پیام ریاست دانشگاه به دانشجویان

دانشجویان در واقع فرزندان ما هستند و ما عالقه وافری به سرنوشت آنها داریم چه در دانشگاه باشند و چه فارغ التحصیل شوند .تالش می کنیم محیط نشاط انگیزی را برای آنان
ایجاد کنیم ولی انتظار داریم دانشجویان نیز با شرایط و زیرساختهایی که داریم به ما کمک کنند تا نقایص را برطرف کنیم .مشکالت رابه ما گوشزد کرده ،به نوعی مشارکت کنند
و انتقادات خودشان را به ما برسانند .انشاءا ...با کمک همدیگر خواهیم توانست در فضایی دوستانه با استفاده از امکانات موجود سال  93را برای دانشگاه سرشار از توفیق کنیم .
رهبر معظم انقالب تعبیرشان از یک دانشجوی خوب کسی است که خوب درس بخواند ،تهذیب داشته باشد و ورزش کند .من نیز همین توصیه را برای دانشجویان دارم که در
وهله اول دانشجو باید در دانشگاه خوب درس بخواند و مدارج علمی خود را روز به روز ارتقا دهد  .تذهیب نفس کند و مراقب رفتارها  ،برخوردهاو ارتباط خود با اساتید و بطور کلی
ارتباطات اجتماعی خود باشد  .اصول اخالقی را رعایت کند تا بتواند در یک محیط باصفا و صمیمیت کار خود را دنبال کند و در عین حال در اوقات فراغت به کارهای فوق برنامه
و ورزش بپردازد که برای سالمتی وی به عنوان مدیران جامعه در آینده ضروری است و انشاءا ...انسانهایی شوند که دانشگاه به آنان افتخار خواهد کرد.

پیام رئیس دانشگاه به اساتید

اساتید ،بزرگواران و عزیزان و فرهیختگان ما هستند و از ارکان اساسی دانشگاه به شمار می روند .امیدواریم در سال  93با انگیزه باالتر و هدایت بیشتر دانشجویان  ،به کار آموزش
و پژوهش بپردازند و به دانشگاه نیز کمک و ارشاد کنند تا بتوانیم در جهت رضایتمندی و ارتقا و سربلندی دانشگاه حرکت کنیم  .در این صورت رضایتمندی دانشجو و اساتید بدست
آمده و در نهایت منجر به این می شود که دانشگاه بتواند گامهای بلندتری را برداشته و به مدارج باالتری برسد.

پیام ریاست دانشگاه به کارکنان خدوم و تالشگر

کارکنان؛ عزیزان ما و مظلوم ترین قشر دانشگاه هستند .دانشگاههای علوم پزشکی دارای اجزای مختلف دانشجو  ،جامعه پزشکی و اساتید و کارکنان می باشند که هر کدام در
جای خود عزیز هستند .ما کارکنان را از بقیه اجزای دانشگاه جدا نمی کنیم ،احساس ما این است؛ کارمندانی که جزو  16هزار نفر پرسنل دانشگاه هستند و در بخشهای مختلف
دانشگاه مشغول انجام وظیفه می باشند به سایر اجزای سالمت کمک کرده و آنها را پشتیبانی می کنند و اگر نباشند سایر قسمتها نیز دچار مشکل می شوند .بنابراین امیدوارم
کارکنان عزیز نیز با صبر و بردباری  ،دلسوزی و همکاری محیطی را در دانشگاه ایجاد کنند که همه با هم بتوانیم کار و تالش کنیم تا در نهایت منجر به سربلندی دانشگاه شود.

