آذر بودند و با تمامی دغدغه های همکاران تمام
وقت ،پرستاران و سایر کارمندان آشنا هستند را به عنوان معاونت توسعه دانشگاه انتخاب کردم و ایشان هم قبول زحمت کرده
و من را همراهی کردند .امیدوارم حضور دکتر حاج محمدی منشأ خیر بوده و با درایت و پشتکاری که از ایشان و تیم
کارشناسی جدید شان سراغ دارم ،بتوانیم مشکالت مالی دانشگاه را که عالوه بر مشکالت کشوری در خصوص تاخیر در
پرداخت ها ،دامن گیرمان است به بهترین نحو مدیریت کنیم.
حضور آقای دکتر بدخشان که یکی از سرمایه های مدیریتی دانشگاه هستند به عنوان مشاور عالی و همچنین سرکار خانم
دکتر زحمتکش با تجربه چندین ساله در دفتر ریاست نیز از دیدگاه اینجانب تا کنون بسیار مثمر ثمر بوده است و امیدوارم با
استفاده از تجربیات این بزرگواران و سایر مدیران دانشگاه بتوانیم در مسیری رو به جلو حرکت کنیم.

ارتباط و تعامل دو جانبه با مسئوالن و نهادهای مردمی:
قطعا یکی از راه های پیشرفت در هر سازمانی تعامل
درست و منطقی با نهادهای مختلف مردمی و
مسئوالن و سازمانهای مختلف است و با توجه به
نقش بسیار پررنگ دانشگاه علوم پزشکی در
تصمیمات کالن استانی ،لذا ارتباط و تعامل سازنده
با استاندار ،فرمانداران و همچنین نمایندگان محترم
مجلس شورای اسالمی ،مجمع خیرین سالمت و ...
در دستور کار قرار گرفت و جلساتی در این
خصوص با حضور این بزرگواران در جهت رشد
وضعیت سالمت در سطح استان تشکیل که نتایج خوبی به دنبال داشت که در گزارشات بعدی انشاءاهلل در این خصوص
توضیحات بیشتری ارائه خواهم کرد.
دیدار با آیت اهلل نورمفیدی نماینده محترم ولی
فقیه در استان و استفاده از نقطه نظرات ایشان هم
یکی از جلسات بسیار مفید برای من و همکارانم
بود و امیدواریم همواره بتوانیم از راهنمایی ها
ایشان بهره مند شویم.

در پایان ضمن تشکر از شما برای وقتی که جهت مطالعه این گزارش گذاشتید مجددا بر شعار و راهبرد مدیریتی ام که «احترام
به دیگران» است تاکید می کنم و امیدوارم با همت همه شما بزرگواران بتوانیم به نتایجی در خور نام دانشگاه دست یابیم.

" اخالق حسنه و حفظ کرامت انسانی "

