نامه  ٩٠تن از اعضای ھيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
ايران در اعتراض به انحالل اين دانشگاه
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بسمه تعالی
تاريخ١٢/٨/١٣٨٩ :
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رياست محترم جمھور
سالم عليکم
پيرو انتشار خبر انحالل دانشگاه علوم پزشکی ايران و انتقال آن به دانشگاه ھای
علوم پزشکی تھران و شھيد بھشتی در روزھای اخير امضاکنندگان اين نامه،
اعضای ھيات علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران موارد زير را درباره تصميم اتخاذ
شده و روند اجرای آن به استحضار آن مقام محترم میرسانند .اميد است با درايت
و حسن ظن حضرتعالی دستور الزم برای اصالح روند موجود صادر گردد.
دانشگاه علوم پزشکی ايران؛ تنھا دانشگاه مستقل علوم پزشکی کشور در تاريخ جمھوری اسالمی ايران است .اين
دانشگاه دارای باالترين ميزان رشد پژوھشی در دو سال اخير بوده و نيز در طی سال گذشته رتبه چھارم کشوری
پژوھش را در بين دانشگاهھای علوم پزشکی کشور داشته است .اين دانشگاه صاحب بخشی از ھويت علمی،
فرھنگی و بھداشتی-درمانی ايران زمين است  .انحالل اين دانشگاه بدون مشورت با صاحبنظران و ذینفعان و
پنھان از مسئوالن و اعضای ھيات علمی و حتی دستگاه ھای تقنينی و نظارتی صورت گرفته است .اعالم ناگھانی
خبر در عصر روز جمعه و اقدام بی درنگ به اشغال دانشگاه علوم پزشکی ايران در اولين ساعات بامداد روز شنبه ،و
ساير اقدامات اوليه انجام شده برای تثبيت مديريت جديد و در نھايت استدالل ھای مطرح شده برای توجيه اقدامات،
ھمگی نشاندھنده وجود نوعی عجله و احساس نگرانی از واکنش ھای احتمالی و بيم ابراز مخالفت دلسوزان بوده
است که خود خيرخواھانه بودن اين تصميم را زير سؤال میبرد .به نظر اينجانبان روش به کار رفته و تصرف
دستاوردھای مادی و معنوی دانشگاه ،غيراخالقی و توھين آميز و بدون در نظر گرفتن آثار سوء روانی اين اقدام بر
مجموعه خدوم و زحمت کش دانشگاه علوم پزشکی ايران بوده است.
اين اقدام نسنجيده منجر به خدشه دار شدن احساسات و آسيب ديدن ھويت ما گرديده است؛ بخشی از ھويت که
پس از ھويت دينی و ملی يکی از اصلی ترين جنبه ھای زندگی اجتماعی ھر فرد و پايه ای برای شکل گيری زندگی
سالم است .اين گونه رفتارھا باعث شکل گيری احساس بیثباتی و ناامنی شغلی نه تنھا در سطح اين دانشگاه،
بلکه در سطح کليه مراکز علمی و دانشگاھی میگردد .بيان عباراتی مثل اشغال و تصرف عدوانی ،تجاوز به حريم
فرھنگی و ده ھا عنوان ديگر که در ذھن پرسنل اعم از کارمند و عضو ھيات علمی و دانشجو نقش بسته و دھان به
دھان می گردد ،موضوع کوچکی نيست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت.
ھمچنين به استحضار می رساند استدالل ھايی که تاکنون برای توجيه اين اقدام از سوی مسئولين وزارت بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی مطرح شده است بسيار متنوع و گاه غيرمرتبط و يا حتی متضاد بوده است و به ھيچ عنوان
توجيه کننده تصميم مورد بحث و نحوه اجرای مناقشه برانگيز آن نمی باشد.
امضا کنندگان اين نامه از حضرتعالی انتظار دارند به نحوی که صالح میدانيد دستور فرماييد تا تصميم فوق لغو گردد و
دانشگاه علوم پزشکی ايران با حفظ ھويت به فعاليت خود ادامه دھد.
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 .١احمدخانيھا حميدرضا ،متخصص روانپزشکی
 .٢ارجمندی رفسنجانی خديجه ،متخصص اطفال
 .٣ارشد محمود ،متخصص داخلی
 .۴اسحاقی محمد¬علی ،متخصص عفونی
 .۵اصغری علی¬محمد ،متخصص گوش گلو و بينی
 .۶افتخار مھرداد ،متخصص روانپزشکی
 .٧افشار خاص الدن ،متخصص اطفال
 .٨آقابيگلويی عباس ،متخصص پزشکی قانونی
 .٩آقاخانی کامران ،متخصص پزشکی قانونی
 .١٠اکبريان محمدعلی ،متخصص مغز و اعصاب
 .١١آگاه شھرام ،فوق تخصص گوارش
 .١٢امام¬جمعه حسام¬الدين ،متخصص گوش گلو و بينی
 .١٣امين¬تھران ابراھيم ،متخصص گوش گلو و بينی
 .١۴انتصاری فرشاد ،متخصص قلب و عروق
 .١۵انصاری شھال ،متخصص اطفال
 .١۶باسی علی ،فوق تخصص ھماتولوژی انکولوژی
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 .١٩بقراطيان اميرحسين ،متخصص داخلی
 .٢٠بوالھری جعفر ،متخصص روانپزشکی
 .٢١بيرشک بھروز ،روانشناس بالينی
 .٢٢تافتاچی فرخ ،پزشکی قانونی
 .٢٣جالسی مريم ،متخصص گوش گلو و بينی
 .٢۴جليلی بھروز ،متخصص اطفال
 .٢۵جوادموسوی سيد علی ،فوق تخصص ريه
 .٢۶حاج صادقی شکوفه ،متخصص قلب و عروق
 .٢٧حسن¬زاده سيد مھدی ،متخصص روانپزشکی
 .٢٨حسينی سيد مصطفی ،جراح عمومی
 .٢٩حسينی¬نژاد نسرين ،متخصص اطفال
 .٣٠حيدری مجيد ،جراح عمومی
 .٣١خاصی نسرين ،متخصص اطفال
 .٣٢خسروی نسترن ،متخصص اطفال
 .٣٣دانش¬آمور بدری ،متخصص روانپزشکی
 .٣۴دانشی احمد ،متخصص گوش گلو و بينی
 .٣۵دانشی احمد ،متخصص گوش گلو و بينی
 .٣۶رزاقی¬آذر مريم ،متخصص اطفال
 .٣٧رسوليان مريم ،متخصص روانپزشکی
 .٣٨رھبر حسين ،متخصص قلب و عروق
 .٣٩روحانی محمد ،متخصص مغز و اعصاب
 .۴٠زحمتکش محمد مھدی ،فوق تخصص ريه
 .۴١زمانی بابک ،متخصص مغز و اعصاب
 .۴٢ستايش علی ،جراح عمومی
 .۴٣سزاوار ھاشم ،متخصص قلب و عروق
 .۴۴شريعت سيد وحيد ،متخصص روانپزشکی
 .۴۵شعبانی امير ،متخصص روانپزشکی
 .۴۶شھرياری¬احمدی علی ،فوق تخصص ھماتولوژی انکولوژی
 .۴٧شيرازی علی¬اصغر ،متخصص گوش گلو و بينی
 .۴٨صالحی منصور ،متخصص روانپزشکی
 .۴٩طالچيان الھام ،متخصص اطفال
 .۵٠عاطف وحيد محمدکاظم ،روانشناس بالينی
 .۵١عزيزی رسول ،جراح عمومی
 .۵٢عصاره شھرزاد ،متخصص داخلی کليه
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عطارچی مير سعيد ،متخصص طب کار
عطايی¬پور يوسف ،فوق تخصص داخلی کليه
عقيلی¬نژاد ماشاءا ،...متخصص طب کار
غفاری مصطفی ،متخصص طب کار
فراھينی حسين ،متخصص ارتوپدی
فرزانه روحانی ،متخصص اطفال
فرھادی محمد ،متخصص گوش گلو و بينی
فرھود فيروزه  ،متخصص اطفال
فريده حالجی ،متخصص اطفال
قديری محمد ،متخصص روانپزشکی
قلعه¬بندی ميرفرھاد ،متخصص روانپزشکی
قنبری ھادی ،متخصص گوش گلو و بينی
قياسوند معصومه ،متخصص طب کار
کامروا کامران ،متخصص گوش گلو و بينی
لبافی¬نژاد ياسر ،متخصص طب کار
مجد تيموری محمدولی ،متخصص روانپزشکی
مجيدپور علی ،متخصص عفونی
محبی عليرضا ،متخصص گوش گلو و بينی
محجوبی بھار ،فوق تخصص کولورکتال
محمدی صابر ،متخصص طب کار
محمدی محمود ،جراح عمومی
محمديان مھرداد ،متخصص روانپزشکی
مرادی الکه مازيار ،متخصص پزشکی اجتماعی
مرزبان¬راد زھرا ،متخصص اطفال
مصطفوی سيد حسن ،متخصص اطفال
مصطفوی عبدالملکی حميد ،متخصص روانپزشکی
معماری فرامرز ،متخصص گوش گلو و بينی
مقدسی مھدی ،متخصص مغز واعصاب
مالحسينی رضا  ،جراح مغز و اعصاب
ملکوتی سيدکاظم  ،متخصص روانپزشکی
مھديزاده ابوالفضل  ،متخصص زنان و زايمان
ميرزايی کيوان ،جراح عمومی
ناطقيان عليرضا ،فوق تخصص عفونی اطفال
نصر اصفھانی مھدی ،متخصص روانپزشکی
نقشين روزبه ،فوق تخصص ريه
ھومن نکيسا  ،فوق تخصص کليه اطفال
وزيری محمد ،جراح عمومی
وکيلی مسعود ،فوق تخصص ھماتولوژی انکولوژی

