جناب آقای دکتر نمکی
مقام عالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با سالم و تحیات؛
بر خود الزم می دانم تا به نمایندگی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از حسن اعتماد و اطمینان
جنابعالی به اینجانب در زمان تصدی ریاست دانشگاه تقدیر و تشکر نمایم.
بدون تردید موفقیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اجرای برنامه های طرح تحول سالمت و جلب اعتمااد و رااایت شاهروندان
تحت پوشش خادمات بهداشاتی درماانی دانشاگاه برخواساته از اعتمااد و راهنماايی هاای دلساوزانه و ات ااا تادابیر هوشامندانه و
کارشناسانه جنابعالی ،معاونین و مدیران خدوم وزارت متبوع بوده است .از آنجا که حراست و صیانت از دستاورد های ارزشمند در
عرصه سالمت ،مستلزم تالش ،کار و کوشش مستمر می باشد ،لذا تمام تالش اینجانب در طاول تصادی ریاسات دانشاگاه صار
انجام وظایف محوله ،ارتقاء مستمر شاخص های سالمت و افزایش راایتمندی مردم از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درماانی و
گسترش همدلی و همفکری با مردم قرار گرفت که در این راستا بدون شک حمایت ها و هادایت هاای ارزشامند جنابعاالی بسایار
کارساز افتاد و هم اکنون نیز که به لطف ایزدمنان و موافقت جنابعالی توفیق انجام خدمت در عرصه دیگری جهت ادامه تحصیل در
دوره فلوشیپی نصیب اینجانب شده است ،کمال تشکر و قدردانی را می نماید.
خدای بزرگ را شاکرم که نزدیک به  3سال فرصت خدمت در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشاان  -کاه بواساطه حسان
اعتماد جناب آقای دکتر قاای زاده هاشمی و جنابعالی صورت گرفت – نصیب اینجانب گردید ،تا با آن چه به لطف او طای دو
دهه گذشته آموخته و اندوخته بودم ،در خدمت مردم باشم .گام برداشتن در مسیر ارتقای شاخص های سالمت و دستیابی کامال و
حفاظت از دستاوردهای طرح تحول سالمت بعنوان بزرگترین طرح اجتماعی دولت تدبیر و امید کاری بس دشوار بود که با همدلی
و همکاری یکایک انسانهایی که خدمت در عرصه سالمت را بعنوان وظیفه انسانی و اسالمی خود پذیرفته اند ،انجام گرفت.
نیک میدانم که کلیه واحدهای تابعه دانشگاه هر یک به سهم خود برای پیشرفت برنامه هاا و انجاام مطلاوب مرموریات هاا تاالش
مضاعف داشتند که همگی شایسته قدردانی است .بدونشک همه این دستاوردهای ارزشمند که حاصل همّت ،همدلی و همکااری
صمیمانه تک تک همکاران ارجمندم در دانشگاه است موجب خرسندی و مباهات اینجانب می باشد ،لذا بر خود فار

مای دانام

که از همدلی و همراهی تمامی اعضای محترم هیئت علمی ،کارکنان شریف و دانشاجویان عزیاز ،اعضاای محتارم هیاات ريیساه و
مجموعه مدیریتی دانشگاه که در مسیر خدمت به نظامی که خون بهترین های این دیار برای حفظ و حراست از آن نثار شده است،
تشکر و قدردانی نمایم و رجاء واثق دارم که در ظل توجهات ایزد منان و همراهی تمامی پرسنل خدوم با سرپرست محترم دانشگاه
جناب آقای دکتر سید علیراا مروجی ،دانشگاهی خواهیم ساخت به بلندای نام « ایران».
در پایان یادآور می شود خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصاتی متتانم و نعمتای بازرگ اسات کاه خداوناد
متعال به بندگان برگزیده خویش عطا میفرماید .از اینرو امن تبریک به دوسات و همکاار عزیاز خاود ،جنااب آقاای دکتار ساید
علیراا مروجی که سالها در سنگر خدمت به دانشگاه با قباول مسائولیت هاای مهام انجاام وظیفاه نماوده اسات ،از خداوناد متعاال
سالمتی ،بهروزی و دوام توفیق تمامی خدمتگزاران به نظام اسالمی و مردم شریف ایران را خواستارم.
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