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       معاونت بین الملل

 توسعه امور بین الملل و پذيرش دانشجويان خارجی
در راستاي نيل به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و همسو با برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

برنامه هاي خود را برای حضور هر چه بيشتر در عرصه هاي بين الملل ارتقا بخشيده است.
اين دانشگاه به عنوان برترين دانشگاه علوم پزشكي كشور كه داراي بيش از هفتاد سال سابقه درخشان در علم طب است، اكنون در روند 
پذيرش و جذب دانشجويان خارجي نيز به عنوان يك دانشگاه پيشتاز در كشور، ايفاي نقش كرده است. در اين روند، هماهنگي و همكاري 

تك تك واحد هاي مرتبط منجر به پيشبرد اهداف واالي دانشگاه خواهد شد.  
فعاليت هاي دانشگاه برای پذيرش و جذب دانشجويان خارجي از ماه فوريه سال 2011 )بهمن ماه 1389( به شكل گسترده آغاز شد. نتيجه 
اين فعاليتها كه به شكل اطالع رساني در وب سايت دانشگاه و ســاير وب سايت هاي معتبر جهان، چاپ بروشورها، كتابچههاي دانشگاه 
كه نسخههاي جديد آن به صورت هر 6 ماه يكبار چاپ مي شود و ساير فعاليتهاي تبليغاتي و نيز مكاتبات فراوان با متقاضيان است، بيش 
از 7400 ايميل دريافتي از متقاضيان از كشورهاي مختلف برای تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است. از اين تعداد، 1190 
متقاضي، فرم پذيرش برخط دانشگاه را پر و ارسال كرده اند كه براي همه آنان، بر حسب نيمسال درخواست متقاضي و يا درخواست جهت 

رشته ها يا دوره هاي خاص، پرونده تشكيل شده است.
همه اين پرونده ها در مرحله اول بررسي شده و به دو گروه كامل و يا ناقص، بر اساس مدارك ارسالي، تقسيم بندي مي شوند. براي پرونده هاي 

ناقص يادداشت نوع نقص مدرك در پرونده متقاضي ثبت شده و ايميلي تحت عنوان نقص مدرك براي ايشان ارسال ميگردد.
 اين پروندهها در فولدرهاي جداگانه نگهداري شده و پس از ارسال مدارك درخواستي، مجدداً بررسي ميشوند. در صورت تكرار نقص مدرك، 

تمامي اين مراحل تا زمان تكميل پرونده تكرار ميگردد.
پروندههاي كامل برای بررسي مرحله دوم به شوراي بررسي پرونده ها ارسال مي شود. تاكنون در اين شورا كه متشكل از معاون آموزشي 
و پژوهشــي پرديس بين الملل دانشــگاه، رييس مركز تحصيالت تكميلي پرديس بين الملل دانشــگاه و مدير امور و توسعه بين الملل 
معاونت بين الملل دانشگاه بوده و به شكل هفتگي برگزار مي گردد، مدارك بيش از  700 متقاضي ارزيابي و برای ادامه روند پذيرش آنان 
تصميم گيري شده است. به طور كلي پرونده هاي بررسي شده در اين مرحله به پنج دسته قابل ارائه در كميته جذب، عدم پذيرش، جهت 

استعالم نظر از دانشكده مربوطه، پيشنهاد برای رشته و يا مقطع ديگر و يا نقص مدرك تقسيم مي شوند.  
براي همه متقاضيان پروندههاي »عدم پذيرش«، »پيشنهاد جهت رشته و يا مقطع ديگر«، و يا »نقص مدرك«، ايميل حاوي اطالعات كافي 
از نتيجه بررسي پرونده متقاضي ارسال شده و بر حسب نوع پرونده، پس از دريافت پاسخ مناسب از متقاضي، پرونده ايشان برای بررسي 

مجدد به شوراي بررسي پروندهها ارسال ميشود.
پرونده هايي كه در اين شورا پذيرفته مي شوند برای ارائه در كميته جذب و كميته اعطاي بورس به دانشجويان خارجي، كه به شكل دوره اي 

برگزار مي گردد، ارسال مي شوند.
مدارك پرونده هاي »استعالم نظر از دانشكده ها«، به شكل جداگانه براي دانشــكده ها ارسال مي گردند و پس از اعالم نظر دانشكده ها، 
بر اساس نتيجه اين ارزيابي ها، در صورت عدم پذيرش ايميل مربوط ارســال و در صورت پيشنهاد دانشكده و يا گروه، ايميل حاوي اين 
اطالعات به متقاضي ارسال شده و در صورت پذيرش و موافقت دانشكده و يا گروه، ابتدا ايميلي حاوي اطالعات تماس با استاد راهنماي 
متقاضي براي ايشان ارسال و سپس اين پرونده ها به همراه پرونده هاي پذيرفته شده در شوراي بررسي پرونده ها براي ارائه در كميته جذب 

فرستاده مي شوند. 
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پرونده هاي بررسي شده و پذيرفته شده در شوراي بررسي پرونده ها نيز برای ارائه در جلسات كميته جذب و اعطاي بورس به دانشجويان 
خارجي، ارسال مي گردند. تاكنون 29 جلسه جذب و 20 جلسه اعطاي بورس به متقاضيان خارجي تشكيل شده و مجموعاً 207 پرونده 
در اين جلسات مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين پرونده هاي بررسي شده در كميته هاي جذب و بورس نيز به سه دسته »پذيرش«، » عدم 
پذيرش«، و » پيشنهاد جهت تحصيل در گرايش خاص« تقسيم مي شوند. براي متقاضياني كه پذيرفته نشدند، ايميل متناسب و براي 
آندسته از متقاضياني كه رشته يا گرايش خاصي جهت تحصيل به آنها پيشنهاد شده است نيز ايميل حاوي اطالعات الزم ارسال مي شود. 
تاكنون تعداد 10 پرونده متقاضي از مجموع 207 پرونده مطرح شده در اين جلسات پذيرفته نشدند و 197 پرونده ديگر مورد موافقت و 

پذيرش در دانشكده هاي متفاوت قرار گرفتهاند. 
پس از مرحله پذيرش در كميته هاي جذب و بورس، عالوه بر ايميل تبريك، نامه جذب و در صورت موافقت با اعطاي بورس، نامه اعطاي 
بورس و فرم مخصوص گرفتن ويزا براي متقاضيان ارسال شده و به ساير سؤاالت و ايميل هاي متقاضي در خصوص روند ورود به ايران، 

ثبت نام و شروع تحصيل، پاسخ داده مي شود.
به محض دريافت فرم پرشده درخواست رواديد، اقدامات الزم برای گرفتن رواديد انجام مي شود. در حال حاضر، به غير از 33 دانشجوي 
خارجي در حال تحصيل در دانشكده ها و در رشــته ها و مقاطع متفاوت، 64 ويزا براي متقاضيان گرفته و روند گرفتن رواديد براي 100 

متقاضي ديگر در حال انجام است. 
پس از ورود دانشجو، استقبال از وي در فرودگاه با توجه به اطالعات مندرج در بليط ارسالي دانشجو، انجام مي پذيرد. دانشجو پس از ورود 
و اقامت در خوابگاه، كارهاي مربوط به ثبت نام، معرفي دانشجو به دانشكده و گروه مربوطه، معرفي به موسسه زبان فارسي دهخدا، انجام 

امور بيمه، استعالم مدارك قبلي دانشجو، صدور كارت دانشجويي،  انجام مي گيرد. 

 روابط بین الملل و اعتبار بخشی

اعتباربخشي
برگزاري بيش از 200 جلسه تخصصي اعتباربخشي با حضور كارشناسان مربوطه

توليد نسخه پيش نويس كتاب تضمين كيفيت آموزش و اعتباربخشي در مراكز آموزش عالي و دانشگاهها
تهيه شاخص ها و استانداردهاي اعتباربخشي دانشگاهي

برگزاري نخستين برنامه بازديد ارزيابان و كارشناسان اعتباربخشي از انگلستان و از سوي موسسه ASIC از دانشگاه علوم پزشكي تهران
تحقيق و مطالعه درباره اعتباربخشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي در سطح منطقه، اروپا، استراليا و امريكا

مكاتبه با سازمان هاي جهاني اعتباربخشي برای امكان سنجي حضور كارشناسان آن سازمان ها در ايران و در دانشگاه علوم پزشكي تهران
تهيه و توليد راهنماي اعتباربخشي در هر حوزه از دانشگاه و به تفكيك و معاونت هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، توسعه و نيروي 

انساني و بين الملل

رتبهبندي
برگزاري بيش از 200 جلسه تخصصي رتبه بندي با حضور كارشناسان مربوطه

پيگيری در خصوص ارزيابی درونی از دانشكده ها و مراكز تحقيقاتی و بررسی پاسخ های دريافتی       
 بررسی و ارائه پيشنهاد در خصوص سايت معاونت بين الملل

تهيه مقدمه برای كتابچه اقالم اطالعاتی
مكاتبه با كيو اس در خصوص حمايت مالی يكی از هدايای كنفرانس كيو اس ميپل
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بارگذاری اطالعات در سايت معاونت
Data base تهيه  كتابچه ی معرفی شاخص ها به صورت اقالم اطالعاتی قابل استفاده به عنوان

نشرواطالعرساني
انتشار و چاپ كتابچه هاي حوزه معاونت بين الملل دانشگاه شامل شرح دوره هاي درسي، كتاب كارمندان، كتاب دوره هاي دكتراي 

تخصصي دانشگاه و غيره
مديريت اطالعات وب سايت در حوزه اعتباربخشي و روابط بين الملل و از طريق وب سايت معاونت بين الملل دانشگاه

تفاهمنامههاوقراردادهايبینالمللي
تهيه بانك اطالعاتي قراردادها و تفاهم نامه هاي همكاري بين المللي دانشگاه

پيگيري امور مربوط به قراردادهاي بين المللي
طراحي كتابچه معرفي ماموريت تفاهم نامه هاي بين المللي دانشگاه

پورتال الكترونیك 
پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران با توجه به فعاليت ها و ماموريت هاي محوله در زمينه آموزش و امور دانشجويي بر اساس 
نياز رو به رشد قطب اصلي مخاطبين خود يعني دانشجويان و والدين محترم ايشان به تناسب موضوع و با در نظرگرفتن تنوع فعاليت ها 
و امور اجرايي از مرداد ماه سال1388 به طراحي ”پرتال الكترونيك پرديس بين الملل“ پرداخته و با توجه به گستره فعاليت ها و به همت 

كارشناسان خودجوش پس از بهره برداري سامانه از آذر ماه سال1388تا كنون پشتيباني و به روزرساني مي شود.
فرايند طراحي و ثبت اقالم اطالعاتي اصلي و اقالم وابسته در پرتال الكترونيك پرديس بين الملل دانشگاه منطبق بر نيازسنجي و براساس 
فعاليت هاي دانشگاه بوده و بديهي است با توسعه  فعاليت ها،  امكانات موجود در سايت اعم از اطالع رساني عمومي و اختصاصي)دسترسي 

كاربران اعم از دانشجويان،  والدين،  اساتيد و كاركنان( تكامل يافته و با همكاري كارشناسان و مديران صاحب نظر ارتقا مي يابد.
آنچه مسلم است آن  است كه در اين فرايند، دانشگاه با پايبندي به اصل ارزش محوري دانشجويان به منظور پشتيباني و حمايت ادامه 
تحصيل ايشان، عالوه بر بهره مندي از نظرات كارشناســي، با طراحي نظام پيشــنهادات از نظرات و انتقادات كاربران مهمان )به ويژه 

دانشجويان( نيز حمايت مي شود.
در اين خصوص با در نظر گرفتن بخش نظرسنجي، فرايند به صورت سيستمي و با گزارشات آماري پيگيري مي شود. 

 

قابلیت ها و امكانات پورتال الكترونیك پرديس بین الملل
قابليت اطالع رساني جامع و يكپارچه در دو بخش عمومي و اختصاصي به جامعه هدف مخاطب از جمله دانشجويان و اولياي ايشان،  

اساتيد، كاركنان و ... به دو زبان فارسي و التين 
ايجاد زيرسيستم هاي اطالع رساني جامع و يكپارچه به صورت عمومي و اختصاصي در هر يك از دانشكده ها و شعب پرديس بين الملل 

توسط كاربران مديريتي معرفي شده
اطالع رساني جامع و به هنگام به مخاطبين از جمله دانشجويان و اولياي ايشان در تمامي زمينه ها و فعاليت ها اعم از همه امور آموزشي، 

دانشجويي، پژوهشي و فرهنگي 
ارائه خدمات اطالع رساني در پروفايل شخصي كاربران در قالب اخبار و اطالعيه هاي اختصاصي از جمله كارنامه تحصيلي دانشجو،  
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ارسال مكاتبات مستقيم و تعامالت دانشگاه با كاربران باالخص دانشجويان و والدين ايشان، كارنامه مالي دانشجو، شرح تخلفات دانشجويي 

و آموزشي و...
ايجاد قابليت هاي الكترونيكي در گردآوري پايگاه جامع اطالع رساني در همه امور آموزشي، دانشجويي،  پژوهشي و فرهنگي 

امكان ثبت و تكميل اطالعات فردي و مستندات كاربران به منظور ايجاد دسترسي هاي كاربري در بخش اطالع رساني اختصاصي
امكان پيگيري امور دانشجويي و آموزشي با دسترسي مستقيم به مكاتبات و تعامالت دانشگاه با كاربران باالخص دانشجويان  و والدين ايشان

دسترسي آسان به گزارش تراكنش ها و كارنامه مالي دانشجو 
ايجاد تعامل و ارتباط بين اساتيد و كاركنان دانشگاه با دانشجو به صورت آنالين

امكان ارائه نظرات و پيشنهادات سازنده از سوي مخاطبين و پاسخگويي برخط از طريق ايميل و يا درج اطالعيه هاي شخصي 
امكان ثبت و تكميل اطالعات فردي و مستندات كاربران به منظور ايجاد دسترسی هاي كاربري در بخش اطالع رساني اختصاصي

امكان پيگيري امور دانشجويي و آموزشي با دسترسي مستقيم به مكاتبات و تعامالت دانشگاه با كاربران بالخص دانشجويان و والدين ايشان
افزايش سطح آگاهي مخاطبان از جمله دانشجويان و اولياي ايشان در خصوص اطالعات عمومي و اختصاصي در دو بخش مجزا

ايجاد تعامل بين دانشجويان و دانشگاهيان
اطالع رساني پيرامون مباحث مالي و شهريه هاي مصوب آموزشي و دانشجويي اعم از سرانه شهريه آموزشي و قيمت تمام شده خدمات 

دانشجويي به منظور برنامه ريزي هاي مالي براي متقاضيان و دانشجويان
مراجعه نكردن حضوري دانشجويان به مسئوالن مرتبط به منظور كسب اطالع پيرامون موضوع

ثبت و يادآوري رويدادهاي مهم زمان بندي شده از جمله تقويم آموزشي دانشگاه 
ارائه نماي كلي برنامه ها، اهداف و استراتژي دانشگاه تا پايان هر نيمسال تحصيلي و به تبع آن پايان دوره تحصيلي به منظور برنامه ريزي 

كوتاه مدت و درازمدت توسط دانشجويان و والدين ايشان
جلوگيري از سردرگمي دانشجو و نداشتن اطالع از چگونگي فرايندهاي الزم االجرا آموزشي-دانشجويي

ايجاد لينك هاي مرتبط از جمله كتابخانه ديجيتال دانشگاه علوم پزشكي تهران به منظور بهره مندي دانشجويان از مراكز معتبر دانلود 
منابع آموزشي و معرفي پژوهشگاه هاي علمي 

پاسخگويي برخط از طريق ايميل و يا درج اطالعيه هاي شخصي به سواالت احتمالي دانشجويان و كاربران
تشويق و حمايت دانشجويان در امور آموزشي، پژوهشي، هنري، فرهنگي و فوق برنامه و كشف استعدادها و توانمندي ها

ايجاد دسترسي مجزا به دانشجو و والدين ايشان به پروفايل شخصي خود با محدوديت سطح دسترسي به منظور نظارت بر امور آموزشي 
و بررسي تراكنش هاي مالي دانشجو

والدين دانشــجويان مي توانند به منظور بررسي و نظارت عمومي بر امور آموزشي دانشــجو و تراكنش هاي مالي با نام كاربري و پسورد 
اختصاصي وارد صفحه كاربري شخصي خود شده و نسبت به پيگيري موارد احتمالي اقدام نمايند.
قابليت اطالع رساني در زير سيستم پرتال به زبان انگليسي مطابق با استانداردهاي بين المللي 

توضيح اينكه در همه مراحل فرآيند آموزش و توزيع دسترسي هاي كاربران به تفكيك گروه هاي كاربري و برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
پرتال هاي الكترونيك دانشگاه براي همه ی جامعه هدف مخاطب دانشجويي و ارائه آموزش هاي الزم و مستندات مربوطه به صورت ادواري 

صورت مي گيرد.
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مديريت روابط دانشگاهي، امور بین الملل و سمینارها

وظايفروابطدانشگاهي،اموربینالمللوسمینارهايدانشگاهدريکنگاه
طراحي و مديريت انواع همكاريهاي بين المللي با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در سرتاسر جهان 

ارائه پتانسيل هاي علمي دانشگاه درصحنه بين المللي با استفاده از روش هاي گوناگون مانند برنامه هاي مدارك مشترك مبادله دانشجو 
واستاد، مشاركت اعضاي هيات علمي و دانشجويان در كنفرانس هاي بين المللي، اجراي پروژههاي مشترك تحقيقاتي در سطح بين المللي 
  ارتباط با مجامع و اتحاديه هاي بين المللي مانند اتحاديه بين المللي دانشگاه هاي سراسر جهانIAU((،  اتحاديه دانشگاه هاي جهان 

))FUIW اسالم
 تبليغات در گستره بين الملل در قالب كاتولوگ و به روز نمودن سايت و كتاب انگليسي دانشگاه با اهداف زير:

                  معرفي دانشگاه برای جلب همكاري و ارتباط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي خارجي 
                  تبيين توانمندي هاي علمي- پژوهشي دانشگاه 
                  جذب دانشجويان خارجي برای ادامه تحصيل 

                  جذب بورسيه
                  زمينه سازي براي پژوهش هاي مشترك 

                  فراهم نمودن زمينه هاي الزم برای فرصت مطالعاتي
                  برگزاري سخنراني،  كارگاه آموزشي و بازديدهاي علمي

                  انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هاي خارج از كشور

 
        پرديس بین الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

مقدمه
دانشگاه علوم پزشكي تهران، با پشتوانه بيش از 70 سال پيشينه موثر در زمينه آموزش و پژوهش در راستاي پاسخ به تقاضاي روز افزون 
داوطلبان تحصيالت عالي در داخل و خارج از كشور و با توجه به برنامه هاي راهبردي بلند مدت علمي، آموزشي و پژوهشي خود، پرديس 

بين الملل دانشگاه را در سال 1386 راه اندازي نموده است.
 اين پرديس تجلي حضور جدي دانشگاه علوم پزشكي تهران در عرصه هاي بين المللي خواهد بود. ساختار تشكيالتي پرديس بين الملل 
دانشگاه شامل ستاد مركزي، شعب)جزيره كيش و پيام كرج(، دانشــكده ها )دانشكده هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي( و مراكز 

وابسته است.
از سال 1386 تا 1390، دانشجويان اين مجموعه در مقطع دكترا در رشته هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي و در مقاطع كارشناسي 
ارشد و دكتري Ph.D در رشته هاي مختلف گروه پزشكي در حال تحصيل بوده و با پذيرش متقاضيان خارجي براي تحصيل در رشته هايي 
كه تقاضا محور هستند را فراهم مي سازد و در اين راستا در نظر است رشته هاي مورد تقاضا بر اساس نيازسنجي و امكانات دانشگاه در اين 
پرديس راه اندازي شود تا پاسخگوي نيازهاي جامعه متقاضيان خارج از كشور در زمينه تامين نيروهاي متخصص با كيفيت برآورده سازد. 
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بنابراين پرديس بين الملل،  دانشگاهي كاماًل كيفي با استانداردهاي آموزشي و پژوهشي بين المللي است كه با تربيت فارغ التحصيالن 

كارآمد و تاثيرگذار،  در عرصه هاي بين المللي به رقابت با ساير دانشگاه هاي جهان خواهد پرداخت. 
كادر علمي پرديس بين الملل را در قدم اول اعضاي هيات علمي با سابقه دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير دانشگاه هاي معتبر ايران و 
نيز اساتيد مدعو خارجي از دانشگاه هاي معتبر جهان شكل داده اند و در مراحل بعدي اين پرديس اعضاي هيات علمي مستقل خود را از 

بهترين فارغ التحصيالن دانشگاهي از داخل و خارج كشور جذب خواهد نمود.
 اين كادر علمي خدمات آموزشي و پژوهشــي خود را در دوره هاي دكتري حرفه اي،  كارشناسي ارشــد و دكتريPh.D  و تخصصي به 

دانشجويان اين پرديس ارائه مي كنند.
عالوه بر اين پرديس دانشگاه امكانات رفاهي و خدمات و تسهيالت ورزشي و فوق برنامه ويژه اي را براي دانشجويان خود فراهم ساخته است. 
پس از اتمام دوران تحصيل دانشجويان اين پرديس،  مدرك رسمي دانشگاه علوم پزشكي تهران به آنان اعطا خواهد شد كه داراي اعتبار  
و شهرت بين المللي است. دريافت اين مدرك، زمينه هاي حضور تاثيرگذار اين فارغ التحصيالن را در عرصه هاي تخصصي داخل و خارج از 

كشور آماده نموده و در كنار آن، زمينه ادامه تحصيل اين فارغ التحصيالن را در مقاطع تحصيلي باالتر فراهم مي سازد.

آخرين وضعيت تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل پرديس بين الملل دانشگاه

تعداددانشجوياندرحالتحصیلمقطعدانشكدهرشتهرديف

134دكتراي عموميشعبه جزيره كيشپزشكي1
104دكتراي عموميشعبه پيامپزشكي2
100دكتراي عموميدانشكده پزشكيپزشكي3
120دكتراي عموميشعبه جزيره كيشدندانپزشكي4
120دكتراي عموميدانشكده دندانپزشكيدندانپزشكي5
102دكتراي عموميشعبه جزيره كيشداروسازي6
93دكتراي عموميدانشكده داروسازيداروسازي7
37كارشناسي ارشدتحصيالت تكميليكل رشته ها8
Ph.d45تحصيالت تكميليكل رشته ها9

آزمون جامع علوم پايه پرديس بین الملل دانشگاه 
امتحان جامع علوم پايه پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي، آزموني است كه به منظور ارتقای سطح علمي علوم پايه و هماهنگي و يكنواختي 
كيفيت آموزش در همه دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اساس مصوبه ستاد عالي انقالب فرهنگي  و مصوبه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه 

ريزي انجام مي پذيرد.
دوره امتحان جامع علوم پايه براي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهريور و اسفند 1390 در محل پرديس 

بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران )شعبه جزيره كيش( برگزار گرديد.
 اين آزمون همزمان با شركت دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شيراز در محل شعبه پرديس بين الملل دانشگاه علوم 

پزشكي تهران)كيش( برگزار شد.
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فعالیت های دانشجويی،  فرهنگی پرديس های بین الملل
ضرورت انجام كار فرهنگي از ديدگاه حضرت امام خميني)ره(:

امام خميني قدس سره: 
من در اينجا به جوانان عزيز كشورمان، به اين سرمايه ها و ذخيره هاي عظيم الهي و به اين گل هاي معطر و نوشكفته جهان اسالم سفارش 
مي كنم كه قدر و قيمت لحظات شيرين زندگي خود را بدانند و خودشان را براي يك مبارزه علمي و عملي بزرگ تا رسيدن به اهداف عالي 
انقالب اسالمي آماده كنند و به همه مسئوالن و دست اندركاران سفارش مي كنم كه به هر شكل ممكن وسائل ارتقاء اخالقي و اعتقادي و 
علمي و هنري جوانان را فراهم سازيد و آنان را تا مرز رسيدن به بهترين ارزش ها و نوآوري ها همراهي كنيد و روح استقالل و خودكفايي را 

در آنان زنده نگهداريد.
 مبارزه علمي براي جوانان زنده كردن روح جستجو و كشف واقعيت ها و حقيقت هاست.

دانشگاه عرصه فعاليت هاي فكري، چالش هاي انديشه و راهبري جامعه به سوي آينده اي روشن تر است و بهتر قلمداد مي شود كه عمده 
تالش هاي صورت گرفته در آن، در جهت فراهم آوردن امكانات آموزشي،  پژوهشي، ايجاد محيطي آرام، پويا و نشاط انگيز است؛ تا اين 

نيروي سازنده جز پيشرفت و تعالي هدفي نداشته باشد و با جسمي سالم و رواني آسوده در اين راه گام بردارد.
پرديس بين الملل دانشگاه متشــكل از شعب، دانشــكده ها و مراكز تحقيقاتي، با دارا بودن بيش از 900 دانشجوي داخلي و خارجي در 
رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و تحصيالت تكميلي )مقاطع كارشناسي ارشد و Ph.D( به پرورش دانشجو و توليد فناوري هاي 

نوين پزشكي مبادرت ورزيده است.
 در كنار وظايف و ماموريت ها و تالش در جهت تحقق اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي كشور در مورد جايگاه علمي و حركت به سوي جامعه دانش محور و توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي وارائه 
خدمات وابسته به گروه هاي مختلف پزشكي در سطح منطقه اي و بين المللي، تبيين، توسعه و اشاعه فرهنگ و تمدن اسالم و ايران و نوآوري 

در فعاليت هاي فرهنگي و دانشجويي از ديگر برنامه هاي پرديس بين الملل در حوزه فرهنگي و دانشجويي است.
اين حوزه با فراهم نمودن محيط مساعد برای حضور و مشاركت دانشــجويان در فعاليت هاي فرهنگي برای رسيدن به اهدافي از جمله 
فرهنگسازي و احياي فرهنگ ديني و ملي،  بهينه سازي اوقات فراغت و ايجاد فضاي شاد و پرنشاط دانشگاهي،  شكوفايي استعدادها و به 

فعليت رساندن خالقيت هاي دانشجويان و ... بر اساس اهداف از پيش تعيين شده و كالن پرديس بين الملل،  اهتمام جدي نموده است.
معاونت  دانشــجويي فرهنگي پرديس بين الملل، در كنار رســالت هاي تحقيق، پژوهش و علم آموزي دانشــگاه، رسالتي ديگر يعني 
فرهنگ سازي، حفظ و اشاعه شعائر اسالمي و اعتقادي، رشد و پرورش دانشجويان فرهيخته و مومن برای ورود موفقيت آميز به جامعه پس 

از تحصيل و همچنين افزايش روحيه نشاط و شادابي در دوران تحصيل را به عهده دارد.
فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه دانشجوئي با هدف ايجاد انسجام و هدفمندي در پرنمودن اوقات فراغت دانشجويان در سطح دانشگاه، 
فرصتي مناسب در راستاي ساماندهي و بسترسازي كاركرد تربيتي دانشگاه  در جهت ايجاد خالقيت،  تجربه گروهي،  نشاط و شادابي در 

بين دانشجويان است. 
گزارش حاضر حاصل  طرح ها و برنامه هاي اجرا شده توسط معاونت  دانشجويي، فرهنگي و زيرمجموعه هاي آن در يك و نيم سال گذشته 
در واحدهاي تابعه پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران شامل پرديس كيش، پرديس پيام كرج، دانشكده هاي مستقر در تهران 

دانشكده داروسازي، دندانپزشكي و پزشكي بيمارستان بهارلو و ضيائيان است. 
اهم فعاليت هاي انجام يافته در حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه در قالب محورهاي ذيل است:

تدوين منشور اخالقي دانشجويان؛
فعاليت هاي ديني مذهبي؛



9

حوزهبینالملل
فعاليت هاي ورزشي؛

فعاليت هاي گردشگري و طبيعت گردي؛
فعاليت هاي روانشناختي و مشاوره دانشجويي طرح سالمت؛

فعاليت هاي فرهنگي و هنري؛
تبليغات و مناسبت هاي ملي مذهبي؛

طرح آموزشي زبان خارجه؛ 
پورتال الكترونيك پرديس بين الملل


