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حضور هیئت اعزامی وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی عراق در دانشگاه

شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران
در عراق راهاندازی میشود
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نشســت هیئــت اعزامــی وزارت آمــوزش عالــی و پژوهشهــای

ای ــران در ح ــوزه عل ــوم پزش ــکی آش ــنا ش ــده باش ــید.

علمـــی عـــراق و رئیـــس و معاونـــان بینالملـــل ،آموزشـــی و

دکتـــر جعفریـــان ســـپس بـــه معرفـــی اجمالـــی دانشـــگاه

پژوهش ــی دانش ــگاه ،ب ــا تواف ــق در خص ــوص راهان ــدازی ش ــعبه

پرداخـــت و گفـــت :ایـــن دانشـــگاه بـــا برخـــورداری از 11

دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران در ع ــراق برگ ــزار ش ــد.

دانشـــکده هماکنـــون از وجـــود یـــک هـــزار و  700عضـــو

در جریـــان نشســـت روز سهشـــنبه  3مـــرداد  ،96دکتـــر

هیئتعلمـــی بهـــره میبـــرد.

جعفریـــان رئیـــس دانشـــگاه در آغـــاز ضمـــن خوشـــامدگویی

وی افــزود :بیــش از  4هــزار تخــت درمانــی در  16بیمارســتان

بـــه هیئـــت اعزامـــی وزارت آمـــوزش عالـــی و پژوهشهـــای

آموزشـــی خدمـــات ارزشـــمندی را بـــه بیمـــاران از سراســـر

علمــی عــراق ،بیــان داشــت :امیــدوارم در جریــان بازدیدهــای

کشـــور ارائـــه میدهنـــد.

ب ــه عم ــل آم ــده ب ــا بخش ــی از ظرفیته ــای آم ــوزش عال ــی

دکتــر جعفریــان مجمــوع دانشــجویان دانشــگاه را نیــز حــدود

 13هـــزار نفـــر اعـــام کـــرد و بیـــان داشـــت :بیـــش از 75

ش ــعبه دانش ــگاه ،آم ــوزش را ب ــه ای ــن کش ــور منتق ــل کنی ــم.

درصـــد ایـــن دانشـــجویان در مقاطـــع تحصیـــات تکمیلـــی

در ادامـــه ،دکتـــر عـــرب خردمنـــد معـــاون بینالملـــل نیـــز

تحصیـــل میکننـــد.

رونـــد فعالیتهـــای بینالمللـــی دانشـــگاه طـــی پنـــج ســـال

رئیــس دانشــگاه ،وجــود تمامــی دورههــای تحصیــات تکمیلی

گذشـــته را رو بـــه رشـــد توصیـــف کـــرد و گفـــت :یکـــی از

در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران را یکــی از وجــوه تمایــز آن

کشـــورهایی کـــه تاکنـــون دانشـــگاه بیشتریـــن تعامـــات

ب ــا س ــایر دانش ــگاهها عن ــوان ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ح ــدود

بینالمللـــی را بـــا آنهـــا داشـــته ،عـــراق اســـت.

یکچهـــارم از آموزشهـــای مربـــوط بـــه دورههـــای فـــوق

مع ــاون بینالمل ــل دانش ــگاه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه دورهه ــای

تخصصـــی و فلوشـــیپی رشـــتههای علـــوم پزشـــکی کشـــور

کوتاهمــدت و تابســتانی متعــددی بــا حضــور همــکاران علمــی

در ایـــن دانشـــگاه انجـــام میشـــود.

از کش ــور ع ــراق در ای ــن م ــدت برگ ــزار ش ــده اس ــت ،اظه ــار

وی بـــه جایـــگاه دانشـــگاه در نظامهـــای رتبهبندیهـــای

داشــت :در فاصلــه ســالهای  2013و  2014کــه دانشــجویان

مل ــی اش ــاره و تصری ــح ک ــرد :دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران

عراقـــی از دولـــت ایـــن کشـــور بورســـیه میگرفتنـــد ،رونـــد

در حـــوزه پژوهـــش بـــرای  14ســـال متوالـــی رتبـــه اول و

ج ــذب آنه ــا س ــیر صع ــودی پی ــدا ک ــرد.

در مقولـــه آمـــوزش طـــی  15ســـال ازنظـــر شـــاخصهای

وی تصریـح کـرد :با وجود قطع این بورسـیهها ،درخواسـتهای

مختل ــف چ ــه در ورودی و چ ــه در خروج ــی ،رتب ــه نخس ــت

بسـیاری از سـوی متقاضیـان عراقی ارائه میشـود که دانشـگاه

را کســـب کـــرده اســـت.

علوم پزشـکی تهران به تناسـب سـطح علمی ،تسـهیالتی را در

رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در حــوزه

اختیـار آنها قـرار میدهد.

بینالمل ــل ط ــی پن ــج س ــال اخی ــر ،ی ــادآور ش ــد :هماکن ــون

دکتـر عـرب خردمند از تحصیـل حدود  400دانشـجوی عراقی

 715دانشـــجوی بینالمللـــی کـــه البتـــه بیشتریـــن تعـــداد

در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران خبر داد و بیان داشـت :بر این

آنهــا از عــراق هســتند ،در ایــن دانشــگاه تحصیــل میکننــد.

اسـاس نزدیـک به  40درصـد از مجموع دانشـجویان بینالمللی

دکت ــر جعفری ــان خاطرنش ــان ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه مذاک ــرات

ایـن دانشـگاه را عراقیها تشـکیل میدهند.

متعـــددی کـــه بـــا وزارت آمـــوزش عالـــی و پژوهشهـــای

معـاون بینالملـل دانشـگاه ادامـه داد :طـی سـالهای اخیر در

علم ــی ع ــراق انج ــام ش ــده آمادگ ــی داری ــم ک ــه ب ــا ایج ــاد

کنـار پذیرش دانشـجویان کشـور عراق ،اراده محکمـی نیز برای
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درخواســت دانشــجویان بینالملــل و اهمیــت تنــوع کشــورهای
پذیرنــده ،محدودیــت ظرفیت پذیرش دانشــجویان کشــورهایی
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چ ــون ع ــراق را ب ــه وج ــود آورد ،ادام ــه داد :ای ــن رویکرده ــا
در کن ــار اهمی ــت پاس ــخگویی ب ــه نی ــاز متقاضی ــان عراق ــی و
اهمی ــت تحصی ــل آنه ــا در کش ــور خودش ــان تفک ــر ایج ــاد
ش ــعبه دانش ــگاه را تقوی ــت ک ــرد.
وی اضاف ــه ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه محدودی ــت قوانی ــن ع ــراق،
از ســـه ســـال پیـــش در انتظـــار تصویـــب قانـــون ایجـــاد
ش ــعبه دانش ــگاههای خارج ــی در ای ــن کش ــور هس ــتیم ک ــه
خوشـــبختانه حـــدود یـــک ســـال پیـــش مصـــوب شـــد.
دکت ــر ع ــرب خردمن ــد اب ــراز امی ــدواری ک ــرد ک ــه در ص ــورت
موافقـــت بـــا ایجـــاد شـــعبه دانشـــگاه مطابـــق بـــا قوانیـــن و
ضوابـــط آمـــوزش عالـــی عـــراق ،شـــاهد مشـــارکت مفیـــد و
مؤث ــر می ــان اس ــاتید دو کش ــور و رف ــع بخش ــی از نیازه ــای
ایـــن کشـــور در رشـــتههای علـــوم پزشـــکی باشـــیم.
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ارتباط آکادمیک با این کشور وجود داشته است.

دکتــر محمــد عبــد عطیــه الســراج ،معــاون اداری و قائممقــام

وی ایج ــاد ش ــعبه دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران در ع ــراق

وزیـــر آمـــوزش عالـــی و پژوهشهـــای علمـــی عـــراق نیـــز

را یک ــی از حوزهه ــای موردعالق ــه ب ــرای هم ــکاری آکادمی ــک

خـــود را بهعنـــوان قدیمیتریـــن هماهنگکننـــده روابـــط

ب ــا ای ــن کش ــور دانس ــت و بی ــان داش ــت :ای ــن عالقهمن ــدی

آکادمیـــک دو کشـــور معرفـــی کـــرد و بیـــان داشـــت :طـــی

از آنج ــا آغ ــاز ش ــد ک ــه ب ــا وج ــود قط ــع بورس ــیه تحصیل ــی

نشس ــت مش ــترکی ک ــه ب ــا حض ــور نمایندگان ــی از دانش ــگاه

متقاضی ــان عراق ــی توس ــط دول ــت ،آنه ــا همچن ــان پیگی ــر

عل ــوم پزش ــکی ته ــران و مع ــاون آموزش ــی وزارت بهداش ــت

تحصی ــل در دانش ــگاه بودن ــد.

ایـــران در بغـــداد برگـــزار شـــد ،طرفیـــن رغبـــت خـــود را

معـــاون بینالملـــل دانشـــگاه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه افزایـــش

بهمنظـــور ایجـــاد شـــعبه در عـــراق اعـــام کردنـــد.

وی تصریح کرد :تاکنون پروژههای متعددی از سـوی کشورهای

اهمیـــت ویـــژهای برخـــوردار اســـت ،افـــزود :بـــدون شـــک

مختلف با هدف ایجاد شـعبه اعالم شـده اما روابط حسـنه میان

ایـــن مهـــم جـــزء بـــا مشـــارکت و همراهـــی طـــرف عراقـــی

دو کشـور و جایگاه علمی دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران تمایل

امکانپذیـــر نخواهـــد بـــود.

وزارت آمـوزش عالـی و پژوهشهـای علمـی عراق را بـرای این

در پای ــان مق ــرر ش ــد ط ــی نامــهای از س ــوی وزارت آم ــوزش

بخـش از همکاریها افزایش داده اسـت.

عالـــی و پژوهشهـــای علمـــی عـــراق ،موافقـــت بـــا ایجـــاد

دکت ــر الس ــراج ب ــا بی ــان اینک ــه هم ــکاری ب ــا دانش ــگاه عل ــوم

ش ــعبه دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران اع ــام ش ــود.

پزشـــکی تهـــران مشـــارکتی حقیقـــی میـــان ایـــران و عـــراق

همچنی ــن صورتجلس ــه توافق ــات انج ــام ش ــده ب ــه امض ــای

اســـت ،اظهـــار امیـــدواری کـــرد ایـــن تجربـــه بـــه پـــروژهای

دکتــر جعفریــان ،رئیــس دانشــگاه و دکتــر محمــد عبــد عطیــه

اس ــتراتژیک می ــان دو کش ــور تبدی ــل ش ــود.

الســـراج ،معـــاون اداری و قائممقـــام وزیـــر آمـــوزش عالـــی و

قائممقـــام وزیـــر آمـــوزش عالـــی و پژوهشهـــای علمـــی

پژوهشهـــای علمـــی عـــراق رســـید.

ع ــراق ب ــا اش ــاره ب ــه اثب ــات ش ــدن تجرب ــه موف ــق هم ــکاری

هیئ ــت اعزام ــی وزارت آم ــوزش عال ــی و پژوهشه ــای علم ــی

علمــی و تکنولــوژی بــا ایــران در تعامــل بــا دانشــگاه صنعتــی

عراق پیشازاین نشســت از دانشــکده دندانپزشــکی ،پژوهشکده

ش ــریف و امیرکبی ــر ،اظه ــار داش ــت :متخصص ــان در ع ــراق،

بیماریه ــای گ ــوارش و کب ــد و مرک ــز تحقیق ــات هماتول ــوژی

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران را جــزء برتریــن و معتبرتریــن

و انکولــوژی و پیونــد ســلولهای بنیــادی بازدیــد کردنــد.

دانشـــگاهها در ایـــن حـــوزه میداننـــد.

توضیــح اینکــه ،در این جلســه ،دکتــر جلیلی و دکتر یونســیان،

وی همچنین پیشـنهاد درج توافقات انجام شـده و چارچوب کلی

بــه ترتیــب معاونان آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ،دکتر صادق

پروژه راهاندازی شـعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در عراق را در

محمــد الهمــاش ،رئیس دانشــگاه مســتنصریه ،دکتــر عبدالجبار

قالب یک صورتجلسـه و امضاء آن توسـط طرفین را مطرح کرد.

الشــالجی ،رئیس دانشــکده پزشــکی دانشــگاه بغــداد ،دکتر علی

رئیـــس دانشـــگاه در جمعبنـــدی ایـــن نشســـت بـــا تأکیـــد

الرزوقــی ،مدیــر آمــوزش غیردولتــی وزارت آمــوزش عالی عراق،

ب ــر اینک ــه اطمین ــان از موافق ــت ب ــرای ص ــدور مج ــوز ایج ــاد

دکتــر اشــرف موفــق فلیــح ،مدیــر روابــط فرهنگــی اداره روابط

ش ــعبه دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران در ع ــراق ب ــا رعای ــت

فرهنگــی و مأموریتهــای بینالمللــی وزارت آمــوزش عالــی

تمامـــی ضوابـــط و قوانیـــن موجـــود ،توســـط وزارت آمـــوزش

عــراق و یاســر عبدالزهــرا الحجــاج ،رایــزن فرهنگــی ســفارت

عالـــی و پژوهشهـــای علمـــی ایـــن کشـــور بـــرای مـــا از

عــراق در ایــران حضور داشــتند.
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