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دویستمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی

مکانیزم پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه
مورد مشابهی در کشور ندارد
دویســتمین نشســت کمیتــه پذیــرش دانشــجویان خارجــی ،با

خارج ــی دانش ــگاه در اردیبهش ــت س ــال  90برگ ــزار ش ــد

بــرش نمادیــن کیــک توســط رئیــس دانشــگاه برگــزار شــد.

و خیلـــی خوشـــحالیم کـــه امـــروز میزبـــان دویســـتمین

در آغـــاز نشســـت روز سهشـــنبه  3مـــرداد  96در ســـتاد

نشســـت هســـتیم.

مرکـــزی دانشـــگاه ،دکتـــر عـــرب خردمنـــد ،معـــاون

مع ــاون بینالمل ــل دانش ــگاه اف ــزود :در ش ــش س ــال گذش ــته

بینالملـــل دانشـــگاه ضمـــن تشـــکر از هیئترئیســـه

بی ــش از  16هــزار متقاضــی خارجــی از  90کش ــور ب ــه ف ــرم

دانشـــگاه ،معاونـــان بینالملـــل دانشـــکدهها ،اعضـــای

درخواســت تحصیــل در دانشــگاه علــوم پزشــکی وارد شــدهاند

هیئتعلمـــی و کارشناســـانی کـــه در مقولـــه پذیـــرش و

ک ــه نهایتــاً  6ه ــزار و  882نف ــر از آنه ــا درخواس ــت خ ــود

آم ــوزش دانش ــجویان بینالملل ــی نق ــش داش ــتهاند ،اظه ــار

را تکمی ــل و ارس ــال کردهان ــد.

داشـــت :نخســـتین جلســـه کمیتـــه پذیـــرش دانشـــجویان

وی ادامـــه داد :از مجمـــوع یـــاد شـــده یـــک هـــزار و 827
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اخبـــار

و یـــژ ه

نفـــر متقاضـــی دورههـــای تحصیـــات تکمیلـــی بودهانـــد و

خارجـــی را دارنـــد.

 900نف ــر نی ــز جه ــت مقاط ــع  Undergraduateو دورهه ــای

معــاون بینالملــل دانشــگاه بــا بیــان اینکــه فــرم درخواســت

کوتاهمـــدت درخواســـت دادهانـــد.

تحصیــل در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران برای دانشــجویان

دکتـــر عـــرب خردمنـــد بـــا اشـــاره بـــه رونـــد رو بـــه رشـــد

بینالملل ــی در پن ــج مرحل ــه ویرای ــش ش ــده اس ــت ،اف ــزود:

تع ــداد متقاضی ــان خارج ــی دانش ــگاه ط ــی س ــالهای 2014

همچنی ــن مس ــیر پذی ــرش ای ــن گ ــروه از دانش ــجویان نی ــز

تــا  ،2017بیــان داشــت :بیشتریــن تعــداد درخواســت ثبــت

ب ــا راهنمای ــی اعض ــای اصل ــی کمیت ــه ج ــذب و نماین ــدگان

ش ــده مرب ــوط ب ــه س ــال  2016ب ــا  2ه ــزار متقاض ــی اس ــت

دانش ــکدهها برحس ــب م ــورد اص ــاح ش ــده اس ــت.

ک ــه رش ــد قاب ــل قبول ــی را نش ــان میده ــد.

دکتــر عــرب خردمنــد بــا اشــاره بــه جــذب  111دانشــجوی

معـــاون بینالملـــل دانشـــگاه از بررســـی پرونـــده  4هـــزار و

بینالمللـــی در دورههـــای کوتاهمـــدت دانشـــگاه ،تأکیـــد

 144متقاضـــی درمجمـــوع  200نشســـت کمیتـــه پذیـــرش

ک ــرد :پذی ــرش ای ــن دانش ــجویان از جه ــت توس ــعه تعام ــل

خبـــر داد و گفـــت :درمجمـــوع ایـــن جلســـات  3هـــزار و

دانش ــگاه ب ــا کش ــورهای اروپای ــی حائ ــز اهمی ــت اس ــت.

 89نفـــر پذیرفتـــه و  600متقاضـــی رد شـــدهاند و بـــرای

وی بـــا بیـــان اینکـــه همزمـــان بـــا برگـــزاری نشســـتهای

 455نف ــر نی ــز تصمیم ــات دیگ ــری چ ــون پیش ــنهاد س ــایر

کمیتـــه پذیـــرش ،جلســـات کمیتـــه اعطـــای بـــورس بـــه

رشـــتهها اتخـــاذ شـــده اســـت.

دانش ــجویان خارج ــی نی ــز برپ ــا ش ــده اس ــت ،اظه ــار داش ــت:

وی تصریـــح کـــرد :هماکنـــون از مجمـــوع پذیرفتهشـــدگان

شـــرایط تحصیلـــی و علمـــی متقاضیـــان و نیـــاز اقتصـــادی

کمیتهه ــای پذی ــرش 715 ،نف ــر دانش ــجوی دانش ــگاه عل ــوم

آنه ــا در کن ــار مقول ــه ج ــذب نخس ــتین دانش ــجو از ی ــک

پزشـــکی تهـــران هســـتند و  70نفـــر نیـــز فارغالتحصیـــل

کشــور در اعطــای بورســیه تحصیلــی مدنظــر قــرار میگیــرد.

شـــدهاند.

معـــاون بینالملـــل دانشـــگاه یـــادآور شـــد :ایـــن در حالـــی

دکتـــر عـــرب خردمنـــد اضافـــه کـــرد :کمتـــر از  50درصـــد

اســـت کـــه بـــا پایـــان اسکوالرشـــیپ یکســـاله دانشـــجویان

دانشــجویان فعلــی دانشــگاه از کشــور عــراق هســتند ضمــن

ب ــا بررس ــی کارنام ــه آنه ــا در خص ــوص تمدی ــد ،کاه ــش و

اینکـــه رشـــته مقاطـــع پزشـــکی و دندانپزشـــکی عمومـــی

یـــا افزایـــش بورســـیه تصمیمگیـــری میشـــود.

و دکتـــرای داروســـازی بیشتریـــن تعـــداد دانشـــجویان

دکتـــر جعفریـــان رئیـــس دانشـــگاه نیـــز تشـــکیل کمیتـــه
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پذیـــرش دانشـــجویان خارجـــی در دانشـــگاه را اقدامـــی

نظـــارت و ارزیابـــی منظـــم و برنامهریزیشـــده بـــر آمـــوزش

منحصربهف ــرد در کش ــور توصی ــف ک ــرد و گف ــت :ب ــه اذع ــان

ای ــن گ ــروه از دانش ــجویان داش ــته باش ــند.

تم ــام اف ــرادی ک ــه در ح ــوزه آم ــوزش عال ــی مش ــغول ب ــه

رئیـــس دانشـــگاه تأکیـــد کـــرد :ایـــن اصـــل میتوانـــد

فعالیـــت هســـتند ،ایـــن مکانیـــزم هنـــوز مـــورد مشـــابهی

تأثیـــر فراوانـــی بـــر توانمنـــدی علمـــی دانشـــجویان پـــس

نداشـــته اســـت.

از فارغالتحصیلـــی داشـــته باشـــد ضمـــن اینکـــه حاکـــی از

رئیـــس دانشـــگاه تصریـــح کـــرد :بـــا افزایـــش تعـــداد

پتانســـیل بـــاالی دانشـــگاه اســـت.

فارغالتحصیـــان خارجـــی بایـــد کارآمـــد بـــودن سیســـتم

وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد :بـــرای ارتقـــاء در مســـیر

پذیـــرش دانشـــجویان موردبررســـی قـــرار گیـــرد و در ایـــن

دانشـــگاهی ایـــده آل کـــه دارای جایگاهـــی مناســـب

می ــان معیارهای ــی چ ــون تع ــداد پایی ــن متقاضی ــان انصراف ــی

بینالمللـــی بهویـــژه در میـــان کشـــورهای منطقـــه اســـت

و ســـطح تحصیلـــی فارغالتحصیـــان میتوانـــد بهعنـــوان

بایـــد ظرفیتهایمـــان را بیـــش از گذشـــته متوجـــه جـــذب

شـــاخصهای موفقیـــت تلقـــی شـــود.

صحیـــح دانشـــجویان خارجـــی کنیـــم.

وی یکــی از مــوارد حائــز اهمیــت در مقوله جذب دانشــجویان

در ادامـــه 25 ،پرون ــده دانشـــکدههای پرس ــتاری و مامایـــی،

خارجـــی را مشـــخص کـــردن جـــدول زمانـــی پذیـــرش و

فناوریهـــای نویـــن پزشـــکی و داروســـازی در مقاطـــع

قابلرؤی ــت ک ــردن آن عن ــوان ک ــرد و اف ــزود :ای ــن رویک ــرد

تحصیـــات تکمیلـــی مطـــرح و بـــا جـــذب  18متقاضـــی

میتوانـــد در کنـــار نظـــم بخشـــیدن و افزایـــش کیفیـــت

موافقـــت شـــد.

فرآینـــد جـــذب دانشـــجویان ،انگیـــزه متقاضیـــان را بـــرای

ایــن متقاضیــان از کشــورهای افغانســتان ،عــراق ،بنــگالدش،

تحصیـــل در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــاال ببـــرد.

نپـــال ،نیجریـــه ،کامـــرون ،گامبیـــا ،زیمبـــاوه و اتیوپـــی

دکتـــر جعفریـــان خطـــاب بـــه نماینـــدگان دانشـــکدههای

درخواس ــت تحصی ــل در دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران را

حاض ــر در ای ــن نشس ــت اظه ــار داش ــت :ب ــه نظ ــر میرس ــد

ارائـــه کردهانـــد.

ب ــا اقدامات ــی ک ــه تاکن ــون در راس ــتای ج ــذب دانش ــجویان

در پایان ،کیک دویســتمین نشســت کمیته پذیرش دانشجویان

بینالمللــی انجــام گرفتــه ،وقــت آن رســیده کــه دانشــکدهها

خارجی توســط رئیس دانشــگاه بریده شد.

