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نهمين مجمع جهاني سالمت در برلين

قرارداد همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران و
دانشگاه كويمبرا پرتغال امضا شد
در حاشــيه نهميــن مجمــع جهانــي ســامتWorld Health -

نشســت مجمع جهانی ســامت همهســاله در مهرمــاه در برلین

 - Summitدر برليــن آلمــان ،دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران

برگــزار میشــود و یــک نشســت منطقـهای نیــز در اردیبهشــت

و دانشــگاه كويمبــرا پرتغــال ،قــرارداد همــكاري مشــترك علمي

مــاه بهطــور چرخشــی در ســایر کشــورها اجــرا میشــود.

و آموزشــي و تبــادل فـنآوری امضــا كردنــد.

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران در نشســـت میـــاندورهای

هیئــت اعزامــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در نشســت

س ــال  ۲۰۱۷ک ــه در مونت ــرال کان ــادا برگ ــزار ش ــد آمادگ ــی

پیمــان گــروه  ۸در برلیــن شــرکت کــرد.

خ ــود را ب ــرای میزبان ــی نشس ــت منطقــهای در س ــال ۲۰۱۹

این گروه از سال  ۲۰۰۹میالدی برگزارکننده مجمع جهانی سالمت

اع ــام ک ــرد.

است و دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  ۲۰۱۶بهعنوان اولین و

امس ــال دانش ــگاه بهط ــور فع ــال در مجم ــع جهان ــی س ــامت

تنها عضو از منطقه غرب آسیا و شمال افریقا به عضویت آن درآمد.

حضـــور داشـــت و دکتـــر حریرچـــی ،دکتـــر جعفریـــان و

هم ــكاري مش ــترك علم ــي و آموزش ــي و تب ــادل ف ـنآوری ب ــه
م ــدت  ۳س ــال امض ــا كردن ــد.
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دانشــگاه كويمبــرا پرتغــال معتبرتريــن دانشــگاه پرتغالیزبــان
جهــان بــا  ٧٠٠ســال ســابقه اســت.
ایـــن قـــرارداد را روز یکشـــنبه  ٢٣مهـــر  96دكتـــر علـــي
جعفريـــان ،رئیـــس ســـابق و عضـــو هیئتامنـــای دانشـــگاه
علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــه نمايندگـــي از ایـــن دانشـــگاه
و رئیـــس شـــورای مدیریـــت بیمارســـتانهای دانشـــگاهی
کویمب ــرا در حض ــور وزي ــر بهداش ــت پرتغ ــال و دكت ــر اي ــرج
حريرچـــي معـــاون كل وزارت بهداشـــت كشـــورمان ،هرنـــان
گروه ــه ،وزي ــر بهداش ــت ف ــدرال آلم ــان ،پروفس ــور دت ل ــو
گنت ــن رئی ــس و مؤس ــس مجم ــع جهان ــي س ــامت و س ــفیر
پرتغـــال در آلمـــان امضـــا شـــد.
موضوعــات ســامت جهانــي ،بهداشــت جهانــي ،انتقــال دانــش
پيونـــد اعضـــا ،آمـــوزش و پژوهشهـــای مشـــترك و تبـــادل
اس ــتاد و دانش ــجو ازجمل ــه م ــوارد تواف ــق ب ــه ش ــمار م ـیرود.
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دکتـــر تکیـــان دربـــاره موضوعـــات مختلـــف حـــوزه ســـامت

همچنيـــن دو طـــرف گروههـــای كاري ویـــژهای بـــراي تهيـــه

ســـخنرانی کردنـــد.

و انج ــام برنام ــه عمليات ــي تش ــكيل خواهن ــد داد.

در حاشـــيه نهميـــن مجمـــع جهانـــي ســـامت ،دانشـــگاه

توضیـــح اینکـــه هـــر دو دانشـــگاه اعضـــای پیمـــان گـــروه ۸

عل ــوم پزش ــكي ته ــران و دانش ــگاه كويمب ــرا پرتغ ــال ،ق ــرارداد

هســـتند.

