
 

 

حوزه مديريت توسعه و  آقای دکتر نمازی لطفا توضيح مختصری درمورد نقشی که

  بفرماييد؟ سرمايه انسانی درسطح دانشگاه در زمينه نيروی انسانی دارد

است که ازديدگاه وسيع و خيلی  ديدگاه دانشگاه به نيروی انسانی به عنوان يک سرمايه

گيرد، حوزه ما نيز در خصوص جذب،  می حساسی که رييس دانشگاه به اين قضيه دارند نشات

 .بسزايی دارد آموزش، هدايت و نظارت بر عملکرد افراد نقش

با بهداشت و  جمهوری يا وزارت  هيات امناء، رياست ای که داريم هرگونه جذب نيرو را با مجوز از نامه ما براساس آيين

  .گيرد می از حوزه ما صورت  همکاری مسئوالن گزينش

، انتصابات، ارتقای جايگاه افراد در  حقوقی های ساالنه، حکم تعيين محل خدمت، ادامه خدمت، حضور و غياب، آموزش

سعه مندی، فوت و ازدواج همه اينها توسط حوزه مديريت تو عائله چارت تشکيالتی دانشگاه، ابالغ بازنشستگی،

  .گيرد بنابراين سياستگذاری درخصوص اين نيروها خيلی وسيع است صورت می سازمان وسرمايه انسانی

 

 گويم؟ اين مديريت است درست می های دانشگاه ترين مديريت با اين تفاسير يکی ازمهم  

 .بامش بيش برفش بيشتر  بله. کار ما خيلی سنگين است، هرکه

کارهايمان نيز طوالنی است اين طور نيست که  به عنوان مثال ارباب رجوع زيادی به صورت مستقيم داريم و فرآيند

پرسنل   ي شود؛ همه شد. درحال حاضر در واحدهای مختلف نيازسنجی می بگوييم يک آزمونی را برگزارکرديم و تمام

ديگر رابطه خيلی  ذرانند، امتيازبندی شوند، درحکم حقوقی آنها درج شود، ازطرفهای آموزشی رابگ ه دور ساالنه بايد

است به عهده اين مديريت است و با آمار و  پرسنلی هايی که ی هزينه مستقيم و نزديکی با دفتر بودجه داريم و همه

 .کند ريزی می بودجه برنامه دهيم بر اساس آن ارقامی که ما می

 

 داريم؟ د بازنشستهدر حال حاضرچه تعدا   

 .هزار نفر بازنشسته داريم۵۲نزديک 

 

 هستند؟ چه تعداد کارمند در دانشگاه مشغول فعاليت  

داريم که راهنمايی وآموزش و مسائل ديگر آنها نياز به  هزار پرسنل اعم از رسمی، پيمانی و قراردادی۵۲در حدود 

 ما اين بوده است که کاری کنيم تاخودمان هم ارتقاء دارد. درواقع هدف و سياست روز به يک تيم قوی و منسجم و 

های  رجوع توانيم کارهای ارباب می تر کنيم؛ تاجايی که دهيم، روند آن راکوتاه پيداکنيم يعنی اگر کار فردی را انجام می

 .طور مستقيم به ما مراجعه نکنند به صورت مجازی انجام دهيم تا داخلی وخارجی را به

ارزشيابی خودمان داريم که در واحدها روسای امورعمومی واحدها زيرمجموعه ما  ار اين کار نياز بهاز طرف ديگر در کن

  .کنيم می همه را رصد ...و  آنها  ها، رييس اموراداری کنيم ازدبيرخانه، کارگزينی، کارگزين آنها را رصد می هستند. ما

مختلف دانشگاه بصورت مستقيم و غيرمستقيم باما  اجزا و واحدهای  ي درمجموع حوزه ما خيلی وسيع است و همه

که تمرکززدايی کنيم و تفويض اختياراتی داديم تا واحدها خودشان فعال باشند  سروکاردارند؛ سياست ما نيز اين بوده

قراردادی با شرکت  ای هم موفق شديم. دوسال پيش بيشتر جنبه نظارتی و کمک به واحدها باشيم که تا اندازه و ما

بررسی کنيم که قبال مديريت معاونت توسعه ايزو  منعقد کرديم تا فرايندهای معاونت توسعه را درخصوص ايزو، ايزو

ای گذاشتند و  تمام شده بود و ما دوباره درخواست کرديم و برنامه داشت و ليسانس هم گرفته بود که مدت آن

کرديم که  همه فرايندها را بازبينی و مشاهدهها مشخص شد و  ها وسرمميزی اينجا دادند. مميزی ها را در آموزش

 .کند می چابکی سيستم کمک ها را کوتاه کنيم که خيلی به بازسازی و کجا فرايندها طوالنی است تاآن

 کنيد؟ تان را چگونه ارزيابی می عملکردحوزه  



زمان دوماه طول  ينکنم حوزه ما موفق بوده است به عنوان مثال قبال ايجاد يک حکم حقوقی در کمتر فکرمی من

درصدی جذب هيات امناء( را ۲۲افزايش  ) هزار حکم ۵۲که ما دوم تا سوم اسفند سال گذشته  کشيد، درصورتی می

که جا دارد از وزير محترم بهداشت و رييس محترم دانشگاه که  و تحويل امور مالی داديم  نفر پرسنل زديم۲۱توسط 

 نل عزيز بهداشت و درمان بود تشکرکنم. با چابکی کامل در طول دوواقعا هم حق پرس پيگيراين قضيه بودند و

ها  و در بيمارستان هزار کارمند زده شد؛ بدون اينکه حتی واحدها خودشان خبر داشته باشند۵۲روز حکم  شبانه

دهنده  نمراحل رادارند آنها هم تعجب کردند که نشا ی بااينکه خودشان از نظر تشکيالتی اموراداری،کارگزينی و همه

ماه طول بکشد انجام ۲تا  ۵توانيم خدماتی را که شايد  خيلی کوتاهی می چابکی سيستم است، وقتی در زمان

واحدها  کند، و ی کاری به نفع دانشگاه است، بنابراين ستاد الگوسازی می مالی و هم ازنظر وجه دهيم؛ هم از نظر

بااينکه برای رسيدن به اين مرحله و  .سرعت انجام دهند ا بههم بايد کارهايشان را ازما الگوبرداری کنند وخدمات ر

مشکالت فراوانی داريم ولی خستگی انسان وقتی يک حرکتی  مراحل بهترخيلی سختی بايد بکشيم و دردسرها و

 .رود بين می شود از به اين صورت انجام می

 

 دانيد؟ می تان وارد چه ايرادهايی را برحوزه  

کنم  عنوان مدير اين مجموعه سعی می باشد من به ، ممکن است خطاهايی هم داشتهی ما به دليل وسعت حوزه

های  معموال در سيستم  هايی که اندازی کنيم سنگ کمک دوستان سعی می خطاها را رصد کنم و با ديد مثبت و با

نکند؛ سعی ما  ير پيدابرطرف کنيم و قوانين را تحليل شخصی نکنيم و برای آشنايان نزديکان قانون تغي اداری است را

کند راهکارهای درست، صحيح  مراجعه می بايد بر اين باشد که هرفردی که برای حق و حقوق و مشکالتش به اينجا

ها و  بينيم که واقعا از نظر منطقی و عقلی خواسته اگرجايی می و قانونی را پيداکنيم تا مشکلش را برطرف کنيم

برد،  کند و کيفيت کار را باال می نفع سيستم و افراد است و ايجادانگيزه می هصرفه و ب به پيشنهادهای افراد مقرون

 .کنيم استفاده می

 

 بينيد؟ می آينده حوزه راچگونه  

ی مديريت توسعه سازمان و سرمايه  کنم که حوزه هستيم، فکرمی امنايی باتوجه به بازبودن سيستم ما و اينکه هيات

 هايی که ما داشتيم، االن تواندانجام دهد، باتوجه به فعاليت ای بزرگی میواقعا کاره ای است که انسانی حوزه

و مزايا  های علوم پزشکی کشور نوشته شده )يک بحث آن هم درخصوص حقوق های کل دانشگاه نامه آيين

چيزهای خوبی برای دانشگاه  مسئوليتش برعهده من بود( جلسات متعددی داشتيم خوشبختانه به نتيجه رسيد. ما

خواستند اين کار سريع انجام شود و دکتر  که می يديم که جا دارد از ممارست و پيگيری زياد دکتر دستجردید

مديرکل منابع انسانی وزارت بهداشت وحاج عليزاده معاونشان تشکر کنم که به  الريجانی و همچنين دکتر مبارکی،

تصويب  امنای عمومی درصد در هيات۹۹تمال که رسيد. قراربود پارسال تمام شود که نشد و به اح نتايج آخرش

خيلی از مشکالتی که درقوانين بود و ما از  گذاريم، نامه را به اجرا می شود. بنابراين پس از ابالغ به دانشگاه، آيين می

با قوانين قبلی کارهای دانشگاه را انجام دهيم؛ حل شده است و با يک  توانستيم نزديک برايمان ملموس بود و نمی

ومزايا،  نوشته شده از لحاظ حقوق نامه درمانی، خدمت،افزايش کيفيت و با يک ديد جهشی به آيين د بهداشتیدي

افراد ديده شده است، من فکر  های های آموزشی و مرخصی ، ماموريت های علمی های نوع دوم يا مرتبه گواهی

شود  اءا... اين ابالغ شود از هر لحاظ باعث میش و اگران ترين نعمت برای من بود کنم که عضويت دراين گروه بزرگ می

خودشان بدهند و بر اساس رسالت خودشان پيش بروند. درخصوص جذب نيرو، در  ها يک تکانی به که دانشگاه

ما از قوانين  نيازهايشان همه آنها در آن بخش ديده شده است هر چند که هيچ کدام مغايرقوانين نبوده، خصوص

را که ديد بهداشتی درمانی نبود تغيير  م ولی بعضی موارد آن راتسهيل کرديم و بعضی ديگرديگر هم استفاده کردي



ها، وزارت  نامه امسال، سال خوبی برای کل دانشگاه اين آيين کنم که بااجرا و ابالغ داديم. در مجموع فکر می

  .علوم پزشکی باشد های بهداشت و دانشگاه

 است؟ به چه صورتوضعيت نيروهای قراردادی دانشگاه    

ای و مشاغل  نوع قرارداد مشاغل حرفه۵قرارداد به  نوع ۶تا  ۲خوشبختانه ما امسال نيروهای قرارداديمان را از 

کرديم که درحق  زياد نباشد. خودمان سردرگم می شديم و هم احساس می ای تبديل کرديم.که تبعيضات غيرحرفه

افراد  کند که براساس اصول و ضوابط و قوانين برخوردمان با اب میشود بنابراين عدالت ايج می برخی افراد اجحاف

کرديم. اگر ما مجوز بگيريم که  ای را درست نامه باشد که ما خوشبختانه قرارداد مشاغل حرفه طبق قوانين و آيين

استخدام  ايشان و مديرکل نيروی انسانی وزارت بهداشت مجوز دنبال آن هم هستيم تا از وزيربهداشت، از معاونان

 کنند بصورت پيمانی جذب کنيم. ما هر زمانی که بندی مشاغل دانشگاه کار می در طبقه بگيريم؛ بتوانيم افرادی که

 .ايم که اين کار را انجام دهيم مجوز بگيريم آماده

 

 رسيد؟ ها به رسمی به کجا بحث تبديل وضعيت پيمانی   

که ما  وضعيت پيمانی به رسمی نداريم در صورتی ال تبديلدانيد در مديريت خدمات کشوری اص همان طوری که می

سال تبديل به رسمی شوند. اين حرکات خيلی  ۲سال پيمانی باشند و بعد از ۲ توانند نامه داريم که افراد می درآيين

نباشد و  شود کارمند آينده خودش رابداند. سردرگم کند و هم اينکه باعث می هم ايجادانگيزه می خوبی است که

 .خودش را از نظر علمی و کاری ارتقا دهد وکوشا باشد

 برای کارکنان خوب باشد بازخورد آن ارائه خدمت خوب است. تکريم ارباب رجوع خارجی ما هر وقت سيستم رفاهی

توجه به اينکه خدمات  شود که مردم از ما راضی باشند. دانشگاه علوم پزشکی با شود و باعث می خوب انجام می

  .دارد. ما با جان افراد سروکار داريم دهد کار خيلی حساسی مانی وسيعی درسطح کشور ارائه میبهداشتی در

-من عضو کميته نيروی انسانی آن بودم -دانشگاه متولی آن بود  انداز نظام سالمت که در بحث کميته چشم

 ده شود چه کارهايی بايدمسايلی که در بهداشت و درمان بايد دي۲۱۱۱ديده شده تا سال  های خيلی خوبی بحث  

های بزرگی  سياستگذاری ی اين موارد کامال در خصوص نيرو ديده شده که نشان دهنده انجام شود. آنجا هم همه

به رتبه اول در منطقه برسد که با  ۵۱۲۱ شود که ايران تا است که تصويب و در کل کشور اجرا و باعث می

تر به مرحله اجرايی برسيم و بتوانيم در  شود تا سريع خوب موجب می کارگيری افراد اجرايی سياستگذاری صحيح، به

 .ای که مورد نظر شورای سياستگذاری است برسانيم جامعه به آن نقطه اصل سالمت را درسطح

 

مجموعه حوزه سالمت ايجاد کرده است.؟ اين طور  تان شناخت کافی را از مطئمنا سوابق مديريتی   

 نيست؟

مديرشوم . اشراف  ستاهای کشور در کردستان خدمتم راشروع کردم، کسی نبودم که مستقيمترين رو محروم من از

درمانی، روستايی شهری، کارشناس  کامل به خانه بهداشت و مسايل بهداشتی دارم و رييس مرکزبهداشتی

تان استان مديرشبکه، مديرشبکه، رييس بزرگترين بيمارس ستاد، رييس مرکز بهداشت شهرستان، معاون قائم مقام

های بهداشتی درمانی و چه از  های اداری و مالی و چه از نظر سيستم سيستم و مديرپشتيبانی شدم. چه ازنظر

 .های آموزشی تجربيات خاص خودم راپيدا کردم سيستم نظر

 کند؟ تر می دانشگاه مادر مسئوليت شما را سنگين جايگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان  

کارايی  يک دانشگاه الگو و دانشگاه مادر است. يعنی ما هر حرکت مثبتی که برای افزايش کيفيت و ه مابله دانشگا

های مختلف و  از استان سيستم و افزايش ارائه خدمات برداريم برای ديگران الگو هستيم. روزی نيست که

 .نخواهند صحبت نکنند و نظر  های مختلف زنگ نزنند و دانشگاه

 



 دانشگاه تاثيرگذار بوده؟ های حوزه معاونت توسعه در موفقيتچه اندازه    

اگر بهترين تجهيزات را داشته باشيد ولی نيروی کارآمد برای استفاده از  ها هستيم شما ما پشتيبان تمام سيستم

را  و پژوهشی ها و بهترين مراکز آموزشی ترين بيمارستان خورد. شما بهترين و شيک باشيد به درد نمی آن نداشته

نتوانيد آنها را جذب کنيد؛ هدر رفتن منابع  داشته باشيد اما اگر نيروی توانمند، کاری و متخصص نداشته باشيد و

ی نيروی انسانی است  ترين سرمايه و نيرو، سرمايه اين است که مهم های دانشگاه است. ديدگاه ما به تمام حوزه

دست  ی بودجه دانشگاه در کند و پيش ببرد. از طرف ديگر همه اداره  تواند سيستم را باشد می تر که هر چقدر قوی

چاق و يک جا  معاونت پشتيبانی است، اگر سياست اصولی و درستی درتوزيع اين بودجه نباشد؛ يک جا

  .شود الغرمی

گيرند،  دکتر رحيم نيا خيلی زحمت کشيد. االن از ما الگو می ريزی عملياتی در هيچ جای ايران نبود، که بودجه زمانی

 اندازد، با وجود تمام مشکالتی که بود، دکتر توانست خيلی حسابداری تعهدی را راه می همچنين دکتر پورجاللی

ولی با اين وجود  های دولتی منطقی قضايا را حل کند، تغيير در سيستم خيلی سخت است به ويژه در سيستم

 .ها الگو شد و پيشرفت خيلی خوبی بود دانشگاه توانست در امور مالی کار به اين بزرگی انجام دهد که برای

 

 درحوزه شما مهجور مانده؟ های انجام شده رسانی فعاليت رسد اطالع نظر می به   

های علوم پزشکی ديگر برويد؛ معاونت پشتيبانی  نکرديم. شما در دانشگاه ما در دانشگاه خودمان را خوب معرفی 

 نيست، تيم ما يک تيم عملياتی ضرورتی است. خيلی هم دوستصورتی که در اينجا چنين  برجسته است در

يک سيستيم حوزه پشتيبانی  ترين ارکان کنيم که بايد عمل کنيم. واقعا شايد مهم نداريم برجسته باشيم. ما فکر می

اگر پشتيبانی چه از نظر جذب نيرو ، منابع و  دارد. در هر صورت های خيلی بزرگی برمی دانشگاه است که قدم

شود که معاونت توسعه  شوند. اهميت جايگاه آن از اينجا مشخص می می جهيزات نباشد واحدها با مشکل مواجهت

 .بسيار تاثيرگذار است در کارآمدی واحدها

 

مبانی علمی و عملی مديريت را برگزار و به  همايش مديران  معاونت توسعه چند وقتی است که   

ها چيست ؟و آيا  در رابطه با اين گونه همايش ظرتاندهد. ن های تحت نظرش آموزش می مديريت

 داشته يا خير ؟ بازخورد و تاثيراتی در سطح دانشگاه

رويم مشکالت را مطرح  فقط جنبه آموزشی نيست. ما می کند، ای در ذهن افراد ايجاد می ها يک جرقه آموزش

ساعت جلسه  8و ممکن است که  شود فهميم و موضوعات مختلفی مطرح می می کنيم و مشکالت ديگران را می

 .ساعت با هم باشيم ۲8  درکل  خوردن صبحانه و ناهار و شام داشته باشيم و با

 مورد مسايل دانشگاه برای ارايه بهتر خدمت به مردم گفتگو و از تجربيات هم استفاده ساعت با همديگر در 18 

دور نشوند، از طرف  شود که مديران از همديگر کنيم. در کنار صرف غذا، آموزش هم داده و همچنين باعث می می

ها ايجاد  تسريع کند که اين روابط هم در اين همايش تواند خيلی از مسايل را ديگر در کنار ضوابط، روابط در کارها می

شوم، بنابراين اين  تر می من هم متقابال نسبت به وی حساس  کند رودررو بيان  شود، اگر شخصی مشکالتش را می

نشستم نور  کند منی که در ستاد شود که مشکالت را زودتر بتوانيم حل کنيم و فرد فکر نمی باعث می روابط

واحد را جوابگو هستيم و  ۲۱۱کند ما  می کنم، اگر فرد، يک واحد را اداره چشمی هستم و از باال به پايين نگاه می

شود. در مجموع ديد بسيارخوبی به اين  وض مینيز نسبت به ما ع گاه آنها کنيم مشکالت را حل کنيم، ديد سعی می

 های کالن حوزه های مفيد، ارايه تجربيات، ارايه مشکالت قانونی و سياستگذاری آموزش ها دارم به غير از همايش

خوب و جوی  ی شود.برنامه شود و بازخورد آن در طول سال و در جلسات بعدی مشخص می معاونت گفته می

نداريم. کار، کار است. دوستی،  سات، ما با همه صميمی هستيم. داخل جلسه شوخیغير از جل صميمی است. به

کنم. امانت را حتما  و امانت را وارد مرحله دوستی نمی دوستی. اين کار يک امانت است که به من تحويل داده شده



 .کرد،دوستی در جای خودش بايد حراست و نگهداری

شايد رفت و آمد هم با آنها داشته باشيم در جلسه بحث  ن دوستانمان کهتري در جلسه شورای مديران نيز با نزديک

 .سيستم است دهنده سالمت کنيم که نشان می

های  ای، سختی خارج از بحث کاری و حرفه .های ديگر چه تفاوتی دارد جنس کار در معاونت پشتيبانی با معاونت  

 چيست؟ های ديگر کاری آن نسبت به معاونت

بينند قضاوتشان  چون وقتی از دور می خواهد قضاوت کند بايد در جايگاه آن قرار بگيرد تا قضاوت کند انسان وقتی می

های ديگر کارهايشان شسته و رفته  ها خيلی تفاوت دارد، حوزه حوزه متفاوت خواهد بود، حوزه پشتيبانی با ديگر

و  دانشگاه تاثيرگذار است و پاسخگويیپشتيبانی حوزه عملياتی است که خيلی در سياستگذاری  است؛ اما حوزه

دشمنان زيادی هم پيدا  نظارتش بايد خيلی باال باشد؛ به دنبال آن وقتی شما وظيفه نظارت و پاسخگويی داريد

کند و ارتباط خاص خودشان  حيطه خودش کار می طور نيست، هر حوزه در های ديگر اين کنيد که در حوزه معاونت می

اتفاق بيفتد معاونت پشتيبانی درگير است برای اينکه ما هميشه در معرض  که در دانشگاه ای را دارند، هر حادثه

پشتيبانی زود  است که مديران حوزه  تواند دراين حوزه کارکند، به همين علت بنابراين هرکسی نمی اتهام هستيم

ساعت برای ما کم ۵۱م گوي می در جلسات هميشه  شوند چون فشار کار زياد است )باخنده( پير و فرسوده می

 .ساعته بايد باشد تا کار انجام شود۱8است و 

 

انتظاراتشان از واحدهای تحت نظرشان چيست؟  با توجه به اينکه دکتر بيگلر انسان پرکاری هستند  

 خواهند؟ شما به چه صورت می آيا سختگيرهستند؟در واقع فرآيندکار را از

های مومن، متعهد، کاری و دلسوزی هستند که  که روسای ما انسان است ما تنها شانسی که داشتيم و داريم اين

 کشد کند و زحمت می واقع شما وقتی احساس کنيد که مديرتان مسئوالنه و دلسوزانه کار می خيلی مهم است. در

بنابراين نظرات در شورای  .شود زند برای بهبود سيستم است خيلی از مسائل برای انسان حل می و اگر حرفی می

ی تصميمات را در شورا  نزديک نباشد؛ دکتر همه شود؛ ممکن است که نظرات مديران به همديگر مديران گفته می

گيرد، دکتر واقعا زحمتکش و کارشان خيلی زياد است،  سپس تصميم می شنود و گذارد، نظرات دوستان را می می

جويا  کند و نظرات را ضی مواقع هم انتقاد میکنند، بع هستند و تلفنی هم کارها را پيگيری می ازصبح تاشب اينجا

ای نيست که با ديکتاتوری  حوزه کنم اينجا شود. درکل در معاونت پشتيبانی دموکراسی حاکم است و فکر می می

برد. در کل جمعی کارکشته هستند. درحوزه پشتيبانی يک  اداره شود. بايد با همياری و همکاری کارها را به پيش

 های بيگلر بر خالف اينکه معاون  در جاهای مختلف سابقه مديريت داشته باشد. دکتر مگر اينکه قبال کند نفر کار نمی

 .پشتيبانی معموال افراد خشن و بداخالقی هستند، انسان خوشرو و خوش اخالقی است

 

است؛ شما ازنيروی انسانی به عنوان سرمايه  دوران مديريت شما برای کارمندان يک دوران طاليی  

اين رويکردو تغيير نگرش را در مديران ديگر ايجادکرد؟چه  توان کنيد، چطور می روی انسانی ياد میني

 داريد؟ پيشنهادی دراين زمينه

که خصوصيات اخالقی وشخصيتی ايشان بر همه  کنند گذاری می سياست اصلی دانشگاه را دکتر الريجانی پايه

د بزرگ و انسان بزرگواری هستند و خيلی برای جايگاه دانشمن مشخص است و نيازی به تعريف نيست. ايشان

 ها راپيش ببرد؛ بنابراين انسان درنتيجه تيم تحت سرپرستی ايشان نيز بايد اين سياست انسان ارزش قايل هستند،

بينش در دانشگاه جاافتاده و  بينيم و اين گذاری کنيم به سرعت بازخورد آن رامی سرمايه است. ما هر چقدر سرمايه

  .دانند ديران میم

 چطور؟ اين يک شعار است، در عمل    

تر شود، در مجموع با توجه به اينکه درجاهای  پررنگ تر و در بعضی جاها اما ممکن است در بعضی جاها کمرنگ



 ما به نيروی انسانی نسبت به جاهای ديگرخيلی باالتر و بهتراست؛ اين ديدگاه در مختلفی کارکردم؛ ديدگاه دانشگاه

حقوق و مزايای کارکنان است،  ارتخانه نيز جاافتاده، وقتی مديرکل نيروی انسانی وزارتخانه دنبال رفاه و آسايش ووز

ديگر ما مسلمان هستيم، جايگاه و منزلت انسان در  گذاری آن برروی نيروی انسانی است. ازطرف نشان از سرمايه

 .ماست  اين جايگاه دردين دهنده الناس نشان حق دين اسالم بسيار باال است، اهميت

 

 داريد؟ ای به کارکنان چه توصيه  

دانشگاه را حفظ کنند. خواهشم به کارکنان اين  آينده خوبی درانتظار پرسنل است به شرطی که شان و جايگاه

داشته باشند که ما دانشگاهی هستيم که بيماران مختلف و متفاوتی از  رويد به ياد است که وقتی سرکار می

 شود؛ من های آن نمی کنند. انسان تا خودش درگير بيمارستان نشود متوجه سختی مراجعه می قاط کشوراقصی ن

عمل در بيمارستانی که  خودم با وجود اينکه چندين سال رييس بيمارستان بودم، زمانی که پدرم بيمار بود و برای

  ه برسد به افرادی که هيچکردم، چ همه من رامی شناختند بستری شد، آن لحظه احساس غريبگی و ضعف

نه راه بلد هستند و عالوه بر اين از لحاظ مالی   کنند نه زبان و می های دور مراجعه ای ندارند و از شهرستان پشتوانه

است. من  مواجه هستند؛ بنابراين رسيدگی به اين افراد نعمت بزرگی است که خداوند به شخص داده نيز با مشکل

ام را  من تشکر نکنيد. من وظيفه گويم از کنند؛ می ران پرستار که به اينجا مراجعه میهميشه به دوستان و همکا

کنم، ولی خواهش من اين است که اگر کار شما خوب پيش  می دهم و در قبال آن حقوق و مزايا دريافت انجام می

 ان دست يک بنده خدا راخواهد من رادعا کنيد، محبت کنيد و در بيمارستان خودت نمی تر انجام شد، رفت و سريع

 .بگيريد که تا آخر عمرتان دعايتان کنند.با اين کار آخرت خود را می خريد

با ديدی خاص  کند و به انسان به اين خوبی داريم که انسان را به انسانيت و نزديکی به خدا هدايت می وقتی دين

درکارهايمان به اين موضوع توجه کنيم، هميشه  نگاه کرده که شايد در اديان ديگر به اين صورت نباشد ما چرا نبايد

توانيد به  خواهيد عاق والدين نشويد تا جايی که می به من گفت اگر می ام به دوستانم، توصيه پدرم است که توصيه

جای آن افراد  کند خدمت کنيد؛ خودتان را ای چه پائين چه باال هم فرقی نمی مراجعه کرد در هر رده هر کسی که

کنم چون  که در اينجا مديريت می  بوده لطف خدا نسبت به من  مشکالتشان را بشنويد و تصميم بگيريد.بگذاريد. 

ماند. در جمهوری  که بتواند خدمت کند. تنها خدمت ما است که می واقعا نعمت است که انسان در جايی قرار بگيرد

  .ند و درست خدمت کندرا برعهده گرفته قدر اين نعمت را بايد بدا اسالمی هرکسی مسئوليتی

 


