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  ژ

دكرت سيدمسعود شاهمرادی1

مقدمه:
 تاریخ شفاهی، شرح و بازشناسي رویدادها بر اساس دیده ها، شنیده ها و اقدامات شاهدان، ناظران 
و فعاالن حاضر در آن رویدادها است. حیطه هاي پژوهشي تاریخ شفاهی بسیار گسترده و متنوع 
و  دانشگاه ها  تاریخ شفاهی  به  پرداختن  تاریخ شفاهی،  زمینه  در  فعالیت  زمینه هاي  از  یکي  است؛ 
مؤسسه های آموزش عالي است. کشورهای مختلف این موضوع را به صورت آکادمیك از دهه های 
قبل در دستور کار خود قرار داده و آثار ارزشمند و مستندی را در حوزه تاریخ شفاهی دانشگاه ها 
ارائه کرده اند. در ایران نیز این موضوع از سال هاي قبل مورد ِتوجه قرار گرفته و قدم هایي براي 
در  طوالني  راهي  هرچند  است،  شده  برداشته  ایران  دانشگاه هاي  از  برخي  تاریخ شفاهی  ثبت 
تاریخ شفاهی  بررسي  میان،  این  در  دارد.  قرار  ایران  دانشگاه هاي  تاریخ شفاهی  پژوهشگران  برابر 
دانشگاه هاي علوم پزشکي اهمیتي دو چندان مي یابد زیرا این نوع از دانشگاه ها با آموزش مهارت ها 
و تخصص هایي که در حیطه سالمت و بهداشت جوامع انساني قرار دارند، نقش قابل ِتوجهي در 

ارتقاء سطح کیفي زندگي در جوامع مختلف ایفاء مي کنند.
دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تیرماه سال 1366 شمسي به عنوان اولین دانشگاه علوم پزشکی 
در زنجان تصویب شد و در سال 1373 با سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان ادغام شده 
و به عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان شناخته شد. امروزه، 
این دانشگاه، طبق رتبه بندی وزارت بهداشت، در رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران از نظر 
معیار  کل در رتبه نهم قرار گرفته است. همچنین دانشکده پزشکی این دانشگاه رتبه یازدهم را در 

1. دكرتای تاريخ، استاديار 

دانشگاه علوم پزشكی زنجان؛                  

S.m.shahmoradi@gmail.com
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معیار آموزشی کسب کرده است. دانشگاه علوم پزشکی زنجان دارای هفت حوزه  است که عبارتند 
از: پشتیبانی، بهداشتی، درمان، غذا و دارو، دانشجویی و فرهنگی، پژوهشی و آموزشی. این دانشگاه 
پرستاری  داروسازی،  دندانپزشکی،  پزشکی،  از:  عبارتند  است که  دانشکده   دارای شش  همچنین 
دانشجویان  پذیرش  با   1366 سال  از  زنجان  پزشکی  دانشکده  بهداشت.  پیراپزشکی،  مامائی،  و 
پزشکی عمومی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. این دانشکده، عالوه بر پزشکی عمومی، در 
هشت رشته تخصصی بیماري های کودکان، بیماري های داخلی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، 
می کند.  تربیت  دستیار  اعصاب،   و  مغز  بیماري های  و  روانپزشکی  عفونی،  بیماري های  بیهوشی، 
همچنین در رشته های پزشکی مولکولی، زیست فنآوری و انگل شناسی، دانشجوی دکترا می پذیرد 
و در رشته های بیوشیمی بالینی، انگل شناسی، زیست فنآوری پزشکی،  ژنتیك انسانی،  فیزیولوژی،  
نیز  بالینی و علوم تشریح  ناقلین، میکروب شناسی، روانشناسی  با  مبارزه  حشره شناسی پزشکی و 

دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می نماید.
ساختمان فعلی دانشکده پزشکی زنجان با اهتمام و کمك های مالی مرحوم حاج احمد مهدوی 
در پایان سال 1369 به پایان رسیده است. در حال حاضر آموزش بالینی دانشجویان رشته پزشکی 
بهشتی  دکتر  شهید  و  موسوی  آیت اهلل  )عج(،  ولیعصر  نام های  به  درمانی  آموزشی  مرکز  سه  در 
انجام می شود. دانشکده داروسازی زنجان نیز که یکی از آرزوهای دیرینه مردم این دیار بود، در 
سال 1385 شمسي با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. نخستین گروه از 
دانشجویان داروسازی در همین سال در این دانشکده شروع به تحصیل کرده اند. دانشکده پرستاری 
و مامایی زنجان در سال 1365 به عنوان اولین واحِد آموزش عالی علوم پزشکی در استان زنجان 
و به نام »مدرسه عالی پرستاری« افتتاح شد و با جذب تعدادي دانشجوی کاردانی شروع به کار 
به  نیز  پرستاری  کاردانی  و  یافت  تغییر  به »دانشکده«  کرد. در سال 1366 عنوان مدرسه عالی 
کارشناسی ارتقاء پیدا کرد و در همین سال رشته کاردانی مامایی نیز در این دانشکده راه اندازی 
گردید. در سال هاي دهه هفتاد و هشتاد شمسي، برخي رشته هاي دیگر نظیر اتاق عمل، هوشبری، 
اواخر دهه هشتاد  از  اضافه شدند.  دانشکده  این  به رشته های  نیز  مامایي  و  پزشکی  فوریت های 
شمسي، کارشناسی ارشد پرستاری، مامایی و سپس در سال هاي بعدي، کارشناسی ارشد رشته های 
بهداشِت سالمت جامعه و کارشناسی ارشد داخلی و جراحي نیز در این دانشکده راه اندازی شده اند. 
الزم به ذکر است دانشکده پرستاری ابهر نیز فعالیت آموزشی خود را از سال 1371 آغاز کرده است. 
از اواسط دهه نود شمسي، برنامة  توسعه همه جانبه دانشکده پرستاری ابهر در دستور کار قرار 

گرفته است.
نوشته پیش رو نگاهي است گذرا به تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکي زنجان که از طریق 
دکتر سید زین العابدین  دانشگاه،  این  با سابقه  و مسئوالن  اساتید  از  یکي  با  تاریخ شفاهی  مصاحبه 
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صفوي، انجام شده است1. دکتر صفوي از اعضاء هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي زنجان است 
که در طول دهه هاي هفتاد تا نود شمسي، در چندین دوره، معاونت دانشجوئي این دانشگاه علوم 
را بر عهده داشته است. امید است این پژوهش فتح بابي براي پرداختن گسترده  تر به تاریخ شفاهی 
دانشگاه علوم پزشکي زنجان در قالب طرح پژهشي و یا حتي تأسیس دفتري مخصوص به این امر 

در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد این دانشگاه گردد.

سید  دکتر  با  مصاحبه  مبناي  )بر  زنجان  پزشکي  علوم  دانشگاه  تاريخ شفاهی 
 زين العابدين صفوي(

در اواسط دهه شصت دانشکده پرستاري و مامائي در زنجان تأسیس شد. در سال 1367 نیز دانشکده 
پزشکي نیز به این مجموعه اضافه شد. ساختمان دانشکده پزشکي توسط آقاي احمد مهدوي2  که 
زنجانِي اصیل و خیري متمول بود، احداث شد. او در کشورهاي حاشیه خلیج فارس نمایندگي فروش 
خودرو داشت. در اواخر دهه شصت و در دوران ریاست  جمهوري هاشمي رفسنجاني، دانشگاه هاي 
علوم پزشکي  دانشگاه  امر شامل  این  که  منتقل شدند  بهداشت  وزارت  به مجموعه  علوم پزشکي 
زنجان نیز شد. در دوران اولین رئیس، دانشگاه داراي سه معاونت - معاونت هاي پشتیباني، آموزشي 
و دانشجویي و بهداشت و درمان- بود که بعدها به چهار معاونت -معاونت هاي پشتیباني، آموزشي، 
دانشجوئي و فرهنگي و بهداشت و درمان- تبدیل شد. هنگامي که من در سال 1374 به دانشگاه 
علوم پزشکي زنجان آمدم، این دانشگاه داراي پنج معاونت و چهار دانشکده -دانشکده هاي پزشکي، 

پیراپزشکي، پرستاري و دانشکده پرستاري ابهر- بود. 
اولین رئیس دانشگاه در سال هاي 1367 – 1370 آقاي دکتر صادقي پور بود. دوران او، دوره 
جدایي دانشگاه هاي پزشکي از مجموعه وزارت علوم بود. دومین رئیس دانشگاه دکتر زینالي بود 
که تا سال 1373 ریاست دانشگاه را بر عهده داشت. در این سال دکتر پورحسیني ریاست دانشگاه 
را برعهده گرفت که تا زمستان 1376 این مقام را بر عهده داشت. این دوران هم زمان با ریاست 
را  دانشگاه  ریاست  دکتر شریفي  اواخر 1377  تا  زمان  این  از  بود.  رفسنجاني  هاشمي  جمهوري 
بر عهده گرفت تا اینکه دکتر خاني به ریاست دانشگاه انتخاب شد و تا حدود شش سال مدیریت 
دانشگاه را عهده دار بود. این دوران نیز هم زمان با ریاست جمهوري محمد خاتمي بود. سپس در 
دوران ریاست جمهوري محمود احمدي ن  ژاد، دکتر سروري به مدت هفت سال به ریاست دانشگاه 
علوم  دانشگاه  رئیس  بیگلري  دکتر  روحاني،  ریاست جمهوري حسن  دوران  در  او  از  بعد  و  رسید 

پزشکي زنجان شد که تا کنون ادامه یافته است. 
در اوایل تأسیس دانشگاه علوم پزشکي زنجان، بیشتر همت مسئوالن دانشگاه بر شکل گیري 
ادارات  و  اکثر ساختمان ها  دانشگاه،  اولیه شکل گیري  دوران  در  بود.  دانشگاه  ایجاد تشکیالت  و 

تاريخ هاي  مرحله،  دو  در  مصاحبه  اين   .1

شانزدهم شهريور و پنجم مهر 1396، در اتاق 

آقاي دكرت صفوي، در دانشكده پزشيك زنجان، 

توسط نگارنده انجام شده است.

وی   ،(1375-1297) مهدوی  احمد  حاج   .2

بناهاي  احداث  به  اقدام  خویش  درحیات 

عام املنفعه اي نظري مراکز درماين، دانشگاه، 

کرد.                 عمومي  كتابخانه  و  ساملندان  مرکز 

http://mahdavilib.blogfa.com
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در  ابتدا  از  پرستاري  دانشکده  بود.  پراکنده  شهر  سطح  در  و  اجاره اي  دانشگاه  خوابگاه هاي  و 
مجموعه اي مجزا مستقر بود و دانشکده هاي پزشکي و پیراپزشکي در جا ي دیگر مستقر بودند. این 
دو دانشکده در سال 1374 از هم تفکیك شدند. در ابتداي شکل گیري دانشگاه بایست مجموعه 
هیئت علمي گروه هاي علوم پایه شکل مي گرفت. در این دوران اکثر هیئت علمي قراردادهاي کاري 
با دانشگاه داشتند و یا از پزشکان اداره بهداري سابق بودند. در این دوران کم کم در دانشکده جذب 
هیئت علمي صورت گرفت. بیمارستان ها نیز با پزشکان طرحي اداره مي شدند. دانشکده پرستاري 
نیز که اولین دانشکده در دانشگاه محسوب مي شد تعداد اندکي هیئت علمي داشت و اکثر اساتید آن 
از تهران مي آمدند. تعدا دانشجویان دانشگاه نیز در این دوران کم بود. در ابتدا اعضاي هیئت علمي 
گروه هاي علوم پایه جذب شدند. در سال 1366 یا 67 اولین دوره دانشجویان پزشکي جذب شدند 
که در سال 1373 یا 74 فارغ التحصیل شدند. بعد از این، هر ساله گروهي در رشته پزشکي از این 
دانشگاه فارغ التحصیل مي شدند. اولین جشن فارغ التحصیلي دانشجویان در سال 73 یا 74 برگزار 

شد. در این مراسم آقاي احمد مهدوي به فارغ التحصیالن کت و شلوار هدیه داد.
در دوران ریاست آقایان صادقي پور1  و زینالي دانشگاه راه انداخته شد و تحویل دکتر پورحسیني 
داده شد. دکتر پورحسیني متخصص قلب بود2. در دوره ریاست دکتر پورحسیني بر دانشگاه علوم 
معاونت  پورحسیني،  دکتر  دوران  در  شد.  تأسیس  دانشجوئي  فرهنگي-  معاونت  زنجان،  پزشکي 
پشتیباني دانشگاه بر عهده دکتر قزلباش و سپس دکتر خرم  خورشید بود. معاونت بهداشتي بر عهده 
دکتر محمدي )متخصص عفوني( و دکتر مسلم نجفي بود. معاون فرهنگي-دانشجویي نیز برزگر 
گنجي )استاد آناتومي( و سپس من بودیم. دکتر حمیدرضا جوادي )متخصص قلب( هم معاونت 
آموزش و پژوهش را بر عهده داشت که بعدها دکتر کریم سعادتي این مسئولیت را بر عهده گرفت. 

معاونت درمان نیز بر عهده دکتر ایاز و سپس دکتر زحل )متخصص داخلي( بود .
انتخابات دوم خرداد در دوران ریاست دکتر پورحسیني بر دانشگاه روي داد. دکتر پورحسیني 
فردي مذهبي و برادر شهید بود و به کارهاي فرهنگي اهمیت مي داد. مهم ترین طرح فرهنگي دکتر 
پورحسیني اجراي طرح انطباق3  بود که مصوبه شوراي انقالب فرهنگي و ابالغیه وزارت بهداشت 
بود. این طرح شامل انطاق موازین فني پزشکي بر موازین شرعي در دانشگاه بود. ) اجراي مسائل 
روساي  موفق ترین  از  پورحسني  دکتر  شرعي(  حدود  رعایت  و  نامحرم  و  محرم  جدائي  شرعي، 
دانشگاه هاي علوم پزشکي در سطح کشور در اجراي این طرح بود. دکتر پورحسیني در این راستا 
اقدام به تأسیس بیمارستان ویژه زنان با نام بیمارستان حضرت زینب )س( کرد. این بیمارستان 
صرفًا  بیمارستان  این  شد.  دانشگاه  بین المللي  پردیس  مکان  سپس  و  بهورز  تربیت  مرکز  بعدها 
مختص بانوان بود. در برابر اجراي این طرح مقاومت هایي صورت گرفت. دکتر پورحسیني اجراي 
این طرح را به مطب هاي خارج از دانشگاه نیز سرایت داد و ابتدا د ندان پزشکان را ملزم به اجراي 

1. حميدرضا صادقی پور رودرسی (1332- )، 

استاد گروه فيزيولوژی دانشگاه علوم پزشكی 

http:// . و خدمات بهداشتی درمانی تهران

medicine.tums.ac.ir

2. دكرت حميدرضا پورحسينی، عضو هيئت 

در  عروق  و  قلب  گروه  استاديار  و  علمی 

بخش قلب و عروق بيامرستان امام خمينی 

از  او،  اجرائی  سمت های  تهران.  در  (ره) 

دانشگاه  رئيس  از:  عبارتند  تاکنون  گذشته 

علوم پزشكی زنجان از سال 76-1372 ؛ معاون 

پزشكی  علوم  دانشگاه  درمان  و  پشتيبانی 

مركز  مديركل  72-1367 ؛  سال  از  همدان 

تأمني و توزيع نريوی انساين وزارت بهداشت 

http:// .1376-79 درمان و آموزش پزشكی از

medicine.tums.ac.ir/default

آن  كامل  عنوان  كه  طرح  اين  اساس  بر   .3

»قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسه ها 

پزشکی با موازین رشع مقدس« بود وزارت 

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

موظف است به منظور انطباق امور درمانی، 

بهداشتی و آموزش پزشکی با موازین رشع 

برنامه ریزی  و  اسالم، سیاست گذاری  مقدس 

و تدوین آئین نامه اجرایی جهت عملی کردن 

انطباق امور مذکور با موازین رشع مقدس 

بيشرت  اطالع  (جهت  رساند.  به انجام  را 

مركز  نك:  آن  مفاد  و  طرح  اين  مورد  در 

در:                             اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show
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آن کرد. بر اساس آن بایست بانوان توسط د ندان پزشکان زن و مردان توسط دندان پزشکان مرد 
مداوا مي شدند. مقاومت شدید در برابر این طرح منجر به اعتراض و ایجاد نارضایتي عمومي گردید. 
امام جمعه وقت زنجان - مرحوم آیت اهلل موسوي1 - از حامیان این طرح بود اما وزارتخانه پشت دکتر 
پورحسیني را خالي کرد. البته من با نحوه اجرای طرح انطباق با ایشان مخالف بودم و معتقد بودم 

نباید از مطب ها شروع شود و نباید از وزارتخانه جلو بیفتیم.
چالش دیگر دکتر پورحسیني مربوط به تأسیس دانشکده هاي دندانپزشکي و داروسازي بود. 
در این زمان دانشگاه فاقد این دو دانشکده بود اما مجوزهاي مربوط به آن أخذ شده بود. دکتر 
این  فارغ التحصیالن  افزایش  مخالف  -که  وزارتخانه   کالن  سیاست هاي  راستاي  در  پورحسیني 
دو رشته بود- مخالف تأسیس این دو دانشکده بود. او با تغییر کاربري این دو دانشکده اقدام به 
تأسیس دانشکده هاي بهداشت  دهان و دندان و بهداشت کرد. این امر با اعتراض مسئولین استان 
و نمایندگان منطقه در مجلس مواجه شد. مخالفان سیاسي او که از طیف اصالح طلب بودند علیه 
تأسیس  با  را  نیز مخالفت خود  دانشگاه  اُمنای  در جلسه هیئت   پورحسیني  دکتر  اقدام کردند.  او 
دانشکده هاي دندانپزشکي و دارو سازي اعالم کرد در حالي که امام جمعه و استاندار خواستار تأسیس 
این دو دانشکده بودند. در خصوص دانشکده های داروسازی و دندانپزشکی هم ما بر خالف دکتر 

پور حسینی فکر می کردیم و در جلسه هیئت امنا به خاطر همین مسئله ایشان از ما دلخور شد.
شریفي  حسن  دکتر  و  شد  برکنار  دانشگاه  ریاست  از  پورحسیني  دکتر  خرداد،  دوم  از  بعد 
ساوجبالغي به ریاست دانشگاه رسید. در دوران دکتر پورحسیني اردوهاي راهیان نور در دانشگاه 
راه اندازي شد. او بسیار عالقه مند به برگزاري این اردوها بود. او بودجه زیادي به کارهاي فرهنگي 
مثل یادواره شهداء و رزمنده هاي دانشگاهي اختصاص مي داد. در این دوران کارگاه هاي اخالق 
پزشکي و همچنین کارگاه هاي طرح انطباق به صورت مفصل براي کارکنان برگزار مي شد. او به 
مسائل فرهنگي اهمیت مي داد. از دیگر اقدامات در دوران ریاست دکتر پورحسیني ریشه کني فلج 
اطفال، مبارزه با بیماري وبا و تقویت بهداشت محیطي و مقابله قاطع با تخلفات بهداشتي در مراکز 

تولیدي و تجاري بود. 
رئیس  قبل  دوره  در  او  شد.  دانشگاه  ریاست  عهده دار  شریفي  دکتر  پورحسني،  دکتر  از  بعد 
دانشکده پزشکي بود که به خاطر اختالفاتي که با دکتر پورحسیني داشت برکنار شده بود. او بعد 
از برکناري به کرمانشاه رفته و معاونت پشتیباني دانشگاه آنجا را برعهده گرفته بود. سیاست دکتر 
شریفي مبتني بر صرفه جوئي در هزینه ها بود. سیاست هاي انقباضي او در حوزه هزینه ها منجر به 
نارضایتي عمومي کارکنان شد. مخالفت ها با او جنبه عمومي گرفت. از لحاظ سیاسي دکتر شریفي 
در طیف دوم خردادي ها قرار داشت با این حال گروه هاي اصولگرا با او موافق بودند در حالي که 
اصولگرایان با پورحسیني همراه نبودند که این تناقض جالب بود. دکتر شریفي به خاطر صرفه جوئي 

زنجانی  موسوی  سیداسامعیل  آیت الله   .1

برجسته  از چهره های  (1307-1381ش)، 

از  بود.  زنجان   در  به ويژه  روحانیت، 

می توان  وی  سیاسی  سوابق  مهم ترین 

شهر  امام جمعه  و  ولی فقیه  مناینده  به 

و عضویت   (1381-13  61 سال  (از  زنجان 

از  منایندگی  به  رهربی  خربگان  مجلس  در 

کرد؛                                              اشاره  دوره)  سه  (در  زنجان  مردم 

http://wiki.ahlolbait.com
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جلوي بسیاري از کارهاي فرهنگي را دانشگاه گرفت. او یك ونیم سال بعد برکنار شد. در مراسم 
تودیع او کارکنان به عملکرد او اعتراض کردند. دکتر شریفي در دوران ریاست خود همه معاونان 

قبلي دانشگاه را تغییر داد و حتي در برهه اي یك نفر را سرپرست چند معاونت کرد. 
بعد از دکتر شریفي، دکتر خاني ریاست دانشگاه علوم پزشکي زنجان را بر عهده گرفت. دکتر 
خاني متخصص قلب بود و با دکتر پورحسیني همفکر بود با این تفاوت که دکتر  خاني به طیف 
سیاسي اصالح طلب ها متمایل شده بود. دکتر خاني وعده راه اندازي دانشکده هاي دندانپزشکي و 
داروسازي را داد که البته موفق نشد. این وعده را دکتر شریفي نیز داده بود. در این دوران بیمارستان 
آیت اهلل موسوي  -که مقدمات احداث آن از مدت ها قبل آغاز شده بود - نیز به بهره برداري نرسید 
اما بیمارستان ولیعصر در دوران ریاست او افتتاح شد. نظم دهي دکتر خاني به سیستم درماني خیلي 
خوب بود. او فردي قاطع و کمي هم تندخو بود. برخوردهاي او گاهي خشن بود و مدیریت پادگاني 
داشت. در این دوران معاونت هاي دارو و غذا و پژوهشي به مجموعه دانشگاه اضافه شدند و دانشگاه 
توسعه کمي نیز پیدا کرد. مهم ترین اقدامات دکتر خاني بهبود وضعیت درمان، توسعه خوابگاه هاي 
دانشجویي، تغییرات کیفي در جذب اعضاي هیئت علمي و افزایش تعداد اساتید و دانشجویان بود. 

همکاري بیرون بخشي دکتر خاني هم زیاد بود1. 
دکتر خاني پزشك بسیار خوبي بود که قبل از ریاست در حوزه درمان کار کرده بود اما ناموفق 
بود. او اخالق قاطع و ارتشي داشت. از لحاظ گرایشهاي سیاسي او متمایل به طیف چپ بود با 
این حال در دوران ریاست خود با انجمن اسالمي دانشجویان درگیر شد! با این حال دکتر خاني 
در اواخر دوران ریاست خود از اصالح طلب ها روي برگرداند و حتي بعد از پیروزي احمدي نژاد در 
انتخابات سال 84 به او متمایل شد! با این حال با تغییر دولت دوران ریاست او هم به پایان رسید 

و دکتر سروري جانشین او شد.
سروري، هیئت علمي دانشگاه بقیه اهلل بود. او دکتراي میکروب شناسي بود. سروري در قسمت هاي 
پروژه اي خوب عمل کرد و طرح هاي معوق را احیا کرد. انصافاً سروري در توسعه دانشگاه علوم پزشکي 
زنجان نفر اول محسوب مي شود. او شخصیت خستگي ناپذیري داشت. او چون پزشك نبود وقت 
زیادي را براي کار اختصاص مي داد. توسعه عمراني و آموزشي دانشگاه در دوران او بسیار زیاد بود. با 
این حال سروري در توسعه سیاسي دانشگاه نمره خوبي نداشت. او فعالیت هاي خیرین سالمت و موزه 
سالمت را در دانشگاه راه اندازي کرد. بیمارستان موسوي و دانشکده هاي دندانپزشکي و داروسازي هم 
در دوران او راه اندازي شدند. دکتر سروري جاذبه زیادي داشت و انساني خوش بین و داراي پشتکار 

زیاد بود. تنها معاوني که در دوران او تغییر نکرد من بودم.

بقيه الله  دانشگاه  هيئت علمی  رسوری   .1

بود. او دكرتی ميكروب شناسی بود. رسوری 

در قسمت های پروژه ای خوب عمل كرد و 

طرح های معوق را احيا كرد. انصافاً رسوری 

زنجان  علوم پزشكی  دانشگاه  توسعه  در 

شخصيت  او  می شود.  محسوب  اول  نفر 

خستگی ناپذيري داشت. او چون پزشك نبود 

می داد.  اختصاص  كار  برای  را  زيادی  وقت 

در  دانشگاه  آموزشی  و  عمرانی  توسعه 

دوران او بسيار زياد بود. با اين حال رسوری 

خوبی  منره  دانشگاه  سياسی  توسعه  در 

سالمت  خريين  فعاليت های  او  نداشت. 

راه اندازی  دانشگاه  در  را  سالمت  موزه  و 

دانشكده های  و  موسوی  بيامرستان  كرد. 

او  داروسازی هم در دوران  و  دندانپزشكی 

راه اندازی شدند. دكرت رسوری جاذبه زيادی 

داشت و انسانی خوش بني و دارای پشتكار 

زياد بود. تنها معاونی كه در دوران او تغيري 

نكرد من بودم.
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معاون  او  رسید.  دانشگاه  به ریاست  بیگلري1  دکتر  ریاست جمهوري،  به  روحاني  انتخاب  با 
پژوهشي دکتر سروري بود و در این منصب خوب عمل کرده بود. او بیشتر معاونان دانشگاه را 
عوض کرد. در دوران بیگلري بخش آموزش و پژوهش دانشگاه تقویت شد تا جایي که دانشگاه 
علوم پزشکي زنجان به عنوان یکي از قطب هاي کشوري قرار گرفت. در دوران او انجمن اسالمي 
او  نبود؛  فردي سیاسي  بیگلري  احیا شد.  دوباره  بود  تعطیل شده  دوران سروري  در  دانشگاه که 

عملکردي محافظه کارانه داشت و سعي مي کرد دانشگاه جوي آرام و روبه جلو داشته باشد2.

نتیجه گیری: 
دکتر  و اقدامات  بر اساس دیده ها، شنیده ها  زنجان  علوم پزشکي  دانشگاه  تاریخ شفاهی  توصیف 
مسئوالن  از  عین حال  در  که  دانشگاه  این  هیئت علمي  اعضاء  از  صفوي، یکي  سید زین العابدین 
شرح و  که  است  امر  این  نشانگر  مي شود،  محسوب  نیز  پیشین  ادوار  در  دانشگاه  این  سابقه  با 
بازشناسي رویدادهاي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي از منظر شاهدان، ناظران و فعاالن حاضر 
در رویدادهاي دانشگاه، مي تواند منجر به گسترش و شکوفائي هرچه بیشتر این گونه مراکز گردد؛ 
زیرا گردآوری هدفمند اخبار و اطالعات از تجارب ارزنده، ناگفته ها و رویدادهاي تلخ و شیرین این 
دانشگاه،  اسنادِی  اطالعات در حافظه دانشگاهي و آرشیوهای  نگه داری این  و  و حفظ  دانشگاه 
مي تواند راهي براي پیشرفت هرچه بیشتر دانشگاه توسط آیندگان فراهم آورد. از دیگر سو، این 
مقاله، به عنوان مقدمه اي براي پرداختن گسترده تر به تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکي زنجان، 
دفتري  تأسیس  یا  و  پژهشي  قالب طرح  در  دانشگاه  این  تاریخ شفاهی  ثبت جامع  نشان مي دهد 

مخصوص به این امر در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد این دانشگاه، ضروري است. 

سال  در   ،(-1342) بیگلری  علیرضا  دکرت   .1

1371 دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه 

استفاده  با  رسانید.  امتام  به  بوعلی همدان 

انگلیس شد  عازم کشور  تحصیلی  بورس  از 

را در رشته  و مدرک دکرتای تخصصی خود 

اخذ  منچسرت  دانشگاه  از  پزشکی  ژنتیک 

کرد. وی سال ها به عنوان معاون پژوهشی 

فعالیت  زنجان  علوم پزشکی  دانشگاه 

ارزشیابی  و  هیئت ممتحنه  عضو  و  کرده 

و  بهداشت  وزارت  انسانی  ژنتیک  رشته 

می باشد.                                       کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان 

http://fa.pasteur.ac.ir/userfiles

دكرت  مقاله،  اين  تدوين  آخر  روزهای  در   3

در  بيگلری  دكرت  جايگزين  قزلباش  پرويز 

شد.  زنجان  پزشكی  علوم  دانشگاه  رياست 

است.                     رادیولوژی  متخصص  قزلباش  دكرت 

http://zums.ac.ir/find.php?item
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مرحوم احمد مهدويدکتر سید زین العابدین صفوی
)باني دانشکده پزشکي(

دکتر رحیم سروری زنجانی

دکتر علیرضا بیگلري

حمید رضا صادقي پور رودسري

دکتر پرویز قزلباش
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دانشکده دندانپزشکي

دانشکده پرستاري و مامایي

دانشکده پزشکي
) احداث شده توسط مرحوم مهدوي(


