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تأکید بر رعایت اخالق حرفهای و امانتداری در حفظ اسرار بیماران

مراسم روپوش سفید و جشن دانشجویان
ورودی  96پردیس بینالملل برگزار شد
بــا تقدیــر از اســتادان و دانشــجویان برتــر دانشــکدههای

برگــزار شــد ،دکتــر عــرب خردمنــد معــاون بینالملــل بــه

داروســازی و دندانپزشــکی پردیــس بینالملــل ،مراســم روپوش

دانشــجویان جدیــد خیرمقــدم و بــرای دانشــجویانی کــه امــروز

ســفید و جشــن دانشــجویان ورودی  96پردیــس بینالملــل

بــه لبــاس مقــدس پزشــکی ملبــس میشــوند تبریــک گفــت

دانشــگاه برگــزار شــد.

و برایشــان آرزوی موفقیــت کــرد.

در مراســم مشــترک روپوش سفید و جشن دانشــجویان ورودی

وی فعالیــت ایــن پردیــس را از ســال  86تاکنــون بســیار موفق

 96پردیس بینالملل دانشــگاه که روز چهارشــنبه  29شــهریور

دانســت و گفــت :این دانشــگاه بر اســاس رســالتی کــه بهعنوان

 96در ســالن آمفیتئاتــر ســتاد مرکــزی بــا حضــور جمعــی از

برتریــن دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور دارد مســیر بینالمللی

اســتادان ،مســئوالن دانشــگاه و پردیــس بینالملــل در فضایــی

ســازی را همزمــان بــا توســعه ارتباطــات بینالمللــی و جــذب

پرشــور و اســتقبال کمنظیــر دانشــجویان و خانوادههــای آنهــا

دانشــجو دنبــال میکنــد.
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دکت ــر خردمن ــد ادام ــه داد :دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران

در ادامــه دکتر حسـنزاده ،معاون آموزشــی پردیــس بینالملل

مفتخـــر اســـت کـــه در ســـال تحصیلـــی  96-97درمجمـــوع

ضمــن خیرمقــدم بــه دانشــجویان ورودی جدیــد و تبریــک

میزب ــان دانش ــجویان بینالملل ــی از  36کش ــور جه ــان اس ــت

بــه دانشــجویانی کــه از دوره علــوم پایــه بــه مقطــع بالینــی

ضم ــن اینک ــه ب ــا گس ــترهی فعالیته ــای آموزش ــی ،بخش ــی

واردشــدهاند ،تحصیــل بیــش از  750دانشــجوی بینالملــل

از فضـــای فیزیکـــی و فرصتهایـــی کـــه در دانشـــگاه وجـــود

از  36کشــور مختلــف در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران را

دارد در اختیـــار دانشـــجویان ایرانـــی در پردیـــس بینالملـــل

افتخارآمیــز توصیــف کــرد.

قرارگرفت ــه اس ــت.

معـــاون آموزشـــی پردیـــس بینالملـــل گفـــت :انســـانها بـــر

معــاون بینالملــل دانشــگاه برگــزاری مراســم روپــوش ســفید

اســـاس آنچـــه میاندیشـــند شـــناخته میشـــوند انســـانهای

برای دانشــجویان پزشــکی را بســیار ارزشــمند دانســت و گفت:

بـــزرگ بـــا افـــکار بزرگـــی کـــه دارنـــد بـــرای تمامـــی افـــراد

برگــزاری ایــن مراســم مرحلــه ورود دانشــجویان پزشــکی بــه

جامعـــه بهعنـــوان الگـــو شـــناخته میشـــوند و شـــما امـــروز

فض ــای بالین ــی و ارتبـــاط بـــا بیم ــاران اس ــت ک ــه آنه ــا را

بـــا انتخـــاب درســـت در مســـیر بزرگـــی قـــدم گذاشـــتهاید

متعه ــد میکن ــد نس ــبت ب ــه وظایف ــی ک ــه ب ــه عهدهدارن ــد

کـــه در آینـــده بـــا خدمـــت بـــه مـــردم بـــه الگویـــی بـــزرگ

ب ــا صح ــت عم ــل و امان ـتداری ب ــه م ــردم خدم ــت کنن ــد.

تبدی ــل خواهی ــد ش ــد.

وی ب ــا تأکی ــد ب ــر مکل ــف ش ــدن دانش ــجویان پزش ــکی ب ــه

دکت ــر حس ـنزاده ب ــا اش ــاره ب ــه تأس ــیس پردی ــس بینالمل ــل

رعایـــت اخـــاق حرفـــهای و امانـــتداری در حفـــظ اســـرار

دانش ــگاه گف ــت :در س ــال  2011اتف ــاق بزرگ ــی در دانش ــگاه

بیمـــاران تصریـــح کـــرد :درواقـــع جشـــن روپـــوش ســـفید

علـــوم پزشـــکی تهـــران رخ داد و بـــا تأســـیس پردیـــس

مراســـم تکلیـــف دانشـــجویان پزشـــکی اســـت بـــرای اینکـــه

بینالملـــل کـــه امـــروز الگویـــی بـــرای دیگـــر دانشـــگاههای

بـــه تعهداتشـــان از وقتشناســـی گرفتـــه تـــا بـــهروز بـــودن

علـــوم پزشـــکی کشـــور محســـوب میشـــود گامـــی جدیـــد

در علـــم پزشـــکی بـــرای خدمـــت بـــه مـــردم عمـــل کننـــد.

در آمـــوزش پزشـــکی و همچنیـــن در عرصـــهی بینالمللـــی

دکتــر خردمنــد در پایان ســخنان خود از دانشــجویان خواســت

برداش ــته ش ــد.

تــا در مســیری کــه گام نهادهانــد تمامــی تــوان خــود را بــرای

وی ادام ــه داد :ام ــروز ب ــا ت ــاش بیوقف ــه اس ــاتید پردی ــس

خدمــت بــه مــردم بهکارگیرنــد و به تعهداتشــان پایبنــد بمانند.

بینالملـــل بـــا تـــوان علمـــی خـــود و زحمـــات تمامـــی

پردیــس بینالملــل نیــز ضمــن گرامــی داشــت فرارســیدن ایام
محــرم و صفــر بــه دانشــجویان جدیــد خوشــامد گفــت و بــرای
دانشــجویانی کــه امــروز روپــوش ســفید بــه تــن میکننــد
آرزوی موفقیــت کــرد.
وی ادام ــه داد :ح ــوزه معاون ــت دانش ــجویی فرهنگ ــی پردی ــس
بینالملـــل یکـــی از فعالتریـــن معاونتهـــای دانشـــگاه
محســوب میشــود کــه بــا تــاش معاونیــن قبلــی بهخصــوص
زحم ــات ف ــراوان دکت ــر رحیم ــی ب ــه ای ــن جای ــگاه رس ــیده
و در کنـــار دیگـــر حوزههـــای آموزشـــی در جهـــت ارتقـــای
دانش ــگاه گام برمــیدارد.
دکتـــر حســـینی ترغیـــب دانشـــجویان پردیـــس بینالملـــل
دانشــگاه را بــرای شــرکت در المپیادهــای دانشــجویی یکــی از
فعالیتهــای معاونــت دانشــجویی عنــوان کــرد و گفــت :کســب
دو مقـــام در بیـــن دانشـــجویان دختـــر پردیـــس بینالملـــل
کارکن ــان ای ــن ح ــوزه ب ــا ایج ــاد محیط ــی ام ــن و ش ــاد ب ــرای

دانشـــگاه از  4مقـــام کسبشـــده در المپیـــاد دانشـــجویی

دانشـــجویان بینالملـــل توانســـتیم جایـــگاه دانشـــگاه علـــوم

کشــور موجــب افتخــار دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت

پزشـــکی تهـــران را در دنیـــا محکمتـــر کنیـــم.

ک ــه ثم ــرهی ت ــاش معاون ــت دانش ــجویی پردی ــس اس ــت.

دکتــر حسـنزاده در پایــان ،تحصیل را فعالیتی مقدس دانســت

وی افزایــش خوابگاههــا ،ایجــاد کار دانشــجویی ،تأمیــن

و ابــراز امیــدواری کــرد فارغالتحصیــان ایرانــی و بینالمللــی

کمکهزینــه مســکن دانشــجویی و برگــزار اردوهــای ســیاحتی

ایــن مجموعــه افــرادی خدمتگــزار و ســفیرانی شایســته بــرای

و زیارتــی را از اولویتهــای معاونــت دانشــجویی پردیــس

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران باشــند.

بینالملــل عنــوان کــرد و از تمامــی دس ـتاندرکارانی کــه در

دکتــر حســینی ســده ،سرپرســت معاونــت دانشــجویی فرهنگی

ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد قدردانــی کــرد.
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در ادامــه علــی فقیــه نماینــد ه دانشــجویان بینالملــل نیــز از

در بخـــش بعـــدی ایـــن مراســـم ،آییـــن نمادیـــن روپـــوش

طــرف تمامــی دانشــجویان متنــی را بــرای تقدیــر از مجموعــه

س ــفید ب ــا حض ــور دکت ــر جعفری ــان رئی ــس دانش ــگاه ،دکت ــر

دانشــگاه قرائــت کــرد.

جلیل ــی ،مع ــاون آموزش ــی دانش ــگاه ،دکت ــر ع ــرب خردمن ــد

ســـخنران پایانـــی ایـــن مراســـم دکتـــر جعفریـــان رئیـــس

معـــاون بینالملـــل ،دکتـــر حســـنزاده ،معـــاون آموزشـــی

دانشـــگاه بـــود کـــه باوجوداینکـــه بهتازگـــی از ســـفر حـــج

پردی ــس بینالمل ــل ،دکت ــر حس ــینی س ــده ،سرپرس ــت ام ــور

برگشـــته اســـت در ایـــن مراســـم شـــرکت کـــرد و ضمـــن

دانش ــجویی و فرهنگ ــی و مدی ــر توس ــعه مناب ــع و پش ــتیبانی

ابـــراز خرســـندی از حضـــور در جمـــع دانشـــجویان پردیـــس

معاون ــت بینالمل ــل و آروی ــن راک ــی از دانش ــجویان ایران ــی و

بینالملـــل ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه مجموعـــه دانشـــگاه

عل ــی فقی ــه از دانش ــجویان بینالمل ــل ،برگ ــزار ش ــد و س ــپس

محیـــط مناســـبی بـــرای کســـب مهـــارت بـــرای آمـــوزش

متــن مرامنامــه توســط رســا دخــت فــروزان دانشــجوی برتــر

دانشـــجویان ایجـــاد کـــرده باشـــند.

داروســـازی پردیـــس بینالملـــل قرائـــت شـــد و دانشـــجویان

ی ب ــا تأکی ــد ب ــر اینک ــه پزش ــکی حرفــهی مقدس ــی اس ــت

روپـــوش ســـفید بـــا تکـــرار آن قســـم یادکردنـــد کـــه بـــه

تصریــح کــرد :ســفیدی روپــوش پزشــکی نمــاد پاکــی اســت و

تعه ــدات حرف ـهای خ ــود پایبن ــد بمانن ــد و درراه خدم ــت ب ــه

ایــن نمــاد در تمامــی دنیــا یکســان اســت بدیــن معنــی کــه

م ــردم از هی ــچ کوشش ــی دری ــغ نکنن ــد.

ذه ــن ش ــما بای ــد ب ــرای خدم ــت ت ــوأم باصداق ــت ب ــه م ــردم

توضیــح اینکــه در ایــن مراســم ،کلیپهــای اســتادان و

عجی ــن ش ــود ت ــا تعه ــد حرفــهای در ش ــما ش ــکل گی ــرد.

دانشــجویان برتــر ،مســتند کوتــاه معرفــی پردیــس بینالملــل،

رئیـــس دانشـــگاه بابیـــان اینکـــه بـــه یـــاد داشـــته باشـــید

تاریــخ دارالفنــون ،صحبتهــای دانشــجویان بینالملــل در مورد

ک ــه در آین ــده تبدی ــل ب ــه ف ــردی حرفــهای خواهی ــد ش ــد

تحصیــل در ایــران و ایــن دانشــگاه ،پخــش شــد .همچنیــن

کـــه بهتدریـــج در متـــن حرفـــهی خـــود قـــرار خواهیـــد

نماهنــگ بســیار زیبــای ارغــوان در رثــای شــهدای مدافــع

گرف ــت ،خاطرنش ــان ک ــرد :یادت ــان باش ــد ب ــا مس ــئولیتی ک ــه

حــرم پخــش شــد و اجــرای ســرود توســط گــروه حــال و هوای

پذیرفتهایـــد بهمـــرور بـــرای کاری کـــه در آینـــده انجـــام

دیگــری بــه ایــن مراســم بخشــید.

خواهیـــد داد نزدیکتـــر میشـــوید و چهبســـا بـــا تعهـــدی

ایــن مراســم بــا عکــس یــادگاری دانشــجویان و اســتادان بــه

ک ــه داری ــد در ای ــن راه بس ــیار موف ــق عم ــل خواهی ــد ک ــرد.

پایــان رســيد.

