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امام خمینی »قدس سره«:

اگر دانش��گاه ها، واقعا دانش��گاه اسالمی باش��د، یعنی در کنار تحصیالت 

موف��ق، در آنجا تهذیب و تعهد هم باش��د، اینها می توانند یک کش��وری را به 

س��عادت برسانند. من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها و 

ذخیره های عظیم الهی و به این گلهای معطر و نوشکفته جهان اسالم سفارش 

می کنم که قدر و قیمت لحظات ش��یرین زندگی خود را بدانند و خودش��ان را 

برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رس��یدن به اهداف عالی انقالب اسالمی 

آماده کنند. و به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر 

ش��کل ممکن وسائل ارتقاء اخالقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم 

سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوریها همراهی کنید و روح 

استقالل و خودکفایی را در آنان زنده نگهدارید. مبارزه علمی برای جوانان زنده 

کردن روح جستجو و کشف واقعیت ها و حقیقت هاست.       

رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای:

دانش��گاهی شکوفا و پر نشاط اس��ت که در آن علم عزیز است و عالم عزیز 

است. استاد کرامت دارد و دانشجویی کرامت است. عزیزان دانشجو هرچه زمان 

می گذرد، حقانیت صدق وعده های الهی و تخلف ناپذیری سنتهای قرآنی آشکارتر 

می گردد. بارزترین وکار آمدترین نقش از آن ایمان، عزم وجهاد اس��ت. دل پاک 

و امیدوار، ذهن بی ش��ائبه و روشن و جسم سالم و توانمند شما جوانان، دارای 

شایس��ته ترین ظرفیت برای آن سه عنصر محوری اس��ت. نگذارید بی ایمانی و 

تردید و بی عملی در این ظرف گرانبها جای بگیرد و نگذارید دش��منان عدالت و 

نابینایان معنویت پیروز شوند. به وعده های الهی اعتماد کنید و توانائی های خود 

در عرصه ی علم وعمل را قدر بشناسید. آینده از آن شما است. 

وهلل االمر من قبل و من بعد
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    پیام رئیس دانشگاه: 

دانش��گاه علوم پزشکی تهران به عنوان نخستین وبزرگترین دانش��گاه علوم پزشکی کشور وبنا 

ب��ه فرموده رهبر معظم انقالب نماد آموزش عالی کش��ور برخود می بالد ک��ه میعادگاه حضور نخبگان 

وفرهیختگان ایران اس��المی است. این دانش��گاه درکنار فراهم نمودن زمینه تحقق رسالت دانشگاه 

درعرصه  های پ  ژوهش و آموزش،رس��الت دوم دانش��گاه یعنی »فرهنگ  سازی وجامعه پذیر ساختن 

دانشجویان «را نیز بردوش دارد.

فراهم س��ازی محیطی بدور از دغدغه های گوناکون دانش��جویی برای  رسیدن به دو رسالت مهم 

دانشگاه یعنی آموزش وپژوهش ازیک سو و نیزپرورش و تربیت دانشجویانی فرهیخته ومومن جهت 

ورود موفقیت آمیز به جامعه پس ازپایان تحصیل، جزو اولویت های دانشگاه می باشد.

شما دانشجویان گرامی برتری علمی خود را با ورود به دانشگاه به اثبات رسانیده اید واین افتخار 

بزرگی برای شماس��ت که بواس��طه زحمات خود وخانواده محترمتان حاصل ش��ده است ومی بایست 

قدردان این نعمت ومحبت الهی باشید.

امی��دوارم درکن��ار تم��ام ای��ن امتیازهای علمی که کس��ب نم��وده اید، ب��ا برنامه ری��زی دقیق و 

حض��ور و مش��ارکت در کلیه فعالیتهای علم��ی، فرهنگی و پژوهش��ی به افتخاراتی ک��ه درزمینه های 

ورزش��ی،فرهنگی،هنری و ادبی که درالمپیادهای ورزشی و جش��نواره های متعدد علمی، پژوهشی و 

فرهنگی دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر کشورنصیب این دانشگاه شده است شما نیز سهمی در 

این افتخار آفرینی داشته باشید. ومن اهلل التوفیق 

 

دکتر سیدمحمدرضا منصوری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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پیام معاون بین الملل دانشگاه:    

از آنجا که توسعه و گسترش مرزهای دانش نقش بدیهی در رشد و تعالی جامعه دارد، لذا دانشگاه 

علوم پزشکی تهران با پشتوانه بیش از 77 سال پیشینه موثر در زمینه آموزش و پژوهش و در راستای 

پاس��خ به تقاضای روزافزون داوطلبان تحصیالت عالی در داخل و خارج از کشور و با توجه به برنامه های 

راهبردی بلند مدت علمی، آموزشی و پژوهشی خود، از سال 1386 پردیس بین الملل را راه اندازی نمود.

این پردیس تجلی حضور جدی دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه های بین المللی خواهد بود. 

 پردیس بین الملل دانشگاه متشکل از شعب، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، با دارا بودن بیش از 900 

دانشجوی داخلی و خارجی در رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی و تحصیالت تکمیلی (مقاطع 

کارشناسی ارشد و Ph.D)به پرورش دانشجو و تولید فناوری های نوین پزشکی مبادرت ورزیده است.

 در کن��ار وظای��ف و مأموریت ها و تالش در جهت تحقق اهداف تعریف ش��ده در س��ند چش��م انداز 

بیست ساله و برنامه های توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور در مورد جایگاه علمی و حرکت به 

س��وی جامعه دانش محور و توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی وارائه خدمات وابسته به گروه های 

مختلف پزشکی در سطح منطقه ای و بین المللی، تبیین، توسعه و اشاعه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

و نوآوری در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی از دیگر برنامه های پردیس بین الملل در حوزه فرهنگی و 

دانشجویی است.

این حوزه با فراهم نمودن محیط مساعد جهت حضور و مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی 

جهت رسیدن به اهدافی ازجمله؛ فرهنگ سازی و احیای فرهنگ دینی و ملی، بهینه سازی اوقات فراغت و 

ایجاد فضای شاد و پرنشاط دانشگاهی، شکوفایی استعدادها و به فعلیت رساندن خالقیتهای دانشجویان 

و... بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و کالن پردیس بین الملل، اهتمام جدی نموده است.

امید اس��ت حاصل تالش همه مسئولین،اس��اتید گرانقدر و همکاران پردیس بین الملل، پرورش 

دانشجویانی فرهیخته و مومن جهت ورود موفقیت آمیز به جامعه پس از پایان تحصیالت باشد.

دکترعلی عرب خردمنــد

معاون بین الملل دانشگاه
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پیام معاون دانشجویی و فرهنگی:    

با توجه به اینکه رس��الت دانشگاه در دو بعد آموزش پژوهش وتربیت می باشد، لذا برنامه هایی 

که در حوزه معاونت دانش��جویی وفرهنگی پردیس بین الملل دانش��گاه تدوین گردیده است عالوه 

براینکه مکمل برنامه های آموزشی می باشد، نقش اساسی وبرجسته ای را دربعد تربیتی دانشجویان 

ایفا می نماید. معاونت دانش��جوئی و فرهنگی به دنبال ایجاد یک فضای س��الم و پر نش��اط برمبنای 

تقویت پایه های فرهنگی و اعتقادی برای دانشجویان می باشد.

اه��داف مورد نظر که در قالب برنامه ه��ای متنوعی از قبیل: فرهنگی،معرفتی، ورزش��ی،تفریحی 

وس��المت می باشد  شامل: ارتقاء باورهای دینی، افزایش س��طح معرفت، احیاءهویت ملی ومذهبی، 

ایجاد نش��اط وشادابی، افزایش حس مش��ارکت در فعالیتهای جمعی، ایجاد رقابت سالم و ارتقاء سطح 

جسمی وروحی- روانی دانشجویان گرامی می باشد.

نکته قابل توجه حضور پرش��ور همراه با ش��ادابی دانش��جویان در فعالیتهای فرهنگی اس��ت که 

اگرهمکاری وهمفکری این عزیزان  نباشد هرگز اهداف موردنظر تحقق نخواهد یافت.

درپایان ضمن تش��کر ازتمامی مسئولین محترم پردیس و معاونت بین الملل و همچنین همکاران 

گرامی معاونت دانش��جوئی وفرهنگی، از کلیه دانشجویان عزیز که درامر برنامه ریزی واجرای فعالیتها 

که منجربه گزارش حاضر گردیده است تقدیروتشکر بعمل می آید وآرزوی بهروزی وسربلندی جوانان 

این مرز و بوم را ازخداوند منان دارد.

دکتر سید محسن رحیمی 

معاون دانشجویی و فرهنگی
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فرهنگی دانشجویی،  معاونت  عملکرد  و  فعالیت ها  خالصه 
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران )1391-92(

با تشکر فراوان از:
معاون بین الملل دانشگاه جناب آقای دکتر علی عرب خردمند 

معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر جبرائیل نسل سراجی 

مشاور اجرایی معاونت بین الملل جناب آقای مهندس علیرضا همتی 

رئیس دانشکده داروسازی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر سید اسماعیل سادات ابراهیمی  

رئیس دانشکده پزشکی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر سید حسن امامی  

رئیس دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر سید جالل پورهاشمی  

سرپرست دفتر تحصیالت تکمیلی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر محمدرضا هادیان 

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل جناب آقای سید جواد امامی زاده 

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی پردیس کیش جناب آقای دکتر علیرضا بحرالعلوم 

مدیر توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل جناب آقای دکتر سید رضا حسینی سده 

معاون آموزشی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر عباس شکوری گرکانی 

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر رضا یزدانی 

معاون آموزشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی 

مدیر امور و توسعه روابط بین الملل جناب آقای دکتر عنایت شعبانی 

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، نبش پورسینا، شماره 1، ساختمان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://gsia.tums.ac.ir تلفن: 81634230 و  021-81634220 

Tehran University of Medical Sciences International Campus ,One Poursina Avenue, Tehran, Iran

Fax: (+98 21) 81633803  Tel: (+98 21) 81634220 - 81634230

دکتر سید محسن رحیمی 

معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل
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مقدمه:
معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس بین الملل، در همسویی با رسالت های تحقیق، پژوهش 

و علم آموزی دانش��گاه، به فرهنگ سازی،حفظ و اشاعه شعائر اسالمی و اعتقادی،رشد و پرورش 

دانش��جویان فرهیخته و مومن جه��ت ورود موفقیت آمیزبه جامعه پ��س از تحصیل و همچنین 

افزایش روحیه نشاط و شادابی در دوران تحصیل می پردازد.  

فعالیت ه��ای فرهنگ��ی و ف��وق برنامه دانش��جوئی با هدف ایج��اد انس��جام و هدفمندی در 

بهره مندی مناس��ب دانشجویان از اوقات فراغت در سطح دانش��گاه، فرصتی مناسب در راستای  

سامان دهی و بسترسازی فرآیند تربیتی دانشگاه  در جهت ایجاد خالقیت، تجربه گروهی، نشاط 

و شادابی در بین دانشجویان است. 

گزارش حاضر توس��ط معاونت دانش��جوئی، فرهنگی و زیر مجموعه های آن در س��ال تحصیلی 

92- 1391 در واحدهای تابعه پردیس بین الملل دانش��گاه علوم پزش��کی تهران  شامل پردیس 

کیش،پردیس پیام کرج،دانش��کده های مستقر در تهران: دانشکده داروسازی، دندانپزشکی و 

پزشکی و همچنین دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در پردیس بین الملل می باشد. 

اهـم فعالیتهای انجام یافته در حوزه دانشـجویی و فرهنگی پردیس بین الملل دانشـگاه، طی 

یکسال گذشته  در قالب محورهای ذیل  می باشد. ضمنا یادآوری می گردد که صرفا به فعالیت هایی 

اشاره شده است که به زبان تصویر می شد فعالیت مربوطه را بیان نمود.

فعالیت های دینی مذهبی  ●

فعالیت های ورزشی ؛ ●

اردوهای فرهنگی، تفریحی:          دانشجویان داخلی      - دانشجویان خارجی ●

فعالیتهای فرهنگی و هنری؛ ●

تبلیغات و مناسبت های ملی مذهبی؛ ●

فعالیتهای روانشناختی و مشاوره دانشجویی )طرح سالمت( ●

طرح آموزشی زبان خارجه؛  ●

پرتال الکترونیک پردیس بین الملل؛ ●

توسعه امکانات رفاهی و خدمات دانشجویی شامل:   وام کمک شهریه دانشجویی، خوابگاه ●
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زندگی، فهم معنای لحظه هاس��ت، با باور لحظه ها، اندیش��ه را بارور کنیم .در دل ها بذر ش��وق 

بکاریم،خالقیت ها را یاور باشیم، تا درخت دانایی هماره سبز بماند.

با سپاس فراوان از کلیه همکاران و عزیزانی که ما را در ارائه فعالیت های فرهنگی دانشجویی 

پردیس بین الملل همراهی نمودند. 

                                                      

همکاران ارجمند:

- نیلوفر حسین آبادی

- مهدی مقصود

- معصومه عبدالهی

- علیرضا علی پور

- حسین شریفی زاده

- بیت اله نورانی

- محبوبه عنبری

- داود زنگنه

- پرستو منتظرلطف

- خلیل ناصری

- علی رحمانی

- مهدی صحافی

- مینا بنهری

- عباس آشوری

- رزا  آزادی

- نسرین محمد باقری

- آزاده شهبازی

- توران شهبازی

- حسین خدامرادی

- سید ولی فاطمی

دانشجویان عزیز:

- مهرپویا مشهدی زاده

- هانیه جدیدی

- علی فراهینی

- صبا کرم

- احسان نصر

- محمدحسین میرباقری

- زهرا فاطمی

- تکتم زمانی

- مروارید بهنودی

- زهرا قزلباش

- سعید اسالمی



فعالیت های دینی مذهبی 1

Religious   Activities

امیرمومنان علی )ع( :

ای موم��ن، ای��ن دانش و ادب جان بهای توس��ت. پ��س در فراگیری آن دو 

کوشاباش که هرچه بر دانش و ادبت افزوده شود قدر و ارزشت فزونی گیرد.     
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1-مراسـم عزاداری و سـوگواری به مناسبت تاسـوعا و عاشورای حسینی  
توسط دانشجویان شعبه پردیس کیش

همزمان با فرا رس��یدن ماه محرم و صفر و ایام س��وگواری س��ید و ساالر ش��هیدان با کمک و 

مشارکت مادی و معنوی دانشجویان و با اختصاص هر روز به یکی از رشته های تحصیلی (پزشکی، 

دندانپزش��کی و داروس��ازی) اقدام به اقامه عزا ش��د. در این مراس��م با نصب تکیه در جلو درب 

ورودی  دانشگاه و پخش و توزیع نذورات دانشجویان، از دانشجویان و کیشوندان پذیرایی شد 

که مورد اس��تقبال عموم مردم قرار گرفت. الزم به ذکر اس��ت که پرچم   گنبد مطهر سید و ساالر 

شهیدان زینت بخش مراسم بود و حال و هوای معنوی آنرا دو صد چندان ساخته بود. ودر شب 

تاس��وعا  بعد از نماز مغرب و عش��اء با قرائت زیارت عاش��ورا و انجام مراسم سینه زنی و سخنرانی، 

مراسم پرمعنوی برگزار گردید.



11معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران )1391-92(

حض�ور پرش�ور دانش�جویان در 
مراسم عزاداری دهه اول محرم
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2- مراسـم عزاداری و سـوگواری به مناسـبت تاسـوعای حسـینی  توسط 
دانشجویان شعبه پیام کرج 

همزمان با ایام ش��هادت سید و ساالر شهیدان و گرامیداشت حماسه دشت کربال و بهره مندی 

از فضای معنوی ماه محرم الحرام، مراس��م س��خنرانی،مرثیه خوانی و عزاداری با حضور دانش��جویان، 

مسئولین و پرسنل شعبه پیام پردیس بین الملل در تاریخ چهارشنبه ششم محرم الحرام همزمان با  

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار گردیددر این مراسم که بصورت هم اندیشی مذهبی در خصوص 

تدبر در واقعه عاشورا برگزار گردید دانشجویان از حال و هوای معنوی این ایام بهر ه مند شند.

درپایان مراسم با آش نذزی از دانشجویان و شرکت کنندگان در مراسم پذیرایی عمل آمد.

 )جلسه هم اندیشی مذهبی به مناسبت سوگواری حضرت سیدالشهداء )ع 



13معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران )1391-92(

3- برگزاری مراسم روح بخش دعای عرفه در پردیس کیش  
روز عرفه، روز ش��ناخت اس��ت. عرفه روزی است که خدای سبحان بندگان خود را به عبادت و 

اطاعت خویش فرا می خواند و خوان کرم و احس��ان و لطف خود را برای آنان می گس��ترد و درهای 

مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روی آنان می گشاید. 

همزم��ان با نهم ذی الحجه، روز عرفه، روز دعا و نیایش، در محل آمفی تئاتر پردیس کیش با 

حضور دانشجویان مراسم قرائت دعای پر فیض عرفه برگزار گردید. این مراسم که با حال و هوای 

معنوی و طنین روح بخش دعا همراه بود مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.

 مراسم روح بخش دعای عرفه
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4-جشن عید غدیر در پردیس کیش
    با حضور پرشور دانشجویان ضمن دعوت از جناب آقای دکتر شفیعیان استاد دانشگاه عالمه 

طباطبایی و سخنرانی ایشان در خصوص "معنویت بدون دین آیا امکان دارد ؟ " و همچنین حضور 

مداح اهل بیت جناب آقای جعفری طباطبایی مراسم جشن عید غدیر برگزار گردید. در ادامه این 

مراسم با هدف ایجاد رقابت بین کالسها، مسابقات شاد و پر نشاطی در رشته های فوتبال دستی، 

جدول سودوکو و مشاعره برگزار گردید.

 سخنرانی استاد شفیعیان )استاد دانشکده عالمه طباطبایی(
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5-برگزاری مراسم والدت حضرت زهرا)س(  در پردیس کیش
همزم��ان ب��ا ایام والدت باس��عادت حض��رت صدیقه طاه��ره و س��الروز والدت حضرت امام 

خمینی(ره) مراسم جشن باشکوهی با حضور دانشجویان در پردیس کیش برگزار گردید. برگزاری 

مسابقه بهترین  پیامک به مناسبت میالد حضرت صدیقه طاهره(س) نیز از دیگر برنامه های این 

روز بود.
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6-مراسـم روحانی لیلة الرغائب »شب آرزوها در مجموعه فرهنگی نمک 
آبرود

 اولین ش��ب جمعه ماه رجب  مصادف اس��ت با ش��ب لیله الرغائب که در این ش��ب خدواند 

متع��ال نعمتهای بی ش��مار خود را بر اهل زمین اعطا نموده اس��ت. این ش��ب ک��ه مصادف بود با 

حضور دانش��جویان دختر  پردیس بین الملل در اردوی فرهنگی ورزشی چالوس، طی هماهنگی با 

مس��ئولین اردوگاه، مراسم روحانی لیله الرغائب با حضور پرشور و معنوی دانشجویان با همراهی 

س��رکار خانم دیجور کارشناس واحدفرهنگی خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار و 

در فضای روحانی و امید به فضل  و رحمت الهی در غروبی بارانی، دانش��جویان برای یکدیگر دعا 

کردند. باشد که مستجاب گردد. 
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7-ویژه برنامه ماه مبارک رمضان 

1- قرائت روزانه یک جزء قرآن کریم: 
همزمان به ایام ماه مبارک رمضان، محفل انس با قران کریم با قرائت روزانه یک جزء بصورت 

ترتیل در محل پردیس بین الملل و دانشکده های تابعه  برگزار گردید. در این مراسم که بصورت 

پخش س��ی دی ترتیل اس��تاد قامدی اجرا می گردید؛ روزه داران ماه خدا از س��فره پربرکت قرآن 

متنعم گردیدند. 

امام سجاد(ع):

 پروردگارا بر محمد وآل او درود فرس��ت.

کمبودها و ناداری هایمان را با قران پرکن 

و به واس��طه ق��رآن آس��ایش زندگی و 

چشمه های روزی را بر ما بجوشان.

2-افطاری به همکاران:
به  بمناسبت ماه مبارک رمضان، ماه رحمت الهی 

و همزمان با ایام میالد کریم اهل بیت امام حس��ن 

مجتبی (ع)،  پردیس بین الملل طبق سنت هرساله  

اقدام به تهیه و توزیع افطاری بصورت بسته بندی 

به همکاران و خانواده های محترم ایشان نمود. 

امید اس��ت در این ماه مب��ارک میهمان واقعی 

خوان پر برکت حق تعالی بوده باشیم.
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8- برگزاری مراسم میالد حضرت رضا )ع(:
همزمان با والدت با سعادت حضرت امام رضا(ع) و دهه کرامت مراسم جشن و سروری با حضور 

دانش��جویان پردیس کیش برگزار گردید. در این مراس��م که با حضور یکی از عرفای برجس��ته و 

چهره های معنوی یعنی حضرت آیت اهلل محمد حسین زابلی برگزار شد، دانشجویان فرصت یافتند 

تا با یکی از ش��اگردان حضرت امام (ره) و عارفی واصل دیدار و گفتگو نمایند که مورد استقبال و       

استفاده دانشجویان قرار گرفت.                                                                                                                                                  

 سخنرانی آیت اهلل محمد حسین زابلی یکی از شاگردان حضرت امام )ره(
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 برگزاری نماز جماعت دانشجویان به امامت آیت ا... زابلی در پردیس کیش
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مقام معظم رهبری:

این پیشرفتهای علمی که به ملت بزرگ ایران ، اعتماد به نفس ، سربلندی، 
قـوت اراده و شـجاعت اسـتقامت بخشـیده اسـت ، مرهـون دانشـگاه و 

دانشگاهیان است.



فعالیت های ورزشی 2

Sport  Activities

مقام معظم رهبری:

 ورزش دروازه طالئی صدور معنویت و ارزش های متعالی اسالم است.
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1- تجهیز اتاق ورزش دانشجویان خوابگاه سارا پردیس کیش:
نظر به اینکه دانش��جویان ساکن در خوابگاه س��ارا پس از مراجعت از دانشگاه اوقات بیشتری 

خود را در خوابگاه سپری می نمایند. لذا فراهم نمودن امکانات فرهنگی ورزشی جهت تامین اوقات 

فراغت دانش��جویان به نحو مطلوب و ارتقا روحیه نش��اط و ش��ادابی و سالمتی دانشجویان یکی 

از اولویتهای فعالیتهای فرهنگی اس��ت. که در این خصوص  تجهیز س��الن ورزش با کلیه امکانات 

و تجهیزات  ورزش��ی در مجموعه خوابگاه س��ارا ایجاد گردید. همچنین برگزاری کالس های ورزشی 

ایروبیک، دوچرخه سواری، استقرار میز پینگ پنگ، شطرنج، دارت و... از دیگر برنامه های ورزشی 

خوابگاه بوده که با استقبال دانشجویان نیز مواجه شده است. 
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 2-تجهیز اتاق ورزش دانشجویان شعبه پیام کرج:
با توجه به امکانات و فضای دردس��ترس مناس��ب در پردیس پیام و از طرفی بعد مس��افت 

دانش��گاه با تهران و اوقات فراغت در بین برخی کالس��های دانش��جویان، اتاق ورزش و تفریحات 

س��الم نیز با امکاناتی از قبیل  میز تنیس، فوتبال دستی، وسیله 8 کاره بدنسازی، زمین والیبال 

و فوتبال، شطرنج و دارت و... در این دانشکده ایجاد گردید که  بصورت چرخشی روزهای زوج و 

فرد در اختیار دانشجویان دختر و پسر قرار می گیرد. 

 3-هماهنگی با موسسه ورزش کیش جهت سانس اختصاصی دانشجویان:
طی هماهنگی و انعقاد قرارداد با موسس��ه ورزش کیش، تامین س��الن ورزشی برای ورزشهای 

تیمی از جمله: فوتس��ال، والیبال، بس��کتبال در روزهای  پنجش��نبه و جمعه هر هفته هماهنگی 

بعمل آمد که دانشجویان در طول ترم  از این محیط ورزشی استفاده نمودند. 
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 4-جشنواره مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه های مستقر در کیش:
جش��نواره مس��ابقات ورزش��ی دانش��جویان با ه��دف ایجاد فضای ش��ور و نش��اط و افزایش 

سالمت جس��م و روان دانشجویان، و کشف استعدادهای جدید ورزشی دانشجویان، با همکاری 

دانش��گاه های مس��تقر در جزیره کیش دردی ماه 1391 برگزار گردید. این  مسابق��ات در 12 رشته 

ورزش��ی (5 رش��ته تیمی  و 7 رشته انفرادی) بین دانشج���ویان دانش��گاه های مستقر در جزیره 

کیش از جمله: پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، پردیس بین الملل دانشگاه علوم 

پزشکی ش��یراز،  پردیس بین الملل دانشگاه شریف، دانش��گاه بین الملل علمی کاربردی و واحد 

بین الملل دانش��گاه آزاد به میزبانی پردیس بین الملل دانش��گاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. 

مس��ابقات در محل موسسه ورزش جزیره کیش برگزار که در این مسابقات دانشجویان پردیس 

بین الملل دانش��گاه علوم پزشکی تهران توانستند در 3 رش��ته تیمی والیبال، تنیس روی میز و 

طناب کش��ی، و در رشته های انفرادی پسران و دختران، ش��امل: بدمینتون، دارت،دو ومیدانی، 

تنیس روی میز، شنا 50 متر قورباغه، 50 متر کرال پشت و 100 متر مختلط در مجموع  3 مدال طال 

و 2 مدال نقره این مسابقات را کسب کنند. 
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 جشنواره مسابقات ورزشی دانشجویان 
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چشم انداز حوزه فعالیت های فرهنگی در افق 1404 عبارت است از: 

دسـتگاه فرهنگـی پژوهـش محـور، موثـر در رشـد و توسـعه فرهنـگ و 
ارزش هـای اسـالمی در محیط مقـدس دانشـگاه و جامعه ایران بـا رویکرد 
دانش افزایی و ایمان افزایی، پیشـتاز در تولید نظریه و اندیشه در حوزه 

دین و مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی خواهد بود.

غروب کشتی یونانی در کیش



فعالیت های گردشگری و طبیعت گردی 3

 Outdoor Trip  and  Nature  Tours

مقام معظم رهبری :

دانشـگاه محل جوشـش و اوج گیـری دائم دو جریـان حیاتی علـم و تحقیق و 

آرمانگرایی و آرمان خواهی است .
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1- اردوی علمـی تفریحـی دانشـجویان دانشـکده داروسـازی از کارخانه 
داروسازی البرز در رشت

اردوی علمی تفریحی دانش��جویان دانشکده داروسازی پردیس بین الملل در اردیبهشت ماه 

1391 جهت بازدید از مجموعه داروسازی البرز در شهر رشت با حضور تعداد 40 نفر از دانشجویان، 

ریاس��ت و اساتید دانشکده برگزار گردید. در طول مسیر دانشجویان با اساتید به بحث و تبادل 

علمی پرداختند و در ادامه پس از آشنایی با فعالیت های شرکت داروسازی البرز و محصوالت آن از 

کلیه قسمت های تولیدی دیدار کردند.
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همزمان با ایام زیارتی امام علی ابن موسی الرضا )ع(

اردوی زیارت��ی مش��هد مقدس با حضور تع��داد 70 نفر از 

دانش��جویان در پردیس بین المل همراه با برنامه های متنوع 

فرهنگی در آبان ماه 1391 برگزار گردید. در این اردوی زیارتی 

ک��ه با حال و هوای معنوی ویژه ای همراه بود دانش��جویان در 

کنار بهره مندی از فضای معنوی حرم و شرکت در نماز جماعت 

و همچنین دعای کمیل طی دو جلسه در سالن اجتماعات هتل 

محل اسکان از محضر اساتید بهره مند شدند. برگزاری مسابقه 

فرهنگ��ی و هدیه یک جلد کالم ا... مجید از طرف آس��تان به 

دانشجویان از دیگر برنامه های فرهنگی این اردو بود.

2-اردوی زیارتی مشهد مقدس
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3-اردوی فرهنگی ورزشی نمک آبرود چالوس
اردوی فرهنگ��ی ورزش��ی دو روزه چالوس-نم��ک آبرود وی��ژه دختران، با هدف آش��نایی و 

بهره مندی دانش��جویان از جاذبه های طبیعی و منحصر بفرد ایران و همچنین ارتقا روحیه نشاط و 

تجربه سفر گروهی و شرکت در برنامه های ورزشی با حضور دانشجویان پردیس بین الملل از محل 

پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی تهران در ساعت 7 صبح پنجشنبه 91/3/18 آغازگردید. 

اقامه نماز جماعت، مسابقه کتبی کتابخوانی امدادهای غیبی، تله کابین نمک آبرود و حضور در 

ارتفاعات وصف ناپذیر   جنگل های نمک آبرود، خرید س��وغاتی،، شرکت در مراسم  لیلةالر غائب 

با حضور کارش��ناس واحد 

نمایندگی  نه��اد  خواهران 

رهب��ری،  معظ��م  مق��ام 

انجام مس��ابقات ورزش��ی 

)طن��اب کش��ی، والیب��ال، 

مجموع��ه  بدمینت��ون(در 

اردوگاه 13 آب��ان، س��احل 

دریا و لذت بردن از مناظر 

دریا، از جمل��ه برنامه های 

هدفمند در طی 2 روز اردو 

بود که بس��یار مورد توجه 

دانش��جویان قرار گرفت و 

خواهان استمرار این گونه 

برنامه شدند.   
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ماموریت معاونت فرهنگی پردیس بین الملل عبارت است از:

توسـعه و گسـترش فرهنـگ و ارزش هـای اسـالمی و انقالبـی و پـرورش 
انسان های ارزشی، علمی، متعهد و متخلص به اخالق اسالمی و حفظ هویت 
معنوی و اسالمی در محیط مقدس دانشگاه و تقویت و افزایش کارکردهای 

فرهنگی با رویکرد اسالمی - ایرانی است.
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فعالیتهای فرهنگی و هنری 4

Cultural  and  Arts  Activities

امام رضـا )ع(فرمودند:»زندگی آن کسـی از همه نیکوتر اسـت که زندگی 

مردم از ناحیه او نیکویی یابد«.

سعی کنیم که دیگران همواره از وجود ما انرژی ، نشاط و شادمانی بگیرند.
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1- برگزاری مسابقات فرهنگی کتاب و کتابخوانی 
میتوان فضل و معرفت انس��ان را از اندازه گرایش و عش��ق او به کتاب و کتابخوانی میزان کرد و 

میتوان با این محک ازگوهر آدمیان عیار گرفت.(شهید آوینی)

الف- مسـابقه کتابخوانی فجر نور
بمناس��بت ایام پیروزی انقالب اس��المی و میالد با سعادت نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق 

(ع) مس���ابقه ای با عنوان    فجر نور  از کتاب انس��ان و ایمان ش��هید مطهری (بخش دوم و سوم) 

توس��ط  معاونت دانش��جویی فرهنگی و دفتر نمایندگی ولی فقی��ه در پردیس بین الملل برگزار 

گردید. 

این مسابقه که بصورت الکترونیکی برگزار گردید دانشجویان با مطالعه این بخش از کتاب که 

بصورت فایل pdf   بر روی وب س��ایت پردیس بین الملل در اختیار ایشان قرارگرفت درمسابقه 

شرکت نمودند. 

به نفرات برتر در این مسابقه جوایز 

ارزنده ای اهداء گردید.

ب- برگزاری مسابقه بمناسبت  
روز  گرامیداشـت  و  اسـتاد  روز 

معلم از آثار شهید مطهری 
  همزم��ان ب��ا گرامیداش��ت س��الروز 

ش��هادت اس��تاد مطهری و روز استاد، در 

جهت مطالعه دانشجویان و آشنایی با آثار 

استاد شهید مطهری، مسابقه کتابخوانی 

جه��ت دانش��جویان، اس��اتید و کارکنان 

پردیس بین الملل از کتاب آزادی معنوی  

و مقام زن در قرآن  برگزار گردید.
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2- برگـزاری کالسـهای آموزش مفاهیـم قرآنی بـا موضوع " کسـب نور از 
محضر قرآن کریم"

             با توجه به عالقمندی دانشجویان پردیس شعبه کیش  به  فعالیتهای قرآنی در زمینه 

حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزاری جلس��ات قرآنی هفتگی تحت عنوان " کسب نورانیت از محضر 

قرآن کریم " در روزهای چهارشنبه برنامه ریزی  گردید که با حضور تعدادی از دانشجویان عالقمند 

برگزار شد. 

نور مصاديق نورمصاديق
متعال خداي متعالخداي

اهللا نورالسماوات و االرض– 35سوره مباركه نور آيه 

چه عواملي موجب عدم بهره مندي از نور مي شود؟

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فَهو له قَرين
كه گردانيم م او همنشين شيطان كند اعراض بخشنده خداي ياد از آنكه و آنكه از ياد خداي بخشنده اعراض كند شيطاني همنشين او مي گردانيم كه  و

او را نابود مي كند  
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3-  برگزاری جشنواره غذای دانشجوئی:
همزم��ان با ایام والدت با س��عادت حضرت زهرا(س) و گرامیداش��ت روز زن جش��نواره غذای 

دانشجویی در محل دانشکده پردیس کیش برگزار گردید.این مراسم که با  استقبال بسیار خوب 

دانش��جویان و همکاران همراه بود، عوائد حاصل از فروش آن معادل یک میلیون و س��یصد هزار 

تومان به کودکان سرطانی بیمارستان علی اصغر (ع) اهدا شد.
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4- برگزاری مسابقه انتخاب دانشجوی برتر:
جهت فرهنگ س��ازی در خصوص رعایت مقررات و ضوابط دانشجویی – فرهنگی مسابقه ای با 

تعیین شاخصهای ذیل ودر هر کالس برگزار شد. 

1 – اهتمام به حضور در کالس و درس خوان بودن 

2- رعایت ضوابط و مقرارت مربوط به پوشش و حفظ عفاف 

3- حسن رفتار و معاشرت با دیگران 

که در نهایت از هر کالس یک نفر با رأی همکالسیهای خود انتخاب شد.

 انتخاب دانشجوی برتر با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل و مسئول فرهنگی نهاد رهبری
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5-   برگزاری مراسم دیدار با فرهیختگان:
این مراس��م به منظور آش��نایی هر چه بیشتر دانش��جویان با مفاخر هنری و فرهنگی صورت 

پذیرفت و نکته قابل توجه آن، مش��ارکت دانشگاههای مستقر در جزیره کیش و استقبال خوب 

دانشجویان آنها بود. برای مثال: تخصیص سالن به عهده دانشگاه صنعتی شریف و هزینه انتقال 

مهمانان به عهده دانش��گاه علوم پزش��کی ش��یراز و هزینه اس��کان میهمانان به عهده دانشگاه 

علمی – کاربردی بود. در این مراس��م از یک چهره مان��دگار در عرصه هنر یعنی جناب آقای داوود 

رشیدی دعوت بعمل آمد و از سوی دیگر حضور یک چهره قرآنی و معلم و مربی معنوی جناب آقای 

شمش��یری بود که سخنان این اس��اتید در جمع دانشجویان و پاسخ به پرسشهای آنان، موجبات 

رضایتمندی همگان را فراهم آورد. 
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6-مسابقه الکترونیکی »پرواز تا بر دوست« بمناسبت ماه مبارک رمضان 
همزمان با ایام ماه مبارک رمضان ودرجهت  بهره مندی دانشجویان، اساتید و پرسنل پردیس از 

این ماه شریف و همچنین بنا به تاکید ریاست محترم دانشگاه در خصوص اجرای برنامه های قرآنی 

در محیط دانشگاه، مسابقه قرآنی پرواز تا بردوست در طول ایام ماه مبارک رمضان برگزار گردید. 

این مس��ابقه که بصورت الکترونیکی و از طریق وب س��ایت پردیس بین الملل برگزار گردید، 

هر روز س��واالتی ش��امل یک سوال قرآنی ازجزء همان روز، یک س��وال شرعی  با هدف آشنایی و 

یادآوری احکام، یک سوال از محتوای کتاب عظیم نهج البالغه طرح می گردید که شرکت کنندگان 

تا پایان ماه مبارک فرصت داش��تند به این س��واالت پاس��خ دهند. پس از پایان مس��ابقات، به 

ش��رکت کنندگانی که بیش��ترین  روزها و صحیح ترین پاسخها را ارسال نموده بودند جایزه کمک 

هزینه سفر زیارتی سیاحتی اهدا گردید. 

از ن��کات  قابل توجه این دوره از  مس��ابقات اینکه با توجه به حضور گس��ترده دانش��جویان 

و پراکندگ��ی دانش��کده های تابع��ه پردیس بین المل��ل، از پردیس  کیش تا ش��عبه پیام کرج و 

دانش��کده های مس��تقر در تهران، هماهنگی برگزاری مس��ابقات منس��جم و همزمان کمی دشوار 

بوده لذا بهره گیری از  فضای مجازی که دانش��جویان در هر ساعت از شبانه روز قادر به  شرکت در 

مسابقات باشند از فعالیت های جدید حوزه فرهنگی دانشجویی می باشد.
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پراکندگ��ی  ب��ه  توج��ه  ب��ا 

پردی��س  تابع��ه  دانش��کده های 

بین الملل، لذا بهره گیری از  فضای 

مج��ازی  زمینه حضور گس��ترده و 

فراگیر دانشجویان را در مسابقات 

فرهنگی فراهم نموده است.
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7- تامیـن و تجهیز اماکن فرهنگـی و امکانات ورزشـی از جمله نمازخانه، 
کتابخانه فرهنگی  و....

 تامی��ن فضاهای فیزیکی برای فعالیتهای فرهنگ��ی و تجهیز آن، تغییر مکان نمازخانه پردیس 

کیش از طبقه فوقانی دانش��کده ب��ه طبقه اول و تجهیز آن  و پخش اذان اول وقت - تاس��یس 

کتابخانه فرهنگی و تجهیز آن با 600عنوان کتاب در دو بخش خانمها و آقایان و س��پردن اداره آن 

به دانش��جویان،  اختصاص اتاقی برای فعالیتهای فوق برنامه  و تجهیز آن و انجام کلیه جلس��ات، 

کالس��ها و فعالیتهای فوق برنامه در آن از جمله فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی و دانش��جویی 

بوده است.

اتاق ورزش
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 تامین کتب مورد نیاز کتابخانه فرهنگی پردیس کیش

نمازخانه پردیس کیش

 نمازخانه پردیس پیام کرج

نظر به اهمیت برگزاری نماز جماعت و 

ارتقاء روحیه و نشاط معنوی دانشجویان، 

اساتید و پرسنل نمازخانه دانشکده ها 

ب��ه ش��کل مطلوب��ی بازس��ازی و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

نی��از  م��ورد  کتابه��ای  خری��داری 

کتابخانه برحسب تقاضای دانشجویان 

و پس از تکمیل فرمهای مربوطه توسط 

دانشجویان و همچنین با توجه به نیاز 

جامعه کتابخوان تهیه می گردد.
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8- تشکیل شورای فرهنگی دانشگاههای مستقر در کیش:
  به منظور هم افزائی واحدهای دانشـجویی فرهنگی دانشگاههای مستقر در جزیره کیش و با 

پیشـنهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، شـورای فرهنگی با حضور معاونین و مسئولین فرهنگی 

دانشـگاهها و معاونـت فرهنگی سـازمان منطقه ای تشـکیل شـد که طی جلسـات ماهانـه، موجب 

همگرائـی و هـم افزائـی در انجـام فعالیتهـای مختلف شـد. برای مثـال: برگزاری مراسـم دیـدار با 

فرهیختگان، ایجاد سایت مشترک فرهنگی و برگزاری جشنواره ورزشی دانشجویان.
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9- برگزاری سلسله نشست های مسئولین فرهنگی:
به منظور انسجام بخشی به فعالیت های فرهنگی در سطح پردیس بین الملل جلسات مشترکی 

با مس��ئولین فرهنگی کلیه دانشگاه های مس��تقر در کیش و نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری و همچنین مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در طول سال به طور مستمر برگزا ر گردید.
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10- برگزاری مراسم هفته پیشگیری و مبارزه با ایدز  توسط دانشجویان:
با کمک و مس��اعدت مدیریت امور دانش��جویی فرهنگی و مش��ارکت دانش��جویان عالقمند 

کمیته س��المت دانشجویان در پردیس کیش  تشکیل و در اولین گام پس از  ثبت نام در هفته 

پیش��گیری و مبارزه با ایدز جزوه ای جهت توزیع بین دانش��جویان دانشگاه های مستقر در کیش 

تهیه گردید. الزم به ذکر است این مهم که با مشارکت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و اصفهان برگزار شد جزوه تهیه شده در تمامی این مراکز توزیع گردید. در ضمن گزارش خبری و 

مصاحبه تلویزیونی با برگزارکنندگان آن نیز انجام پذیرفت. توزیع روبان قرمز به همراه جزوه به 

دانشجویان قسمتی دیگر از این مراسم بود.
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11- جشن بهاریه دانشجویان  جدیدالورود 1391-1392
 در روز چهارشنبه مورخه 1391/12/16  دانشجویان پردیس کیش به مناسبت ورود دانشجویان 

جدی��د به پردیس، جش��نی را به عنوان بهاری��ه برگزار نمودند. دراین مراس��م که با حضور دکتر 

رحیمی معاون دانشجویی و فرهنگی، دکتربحرالعلوم  مسئول امور دانشجویی و فرهنگی پردیس 

کیش، حاج آقا مهدیار مس��ئول دفتر نهاد رهبری در پردیس و حضور پرش��ور دانش��جویان سال 

باالیی و جدید الورود همراه بود برنامه های متنوعی ارائه گردید. 

در این مراس��م از نفرات برتر مسابقات ورزش��ی، فرهنگی و نفرات برگزیده کالسی که توسط 

خود دانشجویان انتخاب گردیده بودند تقدیر گردید.
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از برنام��ه های تحس��ین برانگیز این مراس��م انج��ام امور خیری��ه و نیکوکاری بود که توس��ط 

دانشجویان عضو کانون خیریه برگزار شد که شامل تهیه صبحانه و خرید آن توسط دانشجویان 

و فروش بلیط شرکت در مراسم بود که با استقبال دانشجویان مواجه گردید. و در مجموع مبلغ 

37000000ریال (س��ه میلیون و هفتصد هزار تومان) جهت اهداء به فقرای ساکن در کیش جمع 

آوری و در ای��ن خصوص مقرر ش��د ضم��ن هماهنگی با امام جمعه محترم کی��ش هدایا بین فقرا 

تقسیم گردد.
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12- برگزاری جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان پردیس بین الملل 
جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان پردیس بین الملل با موضوعات و رشته های مختلف ادبی 

و هنری در تاریخ اردیبهش��ت ماه 1391 در  9 رشته شامل : عکاسی، نقاشی، کاریکاتور، شعروادب، 

اذان، داستان کوتاه، مجری گری، دیکلمه، خوشنویسی برگزار گردید.

کلیه آثار ارسالی دانش��جویان از طریق معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه جهت شرکت در 

جشنواره کشوری وزارت بهداشت نیز ارسال گردید.
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13- تشکیل و تاسیس کانون های فرهنگی هنری با محوریت دانشجو:
ب��ا توجه ب��ه حرکت خودجوش دانش��جویان و عالقه من��دی به فعالیت در قال��ب کانون های 

فرهنگی دانشجویی و همچنین بسترسازی مشارکت سایر دانشجویان کانون های فرهنگی ذیل 

تش��کیل گردید. که بدین منظور معاونت فرهنگی دانشجویی در جهت حمایت از این فعالیت ها 

مقدمات تاسیس کانون ها را فراهم نمود.

کانون قرآن و عترت ●

کانون پژوهش و تحقیقات دانشجویی ●

نشریات دانشجویی ●

هیات دانشجویی متوسلین به حضرت علی اکبر ●

کانون خیریه ●

کانون هالل احمر ●

کانون ورزش ●

اعضای کانون های مختلف دانشجویی
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کانون قرآن و عترت

ای��ن مرکز به منظ��ور متمرکز نمودن فعالیتهای قرآنی و با ایجاد سیاس��تگذاری و هماهنگی در 

امور قرآنی و با جلب مش��ارکت دانش��جویان و اهمیت دادن به ایده ها و تقویت فکری مناس��ب 

دانشجویان باعث رونق بیشتر فرهنگ قرآنی در دانشگاه می شود.
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کانون پژوهش و تحقیقات دانشجویی

دانشگاه و دانشجو از محور های توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می شوند. 

کانون پژوهش و تحقیقات دانش��جویی در زمینه مش��اوره علمی، تحقی��ق و پژوهش و برگزاری 

کنفرانسهای علمی، جذب دانشجویان نخبه و برتر و مشاوره تحصیلی فعالیت می نماید.
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نشریات دانشجویی

بازدید حجت االسالم والمسلمین قرائتی، امام جمعه کیش و معاون بین الملل دانشگاه از کانون نشریات دانشجویی

فعالیت های فرهنگی دانشجویان ابعاد متعددی را داراست. انتشار نشریه دانشجویی در طول 

مدت تحصیلی یکی از موضوعات فرهنگی و مورد توجه دانش��جویان می باشد. واحد نشریات با 

ارائه امکاناتی نظیر س��ایت رایانه، اتاق مطالعه، محل عرضه نشریات، تایپ و تکثیر رایگان سعی 

در حمایت و متمرکز ساختن این مقوله فرهنگی دارد تا دانشجویان با ذوق و اهل قلم بتوانند با 

تقویت استعدادهای خویش و تبدیل آن به مهارت های روزنامه نگاری، مقاله نویسی، کاریکاتور 

و ... فرصت تازه ای جهت آشنایی و ارتباط با جامعه دانشگاهی را بدست آورند.
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هیات دانشجویی متوسلین به حضرت علی اکبر )ع(
در جهت حفظ ش��عائر اس��المی و تعمیق ارزش های دینی مذهبی مخصوصا توجه و توسل به 

ساحت اهل بیت (ع) هیات دانشجویی متوسلین به حضرت علی اکبر (ع) با محوریت دانشجویان 

در پردیس کیش تشکیل گردیده است. برنامه های این کانون برگزاری مراسم سوگواری و اعیاد، 

برپایی نمایشگاه ها و عرضه محصوالت فرهنگی می باشد.
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کانون خیریه

"کانون خیریه دانشجویی " مجموعه  هایی دانشجویی 

هستند که طی سالیان گذشته در دانشگاه های مختلف 

کشور ش��کل گرفته و در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 

درون و بی��رون دانش��گاه ب��ه ارائه خدم��ات متفاوت و 

متناسب با نیاز های مطرح جامعه اقدام کرده اند.

مهمترین هدف این کانون ها، س��امان بخش��یدن 

به نوآوری و توانایی دانش��جویان و حمای��ت از آنها در 

انجام فعالیت های خیریه اجتماعی بوده که در حقیقت 

بستری مناس��ب جهت رشد و تقویت بنیه فرهنگی و 

اجتماعی دانشجویان به عنوان بخشی از بدنه فرهنگی 

جامعه را فراهم می کند. جمع آوری کمک های نقدی به 

زلزل��ه زدگان آذربایجان و همچنین بیماران س��رطانی از 

جمله فعالیت های این کانون می باشد.
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کانون هالل احمر

بازدید جناب آقای دکتر منزوی 
از اس�اتید پیشکس�وت رشته 
دندانپزشکی دانشگاه و جناب 
آق�ای دکتر پورهاش�می رئیس 
پردیس  دندانپزشکی  دانشکده 

بین الملل

کانون دانش��جویی هالل احمر با هدف گسترش فرهنگ مهر ورزی ، بشر دوستی و نیکوکاری 

و نی��ز افزای��ش آمادگی جوانان برای مقابل��ه با حوادث طبیعی و به منظ��ور برنامه ریزی و آموزش 

دانش��جویان به خدمات درمانی در حوزه پزش��کی و امدادی، توس��عه مش��ارکت دانشجویان در 

تصمیم گیری ها و فعالیت های مرتبط با هالل احمر و نیز کمک به اقش��ار آس��یب پذیر ، در غالب 

اج��رای برنامه های مختلف فعالیت می نماید. چکاپ کیش��وندان در منطقه محروم بازار عرب ها از 

جمله فعالیت های این کانون می باشد.
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کانون ورزش
دانش��جویان  ورزش  کانون 

در  راس��تای جذب دانشجویان 

نخبه ورزشی و صاحب مقام در 

رش��ته های مختل��ف اجتماعی و 

انفرادی تشکیل گردیده است. 

اهداف این کانون به شرح ذیل 

می باشد:

توس��عه ورزش همگان��ی و . 1

تش��کیل تیم های ورزش��ی 

دانشجویی

تقویت و توسعه تیم های ورزشی دانشجویی. 2

بستر س��ازی در جهت ترغیب دانشجویان . 3

به فعالیت های ورزشی مخصوصا در اوقات 

فراغت

جس��مانی . 4 آمادگ��ی  می��زان  افزای��ش 

دانش��جویان جهت حض��ور در المپیادهای 

ورزشی دانشگاه ها

پردی��س  دانش��جویان  مق��ام  کس��ب 

بین الملل در 3 رش��ته تیم��ی والیبال، تنیس 

روی میز و طناب کشی، و در رشته های انفرادی 

پس��ران و دختران، شامل: بدمینتون، دارت، 

دو ومیدان��ی، تنی��س روی میز، ش��نا در بین 

دانشگاه های کیش در سال 91 از فعالیت های 

این کانون بوده است.



مراسم و تبلیغات فرهنگی 5

      Religious  Ceremonies  and  Cultural
Propaganda

مومن اوقاتش را به سکوت ، به سخن و یا به نگاه می گذراند .

- سکوت توام با تفکر اعتبار دارد.

- سخنی که ذکر نباشد اعتبار ندارد.

- نگاهی که در آن عبرت نباشد اعتبار ندارد.
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1- جشن روپوش سفید دانشجویان پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی 
و افتتاحیه سال تحصیلی جدید

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید (92-1391) و تقارن آن با جشن روپوش سفید دانشجویان 

پزش��کی ورودی 87، این مراسم با حضور دانش��جویان و خانواده های ایشان، مسئولین و اساتید 

پردیس بین الملل در محل تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. 

در این مراس��م، معاون  بین الملل جناب آقای  دکتر عرب خردمند، ضمن گرامیداشت آغاز دوره 

بالینی دانشجویان پردیس بین الملل گفت: جشن روپوش سفید به نوعی جشن تکلیف دانشجویان 

طب محس��وب می شود و دانش��جویان پس از این مراس��م مکلف به رعایت قوانین و شرایط مراکز 

بهداشتی و همچنین حفظ شان حرفه پزشکی هستند. 

در ادامه حجت االس��الم والمس��لمین  دکترعیس��ی زاده، 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن خیر 

مقدم به دانشجویان بر اهمیت خدمت رسانی بر بیماران تاکید 

کرد و اظهار داش��تند: باید تالش کنیم تا حق دانشگاهی را که 

به تعبیر مقام معظم رهبری، نماد آموزش عالی کشور است به 

جا آوریم. پس ازآن جناب آقای دکتر الریجانی، رییس دانشگاه 

علوم پزشکی تهران جشن روپوش سفید را یکی از ماندگار ترین 
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قرائت مرامنامه روپوش سفید دانشجویان

خاطرات خواند و اش��اره نمودند: با این جش��ن دانشجویان به بستر ارائه خدمت نزدیک تر می شوند و 

کمک به بیماران نیازمند نیز احساس ارزشمندی است که در خاطره انسان ها باقی خواهد ماند. 

وی 2 هدف اصلی از تدوین نقش��ه حوزه س��المت را تامین سالمت مردم و حرکت در مرزهای 

دانش دانست و یادآور شد: اگر قصد دارید فرد عالمی در حوزه پزشکیشوید، الزم است که نگاه 

و دید دقیق و عمیقی به مسائل داشته و تالش نمایید که فردی به روز و علمی باشید.  در پایان 

این مراس��م مرامنامه روپوش سفید دانش��جویان با حضور معاون بین الملل ومسئولین پردیس 

بین الملل و روس��ای دانشکده ها توسط دانشجویان قرائت ش��د.  از حاشیه های این مراسم، به 

حضور پرشور دانشجویان به همراه خانواده های ایشان، شاخه گل رز سرخ در کنار روپوش سفید، 

اهدا ی��ک دوره دوجل��دی کتاب 

اخ��الق و اداب پزش��کی  می توان 

اشاره کرد. 
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2- جشـن افتتاحیـه دانشـجویان جدید الـورود بهمـن 91با حضور اسـاتید 
پیشکوت رشته های داروسازی- دندانپزشکی و پزشکی در پردیس کیش 
مراس��م جشن افتتاحیه دانش��جویان ورودی بهمن  1391 در تاریخ 27 بهمن ماه در محل تاالر 

همایشهای بین المللی کیش با حضور مسئولین، اساتید پیشکسوت دانشگاه و جمع دانشجویان 

و خانواده های ایش��ان برگزار گردید.در این مراس��م تعداد 500 نفر میهمان شامل دانشجویان و  

والدین ایشان و مقامات جزیره و اساتید و مسئولین دانشگاه حضور داشتند.

 دراین مراس��م جناب آق��ای دکتر عرب خردمند معاون بین المل��ل و رئیس پردیس بین الملل 

دانش��گاه ضمن خیر مقدم به دانش��جویان جدیدالورود با اشاره به کس��ب رتبه اول پژوهش در 

کش��ور طی 8 س��ال متوالی، این موفقیت را مرهون تالش و پش��تکار همت اساتید و دانشجویان 

دانش��گاه دانس��ت و دانش��جویان را از همی��ن ابت��دای ش��روع تحصی��الت دانش��گاهی و دوره 

 جدی��د زندگی ب��ه تالش و کوش��ش در این راه جهت کس��ب موفقیتهای علمی دع��وت نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر س��راجی معاون آموزش��ی و پژوهش��ی پردیس بین الملل نیز به تشریح 

فعالیتهای مورد انتظار دانشجویان در طول تحصیل نموده و از خانواده ها درخواست نمودند در این 
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راه هم دانش��جویان و هم مجموعه دانش��گاه را با نظارتی که بر فعالیتهای علمی، اخالقی و رفتاری 

فرزندان خود دارند یاری نمایند.از دیگر سخنرانان این جلسه، استاد دکتر عباس شفیعی بودند که 

با سخنان اثرگذار خویش از جمله توجه به خدا در هر لحظه از زندگی و تالش علمی موجبات دلگرمی 

سخنرانی اساتید پیشکسوت در جمع دانشجویان جدیدالورود
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و امید به دانش��جویان را در ای��ن راه مقدس فراهم نمودند.

همچنین جناب آقای دکتر رحیمی معاون فرهنگی و دانشجویی 

پردیس بین الملل نیز دانشجویان را امانتی در دست دانشگاه 

خواندند و اظهار امیدواری کردند که مجموعه دانشگاه بتواند 

از این فرزندان شایسته، دانشجویان موفق و باعث افتخاری 

را به دامن جامعه و خانواده بازگرداند.آخرین سخنران جلسه 

جناب حجت االس��الم و المس��لمین قرائتی بودند که با ارائه 

رهنمودهای قرآنی و اینکه ایمان و توجه به خدا در هر لحظه 

از زندگی موجب آرامش خواهد شد توجه والدین به احواالت 

روحی و روانی دانش��جویان در هر لحظه را خواستار ش��دند. نمایش کلیپ فعالیتهای دانشجویی و 

خیرمقدم توسط یکی از دانشجویان ورودی 89 از دیگر برنامه های این مراسم بود.

از حاشیه های این مراسم حضور دانشجویان سال باال بود که در قالب 7 کانون فعال دانشجویی، 

فعالیتهای فوق برنامه دانش��جویان را معرفی و نسبت به عضوگیری و جذب دانشجویان فعالیت 

داشتند.که با استقبال پرشور دانشجویان مواجه گردید. 
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3- نشست تخصصی مسئولین دانشکده های داروسازی، دندانپزشکی 
و پزشکی با والدین و دانشجویان

همزم��ان ب��ا برگزاری جش��ن افتتاحی��ه دانش��جویان جدیدالورود در جهت آش��نایی بیش��تر 

دانشجویان و والدین با فرآیند آموزشی رشته های تحصیلی پردیس بین الملل نشست تخصصی 

مسئولین دانشکده های داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی با ایشان برگزار گردید.
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4- برگزاری جشن پیروزی انقالب اسالمی و میالد رسول اکرم )ص(
 برگزاری مراسم جشن انقالب:در تاریخ اول اسفند ماه  بعد از باز گشت دانشجویان  از تعطیالت 

بین ترم  و همزمان با آغاز ترم جدید مراس��می جهت گرامیداشت پیروزی انقالب ومیالد حضرت 

رسول و امام جعفر صادق  علیهماالسالم توسط دانشجویان صورت گرفت که عالوه برمسئولین و 

کارکنان تعداد 170 نفر از دانشجویان در این مراسم شرکت کردند

در این مراسم که با حضور مسئول فرهنگی نهاد رهبری در پردیس کیش و جمعی از مسئولین 

فرهنگی دانشگاه های مس��تقر در کیش برگزار گردید حجت االس��الم فرج ا... به ابعاد شخصیتی 

حضرت امام (ره) و نقش وحدت مردم در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی اشاره کرده و دانشجویان 

را به حفظ و پاس��داری از درخت تنومند انقالب با علم و آگاه��ی و دانش افروزی توصیه نمودند. 

توزیع ش��ربت و شیرینی و نصب پالکارد و پخش سرود وکلیپهای شاد مربوط به پیروزی انقالب 

اسالمی و همچنین نصب روز شمار انقالب در بهمن ماه از دیگر برنامه های این ایام بود.
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5- گرامیداشت روز استاد

نصب شـاخه گل رز بر روی درب کالس و همچنین متن تبریک و تکریم استاد 
روی تخته وایت برد کالسها 

به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره ی فیلسوف و متفکر بزرگ اسالمی، استاد مرتضی مطهری 

و روز استاد، در تاریخ 12 اردیبهشت با نصب یک شاخه گل بر درب ورودی و متن تبریک و تکریم 

استاد کلیه کالسهای پردیس بین الملل، از مقام شامخ اساتید تقدیر بعمل آمد. 
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6- تقدیـر از  پژوهشـگران و برترین هـای رتبه هـای علمـی دانشـجویان 
ورودی های  88 و 89 

همزمان با آغاز سـال تحصیلی جدید  2- 1391 و تقارن آن با جشـن روپوش سفید دانشجویان 

پزشـکی ورودی 87، مراسـم تقدیر از دانشـجویان پژوهشـگر ونفـرات برتر علمی دانشـجویان 

ورودی هـای 88 و 89 با حضور دانشـجویان و خانواده های ایشـان و مسـئولین و اسـاتید پردیس 

بین الملل در محل تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. 
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7- سلسله نشست های هم اندیشی مذهبی با حضور استاد و معلم قرآن 
حجت االسالم والمسلمین قرائتی در پردیس کیش:

یکی از اهداف دانشگاه ها آشنا نمودن هر چه بیشتر دانشجویان با مفاهیم قرآنی می باشد. در 

همین راستا ضمن پیگیری های به عمل آمده و با دعوت از حضرت  حجةاالسالم والمسلمین قرائتی 

و حضور پرشور دانشجویان مستقر در جزیره کیش و همچنین حضور حجةاالسالم علیدادی امام 

جمعه محترم کیش نشس��ت قرآنی تشکیل گردید که در این برنامه حاج آقا قرائتی در  خصوص 

الهام گرفتن از آیات قرآن در جهت داشتن زندگی قرآنی سخنانی ایراد نمودند.
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شهید آوینی:

میتوان فضل و معرفت انسـان را از اندازه گرایش و عشق 
او بـه کتـاب و کتابخوانی میزان کرد و میتـوان با این محک 

ازگوهر آدمیان عیار گرفت.

فعالیت های تبلیغاتی معاونت فرهنگی دانشجویی در بزرگداشت اعیاد مذهبی



فرآیند مصاحبه و مشاوره دانشجویی 6

Interview  and  Student  Consultation

آموزه ای از کارگاه آموزش فرهنگ قرآن کریم:

ریشه تمامی بیماریهای روانی و عصبی ، دوگانگی شخصیت است.

بی دلیل نپذیریم ،بی دلیل نگوییم ،بی دلیل انکار نکنیم ...
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فرآیند مصاحبه و پذیرش اولیه دانشجویان پردیس بین الملل:
  همزمان با پذیرش دانش��جویان جدید الورود در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 

تهران، مصاحبه علمی، زبان خارجه، طرح غربالگری و سنجش سالمت روحی و روانی دانشجویان 

بص��ورت مصاحبه فردی اختصاصی و آزمونهای مختلف و همچنین تش��کیل پرونده الکترونیکی 

سالمت روانی انجام گرفت. 
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مصاحبه دانشجویان با حضور مسئولین پردیس بین الملل
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مشاوره، دریچه ای گشوده بر آرامش
تصور عده ای بر این است که تنها افرادی به خدمات مشاوره ای نیازمندند که دچار مشکالت 

روان شناختی شده باشند. حال آن که فرازو نشیب های زندگی و استرس های ناشی از آن باعث 

می شود فرد برای غلبه برمشکالت، گرفتن تصمیم های مناسب و داشتن زندگی آرام و روبه رشد 

به کمک های جانبی نیاز داشته باشد. 

دانش��جویان نیز ازجمله اقشاری هستند که همواره با فشارهای مختلفی مانند حجم گسترده 

مطالب درس��ی، امتحانات متوالی، دوری از خانواده، تغییر و تحول شیوه زندگی فردی به گروهی 

و...روبرو می ش��وند.در این راس��تا متخصصین مختلف روانشناسی و مش��اوره قادر خواهند بود 

دانشجویان را در جهت رویارویی مقتدرانه با مسائل و مشکالت زندگی یاری نمایند. 

دیدگاه نوینی که امروز بر فرآیند خدمات مشـاوره ای حاکم است دیدگاه سالمت نگر است نه 

بیمارنگر. هدف اصلی مشاوره،آموزش مهارتهای مختلف به دانشجویان برای پیشگیری از ابتال به 

آسیبهای روان شناختی است. 

 زندگی کنونی انس��انها تحت تاثیر تحوالت سریع اجتماعی قرار گرفته و آکنده از پیچیدگی ها 

و اس��ترس هاس��ت. در چنین شرایطی اس��ت که ضرورت برنامه ریزی و تالش در جهت شناخت 

شکوفایی استعدادها و عالیق دانشجویان و هدایت تحصیلی و حرفه ای دانشجویان، همچنین 

ارائه خدمات در قالب کارگاههای تخصصی به منظور حل مشکالت احتمالی حین تحصیل، اختالالت 

روانی، پیشرفت تحصیلی و بهبود روابط اجتماعی و ارتقا بهداشت روانی احساس می گردد.

بدین منظور  همزمان با پذیرش دانشجویان جدید الورود در پردیس بین الملل دانشگاه علوم 

پزشکی تهران، طرح غربالگری و سنجش سالمت روحی و روانی دانشجویان بصورت مصاحبه فردی 

اختصاصی و آزمونهای مختلف و همچنین تشکیل پرونده الکترونیکی سالمت روانی انجام گردید. 

این آزمون در راستای شناسایی افراد در معرض خطر آسیبهای مختلف روحی روانی انجام گردید که 

با برنامه ریزی صورت گرفته در راستای ارتقا سطح بهداشت روانی دانشجویان با برگزاری کارگاههای 

تخصصی و مش��اوره های فردی اقدامات الزم صورت پذیرفت. در مواردی نیز برخی دانشجویان در 

محیط جدید زندگی دانشجویی دچار بحران های روحی و جسمی مخصوصا در پردیس کیش شده 

بودند که موارد مورد نظر جهت مشاوره اختصاصی به روانپزشک ارجاع داده شد. 
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1- انجام طرح سالمت دانشجویان جدیدالورود 1391 پردیس کیش: 

موضوعات طرح:
برگزاری آزمون های علمی،معتبروکاربردی روان ش��ناختی برای تبیین وضعیت س��المت روانی  ●

دانشجویان 

برگزاری جلسات مشاوره عمومی وتخصصی توسط مشاورین ودرمانگران متخصص و ورزیده در  ●

زمینه های مختلف روان شناختی برای سطوح مختلف دانشجویان 

تشکیل پرونده الکترونیکی سالمت روانی دانشجویان (تشکیل پرونده اصلی،تعقیبی و نهایی)  ●

برگزاری کارگاه های تخصصی با موضوعات مختلف روان شناختی  ●

برگزاری اردوهای ویژه روان شناختی با حضور روانشناس و متخصص حرفه ای  ●

برگزاری جلسات نقدو تحلیل کتاب و فیلم  ●
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2-  فعالیت هـای اجرا شـده شـامل خدمات روان شناسـی و مشـاوره برای 
دانشـجویان ورودی سـال 1390  در طـول یـک تـرم تحصیلـی در پردیس 

کیش:
تشکیل پرونده الکترونیکی سالمت روانی 

دانشجویان رشته پزشکی شعبه کیش:47 نفر

دانشجویان رشته دندانپزشکی شعبه کیش:49 نفر

دانشجویان رشته داروسازی شعبه کیش:32 نفر

ارائه کارگاه های تخصصی

برگزاری 15 کارگاه تخصصی در شعبه کیش  با موضوعات:

روان شناسی تغییر

مدیریت ارتباطی در دوره دانشجویی

مهارت های دانش اندوختن در علوم پزشکی

مدیریت حافظه 1

مدیریت حافظه 2

جلسات مشاوره فردی

دانشجویان رشته پزشکی:42 نفر

دانشجویان رشته دندانپزشکی: 49 نفر

دانشجویان رشته داروسازی: 34 نفر

دانشجویان ترم باالتر: 13 نفر

جلسه نقد فیلم

بهداشت ذهن و رفتار

آسیب شناسی روانی

جلسه نقد کتاب 

آموزش آداب نقد ونقادی
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3-برگزاری کارگاههای تخصصی روانشناختی 
به منظور بررس��ی و شناخت اس��تعدادها و عالئق دانشجویان و برنامه ریزی وتالش در جهت 

شکوفایی استعدادها، هدایت تحصیلی و حرفه ای دانشجویان، همچنین ارائه خدمات به منظور 

حل مشکالت مربوط به تحصیل، اختالالت رفتاری روانی، پیشرفت تحصیلی و بهبود روابط اجتماعی 

و ارتقا بهداشت روانی، کارگاههای تخصصی  با عناوین ذیل  در شعبات کیش و پیام برگزار گردید: 

روان شناسی تغییر ●

مدیریت ارتباطی در دوره دانشجویی ●

مهارتهای دانش اندوختن در علوم پزشکی ●

مدیریت حافظه  ●

کارگاه آداب نقد کتاب ●

بهداشت ذهن و رفتار ●

آسیب شناسی روانی ●
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4- تشـکیل پرونده سالمت شـغلی دانشجویان رشـته پزشکی پردیس 
بین الملل : 

   برنامه های الزم جهت ایمنی و سالمت شغلی کارکنان نه تنها جهت حفظ کارکنان از مخاطرات 

محیط کار اس��ت، بلکه باعث ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران نیز  می گردد. همچنین با 

توجه به سطح علمی و دانش دانشجویان این مقطع و در نتیجه هزینه هایی که جامعه در صورت 

بیماری و از کارافتادگی اعضا این گروه متحمل می گردد، از دیگر مس��ائلی اس��ت که توجه ویژه ای 

به حفظ س��المت این گروه را ضروری می نماید. در همین راس��تا معاینات س��المت دانش��جویان 

پزش��کی نیز که در معرض انواع مخاطرات بیولوژیک از قبیل پاتوژن های منتقله از راه خون (ایدز 

و هپاتی��ت)، فیزیکی (صدا و اش��عه یونیزان و...)، ارگونومیک (حرکات تکراری)، س��ایکولوژیک 

(استرس و شیفت کار و...)، می باشند ضروری به نظر می رسد.          

درحال حاضر دانش��جویان پزشکی پردیس بین الملل توس��ط مرکز طب کار بیمارستان بهارلو 

 physical تحت معاینات س��المت قرار گرفته اند. این معاینات شامل بررس��ی اختالالت خواب و

exam و آزمایشات مربوطه بوده است.



طرح آموزشی زبان خارجه 7

Foreign  Language  Instruction  Program
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شرایط و انتظارات پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
آموزش حرفه ای زبان انگلیسی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران 

در طول یک نیمسال تحصیلی به منظور آمادگی شرکت در آزمون ج�امع زبان انگلیسی IELTS با 

هدف ادامه فعالیتهای علمی- حرفه ای و فراگی�ری مهارته�ای تخصص�ی دانشجویان در حوزه بین 

الملل.

 ارزیابی و تعیین سطح تمامی دانشجویان حداکثر در سه سطح آموزشی در ابتدای هر نیمسال 

(با توجه به نحوه پذیرش دانشجو).

برنامه ریزی مدون و ارائه برنامه تمام وقت آموزشی هفتگی برای یک نیمسال تحصیلی شامل 

کالس آموزشی، آزمون، کالسهای فوق برنامه مختص مکالمه، اردوهای التین و سایر برنامه های 

احتمالی مطابق با برنامه آموزشی دانشگاه. 

انتخاب اساتید مجرب و تشکیل کادر آموزشی حرفه ای برای اجرای این طرح.

تنظیم برنامه آزمون های آمادگی و تدوین تقویم آموزشی شامل برنامه امتحانی دانشجویان 

در طول نیمسال تحصیلی.

ارزیابی دوره ای دانشجویان و ارائه کارنامه آموزشی به تفکیک سطح، دوره و مقطع زمانی. 

ثبت نام قطعی دانشجویان قبل از اتمام نیمسال تحصیلی در آزمون های ج�امع زبان انگلیسی 

بین المللی IELTS و تکمیل فرایند ثبت نام با رعایت برنامه زمانبندی.

ثبت نام دانشجویان در آزمون های ج�امع زبان انگلیسی بین المللی مطابق با فرایند استاندارد 

ثبت نام.

اطمینان از تکمیل فرایند ثبت نام نهایی 

پش��تیبانی مستمر فرایند ثبت نام دانش��جو در آزمون جامع و رفع نواقص احتمالی در تمامی 

مراحل ثبت نام (از جمله دریافت کارت ورود به جلسه آزمون) تا لحظه دریافت کارنامه آزمون 

انجام تعهدات پس از انتخاب و عقد قرارداد با موسس��ه منتخب منطبق بر قیمت تمام ش��ده 

خدمات آموزش��ی با توجه به تعداد کل  زبان آموزان و سطوح آموزشی دانشجویان مبتنی بر نرخ 

نامه مؤسسه با لحاظ امکانات و نیازسنجی دانشگاه و تعریف جرایم قرارداد بر اساس ارزیابی نتایج 

نهایی آزمون جامع بین المللی.
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خدمات آموزشی مورد انتظار طرح:
برگزاری آزمون تعیین س��طح (Placement Test) دانش زبان انگلیس��ی زبان آموزان در زمان 

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود 1391.

 ،(Writing)برگزاری کالس های آموزش دانش عمومی زبان انگلیسی در هر چهار مهارت نوشتاری

گفت��اری (Speaking)، ش��نیداری (Listening) و درک مطل��ب (Reading) در قالب کالس های 

.](Practical English Training (PET[ آموزش کاربردی  زبان انگلیسی

.(Pre – IELTS) برگزاری کالس های پیش نیازی

.(IELTS Courses) برگزاری دوره های تخصصی آمادگی آزمون آیلس در هر چهار مهارت زبانی

.(Academic IELTS Vocabulary) برگزاری دوره های آموزش تخصصی لغات آیلس

.(IELTS Mock Test) برگزاری آزمون های آزمایشی شبیه سازی آزمون آیلس

هماهنگی و پیگیری ثبت نام دانشجویان پردیس بین الملل در آزمون رسمی آیلس در یکی 

از مراکز معتبر و رسمی.
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گزارش مراحل عملیاتی طرح:
برگزاری آزمون تعیین س��طح زبان دانش��جویان جدیدالورود در روز آزمون مصاحبه تخصصی 

دانشجویان جدیدالورود 1391 به تعداد 430 نفر.

کالس بندی دانشجویان بر اساس شعب محل تحصیل، رشته تحصیلی و سطوح زبان پس از 

اعالم نتایج نهایی توسط سازمان سنجش.

تنظیم برنامه هفتگی زبان با هماهنگی برنامه هفتگی س��ایر دروس دانشگاهی و با لحاظ دو 

روز تمام وقت از ایام هفته.

کنترل حضور و غیاب دانش��جویان و پیگیری گزارش��ات مربوطه و اعمال مقررات آموزش��ی در 

خصوص غیبت های ایشان.

برگزاری آزمونهای شبیه سازی شده IELTS به صورت متمرکز و بررسی نتایج حاصله.

ثبت نام دانشجویان در آزمون بین المللی IELTS و پیگیری حصول نتیجه.



پرتال الکترونیک پردیس بین الملل 8

Electronic  Portal  of  the  International  Campus
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)http://gsia.tums.ac.ir( پرتال الکترونیک پردیس بین الملل دانشگاه
پردیس بین الملل دانش��گاه علوم پزشکی تهران با توجه به فعالیت ها و مأموریت های محوله 

در زمینه آموزش و امور دانش��جویی بر اس��اس نیاز رو به رش��د قطب اصلی مخاطبین خود یعنی 

دانشجویان و والدین محترم ایشان به تناسب موضوع و با در نظرگرفتن تنوع فعالیتها و امور اجرایی 

از م��رداد ماه س��ال1388 به طراحی ”پرتال الکترونیک پردیس بین المل��ل“ پرداخته و با توجه به 

گستره فعالیتها و به همت کارشناسان خودجوش پس از بهره برداری سامانه از آذر ماه سال1388تا 

کنون پشتیبانی و به روزرسانی می گردد.

فرایند طراحی و ثبت  اقالم اطالعاتی اصلی و اقالم وابسته در پرتال الکترونیک پردیس بین الملل 

دانشگاه منطبق بر نیازسنجی و براساس فعالیتهای دانشگاه بوده و بدیهی است با توسعه  فعالیتها، 

امکانات موجود در سایت اعم از اطالع رسانی عمومی و اختصاصی (دسترسی کاربران اعم از دانشجویان، 

والدین، اساتید و کارکنان) تکامل یافته و با همکاری کارشناسان و مدیران صاحب نظر ارتقا می یابد.

قابلیت ها و امکانات پرتال الکترونیک پردیس بین الملل

قابلیت اطالع رسانی جامع و یکپارچه در دو بخش عمومی و اختصاصی به جامعه هدف مخاطب 

از جمله دانشجویان و اولیای ایشان، اساتید،کارکنان و... به دو زبان فارسی و التین 

اطالع رس��انی جامع و به هنگام به مخاطبین از جمله دانش��جویان و اولیای ایش��ان در تمامی 
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زمینه ها و فعالیتها اعم از کلیه امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی 

ارائه 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 سیس��تم های اطالع رس��انی جامع و یکپارچه به صورت عموم��ی 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 

اج��رای فرآیند آموزش و توزیع دسترس��ی های کاربران به تفکی��ک گروه های کاربری به منظور 

تکمیل مراحل بهره برداری بخش اطالع رسانی اختصاصی  کاربران

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

بالخص دانشجویان  و والدین ایشان

ارائه خدمات اطالع رسانی در پروفایل شخصی کاربران در قالب اخبار و اطالعیه های اختصاصی 

از جمله کارنامه تحصیلی دانشجو، ارسال مکاتبات مستقیم و تعامالت دانشگاه با کاربران باالخص 

دانشجویان ووالدین ایشان،کارنامه مالی دانشجو،شرح تخلفات دانشجویی و آموزشی و...

افزایش سطح آگاهی مخاطبین از جمله دانشجویان و اولیای ایشان در خصوص اطالعات عمومی و 

اختصاصی در دو بخش مجزا

ایجاد تعامل بین دانشجویان و دانشگاهیان

اطالع رس��انی پیرامون مباحث مالی و ش��هریه های مصوب آموزشی و دانشجویی اعم از سرانه 

ش��هریه آموزش��ی وقیمت تمام ش��ده خدمات دانش��جویی به منظور برنامه ریزی های مالی برای 

متقاضیان و دانشجویان

عدم مراجعه حضوری دانشجویان به مسئولین مرتبط به منظور کسب اطالع پیرامون موضوع

ثبت و یادآوری رویداد های مهم زمانبندی شده از جمله تقویم آموزشی دانشگاه 

ارائه نمای کلی برنامه ها، اهداف و اس��تراتژی دانش��گاه تا پایان هر نیمس��ال تحصیلی  و به 

تبع آن پایان دوره تحصیلی به منظور برنامه ریزی کوتاه مدت  و درازمدت توس��ط دانشجویان و 

والدین ایشان
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جلوگیری از س��ردرگمی دانش��جو و عدم اطالع از چگونگی فرایندهای الزم االجرا آموزش��ی-

دانشجویی

ایجاد لینک های مرتبط از جمله کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور بهره 

مندی دانشجویان از مراکز معتبر دانلود منابع آموزشی و معرفی پژوهشگاه های علمی 

پاسخگویی برخط از طریق ایمیل و یا درج اطالعیه های شخصی به سواالت احتمالی دانشجویان 

و کاربران

تش��ویق و حمایت دانشجویان در امور آموزشی، پژوهش��ی، هنری، فرهنگی و فوق برنامه و 

کشف استعدادها و توانمندیها

ایجاد دسترس��ی مجزا برای والدین دانش��جویان ایجاد دسترس��ی مجزا به دانشجو و والدین 

ایشان به پروفایل شخصی خود با محدودیت سطح دسترسی به منظور نظارت بر امور آموزشی و 

بررسی تراکنشهای مالی دانشجو

والدین دانش��جویان می توانند به منظور بررس��ی و نظارت عمومی بر امور آموزشی دانشجو و 

تراکنشهای مالی با نام کاربری و پسورد اختصاصی وارد صفحه کاربری شخصی خود شده و نسبت 

به پیگیری موارد احتمالی اقدام نمایند.
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د( تسهیالت وام شهریه دانشجویان:
طی پیگیری ها و هماهنگی های به عمل آمده وام های صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان 

متقاضی به ش��رط دارا بودن صالحیت های آموزش��ی، اخالقی و اولویت نیاز مالی، س��پردن تعهد 

محضری و ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزش��ی در طی دو مرحله 

در سال 1391 در مرحله اول به تعداد 150 نفر از دانشجویان و مبلغی بالغ بر 8,000,000,000 ریال 

(هشتصد میلیون تومان) پرداخت گردید. در مرحله دوم نیز به تعداد 100 نفر مبلغ 5,000,000,000 

ریال (پانصد میلیون تومان) وام ش��هریه پرداخت گردید.الزم به ذکر اس��ت شرایط بازپرداخت 

کلیه وام ها تابع ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی خواهد بود.
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امام خمینی )ره(:

دانشـگاه است که امور کشور را اداره می کند و دانشگاه است که نسلهای 
آینده و حاضر را تربیت می کند.

فعالیت های تبلیغاتی معاونت فرهنگی دانشجویی در سالروز رحلت حضرت امام )ره(



امکانات رفاهی و تفریحی ویژه 
دانشجویان خارجی 9

  International  Students  Welfare  Facilities  and
Services  at  TUMS-IC
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افتتاح خوابگاه های دانشجویان خارجی  با حضور وزیر محترم بهداشت
خوابگاه دانشجویی به عنوان خانه دوم دانشجو اهمیت ویژه ای در ارتقاء نشاط معنوی، حفظ 

آرامش روحی و جسمی، اعتالی شخصیت و افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان دارد. لذا معاونت 

دانشجویی و فرهنگی تالش نموده است تا به بهترین نحو این نیاز را پاسخ دهد. 

بدین منظور پس از مراحل تکمیل و آماده س��ازی دو خوابگاه ویژه دانشجویان خارجی دختر و 

پس��ر، در آذر ماه 1391 با حضور وزیر محترم بهداش��ت، ریاست محترم دانشگاه، معاون بین الملل 

دانشگاه، جمعی از مسئولین دانشگاه و دانشجویان خارجی افتتاح گردید.
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Dorm Emergency Room

TUMSTUMS

TUMSTUMS

Prayer Room

Dorm Emergency Room

Dorm Lobby y

Dormitories
Student with different nationality living in the dormitories

Girls
(7 Nationalities)

Boys
(16 Nationalities)

TUMSTUMS
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خوابگاه میرزای شیرازی ویژه اسکان دانشجویان دختر خارجی
خوابگاه میرزای شیرازی، با هدف اسکان دانشجویان دختر خارجی پردیس بین الملل شامل یک 

ساختمان پنج طبقه 15واحدی می باشد که  هریک از طبقات شامل 2 واحد دوخوابه و 1 واحد سه خوابه 

می باشد و امکان اسکان را در محیطی آرام و مجهز برای ایندسته از دانشجویان فراهم آورده است. 

در پاییز سال 1390، پردیس بین الملل دانشگاه به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای ادامه 

تحصیل و ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان خارجی از جمله کمک به وضعیت اسکان دانشجویان و 

برنامه ریزی و هماهنگی فی مابین امور مربوط به دانشجویان، خوابگاه میرزای شیرازی را با مساحت 

کل 2517 متر مربع در زمین به مس��احت 525 متر مربع مورد به��ره برداری قرار داد. این مجتمع با 

ظرفیت بالقوه 70 نفر، در حال حاضر پذیرای 16 دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل بوده است. 

امکانات موجود در خوابگاه میرزای شیرازی به شرح ذیل می باشد:

سالن اجتماعات و نمازخانه ●باشگاه ورزشی ●اینترنت پرسرعت وایرلس ●
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Mirzaye Shirazi Dormitory
The dormitory has two - or three- bedroom apartments. Most of the rooms are double oc-

cupancy and all rooms are furnished with beds, drawers, closets, desk, sofa set, and 

chairs consistent with the number of students in each room.

Each room is equipped with a Television set, and access to the internet via hard-wired data 

ports as well as wireless systems. 

Each apartment is equipped with a full kitchen where students are able to cook, as well as 

a washing machine and ironing board shared among the student residents of the flat. 

Cleaning and maintenance is provided by trained personnel.

Our international residence hall at Mirzay-e Shirazi, provides opportunities for students 

to become part of a diverse residential learning community that promotes personal 

growth and development. Residence hall living is filled with the challenges and excite-

ment of living and learning. The Office Student and Cultural Affairs is responsible for the 

social, recreational, cultural, and educational programming, the management of the 

residence halls, and the enforcement of residential policies and procedures. Student 

activities are also planned by this office. 
IT Room

Gym Room
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خوابگاه بلوار ویژه دانشجویان پسر خارجی پردیس بین الملل
خوابگاه بلوار، با هدف اسکان دانشجویان پسر خارجی پردیس بین الملل شامل یک ساختمان 

پنج طبقه 19 واحدی می باش��د که  هریک از طبقات ش��امل 2 واحد دوخوابه و 1 واحد س��ه خوابه 

می باشد و امکان اسکان را در محیطی آرام و مجهز برای ایندسته از دانشجویان فراهم آورده است. 

در پاییز سال 1391، پردیس بین الملل دانشگاه به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای ادامه 

تحصیل و ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان خارجی از جمله کمک به وضعیت اسکان دانشجویان و 

برنامه ریزی و هماهنگی فی مابین امور مربوط به دانشجویان، خوابگاه بلوار را با مساحت کل 2300 

مت��ر مرب��ع مورد بهره برداری ق��رار داد. این مجتمع با ظرفیت بالقوه 62 نف��ر، در حال حاضر پذیرای 

دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل بوده است. 

امکانات موجود در خوابگاه بلوار به شرح ذیل می باشد:

سالن اجتماعات و نمازخانه ●باشگاه ورزشی ●اینترنت پرسرعت وایرلس ●

Gym Room
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Bolvar Dormitory
The dormitory has two - or three- bedroom apartments. Most of the rooms are double 

occupancy and all rooms are furnished with beds, drawers, closets, desk, sofa set, and 

chairs consistent with the number of students in each room. 

Each room is equipped with a Television set, and access to the internet via hard-wired data 

ports as well as wireless systems.  

Each apartment is equipped with a full kitchen where students are able to cook, as well as 

a washing machine and ironing board shared among the student residents of the flat. 

Cleaning and maintenance is provided by trained personnel. 
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تسهیالت رفاهی و خدمات دانشجویی
Welfare  Facilities

با توجه به حضور تعداد قابل توجه دانش��جویان خارجی در پردیس بین الملل دانشگاه علوم 

پزش��کی تهران هماهنگی های الزم در خصوص ارائه خدمات دانش��جویی و تس��هیالت رفاهی و 

همچنین ایجاد ش��رایط مطلوب برای تحصیل این عزیزان از اولویت های فعالیت های حوزه معاونت 

دانشجویی و فرهنگی است؛ که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:

بیمه  خدمات درمانی، بیمه ورزشی، افتتاح حساب بانکی، صدور و تحویل کارت ATM و... 

Sample  of  Bank  ATM  Cards
TU

M
S

TU
M
S

Bank Account
Opening bank account for international students

پس اندازنمونه دفترچه حساب 
B kBank accountSample  of  Bank  Notebook
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Health Insurance
Establishing  contract with Iran Health Insurance Organization for all  international students

نمونه كارت بيمه ورزشي
S l f S I C dSample of Sport Insurance Card

نمونه كارت بيمه ورزشي
S l f S I C dSample of Sport Insurance Card

نمونه دفترچه بيمه خدمات درماني
S l f H l h ISample of Health Insurance 

Sport Insurance
Providing international students with sport insurance in soccer with the highest 

compensation rate

Sample of Sport Insurance Card
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فعالیت های فرهنگی و دانشجویی ویژه دانشجویان خارجی:
با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از دانش��جویان خارجی از کش��ورهای مختلف دنیا که در 

رش��ته های دکترای تخصصی Ph.D، پزشکی و کارشناس��ی ارشد در پردیس بین الملل دانشگاه 

مشغول به تحصیل می باش��ند لذا یکی از اولویت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی ارائه 

خدمات به این دانش��جویان می باشد که در این خصوص این معاونت در جهت آشنایی ایشان با 

فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسالمی و همچنین بهره مندی از جاذبه های گردشگری و طبیعت گری 

ایران اقدام به برگزاری اردوهای فرهنگی، زیارتی و سیاحتی به شرح ذیل نموده است، همچنین 

تجهیز خوابگاه های دانش��جویی به امکانات مجهز ورزشی و نمازخانه و کتابخانه از دیگر فعالیت ها 

می باشد.

اردوی تفریحی نمک ابرود – چالوس ●

اردوی بازدید از برج میالد تهران ●

اردوی بازدید از جماران ●

اردوی بازدید از کاخ سعدآباد ●

اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دختران ●

اردوی توچال – بام تهران  ●

اردوی خزرآباد ساری ●

برگزاری مراسم سـنتی - ایرانی شب یلدا جهت  ●

دانشجویان

و  ● پژوهشـی  علمـی  نمایشـگاه های  در  حضـور 

فرهنگی

برگزاری مراسم جشن هفته وحدت به مناسبت  ●

سالروز والدت با سعادت حضرت  رسول اکرم

تجهیز خوابگاه ها به امکانات ورزشی، نمازخانه و.... ●
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Activities of the Vice Chancellor of Student and 
Cultural Affairs Tehran University of Medical Sciences 
International Campus

International  Students Cultural Events
 ● Namak Abrood 

 ● Milad Tower Tehran

 ● Sa’ad Abad Palace and Jamaran

 ● Girl’s Mashhad Visit 

 ● Tochal- Baam Tehran

 ● Khezr Abad- Yalda Night

TourTourTOCHALTOCHAL
Tochal Tour
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TourTourNAMAK ABROODNAMAK ABROOD

Chalous Beach- Namak Abrood

TourTourNAMAK ABROODNAMAK ABROOD

TUMS-IC Students Take a Tour of Chaloos-Namak Abrood

On May 24 and 25, Student Cultural Affairs at the Office of Vice-Chancellor for Global 

Strategies and International Affairs at Tehran University of Medical Sciences arranged 

a student trip to Chaloos-Namak Abrood...

 TUMS-IC Students Take a Tour of Chaloos-Namak Abrood

 The International students were given an opportunity to visit the Northern part of Iran for 

the first time, where they enjoyed community activities with other Iranian students at 

TUMS-IC

C
ha

lo
us

 B
ea

ch



99معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران )1391-92(

Mashhad Tour
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Jamaran )Imam Khomeini,s  Residence(
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Niavaran Palace )ex. King palace(
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O  j b i  t  t  d t h  
TourTourTOCHALTOCHAL

Our job is to create good atmosphere 
for students

TOCHAL TOURTOCHAL TOURTOCHAL TOURTOCHAL TOUR

TUMSTUMS

Tochal Tour
Our job is to create a good atmosphere for students
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TourTourSee SightSee Sight

TourTourSee SightSee Sight

TourTourSee SightSee Sight

Khazarabad  Beach

Sari City
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SHABE CHLLESHABE CHLLE

Yalda Night

SHABE CHLLESHABE CHLLE

Mazandaran is a province of 

Iran located in the north of 

Iran surrounded by Alborz 

Mountains in the south and 

the Caspian Sea from the 

north.

In this trip our students 

celebrated Persian Yalda 

also known as Shab-e 

Cheleh, roughly translated 

”Birth“; this is a night where 

ancient Persians celebrated the triumph of good over evil. In Mithraissm this night is the 

night of the birth of Mithra, Persian angel of light and truth. Yalda is usually celebrated on 

December 21; on this night Persian families gather together and celebrate togetherness 

while waiting for the dawn of the sun.

Shabe Chelleh
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International   Exhibition

ExhibitionExhibitionInternationalInternational

Handy Craft Handy Craft 
ExhibitionExhibition

International Students of TUMS periodically enjoy preplanned University-organized 

activities to familiarize them with the country they live and study in.

On Friday May 18, the residents at the International Campus dormitory visited the 15th 

international Medical, Dental, Laboratory Equipment, Pharmaceutical Products & 

Healthcare Services Exhibition at the Tehran International Permanent Fairgrounds. The 

Exhibition was held 17-20 May 2012.

The students also visited the ”Ein-Oddoleh“ mansion which dates back to the Qajars 

Dynasty (1785-1925). They were given a tour where a brief history of this mansion was 

given, and enjoyed the art work on display at the gallery.

Lunch was served to the students before returning to the dormitory.
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The national festival sound of Iranian Nomads and Tribes

TUMSTUMS

The  National  Festival  Sound  of  Iranian  Nomads  and  Tribes

Handy Craft Handy Craft 
ExhibitionExhibition

The national festival sound of Iranian Nomads and Tribes

TUMSTUMS
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TUMSTUMS

TUMSTUMS
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Christmas CelebrationChristmas CelebrationChristmas CelebrationChristmas Celebration

TUMSTUMS

Christmas CelebrationChristmas CelebrationChristmas CelebrationChristmas Celebration

TUMSTUMS

Christmas Celebration
Tehran University of Medical Sciences (TUMS) prepares a celebration on Christmas at their 

dormitory for TUMS Christian international students.
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بین الملـل پردیـس  خصـوص  در  خارجـی  دانشـجویان  نظـرات   نقطـه 
)امور فرهنگی، خدمات رفاهی و آموزشی(

 TUMS International Students in Their Stentorian Tones, 
Talk about TUMS
Upon a friendly meeting to celebrate Persian New Year on February 25, 2013, TUMS 

International students expressed their opinions about TUMS.

After the official lectures by TUMS authorities and representative from foreign countries, 

TUMS International students had the chance to talk about their experience of studying 

at TUMS.

Eden Yitna Teferedegn, an Ethiopian girl studying Physiology at Ph.D. level at TUMS, said: 

”Our country does not have an embassy in Tehran and now I am the representative of 

beautiful Ethiopia here!“ Expressing her satisfaction regarding TUMS accommodation 

and extracurricular activities, Eden Yitna thanked the TUMS officials for giving them the 

chance to experience not only education but also good hospitality.

Aymen M.A. Elsons from Palestine studying Health Policy and Management at Ph.D. level 

at TUMS said: ”I come from Gaza Strip. I’d like to say that the quality of education, 

accommodation, and support is really satisfactory. Since we have to stay long in Iran, 

we become homesick, so I suggested that admitting more students from the countries 

with cultural similarities could minimize this problem," he added.  Finally, he suggested 

that TUMS admit more students from Middle East Countries, Lebanon, Syria, Palestine, 

Jordan and other countries, so that the international students can make friends and 

support each other.

Muhammad Imren Khan from Pakistan studying Pharmacology at Ph.D. level at TUMS tried 

to get the gist of his message into one-minute lecture. He expressed his satisfaction 

over the quality of education, accommodation, libraries and other facilities that TUMS 

has given to International students.  

At the end, Akubaru Drate MPH student from Uganda, and Vivek Kumar, MPH student from 

India stated that TUMS isone of the best universities in the region and they decided to 

choose TUMS because they knew Iranian culture, society and they trusted the quality of 

education at TUMS.
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    Student  Notes  About  Extra  Curicoular  Activities
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Ms. Nadin stated:

”I can’t express how we enjoyed this trip which was launched by International 

Campus of Tehran Medical University of Sciences. I appreciate them for 

holding such programs for international students who are far from their 

country and let us become familiar with the customs, culture, geographic 

and historical area of ancient Iran.“



گالری عکس 10

Photo  Gallery
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TourTourNAMAK ABROODNAMAK ABROOD
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A Small Member of the TUMS Affiliated Units A Big 

 Opportunity to Participate in  the International Arena

Tehran University of Medical Sciences (TUMS)

Global Strategies and International Affairs (gsia)

International Campus (IC)

 Activities  of   the  Vice Chancellor of  Student
 and Cultural Affairs Tehran University of

Medical Sciences International Campus
)2012-2013(


