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پردیس بین الملل عضو کوچکی از واحدهای تابعه دانشگاه و فرصت بزرگی برای حضور در عرصه های بین الملل است



باید قبل از هر چیز دانشگاه اسالمی باشد. برای اینکه کشور هر چه صدمه خورده 
است، از کسانی بوده که اسالم را نمی شناخته  اند. اگر دانشگاه را ما سست بگیریم 
و از دست برود، همه چیزمان از دستمان رفته است. دانشگاه، مبداء همه ی تحوالت 
است. دانشگاه که رأس امور هست و تقدیرات یک کشور، مقدرات یک کشور بسته 
به وجود آنها است، باید جدیت کنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند.

شما دانشگاهی ها کوشش کنید که انسان درست کنید؛ اگر انسان درست کردید، 
باشد.  انسان  باید مرکز درست کردن  را نجات می دهید. دانشگاه  مملکت خودتان 
اگر یک  بر دانش، تربیت الزم است.  دانشگاه ها را مرکز تربیت قرار دهید؛ عالوه 
دانشمندی تربیت نداشته باشد، مضّر است. دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو 
به معنویت ببرید. باید هم خوانده بشود، همه ي درس ها هم برای خدا خوانده بشود.

 سالم بر جوانان برومندی که با سالح علم در سرافرازی و اعتالی کشور، کشور 
عزیز اسالمی، کوشا و در رسیدن به هدف های انسانی ـ اسالمی از هیچ زحمت و 

کوششی دریغ ندارند.
انشاءالّل روزی بیاید که از جاهای دیگر برای تحصیل به ایران بیایند.

بنیانگذار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره(



ما می خواهیم یک جامعه ای و کشوری در فضای علمِی دنیا سر بلند کند که دنیا 
را از جهالت و ضاللتی که به آن دچار است نجات بدهد. جوان های عزیز! این شدنی 
است. اگر شما بتوانید کشورتان را پیشرفته کنید از لحاظ علمی، از لحاظ اعتماد به 
 نفس، از لحاظ ابتکارات، از لحاظ تالش، در این دنیای سرشار از جهالت و ضاللت، 
یک کشوری سر بر خواهد آورد که از لحاظ شاخص های مورد قبول دنیا - شاخص 
علم، شاخص پیشرفت فّناوری، شاخص ثروت، شاخص ماّدیّات و شاخص های انسانی 
و در عین  حال برخوردار از معنویّت و شرافت و توّجه به خدا و ایمان و اعتماد به 
خدا در سطح عالی قرار می گیرد. این اگر چنانچه به وجود بیاید، مهم ترین مؤثّر و 
تأثیرگذارنده ی در جلب ایمان ها و دل های مردم خواهد بود؛ بشریّت را می توانید 

شما نجات بدهید.
آنچه من بر روی آن تکیه می کنم روحّیه ی انقالبی َگری است؛ این روحّیه را باید 
حفظ کنید. معنای روحّیه ی انقالبی چیست؟ معنایش این است که یک انسان انقالبی، 
شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می ورزد، بن بست  شکنی می کند، 
گره گشایی می کند؛ از چیزی نمی ترسد، به آینده امیدوار است، به امید خدا به سمت 
آینده ی روشن حرکت می کند؛ انقالبی َگری یعنی این؛ این ]فرد[ انقالبی است؛ این 

روحّیه ی انقالبی را باید حفظ کرد.

رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه اي )مد ظله العالي(



دانشجوی دانشگاه باید فراتر از این که به فکر کسب دانش مورد نیاز برای آینده ي خود 
باشد؛ به فکر ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته نیز باشد که بدون شک دست یافتنی است.

درست است که از دانشجو انتظار می رود به کسب دانش بپردازد اما این کافی نیست 
بلکه دانشجو باید در همه ي حیطه ها رشد کند.

در گروه علوم پزشکی که خدمات آن معطوف به مردم است باید نسبت به جامعه، 
شناخت داشته باشیم تا بتوانیم با مردم درست رفتار کنیم. دانشجو نباید به ابزار 

سیاسی افراد دیگر تبدیل شود.
مروری بر پیشرفت  های ارزشمند سه دهه ي گذشته ي کشور در حوزه ي علوم پزشکی 
نشان می دهد افراد تأثیرگذار در هر یک از حیطه  ها، همان دانشجویان فعال و پُر نشاط 
در زمان دانشجویی هستند که از همان اول دغدغه ای بیشتر از زندگی فردی و خانوادگی 

خود داشته اند.
نخبه ي کشور  دانشجویان  تهران که در گروه  علوم پزشکی  دانشگاه  دانشجویان 
هستند باید عالوه بر درس خواندن، در زمینه های دیگری که در اجتماع تعیین کننده 

است مهارت کسب کنند تا ُمَعرف بَِرند دانشگاه تهران باشند.
                                                                 

                                                                   دکتر علي جعفریان
                                                          رئیس دانشگاه علوم پزشکي تهران

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکي تهران



دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان عضو کوچکی از خانواده ي آموزش عالی کشور، 
با عزمی راسخ و جدیت تمام به دنبال ایفای سهم خود در تحقق مرجعیت علمی 
کشور است و در این راستا با توجه به سیاست های کالن اقتصادی کشور، فعالیت های 
چشمگیری در زمینه ي تولید علم، تبادل اساتید و دانشجویان، اعتبارسنجی سازمانی، 

ارتقاء برنامه های آموزشی و تأسیس شعب بین الملل صورت گرفته است.
ایران کشوری صلح دوست و عالقه مند به روابط مسالمت آمیز با کشورهای مختلف 
است و برای قرون متمادی این کشور تالش کرده به توسعه ي فرهنگ جهانی کمک کند 
و امروز عالقه مند است این سیاست را در راستای خدمت به کل جامعه ي بشریت ادامه 

دهد.
دانشگاه علوم پزشکی تهران به پشتوانه ي اساتید با تجربه و دانشجویان کوشا و با 
پیروی از همین سیاست، آمادگی خود را برای تبادالت دانشجویان و اساتید، اجرای 
برنامه های آموزشی و پروژه های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه های مختلف جهان اعالم 
می کند تا بدین طریق نه تنها کشور بلکه جهان به واسطه ي این تعامالت به محلی بهتر 

برای بشریت تبدیل شود.
امید است با تالش دانشجویان و اساتید و تداوم عوامل مؤثر، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

                                                                                                          به موفقیت های چشمگیری دست یابد و در مسیر رشد و اعتالی کشور حرکت کند. 
                                                       دکتر علي عرب خردمند

                                         معاون بین الملل دانشگاه و رئیس پردیس بین الملل

پیام معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران



فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه ي دانشجویی با هدف ایجاد انسجام و هدفمندی 
در پُرکردن اوقات فراغت دانشجویان در سطح دانشگاه، فرصتی مناسب در راستای 
اخالق  نهادینه ساختن  دانشگاه در جهت  تربیتی  کارکرد  بسترسازی  و  ساماندهی 
حرفه ای، ایجاد خالقیت، تجربه ي گروهی، نشاط و شادابی در بین دانشجویان می باشد.

اوقات فراغت و شیوه ی  پُرکردن آن، یکی از پایه های مهم خوب سپری شدن دوران 
دانشجویی است و استفاده ي مطلوب از اوقات فراغت به صورت هدفمند، همواره از 
برنامه ریزی های مورد نظر حوزه ی معاونت دانشجویی و فرهنگی بوده است؛ چرا که 
اعتقاد داریم برای یک پزشک خوب شدن داشتن روحیه ي نشاط و شادابی همان قدر 

الزم است که درس خواندن اهمیت دارد.

                                                                 

                                                           دکتر سید محسن رحیمی 
                                              معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل

پیام معاون دانشجویي و فرهنگي پردیس بین الملل



معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران، در هم  سویی با رسالت های تحقیق، پژوهش و 
علم آموزی دانشگاه، به فرهنگ سازی، حفظ و اشاعه ي شعائر اسالمی و اعتقادی، رشد و پرورش دانشجویان فرهیخته و مؤمن جهت 

ورود موفقیت آمیز به جامعه پس از تحصیل و هم چنین افزایش روحیه ي نشاط و شادابی در دوران تحصیل می پردازد.
گزارش حاضر تصویری از برنامه های اجرا شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی و زیر مجموعه های آن با همکاری سایر 

مدیریت های معاونت و پردیس بین الملل و هم چنین دانشکده ها، در سال تحصیلی 96- 95 می باشد.
نکته ي قابل توجه و تأمل، حضور پرشور همراه با شادابی و همکاری صمیمانه ي دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه 

است که اگر هم فکری و هم یاری این عزیزان نبود هرگز اهداف مورد نظر تحقق نمی یافت.
در پایان، ضمن تشکر از تمامی مسئولین محترم پردیس و معاونت بین الملل و هم چنین همکاران گرامی معاونت دانشجویی و 
فرهنگی، از همه ي دانشجویان عزیزي که در امر برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها که منجر به گزارش حاضر گردیده است تقدیر و 

تشکر نموده و آرزوی بهروزی و سربلندی جوانان این مرز و بوم را از خداوند منان دارد.
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با سپاس فراوان از همه ي همکاران و عزیزانی که ما را در ارائه ي فعالیت های دانشجویی

 و فرهنگي پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران همراهی نمودند.



دانشجويان گرامی: 
سحر حسني افشار، تبسم بیرق دار، نگین خوانین، آرمان اکبري، مهدي اعتمادیان، منیره حیدري، صدرا 
احمدی، سهیل نیکپور، امیرعباس زاهدی، مینا مازنی، مسیح صادقی قلعه شاهی، صنم برنا، مهدیه فروغی، 
شهاب شکوهی، هلیا ضیایی، آفاق توسلی، عسل مروج، محمد جواد رحیمی، محمد حسین میرباقری، شیدا 
به آذین، ساینا احمدی مقدم، ایالف مصطفی الرکابی، سیما کوکبیان، مهسا جمعه پور، مهدیس اصالنی، آروین 
راکی زاده، نیلوفر بنکدار هاشمي، هاله نصرتی، آذین شیشه بند، حسام ثنایي، محمد حسین روح اللهي، حدیث 
یگانه فرد، رسام الدین گردان، پانیذ فرخي، تینا سلیمان پور، پریسا ترابیان، پرستو پرندوش، زهرا منفصل، 
امیني، محمد سهرابخان، مونا منصوروار، مرجان غفوریان، هلیا  ابوالقاسم  نسترن سالمت، مریم موسوي، 
داوریا، علیرضا تسلیمي، شیما کربالیي، کیارش نعمتي عطا، شادي کحالیان، احسان صدرنیا، زهرا غفارزاده، 
علي عبدالل پور، نویده نوارچي، رسا بهمنش، صابر دژداري، سمانه کیال، آرزو علیزاده، فاطمه محمد ابراهیم، 
محک منظور، جوئل مقدسي، مصطفي غفوري، صدام حسین البخاري، میر عارف حسین، عبدالواحد بلو، 
محمد شیبو، ذي شأن حیدر، خالد خضوره، واجد عباس، میشل تانوس، حسین ماگاجی، حامد تانیموآیالبگان

با سپاس فراوان از همه ي دانشجویان عزیزي که ما را در ارائه ي فعالیت های دانشجویی 

و فرهنگي پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران همراهی نمودند.



الَفَشِل  ِمَن  اَِعذنَا  َو  بِالنََّشاِط  َعَلیَنا  امُنن 

الِمَلِل َو  َجِر  الَضَّ َو  َررِ  الضَّ َو  الِعَلِل  َِو  الَعجز  َو  الَکَسِل  َو 

خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار 

و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه آوری، زیان،

 دل مردگی و مالل، محفوظمان دار

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

میزان الحکمه )جلد11 صفحه 5184(



فعالیت هاي دیني و مذهبي



16  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

جشن سالروز والدت حضرت علی علیه السالم در دانشکده ي 
دندانپزشکي پردیس بین الملل با حضور دکتر سوداگر رئیس 
جماعت  امام  طیبي  المسلمین  و  االسالم  حجت  دانشکده، 
دانشکده ي دندانپزشکي، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار 

شد.
سخنراني درباره ي فضایل و مناقب حضرت علي علیه السالم، 
شعرخواني و تبریک روز پدر به کارکنان دانشکده از جمله 

برنامه هاي این مراسم بود.

برگـزاري مراسـم جشن به مناسبت والدت حضرت علي علیـه السالم
 وگرامیداشت روز پدر در دانشکده ي دندانپزشکي پردیس بیـن الملل



17  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسـم جشن به مناسبت والدت حضرت علي )ع( وگرامیداشت روز پدر در دانشکده ي دندانپـزشکي پردیس بیـن الملل



18  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

با همکاري معاونت توسعه ي منابع و پشتیباني معاونت بین الملل، مراسم عزاداري به مناسبت شهادت حضرت امام موسي کاظم 
علیه السالم در معاونت بین الملل برگزار گردید. 

این مراسم با حضور مسئولین، مدیران و کارکنان معاونت و پردیس بین الملل روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه 95 از ساعت 
7 تا 8 صبح در محل نمازخانه ي معاونت بین الملل برگزار شد. 

مداحي، سینه زني و قرائت زیارت عاشورا از برنامه هاي این مراسم بود. 

برگـزاري مراسـم عزاداري به مناسبت 
شهادت حضرت امام موسي کاظم علیه السالم در معاونت بیـن الملل



19  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

با همکاري معاونت توسعه ی منابع و پشتیباني 
معاونت بین الملل، مراسم جشن به مناسبت والدت 
حضرت مهدي )عج( در معاونت بین الملل برگزار 

شد.
این مراسم  با حضور مسئولین،  مدیران و کارکنان 
معاونت و پردیس بین الملل روز شنبه اول خرداد ماه 
95 بعد از اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر در محل 

نمازخانه ي معاونت بین الملل برگزار  شد.

برگـزاري مراسـم جشن به مناسبت 
والدت حضرت مهدي )عج( و اعیاد شعبـانیه در معـاونت بیـن الملل



20  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت دانشجویي و فرهنگي پردیس بین الملل در ایام ماه 
مبارک رمضان، اقدام به برگزاري مسابقه ي کتابخواني » نوٌر علی 
نور« با توجه به چهار منبع قرآن کریم، نهج البالغه، صحیفه ي 

سجادیه و مفاتیح الجنان نمود.
سوره ي مبارکه ي قدر از قرآن کریم، نامه ي 31 نهج البالغه ي 
حضرت امام علي علیه السالم، دعاي 44 صحیفه ي سجادیه ي 
حضرت امام سجاد علیه السالم و دعای افتتاح از کتاب مفاتیح 

الجنان از منابع مورد سوال این مسابقه بودند.
افزایش 70 درصدي تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال های 

گذشته از نکات مثبت این مسابقه بود.
نسیم علیدادی از معاونت آموزشی پردیس بین الملل، شیرین 
حسیني از واحدIT پردیس کیش، رضا ده خیري از امور مالي 
معاونت بین الملل و لیال کیا کجوري از معاونت دانشجویي و 
فرهنگی پردیس بین الملل )برگزیده ي قرعه کشي از مجموع 
شرکت کنندگان( به عنوان برندگان مسابقه ي کتابخواني » نوٌر 

علی نور« معرفي شدند. 
جوایز مسابقه، روز شنبه پانزدهم مرداد ماه 95 در محل 

معاونت دانشجویی و فرهنگی به برگزیدگان اهداء شد.

برگـزاري مسابقه ي کتابخـواني »نوٌر علی نور« به مناسبت ماه مبارك رمضان



21  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

تقدیر از برگزیدگان مسابقه ي کتابخواني »نوٌر علی نور« به مناسبت ماه مبارک رمضان



22  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

ضیافت افطار پردیس بین الملل دانشگاه، در بیست و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، با حضور جمعي از کارکنان و دانشجویان 
ایراني مشغول به تحصیل در پردیس کیش دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.

این برنامه ی فرهنگي و مذهبي ساعت 20 روز پنج شنبه دهم تیر ماه 95 آغاز شد و در ساعت 22 پایان یافت.

برگـزاري مراسم افطـاري به مناسبت ماه مبارك رمضان در پـردیس کیش



23  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم ضیافت افطار دانشجویان شعبه ی کیش پردیس بین الملل در ماه مبارک رمضان



24  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

با همکاري معاونت توسعه ی منابع و پشتیباني 
معاونت بین الملل، مراسم جشن به مناسبت والدت 
حضرت امام رضا علیه السالم در معاونت بین الملل 

برگزار شد.
این مراسم با حضور مسئولین، مدیران و کارکنان 
معاونت و پردیس بین الملل روز یک شنبه بیست و 
چهارم مرداد ماه 95 بعد از نماز ظهر و عصر در محل 

نمازخانه ي معاونت بین الملل برگزار شد. 

برگـزاري مراسـم جشن به مناسبت
والدت حضرت امام رضا علیـه السالم در معاونت بیـن الملل



25  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

با همکاري معاونت توسعه ی منابع و پشتیباني معاونت 
پردیس  فرهنگي  و  دانشجویي  معاونت  و  بین الملل 
بین الملل، مراسم عزاداري به مناسبت ایام سوگواري ماه 
محرم و شهادت حضرت امام حسین علیه السالم و یاران 

با وفاي ایشان در معاونت بین الملل برگزار شد.
این مراسم با حضور مسئولین، مدیران و کارکنان 
معاونت و پردیس بین الملل و دانشکده هاي تابعه هر 
روز از ساعت 7 تا 8 صبح در دهه ي اول ماه محرم و در 

محل نمازخانه ي معاونت بین الملل برگزار می شد. 
مداحي، سینه زني و قرائت زیارت عاشورا  از برنامه هاي 

این مراسم بود.

برگـزاري مراسـم عزاداري به مناسبت ماه محرم در معاونت بیـن الملل



26  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم عزاداري به مناسبت فرا رسیدن اربعین حضرت امام حسین علیه السالم و یاران با وفاي ایشان در معاونت بین الملل برگزار 
گردید.

این مراسم با حضور مسئولین، مدیران و کارکنان معاونت و پردیس بین الملل و دانشکده هاي تابعه از ساعت 7 تا 8 صبح روز شنبه 
بیست و نهم آبان ماه 95 در محل نمازخانه ي معاونت بین الملل برگزار  شد. 

مداحي، سینه زني و قرائت زیارت عاشورا از برنامه هاي این مراسم بود.

برگـزاري مراسـم عزاداري به مناسبت اربعین حسیني در معاونت بیـن الملل



27  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم  اربعین حسیني،  فرا رسیدن  به مناسبت 
حضرت  شهیدان  ساالر  و  سرور  شهادت  عزاداری 
امام حسین علیه السالم و شهدای کربال، با حضور 
مسئولین، اساتید، کارکنان دانشکده و دانشجویان 
پردیس  دندانپزشکی  دانشکده ي  نمازخانه ي  در 

بین الملل برگزار شد.
و  عاشورا  زیارت  قرائت  از  پس  مراسم  این  در 
مرثیه خوانی، دانشجویان دانشکده مانند سال گذشته 

به طبخ و توزیع غذای نذری پرداختند.
از نکات حائز اهمیت این مراسم حضور فعال و 
برگزاري  در  دانشجویان  مالي  مشارکت  هم چنین 
مراسم، تهیه و طبخ و توزیع غذاي نذري، پیگیري 
دانشجویان و همراهي مسئولین جهت هر چه غني تر 

برگزار شدن مراسم بود.

برگـزاري مراسـم عزاداري به مناسبت
 اربعین حسیني در دانشکده ي دندانپزشکي پردیس بیـن الملل



28  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم عزاداري به مناسبت فرا رسیدن شهادت مظلومانه ي حضرت فاطمه سالم الل علیها و ایام فاطمیه در معاونت بین الملل 
برگزار گردید.

این مراسم با حضور مسئولین، مدیران و کارکنان معاونت و پردیس بین الملل روز چهارشنبه یازدهم اسفند ماه 95  بعد از نماز 
ظهر و عصر در محل نمازخانه ي معاونت بین الملل برگزار  شد. 

مداحي، سینه زني و قرائت زیارت عاشورا از برنامه هاي این مراسم بود.

برگـزاري مراسـم عزاداري به مناسبت 
شهادت حضرت فاطمه سالم اهلل علیـها و  ایام  فاطمیه در معاونت بیـن الملل



29  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشست قرآنی دانشجویان و کارکنان پردیس بین  الملل 
با حضور دکتر جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکي 
تهران، حضرت آیت الل موحدي کرماني خطیب موقت 
بین الملل  معاون  خردمند  دکتر  تهران،  جمعه ی  نماز 
دانشگاه، حجت االسالم و المسلمین عیسي زاده مسئول 
نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، جمعي از 
رؤسا، مسئولین و کارکنان دانشگاه و معاونت بین الملل 
و با حضور پرشور دانشجویان ایراني و خارجي پردیس 
بین الملل دانشگاه روز یک شنبه بیست و ششم دي ماه 

95 در تاالر ابن سینا دانشکده ي پزشکی برگزار شد.
دکتر عرب خردمند به عنوان نخستین سخنران این 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  گردهمایي، 
تهران از پنج سال قبل با رویکرد پیشبرد اهداف برنامه ی 
توسعه ی کشور و دستیابی به مرجعیت علمی در افق 
است،  داده  توسعه  را  خود  بین المللی  فعالیت   1404
اظهار داشت که یکی از مهم ترین فعالیت هاي بین المللی 
دانشگاه طی سال هاي اخیر، جذب دانشجویان خارجی 

در علوم مرتبط با پزشکی بوده است.
نشست  برگزاری  موضوع  به  اشاره  با  دکتر خردمند 

برگـزاری نشست قرآنی دانشجویان بیـن الملل و کارکنان 
با مفاخر علمـی و مذهـبی کشور



30  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصریح کرد که دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن آموزش در دروس مرتبط با علوم پزشکی، در قالب کالس   
» متون الهي« با مباحث مشترک میان تمامی ادیان الهي با بهره مندي از قرآن کریم آشنا می شوند.

در ادامه ی مراسم دکتر نیکنام، مدرس متون قرآنی و مدیر شعب بین الملل دانشگاه در خصوص کالس » متون الهي « با مخاطب 
دانشجویان خارجی دانشگاه توضیحاتی ارائه نموده و افزود که در کالس به مرور مباحث قرآن کریم به عنوان کامل ترین کتاب 

آسمانی که در هماهنگي با سایر کتب آسمانی است، می پردازیم. 
حضرت آیت الل موحدی کرمانی امام جمعه ی موقت تهران ضمن قدردانی از برگزاری این نشست اظهار داشتند که تا کنون در 

چنین جلسه ی خوبی حضور نداشته و امروز خوشحالم که در این جمع حضور یافته ام.
خطیب موقت نماز جمعه ی تهران ضمن تفسیر آیاتی از قرآن کریم اشاره داشتند که قرآن می کوشد انسان را به عنوان انسان 
تکریم کند و جایگاه او را باال ببرد، و خداوند عالم به انسان توجهي ویژه دارد چنانکه به تمامی تمام فرشتگانش دستور مي دهد که 

در مقابل مقام وی سجده کنند.
در ادامه ی برنامه، تعدادی از دانشجویان بین الملل ضمن معرفی خود، به سخنرانی درباره تشریح جایگاه قرآن در کشور متبوعشان 

و هم چنین بیان دیدگاهشان در خصوص چگونگی خارج کردن قرآن کریم از مهجوریت پرداختند.
در پایان این نشست قرآنی، حضرت آیت الل موحدي کرماني به سواالت مطرح شده از سوي دانشجویان پاسخ دادند. 



اردوهاي
 علمي، فرهنگي، زیارتي  و  سیاحتي
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اردوي یک روزه ي قمصر و ابیانه با حضور کارکنان 
پردیس بین الملل و خانواده های ایشان برگزار شد.

در  کعبه  گالب  گالب گیري  کارگاه  از  بازدید 
توسط  تهیه ی گالب  فرآیند  با  آشنایي  و  قمصر 
راهنماي محلي، خرید گالب و عرقیات گیاهي و 
سنتي، بازدید از پارک باغ پرندگان قمصر، بازدید 
از قلعه هاي ابیانه، بازدید از قدیمي ترین آتشکده ی 
تاریخي ابیانه، بازدید از مسجد جامع، مسجد برزله، 
حضرت  مقدس  آستان  زیارت  حاجتگاه،  مسجد 
از نوادگان  یحیي و حضرت عیسي علیهم السالم 
حضرت امام موسي بن جعفر علیه السالم، آشنایي 
با مراسم نخل گرداني مردم ابیانه در ایام عزاداري 
امام حسین علیه السالم، از برنامه هاي این اردو بود.

برگـزاري اردوي قمصر  و  ابیانه کاشان براي کارکنان معاونت بیـن الملل
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اردوي قمصر  و  ابیانه کاشان براي کارکنان معاونت بین الملل
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اردوي یک روزه ی قمصر و ابیانه با حضور دانشجویان 
ایراني و خارجي پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکي 

تهران برگزار شد.
از  نیز  دختر  دانشجویان  برای  فرهنگی  برنامه ی  این 
ساعت 5:15 صبح روز پنج شنبه ششم خرداد ماه 95 

آغاز شد و در ساعت 23 پایان یافت.
با  آشنایي  و  قمصر  در  گالب گیري  کارگاه  از  بازدید 
فرآیند تهیه ی گالب توسط راهنماي محلي، خرید گالب و 
عرقیات گیاهي و سنتي، بازدید از پارک باغ پرندگان قمصر، 
بازدید از قلعه هاي ابیانه، بازدید از قدیمي ترین آتشکده ی 
تاریخي ابیانه، بازدید از مسجد جامع، مسجد برزله، مسجد 
حاجتگاه، زیارت آستان مقدس حضرت یحیي و حضرت 
عیسي علیهم السالم از نوادگان حضرت امام موسي بن 
جعفر علیه السالم، آشنایي با مراسم نخل گرداني مردم  
ابیانه در ایام عزاداري امام حسین علیه السالم، از برنامه هاي 

این اردوي یک روزه بود.

برگـزاري اردوي قمصر و ابیـانه کاشان 
براي دانشجویان ایـرانی و خارجی پردیس بیـن الملل
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 اردوي قمصر و ابیانه کاشان براي دانشجویان ایرانی و خارجی پردیس بین الملل
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اردوي یک روزه ی نمک آبرود به مناسبت گرامیداشت روز کارمند، با حضور کارکنان و خانواده هاي ایشان برگزار شد.
پیاده روي در جنگل و طبعیت زیباي نمک آبرود، تفرج در ساحل دریا و استفاده از تله کابین از برنامه هاي اردو بود.

این برنامه ی سیاحتي از ساعت5:30 صبح روز پنج شنبه چهارم شهریور ماه 95 آغاز و در ساعت 23:30 پایان یافت.

برگـزاري اردوي نمك آبـرود براي کارکنان معاونت بیـن الملل
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 اردوي نمک آبرود براي کارکنان معاونت بین الملل
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اردوی فرهنگي و زیارتي قم و جمکران به مناسبت ماه محرم با حضور کارکنان معاونت بین الملل و دانشجویان دختر خارجي 
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.

زیارت حرم مطهر حضرت معصومه )س( و اقامه ی نماز ظهر و عصر، بازدید از موزه ي مردم شناسي قم، بازدید از مجموعه ي 
تاریخي گنبد سبز قم و حضور در مسجد مقدس جمکران براي اقامه ي نماز مغرب و عشا از برنامه هاي این اردوي یک روزه بود.

این برنامه ی فرهنگي و زیارتي از ساعت 7 صبح روز پنج شنبه ششم آبان ماه 95 آغاز و در ساعت 22:30 پایان یافت.

برگـزاري اردوي قم و جمکـران براي
کارکنان معـاونت بیـن الملل و دانشجویان دختر خارجي پردیس بیـن الملل
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 اردوي قم و جمکران براي کارکنان معاونت بین الملل و دانشجویان دختر خارجي پردیس بین الملل
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 اردوي قم و جمکران براي کارکنان معاونت بین الملل و دانشجویان دختر خارجي پردیس بین الملل
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اردوي یک روزه ي توچال با حضور جمعي از کارکنان معاونت بین الملل و دانشکده ها و همراهي خانواده هاي ایشان، توسط معاونت 
دانشجویي و فرهنگي پردیس بین الملل برگزار شد. حضور کارکنان با استفاده از تله کابین در ایستگاه پنجم، پذیرایي با چاي و آش 
در هواي سرد و برفي توچال، برف  بازي و در نهایت صرف ناهار در یکي از رستوران هاي مجموعه ي فرهنگي و تفریحي توچال از 

برنامه هاي اردو بود.
این برنامه ي تفریحي از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه هفتم بهمن ماه 95 آغاز شد و در ساعت 17:45 پایان یافت.

برگـزاري اردوي توچـال براي کارکنان معاونت بیـن الملل



کار)خیر( اندک، که بر آن مداومت ورزی، از کار بسیار 

که ازآن خسته شوی امیدوار کننده تر است

حضرت علی )علیه السالم(

نهج البالغه

أَقِلیل تَُدوم َعلیه، رَجی ِمن َکثِیر َممُلوٍل ِمنه



فعالیت هاي ورزشي
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حضـور اعضاي هیئت علمي و کارکنان 
معاونت بیـن الملل در مسابقات فوتسال جام لیله القدر

مدیریت تربیت بدني دانشگاه علوم پزشکي تهران مسابقات فوتسال اعضاي هیئت علمي و کارکنان دانشگاه با عنوان »جام 
لیله القدر« را به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار کرد.

اعضاي هیئت علمي و کارکنان معاونت بین الملل نیز مانند سال هاي گذشته در این مسابقات حضور یافتند.

..

..
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مدیریت تربیت بدني دانشگاه علوم پزشکي تهران مسابقات والیبال اعضاي هیئت علمي و کارکنان دانشگاه را به مناسبت ماه 
مبارک رمضان برگزار کرد.

اعضاي هیئت علمي و کارکنان معاونت بین الملل نیز مانند سال گذشته در این مسابقات حضور یافتند.

حضـور اعضاي هیئت علمي و کارکنان 
معاونت بیـن الملل در مسابقات والیبال ماه مبارك رمضان
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مدیریت تربیت بدني دانشگاه، با هدف توسعه و گسترش ورزش و افزایش نشاط و فعالیت بدنی در میان کارکنان و اعضای هیئت 
علمی باالتر از 45 سال در سطح دانشگاه، سومین دوره ی مسابقات فوتسال با عنوان » جام پیشکسوتان« را با حضور تیم هاي شرکت 

کننده از واحدهاي زیر مجموعه ی دانشگاه برگزار کرد.
از نکات جالب و حائز اهمیت این دوره از مسابقات، حضور معاون بین الملل و اساتید پیشکسوت دانشگاه در تیم معاونت 

بین الملل بود که جذابیت خاصی به مسابقات بخشید.

حضـور اعضاي هیئت علمي و کارکنان 
معاونت بیـن الملل در مسابقات فوتسال جام پیشکسوتان
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نخستین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های تابعه، طی اردیبهشت 
و خرداد ماه 95 به میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دو بخش بانوان و آقایان در خزرآباد ساري برگزار شد.

این رقابت ها در بخش آقایان در رشته های والیبال، تنیس روی میز، فوتسال، فوتبال دستی و دارت و در بخش بانوان در رشته های 
والیبال، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز و دارت برگزار شد.

حمیده جعفري کارشناس حسابداري معاونت بین الملل و دارنده ی مدال برنز رشته ی آمادگي جسماني مسابقات کارکنان دولت 
در دوره هاي قبل نیز، پس از موفقیت در مرحله ی انتخابي تیم دانشگاه، با تیم آمادگی جسمانی کاروان ورزشي دانشگاه علوم پزشکي 

تهران همراه شد و در این المپیاد ورزشی حضور یافت.

حضـورکارکنان معاونت بیـن الملل در المپیاد ورزشي
 کارکنان و اعضاي هیئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
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مسابقات ورزشی کارکنان وزارتخانه ها، سازمان ها و 
نهادهای دولتی در سطح استان تهران دي ماه 95 

برگزار شد.
کارکنان معاونت بین الملل دانشگاه نیز پس از پشت 
براي  دانشگاه،  تیم  انتخابی  مرحله ی  گذاشتن  سر 
نخستین بار در رشته ی دارت بانوان و در معیت تیم 
اعزامي دانشگاه علوم پزشکي تهران در این رقابت ها 
حاضر شدند و مقام سوم مشترک در مسابقات تیمي 

رشته ی دارت را کسب نمودند.
مینا حاج ابراهیم، الهام رضازاده، محبوبه عنبري و 
مریم عنبري از معاونت بین الملل، اعضاي تیم دارت 
دانشگاه علوم پزشکي تهران در مسابقات کارکنان 

دولت در سال 95 بودند.

حضـور کارکنان معاونت بیـن الملل
 در مسابقات کارکنان دولت استان تهران گرامیداشت شهداي مدافع حرم
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دوازدهمین دوره ی المپیاد ورزشی دانشجویان پسر 
دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور با حضور دو هزار و 
دویست دانشجو از پنجاه و سه دانشگاه کشور، از بیست 
و دوم تا بیست و هشتم مرداد ماه 95 در دانشگاه علوم 

پزشکي اصفهان برگزار شد. 
دانشگاه علوم پزشکي تهران نیز با 92 ورزشکار که 
11 نفر از آنان، دانشجویان خارجی و ایرانی پردیس 
بین الملل بودند در این دوره از مسابقات حضور یافت. 
تالش  با  بین الملل  پردیس  خارجی  دانشجویان 
فراوان و در رقابتی تنگاتنک در مسابقات انتخابی، 
موفق به عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران برای حضور در این دوره از مسابقات 

شدند.

حضـور دانشجویان پردیس بیـن الملل 
در المپیاد ورزشي دانشجویان پسر دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
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مدیریت تربیت بدني دانشگاه علوم پزشکي تهران اقدام به برگزاري مسابقات انتخابي لیگ دسته یک فوتسال دانشجویان پسر 
دانشگاه با عنوان » جام ایثار« نمود.

دانشجویان ایراني و خارجی پردیس بین الملل به صورت دو تیم مجزا در این مسابقات شرکت کردند. تیم دانشجویان ایراني 
پردیس بین الملل با درخشش بازیکنان خود و پیرزوي هاي پي در پي، موفق به کسب مقام قهرماني این مسابقات شد و به 

لیگ برتر فوتسال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 96 صعود کرد.
تیم دانشجویان خارجي پردیس بین الملل نیز موفق به صعود به مرحله ی یک چهارم نهایي این دوره از مسابقات شده بود.

حضـور تیم دانشجویان پردیس بیـن الملل
 در مسابقات انتخابي لیگ دسته یك فوتسال دانشگاه علوم پزشکي تهران
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صدرا احمدي، سعید اسالمي مقدم، امیر رضا پدرام، 
راحمی، شهاب شکوهي،  پارسا  امیر  دژداري،  صابر 
محمد صاریخاني، امیرحسین صفایي، ارسالن غني 
پور و سهیل نیک پور اعضاي تیم دانشجویان ایراني 
پردیس بین الملل در مسابقات فوتسال » جام ایثار« 

بودند.
نیز به  حسین رفیعي و سید رضا ضرب حدادي 
دانشجویان  تیم  اعضاي  سرپرست،  و  مربي  عنوان 

ایراني پردیس بین الملل را همراهي کردند.
تانیمو،  حامد  بلو،  عبدالوحید  آداتوام،  امانوئل 
مجتبي  کامارا،  محمد  شعیبو،  محمد  جفت شقي، 
الوال، باسل الدین مکي، عمرانا محمد وانکا و کاظم 
عبدالهي یوبا اعضاي تیم فوتسال دانشجویان خارجي 

پردیس بین الملل بودند.
عنوان  به  نیز  خدامرادي  حسین  و  صیادي  علي 
دانشجویان خارجي  تیم  اعضاي  و سرپرست  مربي 

را همراهي کردند.
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مسابقات ورزشي گرامیداشت دهه ي مبارک فجر، 
نوزدهم تا بیست و سوم بهمن ماه 95 توسط معاونت 
ورزش و تفریحات سالم جزیره ي کیش و با همکاري 
هیئت تنیس روي میز کیش در محل مجموعه ي 

المپیک این جزیره ي زیبا برگزار شد.
شرکت کننده  و 58  تیمي  درمسابقات  تیم   14
در مسابقات انفرادي رشته ي تنیس روي میز این 
مسابقات، با حضور در محل سالن اختصاصي تنیس 
با یکدیگر به  روی میز مجموعه ي المپیک کیش 

رقابت پرداختند.
آموزش  مسئول  کارشناس  زحمتکش  سمانه 
شعبه ي جزیره ي کیش پردیس بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکي تهران نیز در این دوره  از مسابقات حضور 
یافت و با غلبه بر حریفان خود موفق به کسب مقام 
دوم انفرادي در رده ي سني )جوانان- بزرگساالن( و 

هم چنین کسب مقام سوم تیمي این مسابقات شد.

حضـور کارکنان پـردیس کیش دانشگاه علـوم پزشکي تهران 
در مسابقات تنیس روي میز جزیره ي کـیش
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حضور کارکنان پردیس کیش دانشگاه علوم پزشکي تهران در مسابقات تنیس روي میز جزیره ي کیش



َتـُه فیما ال یَعنیِه َکفی بالَمرءِ َغفَلًه اَن یَصِرَف ِهمَّ

از غفلت برای آدمی همین بس که همتش را در آنچه

 به کارش نمی آید، صرف کند

حضرت علی )علیه السالم(

نهج البالغه



فعالیت هاي
 علمي، آموزشي و فرهنگي
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مراسم مشترک جشن روپوش سفید و جشن آغاز 
سال تحصیلي دانشجویان ورودي سال 95 پردیس 
بین الملل دانشگاه، روز چهارشنبه هفتم مهر ماه 95 
دانشگاه علوم  تئاتر ستاد مرکزي  آمفي  در سالن 
پزشکي تهران با حضور مسئولین دانشگاه و پردیس 
بین الملل،  پردیس  کارکنان  اساتید،  بین الملل، 

دانشجویان و خانواده هاي ایشان برگزار شد. 
در این مراسم آیین نمادین به تن کردن روپوش 
سفید با حضور دکتر جلیلی معاون آموزشی دانشگاه، 
دکتر حسن زاده معاون آموزشی پردیس بین الملل، 
دکتر حسینی سده مدیر توسعه ی منابع و پشتیبانی 
برتر  معاونت بین الملل و فرزان غالمی دانشجوی 
پردیس  دندانپزشکي  رشته ی  اخالقی  و  علمی 

بین الملل برگزار شد.
در حاشیه ی جشن روپوش سفید و جشن آغاز 
پردیس  جدیدالورود  دانشجویان  تحصیلی  سال 
بین الملل یاد  و خاطره ی مرحوم دکتر عباس شفیعی، 
همیشگي  همراه  و  ایران  نوین  داروسازی  معمار 

برگـزاري مراسم مشترك جشن روپوش سفیـد
و جشـن آغاز سال تحصیلي دانشجویان ورودي سال 95
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جشن روپوش سفید و جشن آغاز سال تحصیلي 
دانشجویان پردیس بین الملل در سال هاي گذشته، 
با پخش کلیپی کوتاه از سخنان ایشان و ادای احترام 

دانشجویان گرامی داشته شد.
یاد  گرامیداشت  براي  پالک  یه  کلیپ  پخش 
و  مقدس  دفاع  و شهداي  فرماندهان  و خاطره ی 
مدافع حرم، پخش کلیپ دانشکده ی داروسازي و 
دانشکده ی دندانپزشکي پردیس بین الملل، پخش 
بین الملل،  از دانشجویان خارجي پردیس  کلیپي 
از  تقدیر  سرود،  گروه  توسط  موسیقي  اجراي 
پردیس  پژوهشي  و  آموزشي  علمي،  برترین هاي 

بین الملل از دیگر برنامه هاي این مراسم بود.
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مراسم مشترک جشن روپوش سفید و جشن آغاز سال تحصیلي دانشجویان ورودي سال 95
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مراسم مشترک جشن روپوش سفید و جشن آغاز سال تحصیلي دانشجویان ورودي سال 95
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   دانشجویان منتخب پردیس بیـنالملل
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   دانشجویان منتخب پردیس بیـنالملل
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   دانشجویان منتخب پردیس بیـنالملل
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   دانشجویان منتخب پردیس بیـنالملل
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   دانشجویان منتخب پردیس بیـنالملل
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   دانشجویان منتخب پردیس بیـنالملل
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در مراسم جشن روپوش سفید و جشن آغاز سال 
تحصیلي دانشجویان ورودي سال 95، برترین هاي 
علمي، آموزشي و پژوهشي پردیس بین الملل معرفي 

شدند.
در این مراسم از تعداد 13 دانشجوي برتر دانشکده ي 
پزشکي، 6 دانشجوي برتر دانشکده ي داروسازي، 9 
دانشجوي برتر دانشکده ي دندانپزشکي، 5 دانشجوي 
برتر مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي، 
یک دانشجوي برتر در جشنواره اختراعات سوئیس 
زمینه ي  در  برتر  دانشجوي  دو  و  سال 2016  در 
پژوهش، با اهداي تقدیر نامه و جایزه تقدیر به عمل 

آمد.
هم چنین شیما میهن دوست دانشجوي رشته ي 
داروسازي پردیس بین الملل، به عنوان نفر اول آزمون 
علوم پایه کالن منطقه َده کشوری در شهریور ماه 95 

معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

تقدیـر از برتریـن هاي علمي وآموزشي و پژوهشـي پردیس بیـن الملل
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مراسم تقدیر از برترین هاي علمي و آموزشي و پژوهشي پردیس بین الملل
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مراسم گرامیداشت سالروز شهادت استاد مطهري و 
مقام استاد، با حضور دکتر سوداگر رئیس دانشکده  ی 
دندانپزشکي، معاونین، اساتید، کارکنان و دانشجویان 
روز یک شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 95 در دانشکده ی 

دندانپزشکي پردیس بین الملل برگزار شد.
از این برنامه دکتر سوداگر به مناسبت  در بخشي 
روز معلم از اساتید دانشکده تجلیل کرد و دکتر دولت 
آبادی، استاد پیشکسوت بخش جراحی دهان، فک و 
صورت در سخنان خود اساتید بزرگ ایراني را الگوي 

اساتید کنوني دانست.
در این مراسم عالوه بر اهداي هدیه به اساتید دانشکده، 
از ایمان نوری دانشجوی برگزیده ی جشنواره اختراعات 
سوئیس در سال 2016، دکتر کیایی سرپرست اداری 
البراتوار  مربیان  ابراهیمي،  و  دانشکده، جالل  مالی  و 

دانشکده تقدیر به عمل آمد.
فرهنگي  و  دانشجویی  واحد  به همت  مراسم  این 
دانشجویان  همکاري  و  دندانپزشکي  دانشکده ی 

دندانپزشکي ورودی سال هاي 89 و 90 برگزار شد.

برگـزاري مراسم نکوداشت مقام استـاد
و روز معلم در دانشکده ی دندانپزشکي پردیس بیـن الملل
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مراسم نکوداشت مقام استاد و تقدیر از دانشجویان برتر در دانشکده ی دندانپزشکي پردیس بین الملل
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جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی و دانشجویان کارشناسي پرستاري پردیس بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکي تهران با حضور مدیران و مسئولین معاونت و پردیس بین الملل، رؤسا و مسئولین دانشکده ها، دانشجویان و خانواده هاي 

آنان، در پردیس کیش برگزار شد.
در این مراسم که روز شنبه دوم بهمن ماه 95 در سالن شورای پردیس بین الملل در جزیره ي کیش برگزار شد دکتر حسن زاده 

معاون آموزشی پردیس بین الملل و دکتر چراغي رئیس دانشکده ی پرستاري و مامایي دانشگاه سخنراني کردند. 

برگـزاري جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان کارشناسی 
علوم آزمایشگاهی و کارشناسي پرستاري پردیس بیـن الملل دانشگاه در پردیس کیش
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جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی و کارشناسي پرستاري پردیس بین الملل دانشگاه در پردیس کیش
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مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور دکتر دیباجي معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده، دکتر کیائي سرپرست امور مالي و 
اداري، جمعي از اساتید و دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکي پردیس بین الملل برگزار شد.

سخنراني توسط دکتر دیباجي درباره ی روز دانشجو، پخش کلیپ مصاحبه با اساتید، تقدیر از نماینده ی دانشجویان ورودي 91 
با توجه به مسابقات ورزشي برگزار شده در دانشکده و باالترین امتیاز کسب شده توسط این گروه از دانشجویان، از دیگر برنامه هاي 

مراسم بود.
این مراسم روز چهارشنبه هفدهم آذر ماه 95 در دانشکده ی دندانپزشکي پردیس بین الملل برگزار شد.

برگـزاري مراسم گرامیداشت روز دانشجـو 
در دانشکده ی دندانپزشکي پردیس بیـن الملل
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مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده ی دندانپزشکي پردیس بین الملل
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مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس و معاون آموزشي بیمارستان ضیائیان، روز یک شنبه شانزدهم آذر ماه 95 در 
بیمارستان ضیائیان برگزار گردید.

در این مراسم ضمن اجرای برنامه های شاد و پذیرایی، به کارورزان و کارآموزان پزشکی و دانشجویان  فعال در کنفرانس هفتگی 
بیمارستان، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

برگـزاري مراسم گرامیداشت روز دانشجو 
در بیمارستان ضیائیـان پردیس بیـن الملل
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جشنواره ی دانشجویي ابن سینا هم زمان با روز دانشجو، توسط معاونت دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي تهران در تاالر ابن سینا 
برگزار شد.

 همه ی دانشجویان ایرانی و بین  الملل دانشگاه امکان شرکت در این جشنواره را داشتند و درمجموع 469 نفر در سومین دوره ی 
جشنواره ی دانشجویی ابن سینا شرکت کردند.

آفاق توسلي دانشجوي رشته ی دندانپزشکي پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران، به عنوان دانشجوي برتر آموزشي 
مقطع دکتراي حرفه اي در این جشنواره معرفي شد و مورد تقدیر قرار گرفت. 

حضـور دانشجویان پردیس بیـن الملل در جشنواره ی دانشجویي ابن سینا
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حضور دانشجویان پردیس بین الملل در دومین جشنواره ی دانشجویي ابن سینا- پاییز95
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مراسم روز بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران و دیدار با سفرا و نمایندگان کشورهاي خارجي در روزهاي دوشنبه و سه شنبه  
هفدهم و هجدهم اسفند ماه 95 در محل تاالر ابن سینا دانشکده ي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.

دکتر خردمند معاون بین الملل دانشگاه، ضمن خیرمقدم به سفرا، نمایندگان وزارت امور خارجه، اساتید و دانشجویان گفت: 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با عزم راسخ به دنبال ایفای نقش خود در دست یابی به مرجعیت علمی کشور است. تاریخ کشور 
ایران که یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری است از دیرباز با علم و دانش عجین بوده است. تاریخ، اکتشافات متعددی در علوم 
پزشکی را دستاورد مستقیم پژوهشگران و دانشمندان ایران می داند. پیامبران و امامان بلندمرتبه در علوم دینی ما تعلیمات مؤثری 

در حوزه ي دانش و علوم پزشکی داشته اند. 

برگـزاري جشن روز بیـن الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران
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در ادامه ي مراسم علی بی نیاز رئیس بخش مطالعات 
امور خارجه، طي سخناني  اقتصاد وزارت  بین الملل و 
اظهار داشت: وقتی غرب به اوج شکوفایی خود رسید تازه 
به جایی رسیده بود که ما سال ها پیش آغاز کرده بودیم 
یعنی دوران صفوی. دورانی که مذهب شیعه نهادینه 
شد و علوم پزشکی در ایران به اوج خود رسید. امروز ما 
به جایی رسیده ایم که دیگران باید از ما بیاموزند. معنویت 
در انجام کارها همیشه برای ما اولویت بوده و هست. آیا 
همیشه با چاقوی جراحی می توان کاری کرد؟ آیا روح را 
می توان به غیر از ایجاد معنویت جراحی کرد؟ این نوآوری 
در دین ما است و موتور موفقیت در انجام کارها. ایران 
همیشه پیشتاز امر موفقیت در جهان به خصوص پزشکی 

و سالمت بوده و هست.
دکتر جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکي تهران، با 
بیان این که آموزش عالی با یک رقابت بین المللی بسیار 
جدی روبرو است گفت: با جذب دانشجویان خارجی، 
ظرفیت آموزش عالی زیاد می شود و همه ي دانشگاه ها 
خواستار آن هستند که از کشورهای دیگر دانشجو جذب 
کنند؛ بنابراین برای جذب دانشجویان خارجی، با رقبای 
بسیار سختی مواجه هستیم و از آنجایی که در ایران این 
قابل  سایرین  برای  شاید  می شود،  انجام  به تازگی  کار 
 باور نباشد. اگر تعداد دانشجویان بین الملل رقم باالیی 
ندارد به این دلیل است که جذب دانشجو به تازگی در 
ایران و برای بین المللی کردن آموزش عالی آغازشده و 
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بسیار خرسندیم که بخشی از بازار بزرگ آموزش عالی 
محسوب می شویم.

دکتر خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
ایران نیز گفت: علوم پزشکی در ایران دارای پیشینه ي 
دیرینه ای است و از حدود 800 سال پیش قدمت دارد. 
درگذشته دانشجویان و علمای بي شماری به ایران سفر 
می کردند تا علوم پزشکی را نزد اساتید بلند مرتبه ي 
ایرانی فرا گیرند پس بین المللی سازی در ایران مبحث 

جدیدی نیست و به دوران گذشته برمی گردد.
از  یکی  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  وی 
بزرگ ترین و قدیمی ترین دانشگاه های ایران و منطقه به 
شمار می آید که امیدوارم شما دانشجویان با تحصیل در 
این دانشگاه و آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی ُسفرای ما 

در کشور خود باشید.
در مراسم روز بین الملل، هم چون سال های گذشته، با 
همکاری دانشجویان خارجی، صنایع دستي و نمادهاي 
فرهنگي 51 کشور دنیا در غرفه های آن ها در معرض 
دید شرکت کنندگان قرار گرفت و در پایان مراسم، لوح 
یادبود روز بین الملل سال 1395 توسط دکتر خرازي 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، علي بي نیاز 
رئیس بخش مطالعات بین الملل و اقتصاد وزارت امور 
خارجه، دکتر جعفریان  رئیس دانشگاه و دکتر خردمند 

معاون بین الملل دانشگاه امضاء شد.



کسی که پیوسته تنبلی کند،

در رسیدن به آرزویش ناکام ماند

میزان الحکمه )جلد11 صفحه 5184(

حضرت علی )علیه السالم(

اَم َکَسُلُه َخاَب َمُله أََمن َد



پرتال الکترونیك
 پردیس بین الملل



82  فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به فعالیت ها و مأموریت های محوله در زمینه هاي آموزشي، پژوهشي، 
اطالع رساني و هم چنین بر اساس نیاز رو به رشد قطب اصلی مخاطبین خود یعنی دانشجویان و خانواده هاي آنان، از مرداد ماه 

سال1388 به طراحی » پرتال الکترونیک پردیس بین الملل « اقدام کرد.
این سامانه در آذر ماه 1388 بهره برداري شد و با توجه به گستره ي فعالیت ها به همت کارشناسان توانمند و پر تالش، همواره 

پشتیبانی و به روزرسانی می شود.
با توسعه ي فعالیت ها، امکانات موجود در سایت اعم از اطالع رسانی عمومی و اختصاصی )ایجاد کارتابل اختصاصي براي دسترسی 
گروه هاي مختلف کاربران از جمله دانشجویان، اولیاء، اساتید و کارکنان( تکامل یافت و در حال حاضر نیز با پي گیري و همکاری 

کارشناسان و مدیران صاحب نظر در حال به روزرساني و ارتقا می باشد.

قابلیت ها و امکانات پرتال الکترونیک پرديس بین الملل
•  قابلیت اطالع رسانی جامع و یک پارچه در دو بخش عمومی و اختصاصی به جامعه ي هدف مخاطب از جمله دانشجویان و 

اولیای ایشان، اساتید، کارکنان و... به دو زبان فارسی و انگلیسی. 
•  اطالع رسانی جامع و به هنگام به مخاطبین از جمله دانشجویان و اولیای ایشان در تمامی زمینه ها و فعالیت ها اعم از همه ي 

امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی. 
•  ارائه ي خدمات اطالع رسانی به هر یک از کاربران در زیر سیستم اطالع رسانی اختصاصی.

•  امکان ثبت و تکمیل اطالعات فردی و مستندات کاربران به منظور ایجاد دسترسی های کاربری در بخش اطالع رسانی اختصاصی.
• زیر سیستم های اطالع رسانی جامع و یک پارچه به صورت عمومی و اختصاصی در هر یک از دانشکده ها و شعب پردیس 

بین الملل توسط کاربران مدیریتی معرفی شده.
•  قابلیت اطالع رسانی در زیر سیستم پرتال به زبان انگلیسی مطابق با استانداردهای بین المللی 

•  امکان پیگیری امور دانشجویی و آموزشی با دسترسی مستقیم به مکاتبات و تعامالت دانشگاه با کاربران به خصوص 

)http://gsia.tums.ac.ir(پـرتال الکتـرونیك پردیس بیـن الملل دانشگاه
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دانشجویان و والدین ایشان.
•  ارائه ي خدمات اطالع رسانی در پروفایل شخصی کاربران در قالب اخبار و اطالعیه های اختصاصی از جمله کارنامه ي تحصیلی 
دانشجو، ارسال مکاتبات مستقیم و تعامالت دانشگاه با کاربران به خصوص دانشجویان و والدین ایشان، کارنامه ي مالی دانشجو، 

شرح تخلفات دانشجویی و آموزشی و ... .

ايجاد تعامل بین دانشجويان و دانشگاهیان
•  اطالع رسانی پیرامون مباحث مالی و شهریه های مصوب آموزشی اعم از سرانه ي شهریه ي آموزشی و قیمت تمام شده ی 

خدمات دانشجویی به منظور برنامه ریزی های مالی برای متقاضیان و دانشجویان.
•  عدم نیاز به مراجعه ي حضوری دانشجویان به مسئولین مرتبط به منظور کسب اطالع پیرامون موضوعات مورد نظر.

•  ثبت و یادآوری رویدادهای مهم زمان بندی شده از جمله تقویم آموزشی دانشگاه. 
•  ارائه ي نمای کلی برنامه ها، اهداف و استراتژی دانشگاه تا پایان هر نیم سال تحصیلی و پایان دوره ي تحصیلی به منظور 

برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت توسط دانشجویان و اولیاي ایشان.
•  جلوگیری از سردرگمی دانشجو و عدم اطالع از چگونگی فرایندهای الزم االجراي آموزشی و دانشجویی.

•  ایجاد لینک های مرتبط و مورد نیاز، از جمله لینک کتابخانه ي دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور بهره مندی 
دانشجویان از مراکز معتبر دانلود منابع آموزشی و معرفی پایگاه هاي علمی. 

•  پاسخگویی برخط از طریق ایمیل و یا درج اطالعیه های شخصی به سواالت احتمالی دانشجویان و کاربران.
•  تشویق و حمایت دانشجویان در امور آموزشی، پژوهشی، هنری، فرهنگی و فوق برنامه و کشف استعدادها و توانمندی ها.

•  ایجاد دسترسی مجزا براي دانشجویان و اولیاي ایشان به پروفایل شخصی خود با محدودیت سطح دسترسی و به منظور 
نظارت بر امور آموزشی و بررسی تراکنش های مالی دانشجو.
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http://gsia.tums.ac.ir

http://gsia.tums.ac.ir/ic_vsc
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هم چون سنوات گذشته و در راستای ارائه ي تسهیالت به دانشجویان، طی یک مرحله، دانشجویان متقاضی وام در رشته های 
پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و تحصیالت تکمیلی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران از وام شهریه ي دانشجویی 

بهره مند  شدند.
 بر این اساس طبق اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان براي سال تحصیلي 96 - 95، در مجموع نیم سال اول و دوم، به 

تعداد 45 نفر از دانشجویان مبلغ 1/638/000/000 ریال وام شهریه پرداخت شد.
صالحیت آموزشی، اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری، ارائه ي مدارک الزم و ثبت نام از شرایط پرداخت وام شهریه ي 

دانشجویی به متقاضیان می باشد.
 شرایط بازپرداخت کلیه ي وام ها نیز تابع ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل خواهد بود.

تسهیـالت وام شهـریه ی دانشجـویان



بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند

سوال شد: یا رسول اهلل! پس چه چیز موجب آمرزش آن است

فرمود: جدیت و تالش در طلب معیشت

سندرک الوسائل )ج13 ص 13(

پیامبر اکرم )صلی الل و علیه و آله و سلم(

یا  ِقیَل  َصَدَقٌه،  ال  َو  َصالٌه  ُرها  یَُکفِّ ال  باً  نُو ُذ ونُوِب  لذُّ ا َمن  اِنَّ 

الَمِعیَشِه َطَلِب  فی  الُهُموُم  قاَل  ُرها  یَُکفِّ َفماَ  رسوَل اهلِل 

....





88

Students’ sports

Students’ sports



89

Students’ sports

Students’ sports



90

Arbaeen Tour
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Ceremony at Dorm

Tabriz Tour
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Kashan Tour 

Kashan Tour
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Quds Rally

Tochal Tour
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Isfahan Tour

Ceremony at boys Dorm
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Isfahan Tour

Iftar Ceremony at Boys’ Dorm
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Religious Ceremony 
at Hojat Doost Dorm

Jamaran Tour
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Abadan Tour

Tochal Tour
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International Day
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The annual TUMS International Day ceremony 
commenced on Monday, March 6, 2017 and 
continued till Wednesday March 8, 2017 at 
Avicenna Hall at TUMS School of Medicine. 
This ceremony was held with the presence of 
different ambassadors, government officials, 
TUMS faculty members and students and well 
as high-ranking TUMS officials including 
TUMS Chancellor, Dr Jafarian and TUMS 
Vice-Chancellor for Global Strategies, Dr 
Arabkheradmand. Students from 37 countries 
were participated at this ceremony and 51 stalls 
given to different countries, TUMS schools and 
other organizations such as charities or Iran’s 
Department of Environment. The stalls were 
used to showcase students’ home countries and 
their life experience in Iran or present a school’s 
scientific advances, facilities, faculty members, 
etc.

International Day
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The congregation prayer is performed at international students dorm every day. There were lots of 
hadith about congregation prayer, that advice people to perform it.Congregation prayer has lots of effects 
such as spiritual, social, moral and educational effects.

Performing Congregation Prayer
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Iftar Ceremony at National Museum of Tehran University of Medical Sciences
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On June 29th ,2016 international students 
participated in Iftar ceremony at national 
museum of Tehran University of Medical 
Sciences. In that ceremony which was 
held by presence of secretary General of             
Ahl ul- Bayt World Assembly Hujatul Islam 
Akhtari, Dr Kheradmand Vice Chancellor 
for Global Strategies and Head of different 
departments of TUMS-IC, Dr Kheradmand 
made speech about international students 
admission and he mentioned that till now 
we have 550 international students. He 
expressed that the procedure of students 
admission would lead to training youths 
from all over the world as ambassadors for 
Islamic Republic of Iran that they take steps 
for mankind’s peace, health and service 
presentation to all the people around the 
world.

Iftar Ceremony at National Museum 
of Tehran University of Medical Sciences



  Tehran University of Medical Sciences (TUMS)  International Campus (IC) 108

On each Thursday of a week, there is a ceremony for Kumayl  pray at boys dormitory. Imam Ali ( peace 
be upon him) advised Kumayl to recite this pray on each Thursday night or once a month or at least once 
in every year so that, added Imam Ali, “Allah may protect thee from the evils of the enemies and the plots 
contrived by impostors. O’ Kumayl! in consideration of thy companionship and understanding, I grant 
thee this honour of entrusting this pray to thee.”

Kumayl Pray at Boys Dormitory
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On Nov 28th,2016 there was a religious ceremony at Razi dorm. At the beginning, master of the ceremony 
welcomed the audience, then verses from Quran was read by international Qari then Mr Nezhad Sahebi 
read some poems about Imam Hasan Mojtaba. After that some video clips about Imam Zaman and some 
clips about tourist attraction of Lorestan province were shown. At the end of the ceremony, dinner was 
served among the students.

Religious Ceremony at Razi Dorm 
on the Occasion of Imam Hasan Mojtaba  Martyrdom

Imam Hasan Mojtaba (Peace be upon him)

O’ people! whoever with sincerity and devotion 
towards God, listens to His guidance, will be 
guided to the most righteous path and God will 
assist him in knowledge and awareness to reach 
a happy end.
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Yalda Night at Dorms
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Yalda Night at Dorms
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Yalda Night at Dorms
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On the occasion of Yalda night, Dec 21st, 
2016, there was a ceremony at Kawthar 
dorm. Boys and girls international students 
were participated at that ceremony in different 
groups and separately. Boys group’s ceremony  
started at 6:00 p.m. till 8:00 p.m. and also  
girls group’s ceremony started at 8:00 p.m. till 
10:00 p.m. It is worth mentioning that TUMS 
authorities were the special guests of that 
ceremony. During a ceremony the students 
who were won to the sport competitions on 
the occasion of Students Day were received 
their awards. At the end of the ceremony 
dinner was served among the students.

Yalda Night at Dorms
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International Students at Book Fair
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On 13th May, 2016 boy’s international 
students were taken to book fair. They 
visited many stalls and at the end of the 
visiting lunch was served at restaurant.

International Students at Book Fair
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On June 24th,2016 international students were taken to Quran exhibition. They visited many stalls and 
then they participated in Ghadr ceremony and they came back to their dorm at 10:00 p.m. It is worth 
mentioning that 31 international students participated in this visiting.

Quran Exhibition



  Tehran University of Medical Sciences (TUMS)  International Campus (IC)117

On the occasion of Fajr Decaday, 
ceremony was held on 1st February, 2016 
at Rastak dormitory. First of all one of 
the Bahraini student read some verses  
from Quran. Afterward there was a live 
performance about Revolutionary song 
on the occasion of Fajr Decaday, after a 
period of time a famous Revolutionary  
video clip (Ayatollah Khomeini is leader) 
was shown and the last part of ceremony 
was giving awards to the new students.

Fajr Decaday at Rastak Dorm
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Participating International Students in Religious Ceremony at Different Universities
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On the occasion of Muharram month,  
different religious ceremonies about explaining 
the uprising of Imam Hussein were held at 
Shahid Beheshti, Al Zahra, Tarbiat Modares 
universities in different dates. It is worth 
mentioning that these ceremonies were held 
for international students. During a ceremonies 
international students from TUMS were 
delivered eulogies in Urdu language.

Participating International Students in Religious 
Ceremony at Different Universities
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Imam Ali’s birthday at Mirza Shirazi Dorm
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On Thursday, April 21st ,2016 on the occasion of Imam Ali’s birthday, a religious ceremony was held 
in Mirzay Shirazi at boys dormitory. First of all verses from Quran was read then photos were shown for 
Isfahan tour which was held during Nowrooz 2016, afterward  a brief biography about Imam Ali (peace 
be upon him) was expressed and also a poetry in praise of Imam Ali was read.

Imam Ali’s birthday at Mirza Shirazi Dorm
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On the occasion of Imam Reza’s birthday 
(Aug 14th,2016) at Hojat Doost dorm there 
was a ceremony by the presence of 30 
international students. At the beginning of 
the ceremony, some of the students made 
a brief speech about Imam Reza and his 
biography. At the end of the ceremony 
dinner was served among the students.

Imam Reza’s Birthday at Hojat Doost Dorm
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On the occasion of Imam Reza’s 
birthday, there was a religious ceremony 
at Mirza Shirazi dorm. At the beginning, 
master of the ceremony congratulated 
to the audience for this holy birthday, 
then some video clips were shown about 
Imam Reza’s birthday. According to the 
coincidence for Imam Reza’s birthday and 
independence of Pakistan country, one of 
the Pakistani students made a brief speech 
about his country and after that Pakistani 
national song was performed alive then Mr 
Nezhad Sahebi quoted some points about 
Imam Reza’s life and after that poetry in 
praise of Imam Reza was read. 

Imam Reza’s Birthday at Mirza Shirazi Dorm
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Christmas Day
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On the occasion of Christmas Day (Dec, 
24th, 2016), 40 international students were 
participated at Christmas Day celebration. 
First of all dinner was served among the 
students at boulevard restaurant. Then 
some awards were given to the students. 
Afterwards the second part of the 
celebration was performed at Hojat Doost 
dorm. During that ceremony some video 
clips about Christmas Day in different 
countries were shown.

Christmas Day
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Due to familiarizing students with Quran 
and religious teachings, there were a Quran 
class at international dorms each week. 
International students participate in this 
class, they gather, learn and read Quran. 

Quran Class at Dorms
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On the occasion of Ghadir Khom day, 
there was religious ceremony at Hojat Doost 
dormitory. In that ceremony Dr Dordashtiyan 
and Mr Ali Alhasani made a brief speech 
about importance of Ghadir event. At the end 
of the ceremony traditional food which was 
prepared by girls international students was 
served among the students. 

Ghadir Khom Day at Dorm
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On the occasion Ashura and Tasoa(Oct 
11th 2016), girls international students 
participated in religious ceremony at girls 
dorm (Kawthar dormitory). 

The ceremony was started by the brief speech 
of Dr Niknam, Manager of international 
branches of TUMS. Students from different 
nationalities such as Pakistan, Nigeria were 
participated in this ceremony. Also Mrs 
Asiye Nora from Al Mustafa international 
university made a brief speech. At the end 
of the ceremony, students had mournfulness 
regarding Imam Hussein martyrdom.

Ashura and Tasoa at Girls Dorms
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Ashura and Tasoa at Boys Dorms
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Ashura and Tasoa at Boys Dorms
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On the occasion of Ashura and Tasoa, Oct 12th 2016 boys international students were participated in 
religious ceremony at boys dormitory (Hojat doost dorm). The ceremony was started by reading ziyarat 
Ashura then Dr Niknam and Hujaul Islam Abdullahi Adam and Mr Yusuf omar made a brief speech 
about disaster of Ashura Day. At the end of the ceremony, students had mournfulness regarding Imam 
Hussein  martyrdom then lunch was served among the students.

Ashura and Tasoa at Boys Dorms
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Quds Day Rally
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Quds Day Rally

On Friday, July 1st ,2016 international students 
participated in Quds Day demonstration and 
marked that international day. Students chanted 
many slogans and they wanted Israel respect 
the rights of Palestinians.
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Monthly Asked and Answered Meeting
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Monthly asked and answered meetings are held at dorms. Different issues such as dorm facilities, 
dorm’s regulation, IT issue are asked during a meeting. 

Monthly Asked and Answered Meeting
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Arbaeen  Rally
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International students participated in Arbaeen Rally. 40 international students from different nation-
alities such as India, Pakistan, Iraq, Africa were participated in 8 - day trip.  First of all students visited  
Imam Ali holy shrine in Najaf then they participated in Arbaeen holy shrine and after 3 days they reached  
to Imam Hussein holy shrine and they resided there for about 2 days then international students moved 
toward Samera for visiting Imam Hasan Askari and Imam Ali Naghi holy shrines.

Arbaeen  Rally
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Iftar ceremony at Mirza Shirazi
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On June 23rd, 2016 ,Iftar ceremony was held at Mirzaye Shirazi dorm by presence of 100 international 
students, Dr Rahimi Dean of Student and Cultural Affairs, Mr Khodamoradi manager of boys’ dorm. At 
the beginning of the ceremony a clip was shown which was related to Ramadan  after that Mr Mosavi 
had a brief speech about annoyance of the  neighbors. At the end of the ceremony Iftar was served.

Iftar ceremony at Mirza Shirazi
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On the occasion of Arbaeen Day (Nov 
20th,2016)  a religious ceremony was held  
at girls dormitory (Rastak Dorm). 60 girls 
international students participated in that 
ceremony. During a ceremony Ziyarat 
Ashura and Du’a Tawassul were read then 
Persian Saffron Rice Pudding (Sholeh Zard) 
was served among the students.

Arbaeen Day at Kawthar Dorm
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According to the office of Vice – Dean for Student and Cultural Affairs’ mission we try to make a suitable 
atmosphere for developing international students’ cultural activities. Below you can see cultural activities 
which had done at dorms and TUMS campus.



Cultural Activities



The Prophet Mohammad (peace be upon him)

Fasten and hold knowledge and then 
protect it. “ He was asked that how 
could it be fastened, and he replied:”by 
writing and scribing it
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On June 13th, 2016 girl’s winners of sport competitions received their awards. In that ceremony which 
was held by presence of Dr Hemmati  Executive consultant from office of Vice Chancellor for Global 
Strategies and International Affairs at Narges dorm , girl’s winners received  their awards as gift card.

Giving  prizes  to the winners at Girls Ceremony
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On June 6th, 2016 boy’s winners of sport competitions received their awards.
In that ceremony which was held by presence of Dr Mohahegh Dean of TUMS Student and Cultural 

Affairs, Dr Khadem Dean of TUMS Physical Education at Hojat Doost dorm, boy’s winners received 
their prizes. At the end of the ceremony Dr Mohaghegh  paid a visit of the different parts of the dorm.

Giving  prizes  to the winners at Boys Ceremony
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Sport Competitions on the occasion of Dormitory Week at Girls Dorms
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On the occasion of Dormitory Week, on Tuesday and Wednesday May 31st and 1st June, 2016 sport 
competition were held at girls dorm in two fields (darts, rope competition)

Sport Competitions on the occasion 
of Dormitory Week at Girls Dorms
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Sport Competitions on the occasion of Dormitory Week at Boys Dorms
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Sport Competitions on the occasion of Dormitory Week at Boys Dorms



  Tehran University of Medical Sciences (TUMS)  International Campus (IC) 150

Sport Competitions on the occasion of Dormitory Week at Boys Dorms



  Tehran University of Medical Sciences (TUMS)  International Campus (IC)151

Sport Competitions on the occasion of Dormitory Week at Boys Dorms
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On the occasion of Dormitory Week, football , table tennis, darts competition were held between 
international students in  both boys dorms. These competitions were held by presence of 38 dorm resident 
students on May 25th ,2016 at Hojat Doost dorm and also they were held at Mirza Shirazi dorm on May 
27th and 29th,2016.

Sport Competitions on the occasion 
of Dormitory Week at Boys Dorms



  Tehran University of Medical Sciences (TUMS)  International Campus (IC)153

Student Day at dorms
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Student Day at dorms
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Student Day at dorms
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Student Day at dorms
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On the occasion of Dormitory Week, football , table tennis, darts competition was held between 
international students in  both boys dorms. Theses competitions were held by presence of 38 dorm resident 
students on May 25th ,2016 at Hojat Doost dorm and also they were held at Mirzayeh Shirazi (2) dorm on 
May 27th and 29th,2016.

Sport Competitions on the occasion 
of Dormitory Week at Boys Dorms
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Sport Competitions on the occasion of Dormitory Week at girls Dorms
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On the occasion of Student Day, different sport competitions from various fields such as darts, handy 
football, table tennis and jump rope were held between international students  at students dorm.

Student Day at dorms
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Futsal sport competition at Shahid Chamran complex
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On Dec 22nd ,2016 Futsal sport competition was held at Shahid Chamran complex. There were two 
competitions, one of them was between TUMS Iranian students and Shahrak team and the teams drew. 
Another match was between TUMS international students and Hafez team. TUMS international students 
won by seven goals to Hafez team.

Futsal sport competition at Shahid Chamran complex
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The third futsal competitions was held at Shahid Chamran complex on January 6th ,2016 . The first 
competition was between international students from (TUMS – IC) and Iranian students from school 
of dentistry and according to the result, international students won by 6 goals to school of dentistry 
furthermore, second match was between school of nutrition science and Iranian students from international 
campus and the teams drew.

International students reach to the quarter finals
in Futsal competition (Isar cup)
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International students can use many sport facilities at dorms and TUMS sport complexes. During a year 
students will participate in different sport competitions and they will be able to have sport training. In 
continuous you will see the sport activities which had done during a year.



Students Sport



Imam Ali (peace be upon him)

Knowledge is a great treasure which 
doesn’t come to an end.
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Student Ideas
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Jamaran Tour
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Jamaran Tour

International students were taken to Jamaran 
the house of Iran’s former leader (Imam 
Khomeini) in two different groups. Also 
they visited Jamaran Gallery and Husseiniah 
Jamaran which was the place that Imam met 
warriors. During the visiting students were 
familiar with life style of Imam Khomeini.
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Iranology Foundation
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Iranology Foundation

On Feb 6th, 2017 international students 
were taken to Iranology foundation. They 
visited many places such as hand written 
exhibition and documents. The exhibition 
was included documents, pictures of hand 
written, hand written books, Lithography, 
Typography. Then in the other part of the 
exhibition, students paid a visit of historical 
and contemporary painting pictures with 
national and religious topics. At the end of 
the visiting, they visited from Iranian cultural 
exhibition and they were familiar with Iranian 
culture.
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Abadan Tour
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Abadan Tour

75 international students participated at 
seventh battle and trauma congress which 
was held at Imam Ali hospital. During that  
tour students were familiar with war museum 
and warzone of Shalamchen then they visited 
Arvand free zone and Zomorod cruise.



  Tehran University of Medical Sciences (TUMS)  International Campus (IC)173

Iran Bastan and Tamashgah – e Zaman museum
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Iran Bastan and Tamashgah – e Zaman museum
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Iran Bastan and Tamashgah – e Zaman museum
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Iran Bastan and Tamashgah – e Zaman museum

On Tuesday Sep20th , 2016 new international 
students were taken to museum for welcome 
week tour. It is worth mentioning that boys 
were taken to Iran Bastan and girls were 
taken to Tamashgah – e Zaman museum.
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Kashan Tour
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Kashan Tour
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Kashan Tour

International students were taken to a 
one- day trip to Abyaneh, Qamsar in two 
different groups. Students were visited many 
places such as Rose distillation workshop in 
Qamsar, visiting from Abyane castle, the 
oldest Abyane’s historical fire temple and 
Barzaleh, Hajatga mosque and etc.
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Qom Tour
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Qom Tour
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Qom Tour

On the occasion Muharram month, office 
of Vice Dean for Student and Cultural 
Affairs organized a one- day trip to Qom 
and Jamkaran  for different groups(Boys  
on Oct 28th, 2016 and Girls on Oct 27th, 
2016). International students from different 
nationalities were participated in those tours  
and they were visited many places such as 
anthropological museum , holy shrine of 
Hazrat Masomeh, Sahn Imam Khomeini, 
,Green dome of Qom,  Jamkaran mosque. 
At the end of the tour, prayer carpet and 
blessed salt were given to the international 
students.
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Tabriz Tour
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Tabriz Tour

Boys international students from different 
countries such as Iraq, Pakistan, Ethiopia, Syria, 
India, Ghana, Bangladesh, Gambia, Nigeria, 
Kenya were taken a 4- day trip to Tabriz. 
They visited many places such as Kandovn 
rocky village, Shahgoli park, Kaboud mosque, 
Azarbayjan museum, Maqbarato shoara, 
Mashrote house,  Shahriyar’s house, Aras river, 
Asiyab kharabe waterfall, Jolfa Bazaar and Saint 
stepanos monastery.
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Tochal Tour
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Tochal Tour

International students were taken to Tochal 
in two different groups. International students 
from different nationalities participated in this 
tour and enjoyed from the snowy weather and 
played with snow then they ate lunch in wooden 
restaurant in fifth station and. Afterward they 
came back to their dormitories.
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Isfahan Tour
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Isfahan Tour

International students were taken a one- day 
trip to Isfahan  in two different groups. It is 
worth mentioning that students participated 
in this tour from different countries such as 
Lebnan, India, Afghanistan,Ghana,  Pakistan, 
Nigeria, Ethiopia and Iraq. Students visited 
many historical places such as Naghshe jahan 
square, Sheikh lutfu llah mosque, Shah Abbasi 
mosque, Ali qapu building, Qeysariye Bazaar, 
Chehelsotoun building , Hasht behesht building, 
Si o se pol bridge, Ali gholi agha bath, Vanak 
church, birds garden, flower garden, Monar 
Jonban, Soffeh park.
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Tehran excursion tour
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Tehran excursion tour
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Tehran excursion tour
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Tehran excursion tour
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Tehran excursion tour
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Office of Vice Dean for Student and 
Cultural Affairs organized a one-day trip 
to Tehran excursion tour, the tour was held 
in two groups for girls and boys. During 
a tour students visited many places such 
as Sadabad museum, Darabad museum, 
Jamshidieh park, Imamzadeh Saleh.

Tehran excursion tour
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As it has been proven in scientific researches, recreational activities has lots of advantages for students 
such as increasing mental and physical health , reducing depression, relieving stress, improving quality 
of life, increasing life satisfaction. During a year international students will participate in different tours. 
Tehran excursion tour, Isfahan tour, Tabriz tour, Qom tour, Kashan tour, Abadan tour, Jamaran tour, Iran 
national museum were the tours that were held last year.



Students Tour



The Prophet Mohammad 
(peace be upon him)

If a seeker of knowledge embraces 
death while he is on learning, he is 
regarded as a martyr.
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At the moment of international students’ presence at office of Student and Cultural Affairs, they should 
start the procedure for their health check- up and students should submit their medical test result.

Medical Test and Vaccination
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Sport insurance will provide for all international 
students with the highest compensation rate. The 
ones who would participate at sport fields they 
can receive their sport insurance card.

Sport Insurance

International students can receive discount of 
the treatments via insurance booklet. Students 
will receive their insurance booklet, 10 days after 
their presence at office of Student and Cultural 
Affairs. In addition students can have insurance 
for their family via their valid passport too.

Health Insurance booklet
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Bank Account Notebook
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1.Bank Account

Each student via valid passport, can receive bank account card at this office. A bank account can be 
from different types, such as saving account, current account, investment account and foreign currency 
deposits.

ATM card
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Students Services

In office of Vice Dean for Student and Cultural Affairs, each international students can 
receive services such as bank account notebook, ATM card, health insurance booklet, sport 
insurance, free medical test check-up and vaccination.



Students Services
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The new girls dormitory officially inaugurated 
on Oct 26th,2016. An inauguration ceremony 
was held by presence of authorities of TUMS. 
First of all a clip about Ashura and Tasoa was 
shown. Then Pakistani students sang a song. 
Awards were given to the best unit of the dorm 
according to the hygiene and cleanliness.

Inauguration of Kawthar Dormitory
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The new boys dormitory officially inaugurated 
on Oct 25th, 2016. An inauguration ceremony 
was held by presence of authorities of TUMS. 
First of all, some verses of Quran were read 
then national anthem of Islamic Republic of 
Iran was played. Afterward, master of the 
ceremony welcomed the audience. Then 
according to the monthly sessions at dorm, 
awards were given to the new students. Then 
some clips about Ashura and Tasoa were 
shown. 

Inauguration of Razi Dormitory
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Yas dorm has 5 floors which contains 
10 apartments and each apartment has 2 
or 3 rooms. All the rooms are furnished 
and the apartments have access to the 
internet via hard wired data ports as 
well as wireless systems.  The dorm has 
IT center, emergency room, study hall, 
and praying room. Local shops are in 
walking distance and students are able 
to shop for themselves.

Address of the dorm: 
Number 25, Hojat Doost Street, 
Felestin Street
Tele phone Number: (021) 8839 2404

Yas Dorm
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Kawthar dorm has 5 floors which contains 
15 apartments and each apartment has 2 or 3 
rooms. All the rooms are furnished and the 
apartments have access to the internet via hard 
wired data ports as well as wireless systems.  
The dorm has IT center, Emergency room, 
study hall and praying room. Local shops are 
in walking distance and students are able to 
shop for themselves.

Address of the dorm: 
Number 3, Kawthar Alley, Shoride Street, 
Keshavarz Blvd
Tele phone Number: (021) 8839 1960

Kawthar Dorm
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Narges Dorm
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Narges Dorm
Narges dorm has 5 floors which contains 

15 apartments and each apartment has 2 or 
3 rooms. All the rooms are furnished and the 
apartments have access to the internet via hard 
wired data ports as well as wireless systems.  
The dorm has IT center, emergency room, 
study hall and praying room. Local shops are 
in walking distance and students are able to 
shop for themselves.

Address of the dorm: 
Number 55, Khedri Street, between 13 and 15 
Street , Narges Street
Tele phone Number: (021) 8834 0435

Girls’ Dormitories



  Tehran University of Medical Sciences (TUMS)  International Campus (IC) 210

Razi dorm has 6 floors which contains 
12 apartments and each apartment has 2 
or 3 rooms. All the rooms are furnished 
and the apartments have access to the 
internet via hard wired data ports as well 
as wireless systems. The dorm has IT 
center, emergency room, study hall and 
praying room. Local shops are in walking 
distance and students are able to shop for 
themselves.

Address of the dorm: 
Number 148, Mozaffari khah Alley, Upper 
than gas station, Northern Kargar Street
Tele phone Number: (021) 8863 9497

Razi Dorm
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Mirza shirazi dorm  has 5 floors which 
contains 10 apartments and each apartment 
has 3 rooms. All the rooms are furnished and 
the apartments have access to the internet 
via hard wired data ports as well as wireless 
systems.  The dorm has IT center, emergency 
room, study hall and praying room. Local 
shops are in walking distance and students 
are able to shop for themselves.

Address of the dorm: 
Number 34, 11th Street, Mirzaye Shirazi Street.
Tele phone Number: (021) 8884 9833

Mirza shirazi Dorm
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Hojat Doost Dorm
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Hojat Doost Dorm
Hojat Doost dorm has 5 floors which contains 

19 apartments and each apartment has 1 or 2 
rooms. All the rooms are furnished and the 
apartments have access to the internet via hard 
wired data ports as well as wireless systems.  
The dorm has IT center, Emergency room, 
study hall and praying room. Local shops are in 
walking distance and students are able to shop 
for themselves.

Address of the dorm: 
Number 6, Hojat Doost Street, Felestine Street
Tele phone Number: (021) 8895 3221

Boys’ Dormitories
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At TUMS- IC, 6 dormitories has been built that 3 of them are for boys and 3 of them are for girls. Our 
international residence halls, provide opportunities for students to become part of a diverse residential 
learning community that promotes personal growth and development.

By living in dormitories, students can save a lot of time and money to move between their dormitories 
and classrooms also students can find many friends come from various regions and different nationalities. 
Therefore, they have opportunities to share their culture, activities and feelings. In continuous you can see 
names of the dormitories and their features. 

Boys Dormitories
• Hojat Doost
• Mirza shirazi
• Razi  

Girls Dormitories
• Narges 
• Kawthar 
• Yas



Dormitories
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Welfare Facilities and Students’ Service
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Office of Vice- Dean for Student and Cultural Affairs Mission and Vision

Office of Vice- Dean for Student and Cultural Affairs follows the following missions considering its 
specific attention and commitments towards social and cultural functions of the students.
• Planning and supervising the cultural, social, athletic, artistic and extracurricular activities.
• Providing and monitoring welfare, health and treatment facilities
• Training students physically and spiritually.
• Developing suitable cultural and social atmosphere for international students.
• Provide the frame work to enhance students’ cultural and religious awareness levels.



My dears. Be serious about your relation with god. You are 
young. Pay attention to this. Talk with god and pray. University 
should give the students a comprehensive movement. So students 
can build a merit society by suggestions and scientific innovations. 
One of the students’ ideal is science and the second one is justice 
and the third one is liberal. My expectation from students and 
teachers is producing a science. Go toward a scientific borders 
then think and work hard. Universities should be a place of 
researches and sciences then idealism and at the end targeting 
political and social activities.

Message of Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei 



Students and instructors’ position are our wealth. Future of our 
country is in students’ hands. It means in each field that they are 
in, they should manage future of the country. Teachers should 
notice that they are the ones train students, which wants to give 
future and fate of country in their hands. Also key of countries’ 
felicity in students’ hands. Responsibilities of the teachers are 
very important because they duty is training. Students should 
notice that they have to try to learn sciences and gain specialities. 
Students should use their talent and specialities for resolving the 
countries’ demand and dependence.

Message of Imam Khomeini, Former Iran’s leader



TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (TUMS)

Welfare Facilities and Students' Service

Tehran University of Medical Sciences, International Campus 
Office of Vice Dean for Student and Cultural Affairs

2016-2017


