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سخن رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان �

به نام آنکه هستی نام از او یافت
آنگاه که در گارگاه خلقت، گل آدم به کیمیای عش��ق سرش��ته ش��د، جان برترین آفریدگان، تجلی گاه ذات و صفات معبود بی همتا گشت و عشق و خرد 

چونان دو بال آسمان سا محمل تعالی و تقرب ذره تا خورشید شدند و بدین سان داستان پرواز در تقدیر انسان جای گرفت...
 حمد و سپاس خدای بی همتا را سزاست که کائنات به سر پنجه تدبیر او گردانند، عارفان در هجرش گریان و عاقالن در وصفش حیران. آنانکه به تدبیر 
او توفیق پرده داری خانه دل یافته اند، روی از هر چه جز او برتافته اند و طرحی از عش��ق به صفحه وجود در انداخته اند. به گاه حادثه جز س��وی او نمی پویند، 

در طی طریق جز کوي او نمی جویند و به باغ هستی جز به رنگ روی او نمی رویند.
دیگر بار، فرصتی دست داد تا به رسم وظیفه سر ارادت به درگاه کبریایی دادار هستی بسائیم و به برترین آفریدگان او و خاندان پاکش که ترسیم خلقت 
جز به یمن وجود آنان قلم نخورده است، درود فرستیم و شکر گزار باشیم به توفیق خدمتگزاری در عرصه مقدس سالمت و نوع دوستی که او، خود نخستین 
طبیب دردهای انس��ان اس��ت. آنانکه جامه س��پید برای تسکین آالم نوع انس��ان بر تن می کنند بی تردید جایگاهی واال در جهان هستی دارند چرا که آرامش 
خیال در آس��ایش روح و جس��م همنوع می جویند و با تمامی وجود به کارزار با پستی ها و پلیدی ها و کژی هایی که جان انسان را نشانه رفته اند، برخواسته اند. 
در دستان خود دوای درد دردمندان دارند، اما شفا را برازنده ذات اقدس باری تعالی می دانند. سپید جامگانی که لحظه لحظه ایفای نقش در نظام سالمت را 
افتخاری بزرگ برای تمامی س��ال های زندگی خود می دانند. دل به عش��ق او س��پرده اند، در مقام همدردی با انسان هایی که به آفت روزگار گرفتار آمده اند و 

دست نیاز به نگاهی نگران، به دلی لرزان و البته تدبیری برای درمان دراز کرده اند.
دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان یکی از دانشگاه های تیپ یک علوم پزشکی کشور اس��ت که به امر حفظ و ارتقای سالمت روح و جسم ساکنان استان 
ش��ور و ش��عور حسینی، زنجان همیشه سرافراز اهتمام شبانه روزی دارد و به مدد لطف الهی توانسته است در زمانی نه چندان دراز در دوره تصدی دولت های 

نهم و دهم گام های سترگ توسعه را با سرعتی تحسین برانگیز طی نموده و خود را در زمره توانمندترین مجموعه های علوم پزشکی کشور جای دهد.
مجموعه ای که در پیش رو دارید، تالش��ی بوده به حد بضاعتمان و برگ س��فیدی تقدیم دل های بیدار، جان های آگاه و انسان های منصفی که در امروز 
و فردا با تورق این برگ ها گوشه های قابل بیان از قریب هفت سال و نیم تالش، حماسه و عشق را نظاره گر خواهند بود. بی گمان پاداش یکایک گام هایی 
که در این آوردگاه عشق و ایمان و همدلی برداشته شده است در پیشگاه با عظمت پرودگار هستی بخش محفوظ خواهد بود، لیکن هدف از ثبت این وقایع، 
انجام وظیفه ای بوده به غایت توان برای درج تالش های شبانه روزی انسان هایی بزرگ که روزی در این دیار، فارغ از نام و نشان، دل در گرو مهر محبوب 

نهادند و رضای خدا را در نهادن لبخند شوقی از سالمت و پاک کردن نم اشکی از گونه ای بیمار جستند.
باشد تا با نگارش این نکته ها، ارباب احساس و خرد، ناگفته ها و نانوشته ها و نادیده ها را از ورای این خطوط بجویند و روایتگر داستان مهرورزی آنهایی 

باشند که روزی توفیق این همراهی را یافتند تا با همدیگر سرود مردانه زیستن را بر پهنه گیتی بسراییم.
از تمامی آنان که در این مقطع زمانی یا قبل از آن به هر نحو از انحاء با ایجاد، تشویق و نگهداشت این حماسه همراه بودند، با تمام وجود تقدیر نموده 

و از درگاه خداوند منان، توفیق روز افزون تمامی کوشندگان پرتوان، صدیق و بی ادعای دانشگاه علوم پزشکی زنجان را آرزومندیم.
تا نگویند که از یاد فراموشان اند یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد      

دکتر رحیم سروری زنجانی
رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان
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گام های توس�عه دانش�گاه علوم پزش�کی زنجان در  �
گذرگاه زمان )1384-1392(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در سال 1366 
تأس��یس و در سال 1372 با س��ازمان منطقه ای بهداری استان ادغام شد و 
سپس تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
فعالیت خود را ادامه داد. این دانش��گاه در حال حاضر در زمره دانش��گاه های 
علوم پزش��کی تیپ یک کشوری قرار گرفته ومفتخر است که با دارا بودن 7 
حوزه معاونت شامل بهداشت، درمان، غذا و دارو، فرهنگی و امور دانشجویی، 
آموزش��ی، تحقیق��ات و ف��ن آوری و توس��عه مدیریت و منابع، 8 دانش��کده 
شامل پزش��کی، داروسازی، دندانپزشکی، پرس��تاری و مامایی، پیراپزشکی، 
بهداش��ت، فن آوری های نوین پزشکی و پرستاری ابهر، 9 بیمارستان و مرکز 
آموزش��ی– درمانی،  7 ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان های تابعه، 96 
مرکز بهداش��تی- درمانی ش��هری و روس��تائی و441 خانه بهداشت، به امر 
مقدس خدمت گزاری در عرصه سالمت ساکنان شریف و والیت مدار استان 

شور و شعور حسینی، زنجان همیشه سرافراز، اهتمام دارد. 
ضمن ادای احترام به تمامی دس��ت ان��درکاران و خدمت گزاران صدیق 
عرصه س��المت در سال های دور و نزدیک این دانشگاه، نمایه های سالمت 
استان و فضای کالبدی و فرآیندی دانشگاه در سال 1384، وضعیت مناسبی 
را روای��ت نمی کرد. با ش��روع ب��ه کار جناب آقای دکتر س��روری زنجانی و 
همکاران ایش��ان در ابتدای س��ال 1385 فضای خدمت��ی نهضت گونه و به 
تعبی��ری »بس��یجی وار« در دانش��گاه حکم فرما گردید ک��ه بیت الغزل آن 
»خداباوری، خود باوری و کار با تمام وجود تا حصول نتیجه« بود. 
بی گمان روایت روزهای تلخ و شیرین این دوره از تاریخ دانشگاه با جزئیات 
الزم، از عهده هر نگارش��ی خارج اس��ت، چرا که بسیاری از این حرکت ها و 
اقدامات به دلیل س��رعت بسیار زیاد توسعه دانشگاه امکان ثبت، بازخوانی و 
بازگویی نداش��ت. س��فرهای دور اول و دوم و سوم هیأت های محترم دولت 
نهم و دهم فرصت های بی بدیلی را برای توس��عه همه جانبه دانشگاه فراهم 
 آورد که در فضای پرکار، بی ادعا و بی تکلف این دو دولت، تالش های شبانه 
روزی کوش��ندگان دانش��گاه به ثمر نشس��ت و امروز که در پایان این دوره 
خدمتگ��زاری قرار داری��م، افتخار داریم که به مرور تح��والت غرور انگیز و 
ش��گرف دانش��گاه در تمامی حوزه های عملک��ردی آن بپردازیم و روایت گر 
س��ال های عشق و ایثار و حماسه مردان وزنان پرتوان و با ایمانی باشیم که 
ن��ه با حرف و ادع��ا بلکه در میدان عمل، هجای عش��ق را در میان واژگان 
هستی نش��اندند. امیدکه مقبول درگاه با عظمت خداوند متعال قرار گرفته و 

موجبات خشنودی قلب نازنین امام عصر )عج( و نایب بر حقش مقام معظم 
رهبری را فراهم نماید.

گام های توس��عه ای دانشگاه در طول س��ال های 1384 تا کنون متعدد 
و متنوع بوده و در تمامی گس��تره معاونت های دانش��گاه امتداد داشته است، 
لیک��ن بعنوان »حرفی از آن هزاران کاندر عبارت آمد« می توان موارد زیر را 

از اهم اقدامات  ماندگار این دوره مدیریت نام برد:

z افزایش کیفی و کمی ظرفیت های درمانی استان
با نگاهی منصفانه به منابع فیزیکی، نیروی انس��انی توانمند و امکانات 
بس��یار پیشرفته حوزه درمان دانش��گاه این واقعیت قابل لمس است که شاه 
بیت اقدامات توسعه ای دانشگاه، عملکرد حوزه درمان آن بوده است. اقداماتی 
که تا یک دهه قبل تصور آن هم برای مردم شریف استان غیر قابل باور بود. 
ارتقای شایس��ته ارائه خدمات درمانی به مردم استان و استان های همجوار، 
گواه صادقی بر افزایش توانمندی و رش��د فزاینده و چش��م گیر شاخص ها و 
ظرفیت ه��ای موجود و قابل رویت حوزه درمان در س��ال های اخیر و نتیجتًا 
رضایت مندی مردم اس��ت. در س��ال 1384 تعداد تخت های فعال استان به 
انضمام تخت های ویژه، اورژانس و دیالیز به950 تخت می رسید که با تالش 
و پیگیری های مجدانه مس��ؤولین دانشگاه، این رقم تا سال 1392 به 1806 
تخت افزایش یافته و در 9 بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی شامل آیت ا... 
موس��وی زنجان )682 تخ��ت(، ولیعصر )عج( زنجان )416 تخت(، ش��هید 
بهشتی زنجان )107 تخت(، امدادی ابهر )202 تخت(، بوعلی سینا خرمدره 
)122 تخ��ت(، امیرالمومنین )ع( خدابنده )178 تخت(، ش��هدای طارم )51 
تخت(، رازی ماهنشان )56 تخت( و ایثار ایجرود )32 تخت( به ارائه خدمت 
می پردازند. این در صورتی است که رشد کیفی ظرفیت های درمانی دانشگاه 

و ایجاد ظرفیت های کاماًل جدید در این سال ها بر کسی پوشیده نیست.

z :از اهم فعالیت ها و اقدامات قابل ذکر در این زمینه 
 افزای��ش واحدهای س��ی تی اس��کن اس��تان به 7م��ورد، راه اندازی 5 
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ویژه )متش��کل از اس��اتید دانش��گاه که 
ب��ا تعرف��ه دولتی به ویزیت بیم��اران می پردازند(، ارتق��ای کیفی و کمی دو 
واحد اورژانس در مراکز آیت ا.. موس��وی و ولیعصر )عج(  با استقرار پزشک 
متخصص اورژانس )که بدون ش��ک هر دو این بخش ها جزء نمونه های کم 
نظیر در س��طح کشور هس��تند(، ایجاد بخش مجهز NICU، ارتقای قابل 
توجه س��طح ارائه خدم��ات در بخش های وی��ژه ICU و CCU، افزایش 
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تعداد پزش��کان متخصص اس��تان از 217 نفر در سال 1384 به 304 نفر در 
س��ال 1392 و پزش��کان فوق تخصص و فلوشیپ اس��تان از 8 نفر در سال 
1384 به51 نفر در س��ال 1392، راه اندازی داروخانه فوق تخصصی ش��هید 
رجائی که با اس��تقرار یک نفر استاد دانشکده داروسازی در هر شیفت و دارا 
بودن امکانات کامل مش��اوره ای و آموزشی، در نوع خود در کشور کم نظیر 
است، راه اندازی کلینیک تخصصی دندانپزشکی که در آن اساتید متخصص 
دانشکده دندانپزشکی به ارائه خدمات تخصصی با تعرفه دولتی به شهروندان 
می پردازند، ارتقای تخت های دیالیز استان از 28 تخت در سال 1384 به 46 
تخت در سال 1392، افزایش تعداد اتاق های عمل فعال استان از 33 باب در 
سال 1384 به 52 باب در سال 1392، ایجاد بخش بسیار مجهز جراحی قلب 
در مرکز آیت ا... موس��وی در سال 1387 که تاکنون در آن تعداد 907 مورد 
جراحی قلب با موفقیت به انجام رس��یده اس��ت، مشارکت بخش خصوصي 
در حوزه س��المت باصدور مجوز 2 بیمارس��تان خصوصي )اولین بیمارستان 
خصوصي استان در سال جاری آماده بهره برداري مي باشد( همچنین افزایش 
ص��دور مجوزهاي کلینیک جراحي نیز از 1 مورد در س��ال 1384 به 3 مورد 
در س��ال 1392، راه اندازی واحد فراهم آوری فع��ال اعضای پیوندی، بخش 
پیوند کلیه، نازایی)IVF(، طب س��نتی، طب اورژانس، در کنار فعال نمودن 
حداق��ل 17 بخش متنوع تخصص��ی و فوق تخصصی اطفال و بالغین، برای 
اول بار در اس��تان و آغاز به ساخت و پیشرفت قابل توجه پروژه های درمانی 
مانند بیمارستان 220 تختخوابی ابهر، مرکز EOC )مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت ه��ا( از اه��م موارد ارتق��ای کیفی و کمی درمانی دانش��گاه در طی 

سال های 1384 تا 1392 می باشد. 

z  راه ان�دازی مرک�ز آموزش�ی – درمان�ی تخصص�ی و ف�وق
تخصصی آیت ا... موسوی 

تاریخچ��ه ش��روع احداث س��اختمان این بیمارس��تان به س��ال1369 
برمی گردد. پروس��ه ساخت آن از این سال بسیار بطئی و کند پیش می رفت 
و نهایتًا این س��اختمان از س��ال 1377تا 1383 کاماًل متوقف و به حال خود 
رها ش��ده بود ولی با س��فر مقام معظم رهبری مقرر ش��د پیگیری شود ولی 
کار، نهایی نش��د. تا اینکه در س��ال 1385 با تکمیل ساختمان و تجهیز آن، 
راه ان��دازی ای��ن مرکز بعد از حدود 16 س��ال انتظار م��ردم، محقق گردید و 
بیمارستان فرسوده و بسیار قدیمی شفیعیه در سطح شهر به این محل انتقال 
یاف��ت. مرکز آیت ا... موس��وی در حال حاض��ر دارای 15 بخش تخصصی و 
فوق تخصصی می باش��د. این مرکز در حال حاضر بعنوان یکی از معتبرترین 
مراکز آموزش��ی درمانی شمال غرب کش��ور و یکی از 52 بیمارستان هیأت 

امنائی کشور بوده و از معدود مراکز درمانی کشور است که گواهینامه تعالی 
س��ازمانی را اخذ نموده است. از ویژگی های بارز این مرکز می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
اورژان��س مجه��ز با ظرفی��ت 110 تخ��ت، بخش ها و س��رویس های 
 ،PICU ,NICU تخصص��ی و فوق تخصصی ش��امل بخش های وی��ژه
جراحی توراکس، جراحی پالس��تیک، جراحی عروق، قلب اطفال، نورولوژی 
اطفال،گوارش اطفال، عفونی اطفال، داخلی، قلب، انترونش��یال کاردیولوژی، 
نازایی، جراحی قلب، دو دس��تگاهCT Scan پیش��رفته، دارا بودن امکانات 
س��خت افزاری منحصر بفرد نظیر مجموعه عظی��م همایش های بین المللی 
روزبه همراه با کالس های آموزش��ی استاندارد و س��الن های اقماری مجهز 

جهت برگزاری کارگاه های مختلف. 

z راه اندازی بیمارستان ایثار ایجرود
س��اخت این مرکز درمانی 32 تختخواب��ی در منطقه محروم ایجرود با 
پیگی��ری نماینده محترم مردم این مناطق در مجلس ش��ورای اس��المی و 
پیگیری و همراهی کامل دانشگاه با اعتبار سفر دور اول هیأت محترم دولت 
به استان آغاز شد و نهایتًا، با استانداردهای مطلوب در سال 1392 راه اندازی 
گردید و هم اکنون این بیمارستان با دارا بودن بخش های اورژانس، داخلی، 
اطف��ال، زنان و زایمان و جراحی عمومی، آزمایش��گاه، CSR،س��یتم امحاء 
زباله غیر سوز، سیستم مرکزی اکسیژن ساز، با استفاده از کادر مجرب بویژه 
متخصصین رشته های مختلف پزشکی، پاسخگوی نیازهای سطح یک و دو 

مردم شریف این مناطق هستند.
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اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت درمان، 1384 تا 1391

سال 91سال 84واحدعنوان شاخصرديف
درصد 

رشد

کامل12تعدادصدور مجوز تاسیس بیمارستان خصوصی 1

64682027تعدادتعداد پزشک )عمومی و متخصص(  استان2

0.670.8121به هزار نفر جمعیتنسبت پزشک به جمعیت3

851537تعدادتعداد پزشک فوق تخصص و فلوشیپ استان4

9717277تعدادتعداد دندانپزشک استان5

10117169به هزار نفر جمعیتنسبت دندانپزشک در منطقه به جمعیت6

950141249تعدادتوسعه تعداد تخت فعال )دانشگاهی و غیردانشگاهی(7

0.991.441به هزار نفر جمعیتنسبت تخت فعال به جمعیت در منطقه )دانشگاهی و غیردانشگاهی(8

توسعه تعداد تختهای مراقبت ویژه )دانشگاهی و غیردانشگاهی( 9
) CCU. ICU. NICU . PICU(6611879تعداد

0.681.1569به ده هزار نفر نسبت تخت ویژه به جمعیت )دانشگاهی و غیردانشگاهی(10

284664تعدادتوسعه تخت های دیالیز )دانشگاهی و غیردانشگاهی(11

97207113تعدادتوسعه تخت های اورژانس در استان )دانشگاهی و غیردانشگاهی(12

334742تعدادتوسعه تخت های اتاق عمل در استان )دانشگاهی و غیردانشگاهی(13

کامل0907تعدادتعداد اعمال جراحی قلب14

223768بابتعداد پایگاه اورژانس شهري و جاده اي15

کامل050تعدادتوسعه تعداد مراکزخدمات درمان سوء مصرف مواد )متادون درماني(16

26200تعدادافزایش تعداد دستگاه های سی تی اسکن در مراکز وابسته به دانشگاه17

1131180تعدادصدور مجوز درمانگاه و کلینیک دولتی و غیردولتی و دی کلینیک جراحی18

کامل05تعدادتعداد کلینیک ویژه19

577328تعدادتعداد مراکز آزمایشگاهی20

253124تعدادتعداد مراکز تصویر برداری21
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z  ارتقای شاخص های بهداشتی دانشگاه
امروزه با وجود چالش های جدید پیش روی س��المت و تغییر س��یمای 
اپیدمیول��وژی بیماری ها و از طرف��ی وجود محدودیت ه��ای منابع، یکی از 
مهم ترین و اساس��ی ترین برنامه های اجرایی در حیطه ارائه خدمات سالمت 
در س��طح استان، اجرای برنامه پزش��ک خانواده در روستاها و شهرهای زیر 
بیس��ت هزار نفر بوده اس��ت. این برنامه در سطح استان از نیمه سال 1384 
شروع و با سرعت، کل جمعیت هدف استان را تحت پوشش قرار داده است. 
در این برنامه کلیه روستائیان و افراد ساکن در شهرهای زیر بیست هزار نفر 
از خدمات سالمت در قالب پزشک خانواده بهره مند شده و از طرف دیگر، در 
راستای استقرار نظام ارجاع پزشک خانواده، دسترسی به خدمات سطح اول و 
خدمات تخصصی و فوق تخصصی سرپایی و بستری و بهره مندی از مزیت 
بیمه درمانی بطور کامل فراهم گردیده اس��ت. به همین جهت استان زنجان 
در اجرای برنامه مذکور از جانب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به 

عنوان یکی از موفق ترین استان های کشور اعالم شده است.
ب��ه تائی��د هم��گان، نمایه های بهداش��تی اس��تان در س��ال های اخیر 
ارتقای قابل توجهی یافته اس��ت که از این می��ان می توان به اقدامات قوی 
میدان��ی نظی��ر مهار بیم��اری آنفوالنزای ف��وق حاد پرندگان در س��ال 86، 
کنت��رل طغیان بیم��اری وبا الت��ور در دو مقطع س��ال های 87 و90 )تقدیر 
 دانش��گاه توس��ط وزارت متبوع( اش��اره کرد. در زمینه ش��اخص های مورد 

پیگیری سازمان بهداشت جهانی )WHO( نظیر میزان مرگ نوزادان کمتر 
از 1 ماه،کودکان کمتر از 1 و 5 سال و شاخص مرگ مادر باردار، خوشبختانه 

در حال حاضر در شرایط مطلوب و از متوسط کشوری پائین تر می باشیم. 
در ادام��ه می توان به م��واردی چون، راه اندازی مرک��ز تجمیع خدمات 
دندانپزشکی شماره های )1( و )2( زنجان و مراکز منطقه ای نگهداری واکسن 
و داروهای بیولوژیک شمال غرب کشور برای اولین بار در سطح کشور اشاره 
نمود. البته راه اندازی مرکز آموزشی و پیشگیری دیابت در یک محل اهدائی 
خیرین، راه اندازی 4 مرکز VCT در س��طح استان طی سال های )1387-

1390(، راه اندازی 3 مرکز MMT دولتی در س��طح استان طی سال های 
)1387-1390(، اجرای طرح ایمن س��ازی هپاتیت ب در سال 1387، کسب 
رتبه نخس��ت کش��وری درخصوص اجرای طرح مراقبت از سرخک، اجرای 
طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر جمعیت، 
کسب مقام سوم کشوری در امر ورود اطالعات پرونده های خانوار در برنامه 
پزش��ک خانواده به سامانه س��المت ایرانیان، تأمین به هنگام و برجسته زیر 
ساختارهای الزم برنامه پزش��ک خانواده شهری در مراکز بهداشتی درمانی 
و خانه های بهداش��ت تحت پوش��ش، کسب رتبه دوم کش��وری در اجرای 
آئین نامه مقررات بهداش��تی و قانون اصالح م��اده 13 )قانون مواد(، اجرای 

موفقیت آمیز پروژه قلب سالم از دیگر دستاوردهای این حوزه می باشد.

 

اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت بهداشت دانشگاه، 1384 تا 1392

سال 91سال 84واحدعنوان شاخصرديف
درصد 

رشد

48-14/877/77در هزار تولد زندهمیزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه1

41-20/9512/32در هزار تولد زندهمیزان مرگ کودکان زیر یک سال2

38-24/1115در هزار تولد زندهمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال3

*013/39در صدهزار تولد زندهمیزان مرگ مادر باردار*4

839717تعدادمراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری5

4124417تعدادخانه بهداشت6

کامل100-درصدغربالگری کم کاری تیروئید نوزادان )شروع برنامه از سال 1385(7

921008درصدمیزان پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یک سال8

1020223870134تعدادترمیم )دندان(9

674132211862تعدادفلوراید تراپي )نفر( 10

* خوشبختانه در حال حاضر این شاخص مهم در استان زنجان از متوسط کشوری )21( پایین تر می باشد. ضمناً میزان مرگ مادر به ازای یکصد هزار تولد زنده در استان در سال 83 
برابر 19/28 بوده است.
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z  توسعه کیفی و کمی همه جانبه دانشگاه در عرصه تحقیقات
و فن آوری 

 ش��اید به جرأت بتوان گفت که کمترین مرکز آموزش عالی در س��طح 
کشور در طی سال های 1392-1384 به اندازه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
در ح��وزه پژوه��ش و فن آوری چه در عرصه زیر س��اخت ها، چ��ه در حوزه 
نیروی انس��انی پژوهش��گر و چه از لحاظ بروندادهای پژوهش��ی و فناوری 
دچار تحول ش��ده اس��ت. افزایش مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه از صفر 
مرکز در س��ال 1384 به هش��ت مرکز در س��ال 1392، ایجاد مرکز توانمند 
رشد فن آوری های داروئی دانشگاه در دانشکده داروسازی، افزایش مشارکت 
پژوهش��ی اعضاء هیأت علمی دانشگاه از حدود 25 درصد در سال 1384 به 
92 درصد در س��ال 1392، راه اندازی دو پژوهشکده بیماری های متابولیک و 
 فن آوری های نوین دارویی برای اولین بار در استان، افزایش چاپ مقاله 

 توس��ط اعضای هیأت علمی دانش��گاه در مجالت معتبر علمی دنیا از 0/22 
مقال��ه به ازای هر نفر به 0/85 مقاله ب��ه ازای هر نفر، دریافت جوائز متعدد 
کش��وری توس��ط اعضای هی��أت علمی دانش��گاه، مانند جش��نواره رازی و 
فرهنگستان علوم پزشکی، افزایش تعداد مجالت منتشر شده توسط دانشگاه 
از یک عنوان در سال 1384 به 5 عنوان در سال 1392، تولید پایلوت 7 دارو 
توس��ط دانشکده داروسازی دانش��گاه، ثبت 11 اختراع در زمینه نانو داروها، 
ایجاد زیر ساخت های تحقیقاتی روز آمد در دانشکده های پزشکی، داروسازی 
و بهداش��ت که در برخی موارد نظیر س��لول های بنیادی و نانو فن آوری در 
کش��ور کم نظیر هس��تند و عقد تفاهم نامه فن آوری با معاونت تحقیقات و 
فناوری وزارت متبوع به عنوان اولین دانش��گاه، گوشه ای از گام های سترگ 

دانشگاه به سوی سر آمدی پژوهشی و فن آوری در کشور می باشد. 

 

اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، 1384 تا 1392

سال 91سال 84واحدعنوان شاخصرديف
درصد 

رشد

6804265527نمرهجمع کل نمرات خام اخذ شده حاصل از کلیۀ فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه 1

5023031503نمرهجمع کل نمرات تولید دانش اخذ شده توسط پژوهشگران دانشگاه 2

3  )ISI. Pubmed( 68325 مقاله16 مقالهتعدادمقاالت منتشره در پایگاه های علمی

0/220/85286درصدسرانۀ چاپ مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی دانشگاه4

260باالی 90 درصد25 درصددرصدنسبت مشارکت اعضای محترم هیأت علمی در فعالیت های تحقیقاتی5

165490197میلیون تومانرشد اعتبارات پژوهشی 6

61238 مقاله18 مقالهتعدادمقاالت ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی 7

2 همایش »طی سال های تعدادهمایش های ملی و بین المللی برگزار شده توسط دانشگاه8
1381 لغایت 1384«

14 همایش » طی سال های 
کامل1385 لغایت 1391«

2 عنوان »طی سال های 1381 تعدادکل کتب منتشره توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان9
لغایت 1384«

30 عنوان » طی سال های 
کامل1385 لغایت 1391«

6081651172تعدادعناوین کتب فارسی و التین خریداری شده جهت کتابخانه های تابعۀ دانشگاه10

400پنج یک عنوانمجالت علمی پژوهشی دانشگاه11

کاملهشت ---تعدادتعداد مراکز تحقیقاتی مصوب12

196 عنوان »طی سال های تعدادطرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه13
1381 لغایت 1384«

بیش از 825 عنوان »طی سال های 
کامل1385 لغایت1391«

81 عنوان »طی سال های تعدادمقاالت منتشره در مجالت معتبر علمی پژوهشی ملی و بین المللی14
1381 لغایت 1384«

بیش از 769 عنوان »طی سال های 
کامل1385 لغایت1391«
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z رشد تاریخی شاخص های آموزشی دانشگاه
در س��ال های اخیر آم��وزش نیز بمانن��د پژوهش بعن��وان رکن اصلی 
آینده س��از اس��تان مورد اقبال و توجه جدی دانش��گاه بوده اس��ت. بی گمان 
یکی از ارمغان های بس��یار ارزنده و تاریخی این دانش��گاه در س��طح کشور 
دست آوردهای منحصر به فرد آموزشی آن می باشد که در سطوح تخصصی 
و ف��وق تخصص��ی بالینی و تحصیالت تکمیلی عل��وم پایه با نگاه خاص به 
فن آوری های اس��تراتژیک نوین پزش��کی جلوه می نماید. بدون شک امروزه 
افزای��ش چش��م گیر کیفیت و کمی��ت درمان در اس��تان نیز مرهون رش��د 
برنامه مدار و برق آسای آموزش پزشکی در سطوح مختلف از دکترای عمومی 
تا فوق تخصصی است. ما معتقدیم ارائه خدمات درمانی تراز باال بدون ایجاد 
زیر ساخت آموزش پزشکی پیشرفته میسر نخواهد بود فلذا به عنوان ارمغان 
برنامه ریزی سنجیده در این راستا، مشاهده می کنیم که ارتقای شاخص های 
آموزشی دانشگاه از سال 1384 تا 1392 فراتر از حد مورد انتظار بوده است. 
افزایش تعداد دانش��کده های دانش��گاه از 4 دانشکده به 8 دانشکده، افزایش 
نسبت رشته های تحصیالت تکمیلی به کل، از 28/6 درصد به 72/3 درصد، 
افزایش نس��بت تعداد اعضای هیأت علمی دانش��یار به باالب��ه کل، از 2/5 
درصد به 9/7 درصد، افزایش نس��بت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 
از 2/97 درصد به 10/9 درصد و افزایش تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه 
از 159 نفر به 251 نفر در طی این س��ال ها تنها گوش��ه ای از ارتقای کیفی 
و کمی آموزش��ی دانشگاه بوده اس��ت. کسب رتبه دوم دانشکده ای در سطح 
کش��ور در آزمون جامع علوم پایه توسط دانشکده داروسازی زنجان و کسب 
حداقل 2 رتبه از رتبه های زیر 10 کش��وری توسط دانشجویان این دانشکده 
در تمامی دوره ها، قبولی صد در صد فارغ التحصیالن دوره تخصصی داخلی 
در امتحان بورد و کس��ب رتبه های مختلف توس��ط دانشجویان دانشگاه در 

المپیادهای علمی کشوری از نکات بارز قابل ذکر در این مورد هستند.

z افزایش بیش از 3 برابری رشته- مقاطع آموزشی دانشگاه
در سال 1384در دانشگاه، تنها تعداد 18 رشته مقطع تحصیلی در قالب 
4 دانش��کده فعال بود.که امروزه به تعداد 53 رشته - مقطع رسیده است که 
توس��ط 8 دانشکده و یک ش��عبه بین الملل ارائه خدمت می شود. نکته حائز 
توجه در این زمینه، کاهش و حذف تدریجی رشته های کاردانی و کارشناسی 
و راه ان��دازی دکترای حرفه ای،کارشناس��ی ارش��د، دس��تیاری تخصصی و 
فوق تخصص��ی، Ph.D و Post Doc اس��ت، بطوری ک��ه درحال حاضر 
تعداد 38 رش��ته مقطع موجود در دانش��گاه )72,3 درصد از کل رش��ته های 

دانشگاه( درحوزه تحصیالت تکمیلی می باشد.

z تجهیز و راه اندازی دانشکده داروسازی زنجان
آغاز بنای س��اختمان این دانش��کده به س��ال 1367 بر می گردد. لیکن 
 این س��اختمان از س��ال 1370 کاماًل به حال خود رها ش��ده بود که در سال 

1385 بعد از 25 س��ال انتظار مردم استان نهایتًا در فاصله ای بسیار کوتاه از 
اخذ مجوز، تکمیل، تجهیز، راه اندازی و جذب دانش��جو نمود. این دانشکده 
در حال حاضر به لحاظ آموزش��ی و پژوهش��ی جزء دانش��کده های تراز اول 
 کش��ور محسوب ش��ده و عالوه بر رشته داروس��ازی عمومی، در یک رشته 
کارشناسی ارشد، 5 رشته Ph.D و یک رشته پسا دکترا به امر آموزش های 
تخصصی مش��غول اس��ت. ای��ن دانش��کده با دارا ب��ودن یک مرکز رش��د 
 فن آوری ه��ای داروئ��ی، 3 مرک��ز تحقیقاتی، 2 داروخانه آموزش��ی، 1 مرکز 
بیمارس��تانی مراقبت های داروئی و یک واح��د تولید پایلوت )درحال احداث( 
یک مجموعه بسیار روز آمد و توانمند علوم و فن آوری های داروئی را در حد 
استانداردهای جهانی ش��کل داده است که تبدیل به الگوی توسعه ای برای 

بسیاری از دانشکده های داروسازی کشور گشته است.

z راه اندازی دانشکده دندانپزشکی زنجان
دانشکده دندانپزش��کی نیز یکی از آرزوهای فراموش شده مردم استان 
بوده است. کلنگ ساخت این دانشکده )ساختمان قدیمی اولیه( در سال 67 
برزمین زده ش��د. این ساختمان با حدود 25 درصد پیشرفت بمدت حدود 20 
سال بش��کل مترو که به حال خود رها شده بود. مجوز تأسیس دانشکده در 
س��ال1388با پیگیری فراوان ریاست دانشگاه اخذ و اولین سری دانشجویان 
دندانپزشکی از نیم س��ال اول 88-89 آغاز به تحصیل کردند. ساختمان این 
دانش��کده در شرایط کیفی و کمی بس��یار مطلوب در محل پردیس مرکزی 
دانش��گاه به مس��احت 12300 متر مربع در سال 1392 راه اندازی شد. پیش 
از این، س��اختمان ش��ماره 2 دندانپزشکی نیز در سطح ش��هر )خیابان صفا( 

راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته بود.

z  افتتاح شعبه بین الملل دانشگاه
به دنبال پیگیری هدفمند چند س��اله اخیر ریاس��ت دانش��گاه و س��ایر 
مسؤولین دانشگاهی و استانی، شعبه بین الملل دانشگاه به عنوان یازدهمین 
دانش��گاه علوم پزش��کی کش��ور در تابس��تان س��ال 1392 در محل سابق 
س��اختمان PHC دانش��گاه، تکمیل، تجهیز و راه اندازی شد. هدف از این 
اقدام، ایجاد یک واحد آموزش��ی پیشرفته وابس��ته به دانشگاه برای جذب و 
آموزش جوانانی است که به دلیل عدم برخورداری از شرایط علمی تراز اول، 
از راه یابی به دانشگاه های داخلی در رشته مورد عالقه خود باز می مانند و در 
نتیجه با صرف هزینه های ارزی گزاف، جذب دانشگاه های نوعًا نامناسب وبا 
وضعیت فرهنگی بیگانه خارج کشور می شوند. ایجاد این ظرفیت باعث ادامه 
تحصیل آنها در رش��ته های مطلوب و از طرفی آس��ودگی خیال خانواده ها را 
فراهم می آورد و به عالوه، دانش��گاه نیز در راستای استقالل علمی، ممانعت 
از خروج ارز از کش��ور، در آمد زائی و خ��ود کفائی مالی و نهایتًا برای ارتقای 
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ش��اخص های توس��عه ای خود قدم برمی دارد. در این شعبه جذب دانشجو در 
رش��ته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و نیز 5 دوره Ph.D در سال 

اول )1392( آغاز گردیده است. 

z راه اندازی دانشکده فناوری های نوین پزشکی
یک��ی از اس��تراتژی های اصلی دانش��گاه از آغازین روزهای س��ال 85 
برنامه ریزی اساس��ی در حوزه های مختلف High-Tech س��المت بوده 
است. در س��ال 1391 مجوز این دانش��کده با پیگیری های مسؤولین بویژه 

ریاست دانشگاه اخذ و در جوار دانشکده دندانپزشکی درمحل پردیس مرکزی 
دانش��گاه افتتاح شد. در حال حاضر رش��ته های نانو فناوری داروئی، پزشکی 
مولکولی، ژنتیک پزش��کی و بیوتکنولوژی پزش��کی در س��طح کارشناس��ی 
ارش��د و Ph.D فعال بوده و در آینده نزدیک رشته های » لیزر در پزشکی، 
علوم اعص��اب، بیوتکنولوژی داروئ��ی و بیولوژی تولید مث��ل، ژنومیکس و 
پروتئومیکس و مهندسی بافت نیز به رشته های موجود اضافه خواهد شد. در 
حال حاضر دانش��گاه علوم پزشکی زنجان جزء دانشگاه های پیشرو کشور در 

زمینه آموزش و پژوهش حوزه فن آوری های نوین پزشکی می باشد.

z  ارتقای شاخص های توسعه فرهنگی و اجتماعی
مس��لمًا فاکتوره��ای فرهنگ��ی و مذهب��ی در ارتقای این دانش��گاه به 
تیپ یک کش��وری نقش بی بدیلی داش��ته اس��ت. برگزاری جلسات شورای 
سیاس��ت گذاری فرهنگی در مواقع لزوم و رویکرد شورای فرهنگی دانشگاه 
مبنی بر تقویم مداری و ارائه برنامه ها در فرصت های 6ماهه و ده ها و صدها 
برنامه و اولویت فرهنگی دیگر از مواردی اس��ت که میتوان در بعد کالن به 

آنها اشاره کرد:
تدوین و ابالغ منشور رفتار حرفه ای و صیانت فرهنگی در سال 1387و 
توجه ج��دی به مقوله حجاب و عفاف دانش��جوئی و کارمن��دی، طراحی و 
اج��رای بیش از 35 تجمع در حمایت از اس��الم و نظام )که تا س��ال 1385 
 به عدد انگش��تان دس��ت هم نمی رسید(، برگزاری12 ش��ورای فرهنگی در 

هر س��ال، برگزاری 8 دوره اردوهای راهی��ان نور، توجه جدی به مقوله نماز 
جماعت و فعال کردن اقامه نماز جماعت در 28 مرکز و واحد، اجرای بیش از 
360 اردو و مراسم فرهنگی، پوشش صد در صد خوابگاهی به دانشجویان در 
خوابگاه های ملکی و خودگردان، پوشش صد در صدی بیمه خدمات درمانی 
و حوادث برای دانشجویان، افزایش تعداد نشریات دانشجوئی از 6 نشریه در 
سال 1384به 13 نشریه در سال 1392، افزایش تعداد تشکل ها و کانون های 
دانشجوئی از 4 عدد در سال 1384به 14 عدد در سال 1392، افزایش تعداد 
مش��اوره تلفنی از صفر در سال 1384به 362 در سال 1392، افزایش تعداد 
کرسی های آزاد اندیشی ونشست های آموزشی و فرهنگی از 2 مورد در سال 

1384به 190 مورد در سال 1392 از اهم موارد قابل ذکر است. 

 

اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت آموزشی دانشگاه، 1384 تا 1392

سال 91سال 84واحدعنوان شاخصرديف
درصد 

رشد

49125عددتعداد دانشکده ها )با احتساب شعبه بین الملل(1

437825عددتعداد رشته های تحصیالت تکمیلی2

22/2273/50231درصدنسبت رشته های تحصیالت تکمیلی به کل رشته ها3

15925158نفرتعداد اعضای هیأت علمی4

کامل01/59درصدنسبت استاد به کل اعضای هیأت علمی5

2/5110/75328درصدنسبت اعضاي هیات علمي دانشیار به باال به کل اعضاء هیأت علمي6

32287797نفرتعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی7

10752640146نفرتعدادکل دانشجویان شاغل به تحصیل8

2/9710/87266درصدنسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلي به کل دانشجویان9

1853194عددتعداد رشته مقطع کل دانشگاه10
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اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه، 1384 تا 1392

سال 91سال 84واحدعنوان شاخصرديف
درصد 

رشد

3479132تعدادپیگیري دانشجویان داراي افت تحصیلي1

75300300تعدادتهیه و معرفي کتب و لوح فشرده آموزشي2

146425191تعدادخدمات مشاوره اي به دانشجویان3

کامل0363تعدادخدمات مشاوره ای صدای مشاور4

21808900تعدادنشست آموزشي- فرهنگی 5

1034240تعدادارتباط با اولیاء دانشجویان 6

414250تعدادتشکل هاو کانون های دانشجویی7

613117تعدادنشریات دانشجویی فعال8

61093453نفرظرفیت اسکان خوابگاهی خواهران9

244517112نفرظرفیت اسکان خوابگاهی برادران10

6312395تعدادمراسم های رسمی فرهنگی11

924167تعدادمسابقات فرهنگی12

284457تعداداردوها13

z  ارتقای ش�اخص های توسعه منابع فیزیکی، نیروی انسانی
و مالی دانشگاه

پیش��رفت های تحسین برانگیز دانشگاه در طی سال های اخیر در حوزه 
مناب��ع فیزیکی و زیر س��اختی و نیز رش��د اعتباری این مجموعه بر کس��ی 
پوش��یده نیست. افزایش اعتبارات هزینه ی دانشگاه از 229 میلیارد ریال در 
س��ال 1384 به 580 میلیارد ریال در سال 1391، افزایش در آمد اختصاصی 
وصولی دانش��گاه از 130 میلیارد ریال در س��ال 1384 به 837 میلیارد ریال 

 در س��ال 1391، افزای��ش اعتبارات عمرانی دانش��گاه از 13 میلیارد ریال به 
36 میلی��ارد ریال، افزایش میزان زیر بناهای فضاهای فیزیکی دانش��گاه از 
148216 متر مربع به 284691 متر مربع، پیاده س��ازی س��امانه HIS در 4 
مرکز آموزش��ی درمانی، افزایش نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاه از 
3712 نفر به 6448 نفر، استقرار اتوماسیون اداری در کلیه واحدهای دانشگاه 
و باالخره پیاده س��ازی کامل نظام نوین مالی از اهم موارد قابل ذکر در این 

خصوص هستند.

دکتر مهرداد حمیدی )معاون غذا و دارو(
دکتر علیرضا بیگلری )معاون تحقیقات و فن آوری(

دکتر رضا شروین بدو )معاون آموزشی(
دکتر رحیم سروری زنجانی )رئیس دانشگاه(

دکتر سعید جلیلی )معاون درمان(
دکتر حسین دین محمدی )معاونت بهداشتی(
 حمید حسنی )معاون توسعه مدیریت و منابع(

)در زمان گرفتن این عکس، برخی از اعضای هیأت رئیسه دانشگاه از جمله 

حجت االسالم والمسلمین چهری، سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

و دکتر سید زین العابدین صفوی، معاون فرهنگی و امور دانشجویی در مأموریت اداری بودند.(

چپ
به 

ت 
راس

از 
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اهم دستاوردهای توسعه ای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، 1384 تا 1392

سال 91سال 84واحدعنوان شاخصرديف
درصد 

رشد

228762580955154میلیون ریال اعتبارات هزینه ای دانشگاه1

130944836941539میلیون ریال درآمد اختصاصی وصولی دانشگاه2

1318136384176میلیون ریال اعتبارات عمرانی دانشگاه3

14821628469192متر مربع میزان کل زیر بنای پروژه های عمرانی دانشگاه4

3871669173نفرتعداد کل نیروی انسانی دانشگاه5

کامل0100درصدمیزان تحقق اجرای نظام نوین مالی6

کامل020واحد اداریاستقرار اتوماسیون اداری در واحد های تابعه دانشگاه7

کامل04تعدادمیزان پیاده سازی HIS در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های دانشگاه8

9415464دستگاهتعداد آمبوالنس های موجود در سطح دانشگاه9

حدیث خواستن تا توانستن، قصه غصه ها و شادی ها، شورها و شعورها و بیم ها و امیدها، داستان حماسه سازی مردان و زنان آزاد اندیشی بود که دل در 
گرو مهر محبوب نهادند و صادقانه و صمیمانه، دس��ت در دس��ت هم به مهر فصل عاشقی را به رنگ بهار سرودند تا شکوفه های نوباوه عشق و امید روایتگر 

8 بهار جاودان باشند که درخاطره این سامان با قامتی به بلندای ابدیت خواهند درخشید. 

از راست به چپ )رؤسای دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون(: 
دکتر محمد خانی 

دکتر حمیدرضا پورحسینی
دکتر علی اکبر زینالو

دکتر حمیدرضا صادقی پور
دکتر محمد زارع

دکتر رضا ملک زاده )وزیر اسبق بهداشت(
دکتر رحیم سروری زنجانی

 

 رؤسای دانشگاه  از بدو تأسیس تا کنون

مدت مسئوليتتخصصنام و نام خانوادگيرديف

از 1366/4/21 تا 1369/7/9 دکترای تخصصی فیزیولوژیدکتر حمیدرضا صادقي پور1

از 1369/7/10 تا 1373/2/31متخصص اطفالدکتر علي اکبر زینالو2

از 1373/3/1 تا 1376/11/1متخصص قلب و عروقدکتر حمیدرضا پورحسیني3

از 1376/11/2 تا 1378/4/7متخصص اطفالدکتر حسن شریفي4

از 1378/4/8 تا 1385/1/13متخصص قلب و عروقدکتر محمد خاني5

از 1385/1/14 ادامه دارددکترای تخصصی میکروبیولوژی ملکولیدکتر رحیم سروري زنجاني6
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مصاحب�ه خبرن�گار وب دا مرکز زنجان ب�ا دکتر رحیم  �
سروری زنجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان

z مقدمه
 مصاحبه با رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان در مورد خاطرات و 
مخاطرات تصدی ریاس��ت یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از هفت 
سال و نیم پیش تا کنون، از دو جهت خواندنی و شایان توجه است. نخست 
آنکه ببینیم مسیر توس��عه ای دانشگاهی که در مدت زمان کوتاهی توانست 
بیش��ترین گام های توسعه را در سطح کشور برداشته و نهایتًا در ابتدای سال 
1392 به تیپ 1 کش��وری ارتقاء یابد، چگونه بوده و کدامین اکس��یر عشق، 
این خاک را به هنر کیمیا نموده است. دوم آنکه، گفتگوی خالص و بی پیرایه 
با مردی که به نرمی نس��یم آمد، به غ��رش طوفان پیش رفت، به قوام کوه 
ایس��تاد و به لطافت باران در اندک زمان��ی در دل های تمامی همکارانش از 
ه��ر رده ای برای خود جایگاه ویژه ای باز ک��رد، بی تردید حاوی نکات جالب 
و آموزن��ده ای از ویژگی های فوق خواهد بود که در کمتر فردی بطور یک جا 

جمع می شود. 
در بخش آغازین مصاحبه، مروری کوتاه خواهیم داش��ت بر زندگی نامه 
آقای دکتر رحیم س��روری زنجانی، دانشیار میکروبیولوژی مولکولی دانشگاه 
علوم پزش��کی زنجان و دانشگاه بقیه ا... )عج(، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان و سپس پرسش و پاسخ هایی که 

باحضور ایشان صورت گرفته تقدیم خواهد شد.
دکتر رحیم س��روری زنجانی در س��ال 1336 در خان��واده ای مذهبي- 
س��نتي در محله »دباغ ها«ي زنجان بدنیا آمد. بواسطه اشتغال موقت پدر در 
قائم ش��هر مازندران، شناسنامه با درج محل تولد آن شهر برایش صادر شد. 
در 6 سالگي در مکتبخانه سر کوچه حاج خانعلي محله دباغ ها مقدمات قرآن 
را آموخ��ت. دوران طفولیت تا دبیرس��تان را به جهت اش��تغال پدر به عنوان 
پیمانکار وزارت راه، همراه پدر بزرگ و عمویش )مهندس راه و ساختمان از 
کیف- اوکراین( در زنجان، تهران، ش��هر ري و بس��یاری از شهرهای شمال 

کشور گذراند.
در س��ال 1356 در رش��ته پزش��کي )بورس��یه ارتش( قبول شد ولی در 
مدت کوتاهی به جهت احس��اس وجود خفقان در محیط های نظامی دوران 
ستمش��اهی، انصراف داده سپس در رشته علوم آزمایشگاهي دانشگاه شهید 
بهش��تي )ملي سابق( پذیرفته شده و ش��روع به تحصیل کرد. هنوز ترم دوم 
تحصیلی فرا نرس��یده بود که با طلیعه انقالب ش��کوهمند اسالمی، به صف 
انقالبیون در س��نگر دانش��گاه پیوس��ت. پس از پیروزی انقالب شکوهمند 
اس��المي، با رخداد انقالب فرهنگي در س��ال 1359 و تعطیلي دانش��گاه ها، 
علیرغ��م اخذ پذیرش از دانش��گاه یوتا آمریکا )با اصرار پدر و فراهم ش��دن 
ش��رایط سفر(، مانند بس��یاری از جوانان پرش��ور انقالبی به همراه جمعی از 

دوس��تانش با ورود به جهاد س��ازندگی به هدف مبارزه با فقر و محرومیت، 
راهی مناطق بس��یار محروم مسجد س��لیمان، ایذه، باغ ملک و نهایتًا منطقه 
عش��ایری بازوفت بختیاری گردید. با آغاز جنگ تحمیلی در همان روزهای 
نخست تجاوز دشمن بعثی، به سپاه پاسدارن انقالب اسالمی پیوست و بارها 
در مناطق دفاع از کیان و شرف ایران و اسالم حضور یافت و در ادامه برای 
پیش��برد اهداف مقدس نظام، در جایگاه مس��ؤولیت های مختلف حوزه های 
بهداشتی درمانی، آموزشی و اجرایی دانشگاهی و وزارتی منشأ خدمات ارزنده 

بسیاری شد.
ایش��ان پس از اتمام مقطع کارشناس��ي علوم آزمایش��گاهي )دانشگاه 
ش��هید بهشتی( و سپس کارشناسي ارشد رش��ته باکتري شناسي پزشکي از 
دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 با وجود مسؤولیت در انستیتو پاستور و 
مدت قریب به دو سال کار بر روي پایان نامه پژوهشي، براي ادامه تحصیل 
عازم انگلیس ش��د. البته آن زمان انگلیس در تهران س��فارتخانه نداش��ت و 
لذا ناچار به هند رفت و پس از اخذ ویزا و حضور در انگلیس در بیمارس��تان 
جنرال - س��اوث همپتون آغاز به تحصیل نمود. در 5 ماهه اول اش��تغال در 
مقط��ع Ph.D در دپارتمان میکروبیولوژي ملکولي این بیمارس��تان، موفق 
به شناس��ائی دو عامل باکتریایي ایجاد کننده بیمار الیم شد که تا آن زمان 
در بریتانیا کش��ف نش��ده بود. در ادام��ه به دلیل این کش��ف ارزنده و برای 
تشویق، به چند کشور اروپایی و آمریکا براي ارائه مقاالت و سپس گذراندن 
مقط��ع فوق دکتری )Post Doc( اعزام گردید. بعدها بامعرفي ایش��ان به 
NHS، در امر تدریس به دانش��جویان پزش��کی هم��کاری نموده و نیز به 
عنوان مس��ؤولیت یک بخش تشخیصی،اشتغال پاره وقتی را همزمان با طی 

دوره تحصیل شروع نمود.
در پاییز 1384 با شروع کار دولت نهم، به اصرار برخی از دوستان خود 
برای قبول مس��ؤولیت های )بعضًا غیر مرتبط( به ریاس��ت جمهوری معرفی 
گردی��د تا اینک��ه در ماه های آغازی��ن کار دولت اول دکتر احم��دی نژاد، از 
س��وی دکتر کامران باقری لنکراني - وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی و دکتر زاهدي - وزیر وقت علوم، تحقیقات و فن آوری- همزمان 
براي تصدي مس��ؤولیت دانشگاه علوم پزش��کي زنجان و دانشگاه زنجان از 
وي دعوت بعمل آمد. در نیمه اول اس��فند 1384 ایش��ان بصورت ناش��ناس 
حداقل س��ه مرتبه از دانشگاه علوم پزشکي و بیمارستان هاي مرکز استان و 
همین طور دانش��گاه زنجان بازدید و اشراف نسبتًا کاملی نسبت به وضعیت 
حوزه آموزش عالی و آموزش پزش��کی اس��تان و نیز نمای عمومی سالمت 
استان پیدا نمود. نهایتًا با تقاضاي مأموریت ایشان از وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزش��کی به سپاه پاسداران انقالب اسالمی و با پی نوشت فرمانده 
محترم وقت کل س��پاه )س��ردار رحیم صفوي( تح��ت عنوان»صرفًا جهت 
تصدي ریاس��ت دانش��گاه علوم پزش��کي زنجان با مأموریت ایشان موافقت 
می شود« دورانی دیگر از زندگی ایشان با قرار گرفتن در راس هرم مدیریتی 

حوزه سالمت و آموزش پزشکی استان آغاز گردید.
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متن ذیل مصاحبه خبرنگار وب دا با این رئیس پرکار، متعهد و بی تکلف 
دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان و قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی در استان زنجان در مورد سال های همت، حماسه و عشق بوده که 

خواندن آن خالي ازلطف نمي باشد.

z  وب دا: آقای دکتر سروری، اکنون که به پایان سال هفتم از
دوره تصدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان رسیده ایم، 
تصویر کلی و احس�اس ش�ما از این 7/5 سال تالش مستمر و 

شبانه روزی چیست؟
احس��اس شکر گذاری به درگاه خداوند متعال و غرور و افتخار از اینکه 
به سهم خودم قدمی را برای اعتالی ایران اسالمی و زادگاه خودم برداشته ام 
چون باالخره من اولین رئیس بومی این دانشگاه هستم. انشاء ا... این خدمات 
مرضی درگاه حق تعالی و مقبول هم استانی های ارجمندم قرار گرفته باشد.

z  وب دا: آق�ای دکتر در آغاز کار خیلی از افراد فکر می کردند
ک�ه جنابعالی چون پیراپزش�ک هس�تید، در اداره امور و تدبیر 
کاره�ا مخصوصاً در بخش درمان مش�کل خواهید داش�ت. آیا 

اینگونه بود؟
اساس��ًا ارتباطی بین اطالع��ات تخصصی صرفًا پزش��کی و اداره امور 
یک دانش��گاه جامع علوم پزش��کی وجود ندارد چرا که در باالترین س��طوح 
دانش��گاهی دنیا، رش��ته های علوم پزشکی درکنار رش��ته هاي غیر پزشکی 
است. مثاًل یک فیزیکدان یا یک شیمیست، رئیس دانشگاه است )به سوابق 
رؤسای 100 دانش��گاه برتر جهان مراجعه ش��ود(. مضافًا اینکه کارنامه این 
7/5 س��ال در مقایسه با دوره های قبل که بیش��تر، رؤسای پزشک عهده دار 
امور بودند، گویای همه چیز اس��ت. ضمن��ًا اینجانب قبل از آمدن به زنجان، 
س��ابقه مس��ؤولیت  اداره مجموعه های درمانی حس��اس و مهم در سال های 
دفاع مقدس و بعد را داشتم. تحصیل و همزمان اشتغال در سیستم بهداشتی 
درمانی انگلیس )Southampton )NHS از بزرگترین بیمارستان های 
این کش��ور را حداقل 5 س��ال تجربه نموده ام. با وزارت بهداشت نیز از دهه 
70 تا کنون ارتباطات کاری و علمی داش��ته ام. در نتیجه به درمان، الزامات 
و اولویت های آن اش��راف کافی دارم که ماحصل آن، دستاوردهای عظیم و 
ارتق��ای چندین برابری در عرصه های مختلف درمانی اس��تان در این مدت 

کوتاه است.

z  وب دا: بعنوان س�وال سوم، چه عواملی را در موفقیت های
این دوره طالئی )7/5 سال(  دانشگاه موثر می دانید؟

توکل به خداوند متعال، دعای خیر مردم شریف و حسینی استان، اعتماد 
به همکاران بس��یجی و ارزش��ی، برنامه داش��تن و عمل بر اس��اس تدبیر و 

تقوی��م و الویت زمانی، همراهی صبورانه و متعهدانه خانواده ام و عنایت ویژه 
فرماندهان محترم سابق و فعلی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی برادران 
بس��یار ارجمندمان سردار سرلش��کر رحیم صفوی و سردار سرلشکر جعفری، 
عنایت ویژه س��ه وزیر خدوم وزارت متبوع جناب آقای دکتر باقری لنکرانی، 
س��رکار خانم دکتر وحید دس��تجردی و جناب آقای دکت��ر طریقت منفرد و 
مساعدت نمایندگان محترم سابق و فعلی ولی فقیه در استان حضرات آیات 
واعظی و خاتمی، دو استاندار خدوم سابق و فعلی استان جناب آقای مهندس 
نوذری و جناب آقای دکتر رئوفی نژاد در طول خدمت دولت های نهم و دهم، 
رؤس��ای گرانقدر دانشگاه از آغاز، آقایان دکتر صادقی پور، دکتر زینالو، دکتر 
پور حس��ینی، دکتر شریفی، دکترخانی، مسؤولین محترم دفتر نهاد نمایندگی 
مق��ام معظم رهبری در دانش��گاه از س��ال های گذش��ته تا کن��ون، اعضای 
زحمتکش و خدوم هیأت رئیسه از سال 85 اعم از سابقین و حاضرین آقایان 
دکتر دین محمدی، دکتر صفوی، آقای موس��ائی فرد، دکتر مهراسبی، دکتر 
آیت اللهی، آقای حس��نی، دکتر فیضی، دکتر س��عادتی، دکتر ش��روین بدو، 
دکتر مجتهدی، دکتر انصاری، دکتر فرزام، دکتر جلیلی، دکتر ش��غلی، دکتر 

بیگلری، دکتر حمیدی، دکتر اسکندری، دکتر حسنی و آقای رحمانی.

z  وب دا: یکی از ویژگی های بارز جنابعالی، س�اده زیس�تی و
تعام�ل و ارتب�اط صمیمانه با تمامی هم�کاران در کلیه رده های 
اجرائی بوده اس�ت. چگونه توانس�تید بین یک مدیر منضبط و 
مقید به نظم و یک انسان صمیمی و عاطفی آشتی برقرار کنید؟

اصواًل تعارضي بین این دو وجود ندارد. اگر سیره پیامبر گرامی اسالم و 
ائمه معصومین )ع( را مرور کنیم، این جمع بین دو ویژگی را کاماًل مشاهده 
می کنیم. باالترین الگوی من در این شیوه، زندگی چهارده معصوم )ع( بوده 
است. باید یک مدیر بر دل ها حکومت کند تا کاغذها، چون هر قدر یک مدیر 

مورد قبول مجموعه باشد با جان و دل او را همراهی می کنند.
توماس براس می گوید: میان انس��ان و شرافت رشته باریکی وجود دارد 
و اس��م آن قول اس��ت. در تمام این مدت سعی کردم قولی ندهم که قادر به 
انجام آن نباشم. میشل دومونتی میگوید: نخستین نشانه فساد، ترک صداقت 
است. به اعتبار »رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی 

من لدنک سلطانا نصیرا«، سعی کردم با همه همکارانم صادق باشم.

z  وب دا: آی�ا خان�واده جنابعالی با این ش�یوه کار فش�رده و
تقریباً 24 ساعته مشکلی نداشتند؟

از اول انقالب که علیرغم پذیرش در دانشگاه یوتا آمریکا و آماده بودن 
همه چیز، راهی سنگر دفاع از تمامیت انقالبمان شدم کمتر مجال در خدمت 
خانواده بودن را داش��تم مثال در دوران دفاع مقدس، چهار تحویل سال را در 
کنار خان��واده نبودم و باقیمانده را یا در مأموریت یا درگیر مس��ؤولیتی بودم 
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که نمی دانم چگونه گذش��ت که این را از ایثار خانواده متعهد خودم می دانم، 
فلذا خانواده من، بویژه همس��رم کاماًل با شرایط کار من علیرغم سختی های 
بس��یار، همراهی داش��تند که جا دارد صمیمانه از زحمات ایش��ان و فرزندان 
گرانقدرم که در تمام این مدت نتوانس��تم نقش همس��ری و پدری مناسبی 
برایشان ایفا کنم، قدردانی و از خداوند متعال برایشان جزاي خیر آرزو نمایم.

z وب دا: دوران دانشجویی شما چگونه گذشت؟
یکي از دوس��تان در توصیف حال ما می گفت: نس��ل م��ا به یکباره از 
جواني به پیري رس��یدیم، چرا که به محض ورود به دانش��گاه در سال 56، 
انقالب اس��المیمان بقوع پیوست وس��پس به واسطه اینکه گروه های معاند، 
دانش��گاه ها را اتاق سازماندهی و لجستیک جنگي خودشان قرار داده بودند، 
انق��الب فرهنگي صورت گرف��ت و در ادامه، جنگ تحمیل��ی و توطئه هاي 
اس��تکبار و... واقع گردید و پس از این ها نیز در بوته آزمایشات، دشواري ها و 

مسؤولیت هاي پرمخاطره که تا به امروز ادامه دارد قرار گرفتیم.
قبل از اعالم انقالب فرهنگي و تعطیلي دانش��گاه ها درگیري زیادي با 
گروهک های موجود در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی داشتیم. 
ب��ا اوج گرفتن این قضای��ا، بیاد دارم فعالیت هاي بس��یاري براي فراخوان و 
حس��اس کردن مردم درمقابل��ه باتوطئه ها انجام دادی��م و بالخره مردم نیز 
به کمک آمدند و به لطف خدا النه هاي توطئه در دانش��گاه ها برچیده ش��د. 
با ش��روع انقالب فرهنگي و تعطیلی دانش��گاه ها، یک دوره فشرده آموزشي 
نظامي در دانشکده افسري ارتش را گذراندم و به منطقه جنوب اعزام شدم. 
از خرداد 59 حدود 4 ماه در ایذه، مس��جد سلیمان و دشت اللی و در نهایت 
مناطق عش��ایري بازفت بختیاري که جاده شوس��ه نداش��ت و با هلی کوپتر 
ش��رکت نفت ما را به آنج��ا منتقل نمودند، افتخار یک دوره خدمت بس��یار 
س��خت و درعین حال ش��یرین را یافتم. با ش��روع جن��گ تحمیلي به قصد 
دفاع از تمامیت انقالبمان به س��پاه رفتم. در س��پاه، مسؤولیت های مختلفي 
داش��تم و در چندین عملیات شرکت کردم و در نهایت در عملیات مقدماتی 
طریق القدس در منطقه سوس��نگرد، مج��روح و برای ادامه درمان به تهران 
منتقل شدم. بعدها مس��ؤولیت هاي مختلفی در حوزه هاي بهداشت و درمان 
و آموزش عالی سپاه و وزارت بهداشت به من محول گردید. در دوران دفاع 
مقدس، محضر بس��یاری از اسطوره هاي مقاومت را درک کردم ولی یکی از 
نقاط عطف آن دوران مقدس برای من این بودکه در خدمت وجود ارزشمند 
انس��اني آسمانی بنام ش��هید حسن باقری بودم. س��ردار بي ادعایي به غایت 
خاضع و در عین حال نابغه که تجس��م عش��ق به والیت و راه سرخ حسینی 
بود. سازماندهی و طراحی های بی نظیر در عملیات های جبهه های جنوب و 
غرب کشور، بواسطه روح بلند و ذهن پویاي او، تحیر فرماندهان کهنه کار و 
استراتژیست های جنگ را بر انگیخته بود و هم او بود که نقش بسیار مؤثري 
در پیروزی عملیات های مهم، بویژه عملیات فراموش نشدنی بیت المقدس و 

آزادسازي خرمشهر قهرمان ایفاء نمود.

z  وب دا: در مس�یر توس�عه پرشتاب دانش�گاه چه مشکالت
عمده ای را بر س�ر راه خودتان مشاهده کردید و چگونه با این 

مشکالت مبارزه نمودید؟
y  ،مشکالت فرهنگی مزمن به جا مانده از گذشته ها، نظیر فرافکنی

تنبلی و عدم احساس مسؤولیت در برخی از همکاران
y  احت��رام افراطي عده اي به مقام ما فوق که به نظر تصنعي مي آمد

و آفت بود و سرآغازی بر شیوع تفکر نفاق
y  مش��کالت مالی و اعتباری که تقریبا در مورد تمامی فعالیت های

اجرایی وجود داشت 
y  نبود خود باوری تعدادی از مدیران میانی )که یک ریش��ه تاریخی

دارد(
y  نبود پیگیری امور تا حصول نتیجه از جانب برخی ازهمکاران )منه

نه و سنه نه مصطلح در زنجان(
y  نبود زیر س��اخت های فیزیکی و نیروی انس��انی مناسب با انگیزه

در بسیاری از موارد
y  ه��رم غیرقابل قبول هیأت علمی دانش��گاه که نیاز به رس��یدگی

اضطراری و ترمیم داشت
y  فقدان هیأت علمی در مرتبه استاد که الزام راه اندازی هیأت ممیزه

بود
y  ضع��ف مفرط جایگاه درمان، آموزش و پژوهش و رتبه نزدیک به

آخر دانشگاه در کشور 
y  عدم تناسب نیاز اس��تان با ظرفیت های موجود کالبدی بهداشتی

درمانی و نیروی تخصصی 
y  ع��دم اهتمام در حاکمیت اصول اخالقی و ارزش��ی و کم توجهی

به بهره وری
y  ع��دم توجه جدی ب��ه جذب نیروهای کیفی ب��ه جهت ممانعت از

بی عدالتی وجذب رابطه ای نیروها
y  ارتباطات علمی ضعیف دانش��گاه با دانش��گاه های معتبر داخلی و

مراکز علمی و دانشگاهی خارج کشور
y  فق��دان ضواب��ط یا عدم اج��رای کامل آنها نظی��ر وضعیت نقل و

انتقاالت دانشگاه، ترفیع پایه اعضاي هیأت علمی، تشویقات، نیاز نجی 
آموزشی و ادامه تحصیل کارکنان

y  فقدان س��ند مالکیت دانش��گاه برای قریب هفتاد درصد امالک و
مستغالت و بسیاری دیگر

و ام��ا راه مب��ارزه و حل مش��کالت موج��ود با توکل به خ��دا با تدوین 
دو برنامه جامع راهبردی دانش��گاه با اس��تفاده از برنامه های چهارم و پنجم 
بر اس��اس سند چش��م انداز بیست س��اله نظام، توجه جدی به اولویت زمان، 
تدبیر، حس��ن س��لوک، کمک و همراهی با همکاران و مس��اعدت جدی در 
پیش��رفت آنها، التزام و عمل به قانون، عدم ورود به حاش��یه هایی که استان 
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را س��ال ها عقب نگاه داشته است، اس��تفاده از نیروهای کاردان و با انگیزه، 
تعامل قوی با محیط اعم از اس��تانی و کش��وری، اس��تفاده هوش��مندانه از 
ظرفیت های موجود، الگو برداری از تجارب موفق دانشگاه های برتر، پیگیری 
خستگی ناپذیر اهداف دانشگاه علیرغم بی انصافی ها، نامالیمات سهمگین و 

عدم همراهی ها، میسر شد.

z  وب دا: جنابعال�ی ب�ه رعایت ش�ئون فرهنگی – اس�المی
توس�ط کارکن�ان در محی�ط کار و نی�ز به ج�ا آوردن فرایض و 
برگزاری مراس�م مذهبی در مناسبت ها با شکوه هر چه تمام تر 
و در یک کلمه به یک مس�لمان معتق�د و متعهد در عمل اعتقاد 
عمیقی دارید که در گفته ها و عملکردهایتان کاماًل آشکار است.

آی�ا می توانید اندک�ی در این مورد و اینکه این پندار و رفتار چه 
ارتباطی با مش�ی عملی ش�ما در مدیریت و تدبیر امور داش�ت 

توضیح دهید؟
اصواًل خط مش��ی عملی یک مدیر تابع اعتقادات اوست. اگر یک مدیر 
مس��لمان ش��یعه بتواند ارتباط خود را با فرهنگ غنی اس��الم ناب محمدی 
تقوی��ت نماید، آموزه های دین��ی با توکل به خداوند الیزال، او را به س��وی 
بهترین مس��یرها راهبری می کنند. جریان یافت��ن دین در زندگی برای یک 

مسلمان آگاه و عامل، الزمه اصلی کار است.
در اولین روزهای حضورم در ستاد دانشگاه، برای نماز جماعت به محل 
اقامه این فریضه آس��مانی در زیر زمین س��تاد رفتم و متوجه ش��دم درکنار 
نمازخانه قهوه خانه و غذاخوریي بود که مراجعین آن بسیار بیشتر از نمازخانه 
بود و از کل پرس��نل ستاد، تنها س��ه نفردرنمازجماعت حاضرمي شدند اما به 
لطف خدا امروزه س��تاد اقامه نماز دانش��گاه جزء فعالترین واحد ها ونمازهاي 
جماعت از باشکوه ترین گردهم آیي هاست. گذشته از افزایش فضای فیزیکی 
و جداس��ازی بخش خواهران با حذف قهوه خان��ه، یک محیط زیبا، روحانی 
و مناس��ب جهت ش��رکت بی��ش از 100 نمازگزار همراه ب��ا برگزاری وزین 
وشکوهمند مناس��بت هایی مانند اعیاد و مجالس س��وگواری، قرائت جمعی 
قرآن،مس��ابقات و اهدای جوائز ونیز برگزاری بی وقفه زیارت عاشورا ساعت 
7 صبح هر دوشنبه قبل از تشکیل هیات رئیسه دانشگاه، فراهم شده است.

z  وب دا: در یک جمع بندی کلی، چه تفاوتی را بین دانشگاه
امروز و دانش�گاه 15 فروردین 1385 که این کلید به دس�تان 

جنابعالی سپرده شد، می بینید؟
با تمام احترامی که به رؤس��ای دانش��گاه قبل از خودم قائل هستم وبا 
تش��کر از زحمات آن بزرگواران، نمایه های توس��عه ای دانش��گاه در هنگام 
تحویل آن به اینجانب وضعیت مناسبی از لحاظ درمانی، آموزشی، پژوهشی 

و تا حدودی بهداشتی نداشت.
 به روایت آمار و ارقام ودستاوردهای عینی، امروزه در کلیه شاخص های 
توسعه ای دانشگاه، رشد چندین برابری اتفاق افتاده که این موارد به تفصیل 

درفصول مختلف این کتاب ذکرگردیده است.

z  وب دا: آیا از عملکرد خودتان در این مدت 7/5 سال راضی
هستید؟

شاید یکی از عنایات الهی توفیق انتقال این پیام به همکارانم بود که:
َّذیَن آَمُنوا آِمُنو ا« یعني »تو که خوب هستي، خوب تر شو...«  »یا أَیَُّها ال

یا به تعبیر بنده هیچوقت در خلق خوبی ها نباید توقف داشت.
از این نظر که احساس می کنم خودم و تمامی همکاران با وفا و متعهدم 
تمامی توان خود را به کار بس��تیم، خداوند را شاکرم. اما از این نظر که دین 
بیش��تری را نس��بت به نظام اس��المی، مردم شریف اس��تان و زادگاه خودم 
احس��اس می کردم، امی��دوارم که این کمترین ق��دم، مرضی رضاي خداوند 
متعال و مردم شریف استان زنجان واقع شود. انشاء ا... قضاوت واقعی را هم 

استانی های عزیز خواهند فرمود.

z  وب دا: ایثارگ�ران چه نقش و جایگاهی در پیش�رفت های
دانشگاه داشته اند؟

یکی از افتخارات ما این اس��ت که باالتر از کلیه دس��تگاه های اجرایی 
اس��تان، یعني حدود یک دهم پرسنل این دانش��گاه از خانواده معظم شهدا، 
جانبازان، آزادگان و ایثارگران تش��کیل گردیده اس��ت که قریب به دو سوم 
این عزیزان در خالل 7 س��ال اخیر جذب ش��ده اند. در مقایس��ه با واحد های 
دیگر، بیش��ترین تعداد این بزرگواران در حوزه ریاس��ت اشتغال دارند. حضور 
یادگاران ارزنده ش��هدا، باعث برکت این دانش��گاه ش��ده و نقش بی بدیل و 
حرکت بسیجی وار سبب استمرار پیوسته پروژه های ارزنده دانشگاه در طول 

ایام گردیده است. 
z  وب دا: در طول 7/5 س�ال خدمت با روزهای تلخ و شیرین

زیادی مواجه بودید. قدری توضیح مي دهید؟ 
دوران شیرین، زمان به نتیجه رسیدن کارهایمان بود که با رضایت مندی 
مردم، احساس ادای دین، غرور و افتخار همکارانمان و انشاءا.. رضایت الهی 

همراه بود که بنظرم در سواالت قبلي توضیح داده شد.
م��ن توفی��ق درک دوره حضور پر ثمر و ممل��و از نعمت خیرین فقیدي 
چون مرحوم حاج احمد مهدوي و همین طور درک انس��ان های آزاده خّیري 
چون مرحوم حاج حس��ن نجفی را نداش��تم، ولی در اولین س��ال حضورم در 
دانش��گاه، با نهای��ت اندوه و با افتخار، زیر تابوت مرحوم حاج حس��ن نجفي 
را گرفتی��م و آن مرح��وم در م��زار باال با احت��رام تدفین ش��دند و بعدها در 
هر مناس��بت مهمی از این مجاهدی��ن بزرگوار مالی یاد نم��وده ام. در ادامه 
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دکتر نظام بنگش را از دس��ت دادیم، معاون بهداش��تي اسبق دانشگاه دکتر 
نظرنیا، استاد محجبه و پر تالش دانشکده پرستاري شادروان خانم رشیدي، 
رئیس زحمتکش و بي تکلف ش��بکه بهداشت ماهنش��ان دکتر فضلي، عضو 
همکار هیأت امنای دانشگاه حضرت آیت ا.. دکتر عمید زنجانی، بهورز شبکه 
بهداش��ت ابهر سرکار خانم شقاقی و نیز پرواز س��بکبال فرزند دلبند همکار 
عزیزم دکتر حسن زاده ماکویي بود که مرا خیلی متأثر کردند. رحلت مرحوم 
حاج رجبعلی مقدم و مراس��م گرامیداش��تی که با حضور حضرت آیت ا.. سید 
محمد حس��ینی و جمع کثیر خیرین و مردم قدر ش��ناس زنجان و با حضور 
مهندس مقدم فرزند ارزنده آن مرحوم که بحق پا در جاي پای پدر نهاده اند 
در محل مرکز همایش های بین المللی روزبه بسیار شکوهمند و عبرت آموز 
بود. رحلت مرجع عالیقدر حضرت آیت ا... العظمی س��ید عزالدین حس��ینی و 
مراسمی که در فضایی آکنده از اندوه و حزن توسط مردم زنجان و مشهد با 
ش��کوه زیاد برگزار شد. درگذشت ناگهانی برادر زاده عزیزم، و نیز درگذشت 
خال��ه بزرگوارم ک��ه مرا بزرگ کرده بود و حق مادری بر گردن من داش��ت 
نیز از اتفاقات تلخ این دوره بود. همین اواخر، مهندس ناظر پروژه دانش��کده 
دندانپزش��کی جوان محجوب و زحمتکش مرح��وم مهندس صیرفی که در 
خ��الل کمت��ر از یک ماه به خاطر س��رطان خون از میان ما رفت. پزش��ک 
پیشکس��وت خدوم مرح��وم دکتر مجتهدی نیز از عالم فانی رخت بربس��ت. 

خداوند همگي آنها را مشمول رحمت واسعه خودش قرار دهد.
خدا عنایت داش��ت تقریبًا در اکثر مجالس ترحیمي که به واسطه فقدان 
عزیزي از ابواب جمعي دانش��گاهمان یا خیرین ش��هرمان برگزار مي گردید، 
حس��ب وظیفه ش��رکت نمایم و یا به همکارانمان که بن��ا به دالیلی ناتوان، 
زمین گیر یا دچار بیماري صعب العالج ش��ده بودند با همراهی دوستانی چون 
مدیرکل بهزیستي یا کمیته امداد سرکشي نمایم. دیدار با خانواده های معظم 
ش��هدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران نیز با پیگیری مسؤولین دفتر که اکثراً 
از یادگاران پر افتخار ش��هیدان استانمان هستند بطور مستمر انجام می شد. 

تمامی لحظات حضورم مملو از خاطرات خوب و فراموش نا شدنی است.

z  وب دا: بعنوان س�خن پایانی برای همکارانتان در دانشگاه
که در طول این 7/5 س�ال در این ماراتن نفس گیر با جنابعالی 

همراه بودند چه توصیه اي دارید؟
حرکت های شگرف توسعه ای دانشگاه در سال های اخیر حاصل تالش 
تعداد زیادی از همکاران اینجانب در رده های مختلف مدیریتی، کارشناسی، 
کارمندی و خدماتی چه در س��تاد و چه در محیط بوده اس��ت. بنابر این این 
موفقیت ها را مدیون تک تک بیش از 8 هزار نفر پرس��نل دانشگاه در اقصی 
نقاط اس��تان می دانم. از اس��اتید ما گرفته تا به��ورزان زحمتکش که در دور 
افتاده ترین نقاط اس��تان با صمیمیت و تعهد وص��ف ناپذیر خدمت می کنند. 
ب��ه وجود همگی آنها افتخ��ار می کنم و از خداوند متعال آرزوی دوام توفیق، 

سالمتی و نیک بختی برای همگی این عزیزان دارم.
به فضل اله��ی در این مدت کوتاه برای مواردی که برش��مردم راهکار 
منطق��ی، عمل��ی و تقویم م��دار ارائه و هم��راه با نظ��ارت و ممیزی، اغلب 
متغیرهای موثر در توسعه سالمت استان بهبود شگرفی یافت که ایمان دارم 

همگی آنها به واسطه لطف خداوند بدست آمد.
کاری که در این مدت محدود در این دانش��گاه به حکم وظیفه و لطف 
الهی انجام ش��د، در پیش��گاه عظمت مردم انقالبی تاریخ س��از اسالمی مان 
خاصه مردمان حس��ینی دیار غواصان دریا دل، در حقیقت »بال ملخی است 
که به درگاه سلیمان برده ایم« و انشا ا... مرضی درگاه الهی باشد و به برکت 
نظر لطف موالیمان مهدی فاطم��ه )عج( عاقبت بخیری، روزی جملگی ما 

گردد. 

»زیباترین حکمت دوستی بیاد هم بودن است
 نه در کنار هم بودن«

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست 
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست 
زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند 

زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود 
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست 

فرصت بازی این پنجره را دریابیم
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست

پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سالمی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایِی از تقدیر است 
زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست 
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست 

 من دلم می خواهد، قدر این خاطره را، دریابیم ...    
 )سهراب سپهری(
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